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1833 
INDIOE 

DO 

1JI A 

Abuso da liberdade de imprensa,-pag, 59. 

A.dditivos ao orçamento,-pags. 131, 143, 
153, 162 e 165. 

Orll.o os Srs. Montezuma, Ernesto França, Car
neiro da Cunha, Paula e Souza, Castro e 
Silva, Lobo de Souza, Calmon, Perdigão, 
Carneiro Leão, Henriques de Rezende, Re· 
bouças, Lobo de Souza, Luiz Cavalc:mti, 
Muniz Barreto, Soares da Rocha, Hollanda 
Cavalcan!i e Ferreira França. 

Amnh1t.ia aos rebcldes,-pags. 216,220, 
229, 231 e 265. 

Orao os Srs. Ernesto França, Carneiro da 
Cunha, Henriques de Rezen~; Rebouças, 
Evaristo, Rego Barros, Cunha Mattos, Costa 
FerreiL·a, Pereira de Brito, Cameiro da 
Cunha, Costa Ferreira, Pereira Ribeiro, 
Macie.l, Carneiro Leão, Fe1·reira de Mello, 
Cassiano, Hollanda Cavalcanti, Custodio 
Dias, José Clemente, Montezuma, Baptista 
Caetano e Vasconcellos. 

A.-re~amento de propl'ios nacionaes, 
-pag. 310. 

B 
.. 

Banco de circulação e de deposito
emendas do senado,-pags. 184 e •186. • 

.. 

e 
Codigo do processo,-pag. 145. 

Credit.o supplementar de .t 600,000. (Vid. 
proposta). 

Creação de novás cornarcas,-pag. 294. 

D 

Denuncia conli·a o ex-ministro da justiça 
o Sr . Carneirn Leao,-pags. 57, 61, 64, 67, 
69 e 76. 

Orno os Srs. Montezuma, Rebouças, Paula e 
Souza, May, Cameiro da Cnnha, Costa Fer· 
reira Veiga Cunha Mattos, Vasconcellos, 
Luiz' Cavalc~nti, Evaristo, Cassiano, Castro e 
Silva, Hollanda Cavalcanti e Corrêa Pacheco. 

Denuncia contra o ex-ministro da fazenda • 
o Sr. Marquez de Maricá,-pag. 112; 

Destino aos metaes existentes no banco,
pag. 258. 

... -....... 
E 

Eleição da mesa (Julho),-pag. 80. 

$ahem eleitos : {)residente, o Sr. Lillljo de 



Câmara dos Deputados - Impresso em 08/01/2015 16:20 - Página 4 de 21

-&-
M,reu; v.ice-µresidente, o Sr. Marcellino de 

• Brito; 1°, 2º, 3º e 4° secretarios, os Srs. 
Mello Maltos,.Belisario, Odo1·ico e Ferreira 
tle Castro; .supplentes, os Srs. Vallasques e 
Luii Cavalcanti. 

Eleição da mesa (Agosto ),-pug. 128. 

Sahem eleitos: presidente, o Sr. Limpo de 
Abreu; vice-presidente, o Sr. Marcellino de 
Brito; 1°, 2º, 3º e 4° secretarios, os Srs. Odo
rico, Ferreira de Castro, Soares de Souza e 
Chichorro da Gama; supplentes os Srs. 
Mello l'vlaltos e Vallasques . 

. Emendas do senado ao orçamento,-pag. 
270. 

Orl\o os Srs. Hollanda Cavalcanti, Costa Fer
reira, Monlezuma e Arnujo Vianna (miniBtto 
da faze-nd-.1,), .. 

En1endas do senado á proposta do gov,irno 
sobre a fixaçno tias forças navaes,-pag. 106. 

F .. 
Fixação das forças navaes-(emendas do 

senado),-pag. 106. 

Fusão das duas camaras para a votaçM das 
emenJas do senado ao projecto da camara 
sobre a creaçào de itim banco de circulaçao e 
de deposito,- pags. 195, 241 243 244 246 
248 e 250. .• ' ' ' ' 

Orao os Srs. Paula e Souza Calmon Luiz Ca
valcanti, Odorico Mendc~, Vcrgu~iro, Re
bouças, Mnrquez de Caravellas Hollunda Ca
v!1lca_nti, Vasco':1ce_llos, M:arque~ de Baependy, 
Bapl1sla de _Ohv_eira, lgnacio Borges, Paula 
Souza, Arauio Lima, Maria do Amaral, Mon
tezuma, Calmon, Rebouças e Marquez de 
Barbacena. 

.. 
G 

Gua .. d as policiaes sua creaçll.o,- pa .... s. 
148, 193 e 195. ' 0 

Orno os Srs. fü,ptis!ã Pereira, Toledo, Cunha 
Mattos e Paula e-'Souza, 

G1•áo de doutor nos cursos de Olindã e 
S. Paulo,-(emendas do senado),-pag. 99. 

J 

JulgaUJeuto dos processos crimes ante
riores á publicaçãO do codigo do processo 
cl'imínal,-pag. 157. -

Orão os Sr:;. Lobo de Souza, Heuriqucs de Re
zende e Hollanda Cavalcanti. 

M 

Mensagem apresentada pelo ministro de 
estrangeiros ácerca do projecto de restauraçllo 
do duque de Bragança no Brazil,-pags. 10, 
26, 28, 30, 39, 45 e 48. 

Orno os Srs. Paula Arnujo, Rebouças Pereira 
Ribeiro, Ferreira da Veiga, Marlim F~ancisco, 
Costa Ferreira, Araujo Lima, Montezuma 
Henriques de Rezende, Evaristo Vascon~ 
cellos, Ribeiro de Andrada, May, Feijó e 
Cunha Mattos. 

l.\loeda de cobre, projecto-vindo do senado, 
-pags. 141, 166, 170, 172, 180, 181, 184, 
196, 199, 202, 209 e 254. 

Ora._o os Srs. Paula e Souza, Rebouças, Hen
riques de Rczende, Cassiano, Monlezuma, 
Calmon, Vasconcellos, Luiz Cavalcan(i Cus
todio Dias, Maria do Amaral, Soal'~s da 
Rocha, Rebouças, Carneiro da Cunha Pereira 
de Brito, Baptista de Oliveil'a, Duarte e 
Silva, 1'.r"aujo Lima, Hollanda Cavalcanti 
e Costa Ferreira, ' 

N 
Navegação do rio das VeUias,-pag. 82 • 

Nave~ação do rio Amazonas,-pags. 82 
e 300. 

(j 

01.•ça01ento do imperio-p~gs. 53 e 57. 

. ~a·çamenío da justiça-pags, 61 e 64: 
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Or:i.o os Srs. Carneiro da Cunha, Carneiro 

Leao Fernandes.da '5ilveira, Cunha Mattos, 
Montezuma e Souza Coutinho (ministro da 
justiça). 

Orçaunento de estrangeiros,- pags. 72, 
77, 82, 87. 

Ül'ão os Srs. Bento Lisboa (ministro de es
frangdros), Montezuma, Paula e Souza, 
Cunha Mattos, Calmon, Carneiro Le!io e Re
bouças. 

Orça111ento da marinha,-pags. 90 e 96. 

Orão os Srs. Rebouças, Rodrigues Torres 
(ministro da marinha), Hollanda Caval
canti, Vieira Souto, Maciel e Montewma. 

Ot•çamento da guerra,-pag. 98. 

Ora o Sr. Antero de Brito (miniBtro da 
guerra). 

Orçameuto da fazenda,-pngs. 100, 104, 
e 109. 

Orllo os Srs. Montezuma, Araujo Vianna (mi
nistro da fazenda) e Hollanua Cavalcantí. 

Orçamento da receita,-pag. 113, 116, 
122 e 124. .. 

Orao os Srs. Hollanda Cavalcanti, Evaristo, 
Ernesto França, Costa Ferreita, Paula e 
Souza, e Montezuma. 

Orçamentô da receita e despeza em 3" 
discussllo, pags. 136 e 139. 

, 

Ora o Sr. Paula: e Souza. 

Ordenados dos professores e mais_ em
pregados da academia militar e de mai·mlm, 
-pag. 99. 

Oftlcio do ministro do imperio enviando a 
carta que o ex-Imperador dirigio a seu filho 
o Senhor D. Pedro II,-pag. 111. . . 

Organização da justiça administrativa 
e judiciaria,-pags. 265, 295 e 304. 

Orão os Sr!i, Montezuma, Costa Ferreira e 
Alves Branco. • 

p 

ProJJOl!!lla do ministro rla ,jusliça cslahe
J.!cendo a pena dejmorte:aos. escravos] ~ue 
matarem a seus senhores, - pags. 'ó5,)93, 
218 e 255. · 

Orão os Srs. Henriques de P..ezende, F~reira 
França e Ferreira de Mello. 

-Propd'sta do ministerio da fazend:t :ibrindo 
um credito de l 600,000,-pags. 203,233. 
261, 262,265, 281, 284, 287 e 290 

Ül'l\o os Srs. Montezuma, J\raujo Vianna (1m'.
nistro da .fazenda), Carneiro da Cunha ~t!l'· 

digl\o, Alves Branco, Calmon, Castro e Silva, 
Vasconcellos Montezuma, Henriqties de Re
~.ende, Lobo' de Souza, Baplista Caetano, 
Cunha Mattos, Hollanda C.:ivalcanti, Castro 
e Silva, Maciel e Duarte e Silva. 

Prezas iuglezas,-pag. 272. 

Pena de morte aos escravos que matarem 
seu;; senhores. (Vid. proposta, etc.) 

R 

Regulamento para as alfandegas,-pags. 
53 e 81. 

Ref'tn•ma das relações,-pag. l/4. 

Represent,ação dos proprietarios e mo
radores nas visinhanças de Panellas,-pag. 
301. 

Or!io os Srs. Henriques de Rezende, Carneiro 
da Cunha, Rego Barros, Costa F'en·eira e 
Baptista Caetano. 

• 
s 

Subsidio dos deputados pura a sess/lo se
guint~--pags. 190 e 213 . 

' 
Or:i.o os Srs. '4,rneiro da Cunha, Carneiro 

Leão, Costa Ferreifa- e Mont~zuma. 

Se@são imperial do · encerrnmmto da as· 
semhléa gernl,-pag. 313. 

V 
-

Voto separado <lo Sr. lfollanda Cava\canli, 
como membro da commiss!lo de ... contas da 

adminis!raçl1o,-pag, 149. 
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1833 
CAMARA DOS SRS. DEPUTADOS 

Se1i!!1âo em 1. de .Julho 

PRESJDENC!A DO SR. LIMPO DE ABREU 

SmrMARIO.- Expediente.- Ordem do dia.
Mensagem do governo.- Disci1rsos dos Srs. 
Paida Àraitjo, Rebouça.s, Pe,-eira Ribefro e 
Ferreira da Veigci.-.Adiamento da discussão 
pela hom. 

A's' 10 horas faz.se a chamada comparecem 
84 Srs. deputados, falt&ndo com participaç!lo 
os Srs. Moura, Paraisa, Calmon, Junqueira e 
Lessa ; e sem ella os Srs. Corrêa d'Albu
querque, Lino Coutinho, Pinto Chichorro, 
Baptista Caetano, Gomes da Fonseca, Ferreira 
de Mello, Pinto Coelho, Paula Simões, Clemente 
Pereira, May e Baplista Pereira. 

Aberta a sessao é lida /l approvada a acla da 
antecedente. 

EXPEDIENTE 

O Sa. lº SECRB'rARJo lê os seguintes officios: 
Do ministro do imperio, respondendo ao 

officio de 21 do corrente, que já se expedirão 
as convenientes ordens uo presidente da pro
víncia do Pará, afim de remetter com a po~
sivel brevidade os necessarios esclarecimentos 
sobre a populaçs.o e numero de fogos da co
marca do Rio Negro.- Fica a camara in
teirada. 

Do ministro dos negocios cstrangei~s, re
mettendo em additamento ao seu aviso de 11 
do corrente, rf' extraclo do officio de um agente 

~diplol'balko do Brazil na Emopa, recebido pelo 
paquete, que acaba de chegar á este porto, ver
sando sobre o importante assumpto da men
sagem do governo á assem biéa gemi legislativa 
do imperio.-Fica a ca!nara inteirada. 
• E' remettido á comissao de diplomacia o re· 
querimento dos passageiros do brigue ameri-

TOMO II 

cano dos Estados Unidos, dcnomiüado-Cutario 
- pedindo o deferimento de um requerimento 
que tem nesta casa. 

A' commissão de petições os requerimentos 
do conde de Linhares, par do reino de portugal, 
e Henriques Miller e companhia. 

Continua a discussão do requerimento do 
Sr. Monlezuma, adiado da sessão de 28 de 
J~nho, com a emenda do Sr. Paula e Souza, pe
dindo-se ao governo, pela repartição dos nego
cios estrangeiros, certas correspondencias offi
ciae~ ; e pondo-se á votaçno é regeitada a 
primeira parte, adiada a segunda e prejudicada 
a emenda. 

Continuando a discussão dos·-requerimentos 
dos Srs. Lobo de Souza e Montezuma, relativos 
á imprcssao dos documentos enviados á esta ca
mara, tanto este anno, como o anno passado, 
pelo ministro e secretario de estado dos nego
cios estrangeiros. 

O SR. PRESIDENTE declara que o do Sr. 
Montezuma fica reservado para ser tratado 
em sessao secreta. 

O Sr. Pet·digão diz que é nrnilo impor
tante, qne a nai;üo saiba quaes srt0 os planos 
da rest.luraçno, e que por conscquencia vota 
francamente parn que todos os ol'flcio:i sejam 
iu,pressos e distribuídos nl\o só pelas carnnras 
mmiicipaes, mas, a ser possível, alé por lodos 
os cidadãos brazileiros, e que remeltcrá â mesa 
um requerimento para que se officie ao go· 
verno, etc. 

"Requeiro que se officie ao governo, exigindo
se Ulll officio de um dos nossos diplomatas, diri
gido ao ministro• e secretario de estado dos 
negocios estrangeiros, em o qual ~!aramente 
se diz que a restaü'raçrtÓ.• só póde lQt· h'iar 
dividindo-se as províncias do Brazil, afim d~ 
que o referido officio seja impresso para o 
esclarecimento da na,.:ão. 

« Paço da e amara dos deputados, etc. -
Perdi9ão.i, 

2 
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Este requerimento é apoiado pa.il!I. entrar cn:i 
discussllo. 

Lê-se a seguinte emenda do Sr. Paula e Somm:
« Que quando se publicarem os officios, se nflo 

publique aqnillo que possa comprornelter nosso 
governo com algurn governo eslrnngeil'O, nem 
aquillo que pO$Sa dar a conhecer os diplonialas, 
que fizerao os ofticios.-Paulct e Sotiz(t." 

Esla emenda é apoiada, e entra em dis· 
cussil.o. 

O Sr. Rebouças fallaudo nesta materia, diz 
que se os officios não forem impressos com os 
nomes dos indivíduos nelles exarndos, darú 
lugar a interpretações e a cnlumnias, o que 
motivará desordens e perturbações que não 
convém que esses offkios appareçtio muli· 
lados, como se pretende ; e que qunndo se 
vote pela sua publicidade, seja com a decla
ração dos nomes dos indivíduos, para o que o 
illuslre deputado manda á mesa o seguinte re· 
querimento: que quando passe, o imprimirem
se esses otficios, seja a sua im[Jressão com os 
nomes dos indivíduos por inteiro. 

O St. Costa. Ferreira é <le opinião que se 
irnprimno os of1icios, uma vez que el!es 
tinhão sido lidos na cnmara; pergnuta par,: q11e 
forilo elles lidos? p3rà conhecimento dos S rs. 
deputados? não; mas para cõnhecirnenlo dos 
espectadores das galerias, e da naçao ; e por 
tanto é necessario, que a nação saiba disto ; e 
é melhor que esses o!Ii~ios s0jão impressos 
exac:tamenle, do que trocados, poi;; que havendo 
tachygraphos na cus,1,elles os pódem ter coph11!0; 
diz niais que é de nec.:ssidade urgente que a 
naçl\o saiba, se ha, ou niio planos de rcslaura,;M, 
ou se isto é anliphona levantada pelo governo; 
e que, pnra não recahir a mancha de traidor na 
camara, é que,9vota pelo requerimento do Sr. 
Lobo de Souza. 

Julgada a mate da discutida, é posta á votaçr,o 
a primeira parte do requerimento, i~to é, parn 
que se imprima.o os docu mentos officiaes, de 
que trata a men~agern cio rninistrn dos negocios 
estr'lngeiros, e é approvada ; sendo posla igual-

• mente a votaç~ a segunda parte, para se re
metlerem aos presidentes das províncias, e ás 
camar!fS' municipaes esses officios impressos, 
nao passou~ 

• 

Vêm á mesa as seguintes declarações de 
valo: . 

« Declaro que votei conlra a impressão das 
peças diplomaticas.- R ezende. >> ~ 

« Declaro que votei, ptua.i:i11e se"p11biica~sem 
os nomes mencionados nos of!icios do"inini, tro 
e sect·etario de estado dos negocios Psl1·;111gl'iros, 
mandados impl'imil· pela enmurn. -- illon· 
tezuma. >> 

ORDEM oe DIA 

Continua a di!2cussao do parecer dt1s duas 
-3 

commissões reunidas de constituição, e cliplo
macia, sobre a mensagem do governo, com as 
emendas apoiadas: 

O Sr. Paula Araujo, Sr. presidente, não 
posso vutur n favor do parecei· das illustres com
missões de consti tuição e de diplomacia, porque 
nau me parece hns tnntcmenle claro; porque 
nri.o me p,,rece ridi~ido com a frn nqL1eza que 
convém a homens livres em todos os casos, e 
mnito principalmente nas criticas circrnn
stancias em q11e nos achamos. 

Tudo neste parecer é equivoco, tudo é co
berto de um cerlo véo; entretanto o negocio 
me parece bastantemente claro ; tJ já não posso 
duvidar de que se trama a rest:HH'DÇUo, á vista 
das razões, que passo a expendel', tiradas lº do 
conhecimento do coração humano ; 2" das cor
respon<lencias diplonrnlicas dos nossos encarre
gados de negocios; 3" dos factos que têm occor
rido, e de que l.em us sirlo testemunhas; 4º 
fitialmente,~ do cat'acle t· do ex-Impera(lor e da 
sua conducta nestes ultimas tempo, . 

Pelo que respeil;l á l" parte, <ligo qne é na
tural, rpte é proprio do cora~ao b 111n:ino, procu
rarmos recuperar t,quelles bens, de que por 
uma causa q1.rn lquer temos sido privados. 

Ning11em póde duvidar de que existe grande 
numero de individt1os, qnc gosavil.o de grandes 
va'tltagens no tempo da lransacta adrninistraçllo, 
das quacs forno privados pela revolução de 7 de 
Abril. 

Como é possivel, que tees homens, que 
desfruclavão. relldosos empregos com ponco ou 
nenhum trabalho; que se viil.o cobertos de ti
lulos e condecorações, concedidos pela maior 
p,u;te não ao merecimento, mas á intriga e á 
adulação; ernfim, qne vi vião de toda a casta de 
abuso.s, e que esµeravao ,iinua maiores van
tuge11s; como é passivei, digo, que laes homens 
deixem de olhar com horl'Or parn o dia 7 de 
Abril, e de nutrir grandes sautlaifos d,1 trnrrtncta 
administração ? 

Como é passivei, qne laes homens deixem 
de µrocurar por todos os meios a subve;·são da 
aélual ordem de cousas, e a restauração de 
Pedro I ? 

Imrnensos exemplos nos apresenta a his
toria, cw.e comprovao o que acabo de avançar, 
e qne 'é hoje tão manifc:sto, que o mesmo 
illuslre chefe da o/rpo$içao, o Sr. Monlezuma, o 
qual tinha sempre ncg. ,do que existissem res
tauradores, co11fe;sot1 nes ta casa nl\o poder mais 
duvidar da existencia desse partido; o que só 
bastada para me co11véncer, porque es tou per· 
suaclido de que o honrado deputado fa lia com 
1ilc110 conhecimento de causa. Talvez tenha mu
d111lo outra vez de opinião, porque, conforme 
clle mcs,no nos tlisse á bem poucos dias, é de 
11m c:1rnclcr m11ito docil; e cn, depois de veP. 
<Jilo, somlo ollo npuixonmlo dt\ fede1·açao, e da .. 
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federação já e já, nos principias da sessão pas
sada, tornou-se depois inimigo acerrirno de 
todas as reformas, nno me admiraria agora de 
urna nova mudança na sua opinião: s'1pientes 
est m·utare conciliwn. 

Quanto ás correspondencias diplomaticas, 
parece-me que sao de grande peso. Lendo-as 
qnalquer pessoa se convencerei de que cllns per
lcn,,em a v111·ios encan·f'gn<los de negocios ; e, 
entretanto, tudos c:lles dilferindo apenils em cir
Cllmstanch\1:1' de nenhuma importi.lncia, con
cordao na essencial, isto é, 4ue se trama a 1·es
tau 1·açtl.o. 

Com haslanle admira~,!lo ouvi dir,er á nm 
Sr. clepi!tado, para enfraquecer a impl'essão, 
q11e de1•ew fazer !'aes eo1mnunicações, q11e talvez 
ellas fossell! euconimcndadas, o q11e ele certo é 
no.o peq11cn:1 ini11ria ao caraclcr daquelles di
plomatas, dos q11aes jámais se linha nnt,Js pro
curado diminuir o con-::ei:o; antes p()lo cnn, 
tmrio, tanto o illustre relator das cornmissões, 
co1uo o hourado chefe dâ opposição, tinb~o 
prodiga!isado á um delles os maiores elogios; 
elogios na minha opinino bem merecidos, por 
qne tenho razr'ies para avafo:r a honradez do 
seu carncler. 

De mais, se esses diplomatas nf\o rnerer.ern 
conceito, porque os nl\o removeu o Sr. illustrn 
depnladu q11ando esteve til\ administr,1ç!!.O? 

Outra prova da veracidade de taes comrnu
nicações é a grndaç·ão natural, que nellas se 
observ,1. 

As pl'Ímeiras apenas se referem a boatos 
e nok:ias ainda pouco e:ircumstancii1das, e, iÍ 
proporçào que os nossos 11gentes forno seguindo 
o fio da conspiração, elbs t.:ada vez se forno tor~ 

·nando mais arfit·mativas e posilivus, e µor íim o 
negocio se tomou !ào 1~1all il'esto, que elles se 
exprimem rla 1m,ncira seguinte: 

A respeito elas vistas do Duque de Bl':igança 
sobl'e o Brnzit já n:10 póde ha 1•er a menol' du
vida. 

N1;111 se rlig,1, senhores, que nada d1;ve111os 
receia1·, porque UP1 .los olfo.:ios diz, que as po
tencias Europm\s n ào huo de coudj11v~r a D. 
Pedl'o, o que merE:ceu grandes apoi:1rh,s de urn 
Sr. deputado, que costt1ma dai -os ex-ol'ficjo. • 

Para D. Pcdto lentar a restaun1ção, não 
carece de taes auxilios ; elle lern á sua dispo
siç<:10 n:lo J5eqncnas for\:as; e mesmo quando 
viesse só, podia ca11sar-11os graves males. Não 
le1i1os· nós o exemplo de llurl.JHe, que des'ern
barcou no Mexicó, sem que o acompanhasse 
um só soldado? E se as medidas não eslivetisem 

"'já tomadas, c o não preadcsscrn, não retiovaria 
!llle ~uerra civil? 

'l'oua'l"i.,,:; senhores, lllll'hidc nem linha o 
prestigio de set· descendente de reis nem tinha 
O(;CUpado o throno uo 1\foxico tantos aunos, 
qtrantos D. Pedro; e portanto os seus pm·ti
dislas r.r,o podir,.o ser ta.o numc1,Q1,os. 

As illu:;tres com missões porém· exprimem-se 

a respeito das communicar,ões diplomaticas de 
uma maneira propria á diminuit·-lhes toda a 
°torça. -

Em outi·n occasino, tendo viQdo alguns-l!lfficios 
á esta casa com os nomPs dos diplomatas, 
que os haviM dirigido, o illustre relator das 
com missões bastantemente censuron o ministro, 
porque nUo tinha occ11llado os nomes, mos
trando qne tal procedimento nào era admis
sível a respeito de comnrnnicações diplonrnticas; 
hoje qne o governo occulta os nomes, esta cir
cumstancia não escapou é\O reparo das illuslres 
commissões ! ! Dizem ellas: 

Quanto aos docuuientos (remettidos com 
ommissões de nom es, e que pot' consequencia 
diminue a força dos juiz,,s) em qne se funda a 
mensagern, as commissões põe de pat·te o 
pl::ino, que em um rlelles se altribue Íl certas 
pc!encias, e que em out1·0 se acl,a desmentido. 
-Note-se qne as com missões em ludo aqnillo, 
que púde dissuadir-nos de que se trama a res
tanraçM usa das expressões mais forles-dts· 
mentido! e, em tudo, que tende a mostrar a 
existencia dos planos de restauração, usa de 
tci·mos os mais equivocas e duvidosos. Devo 
aqui declarar que nfto crimino as intenções dos 
honrados membros das com missões; eu lhes 
faço a jusli,;a que merecem ; trato de examinar 
unicamenle o que se acha aqui escripto. Con
tinntto ,is commissões: 
.., Passão a recapilulat· os factos, ou asserções, 
que pol' ordem cl1ronologica se comtém nos 
mesmos documentos; e Mio: 

Procet!imcnto de emigrados µor!Dgnezes 
existentes na Europa, que parn obterem as boas 
gl'aças do ex-lmperndor se a!istào no partido da 
restauraçao. Noticias que sahiao de certa casa 
(na Emopa) de um nós abaixo assignados 
nesta capital, de que o Bl'azil $eria facilmente 
subjugado; e de que este paiz não socegaria 
sem qne as cauwn.is pe<lissern o ex-Impel'lido1·. 

CondiçM no recrutamento que se fazia de 
servirem os recrntado.;; em Porlngnl, ou fóra 
deste reino. Ajustes de colonos para o Brazil, 
preferindo-se indivíduos militares. Artigo de 
uma gazeta sobre o futuro destino de certas 
tropas eõlrangeiras. Prncooirnento de q,prtos in
dividnos, que blasonão publicamente no Porto, 
das recompensas que hão de ter no Brazil pelos, 
seus serviços. Promessa feita aos recrutados, ou 
alistados inglezes, de se lhes dar passagem de 
volta para seu paii, ~repugnancia dos polacos 
de servire.-\1 fórn de Portugal, etc. 

E sendo isto dito muito succintamenle sem 
outras circumstancias, que acompanlis:o estas 
asserções : v. gratia condições em geral, sem 
di7.ercm quaes; nem ao menos as illustres com
missões nos dizem que os cdlonos deviã.o vir 
colonisar o Brazil por 12, 18 e 24 niezes ; sll.o 
realmente coloilias, que nos podem prestar 
muitos se1·viços: coionos da classe militar para 
colonisarem o Brazi! por espaço de 12, 18 e 24 
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mezes ! entretanto as commissões achárão que 
esta circumstancia era de nenhum pezo, e que 
a devia.o calar t Esquecerão-se lambem as com
missões de dizer que a Gazeta é papel official, 
o que differe muito de qualquer gazeta pKrli
cular; porque o pnpel official falia sempre se
gundo oifdados que tem o ministerio qne dirige 
a sua redacção. 

Os officios dos diplomatas dizern. que se 
exigia dos polacos servirem, nrio só em Por
tugal, como lambem em outra parle, até mesmo 
depois da restauração daquelle reino; e que os 
polacos não forl\O adrnittidos por nl\O terem 
querido sujeitar-se á esta condiça.o. Esta cir
cumstancia de bastante peso, foi lambem omit
tida pelas commissões. 

Disse um dos seus membros que as diversas 
razões, qne achav/lo nos officios e communi
cações diplomc.tic::1s, tinhào posto as commissões 
no estado de probabilith,dc, não de duvida, e 
nem de convicções; 111c,s parece que esta pro
babíliuatlc, se é probabilidade, é tão pequena 
para os membros das commissões que é quasi 
um estado de duvida. Vejamos quaes as ex
pressões de que usão. 

As commissões pesando o valor especial de 
cada um destes documentos, acha.o asserções 
que mal podem dar cuidado algum : entretanto 
que reconhecem, á vista de outras, e especial
mente da condição do recrutamento, e do 
ajuste de colonos que-é crível o não ser alheio 
das intenções dos agentes e creaturas do ex-Im
perador o seu regresso ao Brazil ; e mesmo que 
na.o é improvavel que projectos, nesse sentido, 
occupem as intenções de individuos; apezar de 
se dever julgar que os gabinetes da Europa sa.o 
contrarios a semelhantes projectos. 

As commissões nao dizem que é provavel 
que as creaturas do ex-Imperador tram!lo a sua 
volta : nrto, Senhores, dizem que é crivel não eer 
ttthêio das invenções. Creio que as illustrissimas 
commissões usárão destas expressões porque 
nao acharao outras que mais ainda podessem 
modificar a sua conclusllo. 

Dizem mais as commissões - que na.o é 
improvavel que projectos no sentido da restau
raçl!.O occupem individuas - Na opini!lo das 
com missões nl!.o occupl!.o ao ex-Imperador, en
tretanto que dizem em cima que os asseclas de 
D. Pedro espalhav!lo as voze$ de restauraçao 
para terem cabimento no seu caraça.o ! Pareoo 
por tanlo que os illustres membros das com
missoes nllO se expdmi(no de maneira que 
mostrem (lUe cg.rn cíl'éitQ e;lava.o no estado tle 
probabilicladc. • .,, .... 

Para justificai' a omissll.o de certôs 't'aclos, e 
circumstancias, disse um illustre membro das 
commi~sões, que era escusado referil-os, porque 
os offic10s esLavM patentes, e que por tanto na.o 
podiiro as commissões, ainda quando quizessem 
enganar á camara, ou encobrir a verdade; mas, 
Sr. presidente, o que eu noto é que se omittirllo 

.. 

circumstancias que podem •oi:rrar mais patente 
a existeneia ela traiçllo, entretanto que não forão 
esquecidos nenhuns dos factos, que podem pro
duzir o effeito contrario. 

Eu, á vista dos officios, sou induzido a crer 
que tal trama existe; e disto muito mais me 
persuado, quando confronto o que elles dizem 
com o que entre nós se tem passado. 

O que vimos nós, Senhores, depois de 7 de 
Abril? • 

Vimos o partido antes ousado, que insultava 
até á constiluiçao e á nacionalidade, aprovei
tar-se do perdão e esquecimento do passado, 
que lhe concederão os patriotas ; vimos mesmo 
alguns jornaes desacreditarem o homem, que 
era antes incensado pelos indivíduos, a cujo 
credo pertenciao ; mas então ainda durava o 
assombro do raio, e as esperanças da restau, 
raçao anrlf'\'!lo muito longe, o por isso não se 
julgava politico emilfü certas opiniões. 

Pouco a pouco as cousas forão mudando ; 
já na linguagem dos periodicos, e creaturas do 
ex-Imperador o dia 7 de Abril não era nacional; 
a naçao, .segundo elles, nao tinhno visto esse dia 
com bons olhos ; pouco a pouco se passou a 
deprimir o dia 7 de Abdl, pt·o<ligalisando-se ao 
mesmo tempo muitos elogios ao ex-Imperador, 
e despertando saudades delle em certa gente. 

Apparece Pinto Madeirl' no Ceará, procla
mando Pedro I com armas na m!lo, com
mettendo mil horrores, e altentados, qoe re
voltão a humanidade; horrores e i1ttentados 
que fora.o elogiados 'tlesta casa ! ! .( Muitos 
apoiados). 

Em Abril do anno passado igual partido 
aqui se apresenta, proclamando a restauração e 
a queda do throno do Senhor D. Pedro II, e o 
que mais é, esse partido sahe da quinta do 
joven monarcha ! O mesmo, pouco mais on 
menos, se reproduz em Panellas e ultimamente 
no Ouro Pl'eto, capital da provincia de Minas; o 
que mostra que existia um plano formado com 
ramificaç!lo em todos os pontos do imperio. 

Emfim, o que vemos nós mais, senhores? 
cumpre foliar có"m franqueza ; nao sei usar 
de rebuços ; devo dizer francamente o que 
sinto no seio da representaçao nacional. 

Nesta casa tem-se emittido as mesmas idéas 
que se tem espalhado fóra, (apoiados) que se 
tem emittido nos papeis caramurús ~ restau
radores. (Apoiados). 

Aqui se vio, .senhores, que membros desta 
casa houve, que se empenhar!lo quanto pu
derao para diminuir a impressao que em todas 
ns almas bem formadas nao podia.o deixar de 
produzir os attentados, os assassinios commet
lidos por Pinto Madeira ; mas, senhores, •isto 
ainda na.o é tudo ; tem-se aqui procurado jus
tificar os"leus excessos, tem-se prodigalisado 
até elogios a um monstro, que causa horror á 
humanidade, á um monstro que mais de uma 
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·vez tingio as mãos no innoccnte sangue ~razi
leira ! (Apoiados). 

Ouvi nesta casa dizer a um Sr. deputado que 
n!lo haviil.o restauradores, mas reaetores contra 
a revolução de 7 de Abril, ligando-se os que 
erão oppóstos á ella,e empregandc como instru
mento D. Pedro I. Eis urna logica que nl!.o 
posso entender; se eu nllO existisse nesta casa, 
se não ot1visse o mesmo Sr. deputado usar destas 
expressões, e se me dissessem que um homem 
linha usado desta linguagem, eu advinharia 
logo qual era a sua profissão (apoiados). Are
volução de 7 de Abril fez com que Pedro I aban· 
donasse o throno, e subisse á e\le o Senhor 
D. Pedro II : ha um partido que se oppõe, que 
procura aniquillat· esta revoluçl!.o pela qual o 
Senhor D. Pedro II, foi ao throno, este partido 
na.o é restau radar, na opinill.o do Sr. Rebouças, é 
reactoi- ! ! Se neste caso restaurador, e reactor 
nno são synonimos, não sei o que possa sel-o ! 
Tenho ouvido nesta casa fazer-se grandes elo
gios a Pedro I, e até ouvi a,> illustre chefe da 
opposiçll.o dizer que o unico crime do ex-Im
perador era ter sabido do Brazil abdicando 1 
Ora qual será a consequencia que se deva de
duzir daqui ? Se a vida desse príncipe foi tão 
pura e illihada, se o seu unico cr.ime é ter 
abdicado ; deve voltar, deve, voltando, apagar a 
unica nodoa que existe na sua vida ; esta é 
uma consequencia; a segunda é que, sendo nós 
bons patriotas, devemos querer um monarcha 
tao probo, tao honrado, tao virtuoso ; devemos 
fazer com que elle venha sentar-se de novo no 
throno do Brazil. São consequencias neces· 
sarias. • 

Outro Sr. deputado, que fallou na sessao pas
sada, tratando das causas das perturbações que 
tem havido entre lll,51 e do partido re$taurador 
allegou como-primeira e principal o ler sido 
elevado ao throno o ~tismo com exclusao 
dos Lidinos pafriotas da Independencia ! 

O nobre deputado usa de certas figuras de 
rhetorica ; mas eu que sou franco, que não sei 
fallar rhetoricamente,despindo de atavios as suas 
e:::.pressões posso dizer que ellas cifrão-se nisto, 
- deviam ser elêvados aos primeiros lugares 
certos homens que tinhao a elles direitos exclu
sivos; e comMão esquecidos, e em lugat· de!les 
sao elevados outros, n:i.o póde durar a nova or
dem de cousas; deve por consequencia haver 
restauraçll.o; deve voltar o homem, que abdicou 
uma vez que o~ outros nllO forao elevados : sus
tentemos indivíduos e nao os princ~ios .:_ • 

Se qualquer Sr. deputado plrtencente .a.credo 
. dífferente daquelle, a que pertence o nobre ora

dor, que usou destas expressões, as tivesse em-
• pregado, referindo-se a outros indivíduos, nós 

ouviriamos o nobre orador exclamar nesta casa, 
segundo o seu louvavel <!11slume. Que servi· 
lismo ! Que lastima! Que tniseria ! (Mtiitos 
apoiados). Eu não direi assim; exclamarei 

-unicamente - Oh independencia de caracter 1 
oh patriotismo! (Apoiados) . 

Q. mesmo Sr. depntado entra no paralello 
da administração de D. Pedro I e da actual e 
rlii que a actual administraça.o é muito peior do 
que tem sido a de D. Pedro I ! ! Entretanto, 
Sr. presidente, eu quizera que o nobre deputado, 
que assim diz e os illustres deputados, que o 
apoia.o, me dissessem quando a actual admi
nistraçM obrou contra a liberdade da imprensa 
como a do ex-Imperador; quando a actual ad
ministração mandou intimar a escriptores pu
blicos que ... (Sus,i·u,rro8 nas galerias) sussurros 
na.o me intimidào ! (Muitos apoiados) quando, 
digo, manda intimar a escriptot·e.s publicos que 
só escrevessem em certo sentido, (muitos 
apoiados) segundo entendiao os que se achavil.o 
entll.o na administrnção ? Quizera que esses 
senhores me dissessem quando é que a actual 
administração fez sahir pela barra fóra a um 
escriptor publico, porque nllO escrevia como 
se lhe havia dewrminado ? Que esses senhores 
lambem me apontassem quaes lêm sido os 
desperdicios da actual administraça.o ; qual a 
dissipaç:to das rendas publicas, quaes os em
prestimos minosos, quaes as deporlações de 
representantes do povo! (muitos apoiados) 
quízera que me mostrassem quaes as com
n1issões militares, creadas pela actual admi
nistração; qual a guerra imprudente, (e com 
fins sinistros de sacrificar os patriotas para di
minuir as forças do exercito brazileiro) em 
que a actual administração tenha empenhado 
a nação! (Miiitos apoiados). 

Eu quizera que os que tanto deprimem a 
actnal administraçao lhe apontassem os crimes, 
os attentados que commelteu a adminislraçil.O 
passacfa ; quando o fizerem, confessarei entil.O 
que a actua\ é peior que a passada. 

O honrado deputado no seu discurso uzou de 
expressões que parecem indicar que não somos 
capazes de nos governar a nós mesmos, ma\ 
carecemos do ídolo que existia entre nós ;-e 
com o coraç11o na boca dissl.l, o mesmo illustre 
deputado que, se as couzas chegasseri.1 a esse 
ponto, não sabia qual seria seu voto. 

Nessa occasiao ao menos o Sr. deputado foi 
franco. 

Parece-me, Sr. presidente, que se nil.o podia 
fazer á naàliO brazileira um insulto, urna injuria 
maior, do que suppôr que ella é incapaz de se 
governar, que não p-;i!e prover ás suas neces
sidades, (muitos apoiados) sem que venha esse 
ídolo, esse principe que nu longa sel'ie de annos, 
que existio entre nó;, mostrou não ter habili
dade, prudencia e dignidade alguma, para 
exercer o lugar que occ11pava ! Grande é a mi
seria da naçil.O brazil~ira, se as suas circucnstan
cias sll.O taes, que ape;:ar de tantas provas de in
capacidade, que deu o ex-Imperador, ella não 
tem outi·o meio de salvaçao senao chamai-o de • 
novo para a governar .•. !. ! ! .. 

.. 
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Sr. presidente, se não fossem os males, que 
He devem seguir da volta de-D. Pedro I: .eu 
quizera que elle viesse; porque estou persuadido 
que dentro de pouco tempo teriamos de ver os 
Lidinos pafriotas nacciores, divididos entre si, 
(muitos apoiados) apresentarem como outr'or11 
grandes queixas, por lerem ;;ido premiados os 
de menos merecimentos, com olfonsa daqnelles, 
de quein (com notavcl aberração d&s leis phi
sicas) a ltcz 1·eflecte para os oictros ! 

As provas, que tenl10 para m~ persuadir de 
que se trama a restaur,.ção, n!lo são só ns que 
tenho apresentado: um personagem conheci
do enlre nós por seus conhecimentos e talentos, 
que lem figurado em mais de um movimento 
revolucionurio no Brazil, publicou varias cor
respondcncias, que deviam bastantemenle esli · 
mular os sens asseclas á deitar abaixo a actual 
adminislrnç:10; elle lhes exprobrou não serem 
capazes de libel'tar o seu paiz quebrando as al
gema.s, os pesados .fen·os com que vivia.o agri
lhoados! insinuando ao mesmo tetnpo que 
deviao. ter conf\anç.a em Pedro I, porque a 
realeza é fae:il de perdoar: isto provavelmente 
para reunir ao seu partido algnns incautos pa
triotas de 7 de Abril. Depois de publicar e3tas 
correspondencias, em uma das quaes dizia que, 
nborrecido de viver no nosso paiz, ia para a 
Europa cdfohai• o coração de seus filhos, µnrte 
para a Europa e os filhos ficao no Bruzil ! ! E 
nao entraria nestes detalhes, se elle não publi
casse esses papeis pela imprensa; mas como os 
publicou, sou fol'çarlo a tocar nelles, principal
mente quando isto letn rdaçllO Ui.o iutima co,n 
o que nos occupu. 

O mais engra,iaJo de ludo, senhore~, é a ex
plicaçl\o que os seus amig,()s Jão dessa celebre 
viagP.m. Elles dizem que clle foi prncurnr uw, 
lugar conveniente para a familia habitar, como 
se a Euroµa fosse a ilha de Paqnelá, á qual 
se póde ir em hora e meia escolher uma casa 
e depois voltar á cidade e levm· a familic1 ! 

E' voz publica que esse lliesmo indivinuo 
levou nm nó~ abafa:o as8ignado~ com grande 
nur:1ero de ass4;natLtraci, pe~!indo a volla de D. 
Pe:iro, no que concorda.o as communicaçõe, 
diplomaticas dos nossos agentes, as CJ\lacs dizem 
que os escravos de Pedro I, na Eul'Opa~abião 
que ,e procurav:\o assignaluras para esse fim, e 
9Lie já esta~ o negocio idiantado, -accresce á 

-Jsto que esse me~rno homem foi indicado pura 
occupar a regencia nos movimentos revolucio
narios de Abril de 1832. 

Na nossa posi,;ao devemos attender a !odi:s 
estas circumstancias para podermos formar o 
nosso juizo. • 

O nós abaixo assignados não é cousa nova ; 
já' ntJ nnno passaóo me inf~rmárão que se tratava 

· delle lambe1u na minha província ; uma pessoa 
do Reconcavo, segundo u\.e dissera.o, convidou a 
d_ous brazileiros adoptivos da cidade, para as
s1gnarem e promoverem assignalu1·as, mas 

.... 

~ ... e11es recusaril.o, e nRo so nll.O promoverM as-
signaluras como na.o quizcrll.o assignar ; por
que, Sr. presidente, os ad~plivos da minha 
província estilü mais illustrados do que os de 
outras partes ; elles conhecem melhor os seus 
interesses ; elles sabem que o momento da che
gada de D. Pedro I será o momento do rebate 
e do desenvolvimento da guerra civil; e que, em 
taes circumslancias, muit~s vezes ha de soffl'er 
o innocente e o culpado, porque o patriotismo o 
brio nacional offendido, não obra á sangue frio. 

Eu disse mais que o caracter e a conducta do 
ex-Imperador t·efol'Ç[lO as razões que tenho para 
me persuadir de qne se trama a reslaul'açao. 
Se elle fosse dolaclo de urn caracter firme, se 
nãO tivesse dado tão repetidas provas de \\ma 
voluuilidade e inconstancia sem exemplo, eu 
estaria mais descanvado ; :nas o que pres<::n· 
eia mos nós? Jamais clle leve opiniil.o sua: umas 
vezes queria mostt·ar-se constitucional, quando 
o rodeavão homens que tinhão bons ienti
menlos; pouco depois, dando ouvidos áquelles 
que querilio sac1ificar a causa e interesões do 
Brazil aos seus interesses particuhres, mt1dal'a 
de conducla, e então não duvidava insultar o 
bdo nacional, e inoispôr contra si aquelles 
mesmos que o linhão elevado ao throno. 

Como poderemos, pois, deixar de recear, agora 
que ellc se acha rodeado desses rnesmos homens, 
que seja por elles induzido a teli'tal' lào teme
raria ernpreza, i!luclido além disto com us cor
rcsponrlencias e mensagens daqui '? 

Talvez se 1ligu que elle ignorn o (Jlle se tr:úna ! 
Mas como é po:'sivcl que ello, estando na Eu 
ropa, igno1·e as condições com que se fa7. o 
alistamento? Coll\o é passivei 4ue nrto t~nha 
chegado ao seu conhecimento CSli'\ celebre co
lonia militar de 24 rnezes? Poderá clle ignorai· 
cousas t&o publicas na Europa, e c~11c t,,m clrn
gaofo aqui ao nosso conhecimento ? Alem disso 
será po~sivcl que elle ignore o que se tem pa:;
sado entre nós; q11e um pat·ticlo ouso11 apre· 
sentar se em campo com armas na· m~o acc:1:1-
mando-o Imperador, e pretendendo derribat uo 
lhrono o seu augusto filho? Nrio se devia elle 
manifestar contra este criminoso procedimento, 
tirar a esse infame partido todas as esperanças, 
declarando que nunca o coadjuvaria, que jámais 
concorreria para a deslhronisnção de seu au-
gusto filho? ~ 

Entretunlo nada, nem urna só palavra sua a. 
lal respeito ! 

Estas razões, quatfdo na.o existissem outras, 
seriao .. por si"!;ó cro gnmde peso. 

Elle não trnto1itle mostrar que era opposlo 
ao que se tinha feito entre nós cm 7 de Abril 
porque pretende voltar pura o Brazil; e se vier, 
ha de dizer que abdieou coaclo; ba de fazer o 
mes\llo, que têm feito outros: muitos tnonar
chas, entre elles Carlos IV, de Hespanha, como 
já aqui se referiu, porque, senhores, a·ambiçlio 
nã0,tlem parentes nem filhos. .. 
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O illustre deputado o Sr. Rebouças quiz 
provat· que o ex--Imperador nno tinha abdicado 

... coacto, e por isso nào tinha havido revoluç:i.o 
alguma E:m 7 de Abril. 

O honrado deputado trouxe para prova1-o 
mliitos exemplos, não se esquecendo nem de 
Hipias, nem das couves do imperadm· 1·011ia1w ! 
Eu, porém, deixando de parte Hipias, e as 
couves, direi ao illustre deputacto que pouca 
força acho nos arg1.1mcntos que tirou da Iq,.. 
glatcrra e da. França no trmpo de Luiz XVI. 

O Sr. deputado bem conhece que os argu
mentos de analogia não são muito valiosos, 
principalmente quando elb no.o é exacta, o que 
quasi sempre acontece, como no caso em 
queslào. 

Luiz XVI nf\o tinha arruinado as finanças do 
estado, como fez Pedr·o I.; quando L11iz XVI 
subia ao throno, já as finanças da França es
tav1l.O em misernvel estado; Luiz XVI nao tinha 
feri<lo o brio nacional, mostrnndo preferencia 
de estrangeiros aos nascidos no paiz; L:iii XVI 
uão pretendeu destruir a constituiÇtlO do estado, 
etc., e por isso a analogia não é bem trazida. 

O; exemplos da Inglaterra tarnbem naJa 
provão. T1m1 havido dl! facto várias represen
tações na Ingluterra para mudanças ue minis
terios, sem que com tudo o monarcha lenha 
cabido ; mas eston persuatlido de que, se elle 
qnizesse destruir a libertlacle dos in61Pzes, se 
elle ferisse o brio nacional, pret'erinclo estran
geiros aos sens compalriotri,s, o povo inglcz 
11110 solfreria semelhante rnonarcha. Nada por
tanto provno estes exemplos. 

Mas o illuslre de(lutado, qucrenLlo rno:;!rnr 
qne D. Pedro I, não abdicára coacto, c,ll1io de
pois em notavel contrndicçM passando a foliar 
nos erros da actunl administr;içno, disse que não 
se po1lia sustentar porque tillha cahit!o nos 
mesmos erros que commettet1 D. Pedro I, e 
citou varias cousas, que havin.o feito perder a po
pularidac~ úquelle monarclta, no 1nesrno tempo 
qne dís,e que, ainda que Pedro I n:lo d,!1niltisse 
o ministerio de Abril, havia de ficar no throno, 
porque não havia contra elle Blrnpeita-~ pctr· 
t-iculcweB. 

Disse mais que tudo em 7 de Abril foi feito 
conforme a constituiçllO ; que o povo tinha o di· 
reito d,i representar, que a tropa se reunio de
baixo das ordens dos respectivos chefes e que, 
portanto, não houve revoluçl'lo ! Mas en desejava 
que o nobre deputado me dissesse, se não vê o 
artigo da cons~tuiçno que tliz que a força ar
maúa é essencialmente obediente,e não póde 
deliberar ? Q11al ~ o ar~o da coristijniç~o que 
autoriza a tropa e povo a exigit· a dem issllkl de 
um ministerio com as armas na mão? Qua;~o·~ 
me mostrnr este at·tigo, entno direi que nllo 
houve revolução, mas emquanlo o s·r. de
putado m'o nl'lo rnostr2r e emquanto eu souber 
que no campo da honra houve tropa e povo 
l.lrmado e que o monarcha só abdicot1 CJl.tando, 

chamando pelos soldados, se vio unicamente 
com duas sentine11as, n!l.? poderá d~~t"'de dizer 
que o ex-Imperador abdicou coacto. 

Disse tambem o illustl'C deputado que D. 
Pedro tinha abdicado voluntariamente para não 
ver o povo em conflagração ; mas se D. Pedro 
nno tinha co11trn si suspeitas particulares, como 
receava elle -ver o povo em conflagraçãO ? Po
deria ler-se deixado ficar e sustentar até o 
ministerio, cuja ctcslituiça.o se queria, conforme 
disse o mesmo Sr. deputado. 

Portanto estou persuadido'que tendo D. Pedro 
abdicado coacto, tendo sido obrigado a isso pela 
força, logo que achar accasillo propicia, pela 
forç:ci lambem h ade tentar segunda vez sentar
se no throno dr, Brazil. 

E' oeste sentido que concordo com o S1·. 
deputado quando di3se que aquillo que se fez 
pela força, pela força se desfaz. 

Tendo portanto mostrado que se trata da res• 
taurnção, · é do nosso dever, pois, procurar por 
todos os meios evi la t· uma crise que cerh1mente 
traria comsigo as mais terríveis consequencias. 

Nús sabemos que só porque P.m Março de 
1831 se tinh;1 aqui insurgido um partido contra 
as instituições libcrnes, e contra a nacionalidade, 
m1.ütas províncias, e entre el\as a Bahia, 
trntárão de se precaver contm a ruiun da palria 
q11e julgilrno inevitavel ; e é muito prov:wel que, 
se D. Pedrn I, não tivesse abdicado e se conti
nuasse a rodear-se dos homens qrN o til1hão 
cel'cado até enmo, as prnvincias se separarião e 
tlcixariilo de reconhecer o governo central do • 
estado; o que será pois de esperar, se D. Pedro 
vier de novo ao Brnzil ? Seii possível que 
continue:n unidas? E se uma vez desunidas se 
derem bem, conhecendo a propria força e re
cur,os, qnererno ontra vez irnjcitar-se ao governo 
central? Talvez uno ; e entao depois de reta
lhado o irnperio é qne provavelmente terá lugar 
o estabelecimento das sonhadas repnblieas, com 
que se nos tem querido embaliir. 

Enlretanto as comuiissões cnlendel'ilo que 
bastava dizer que o govemo pm·ece que guiz sú 
mcmte declarai· qiwfaria ela stte. parte todos os 
eifnrço.~ para repellír a uieBma rc~tmiração . 

Vejamos fin almente, se1>!1-10res, como as com· 
missões concluem. 

Dizem ellas - que 1ião podem d·is:.imulai· 
quanto é uryente a necessidade de procurar-se 
por todos os meios possiveis 1fnfr os povos, neii
tra/i,sar os partidos, acalinar as pai.xões e conci
lia?· os animar. ; - são bonitas flores de effi'
quencia e hellos lugares comrnuns ; mas não 
estamos no caso úe procLi"rar lugares communs, 
ou üores de rhetorica ; porque ni\o mostrárãCJ as 
commissões os meios de conseguir esse grande 
desideratum ? Quaes apontll.O as commissões ? 
- Evitando-se · con,sequentemente tudo quanto 
possa exacerba1· a inquietação dDs espfritos ! ! isto 
é, digamos ao posfü que não ha que temer, que 
D. Pedro n!lo trama a restauração, que a fes-
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tauração se não hade fazer, que àurma descan· 
çado ! Mas, senhores, nãO é isto mesmo o que 
querem os que tramao a restauraçllo í' Nao .têm 
elles procurado afastar de nós todos o~ receios, 
para que, adormecidos no somno da confiança, 
mais facilmente nos ponbao os ferros, que ad
mirados sentiríamos uma vez acordados, res
tando-nos enU!.o apenas tardio arrependimento? 

Senhores, eu faço justiça ás intenções dos 
membros das commissões, mas noto que é esta 
a linguagem dos mais finos restauradores ; 
elles nl\o têm fallado em deitar abaixo o throno 
do Senhor D. Pedro II : nao : elles têm dilo que 
D. Pedro I; vem como regente e tutor de seu 
filho e por isso não periga o throno do Senhor 
D. Pedro II ! ! ! Eis a linguagem desses homens 
desvairados. 

Consta-me, todavia, que depois da chegada do 
paquete inglez os restauradores têm mudado de 
tactica. 

Como sabem que D. Pedro tem recebido 
rtforços e póde-se sustentar por mais algum 
tempo em Portugal, dizem que deve vir 
a ex-Imperatriz, que deve trazer sua filha; 
porque, não sendo ella mal vista, antes bem 
olhada d<>s brazileiros, vindo aqui residir, po
derá mais facilmente angariar partido, e quando 
as cousas estiverem concluidas, vir então o 
ex-Imperador. 

Noto uma cousa bem singular, e é a coinci
dencia que lem, com esta mudança de lactica 
um requerimento que foi aqui apresentado, para 
se tratar do negocio relativo ao nascimento da 
ultima filha do ex-Imperador. 

Não quero dizer com isto que me persuado 
de que o Sr. Montezuma trabalhe segundo o 
plano dos restauradores, mas antes me persuado 
de que elle, segundo disse na sessllo passada, é 
inspirado pelo Espirita-Santo. 

Cumpre, por tanto, senhores, pôr uma bar
reira aos fins sinistros destes homens. Cumpre 
evitar que o throno do Senhor D . .fedro II, seja 
usurpado por um principe e'1n-angeiro. Nilo 
posso, pois, velar pelo parecer das commissões, 
sim pelo voto separado do Sr. Costa Feneira, 
que acho muito bem concebido. 

Quanto á emenda a ·respeito do banimento, 
e]la deve ser approvada ; e se o honrado depu
tado se nao tivesse antecipado, eu a teria pro
posto. Na sessM passada um illustre deputado w procurou comover-nos : sabendo que todos 
somos Aiis, ou filhos, e muitos pais e filhos, em 
cujo numero eu me acho, procurou quanto 
estava de sua parte mover os coraç6es excla
mando-hade-se banir o pai em nome do filbo? 
As nossas circumstancias nllo silo para-'movei;, 
corações, sim para prover á salvação da patria: 
devemos peza1· friamente, se nos convém a 
restauraçao, e obrar em consequencia. . 

A política nem sempre póde estar de accôrdo 
com os sentimentos do coração; e· muitas vezes 
é necessario sacrificar estes no altar· da patria e 

da liberdade. Por isso não devemos considerar 
se é banimento do pai em nome do filho, mas 
sim as circumstancias, em que nos achamos, e 
qual é o dever da assembléa geral, e do governo. 

Nao póde haver duvida que se trama a res
lauraçãa, e que ella nao está longe ; e pol'tanto 
é do dever da assembléa impedir, por todos os 
meios, que ella se realize : é do nosso dever 
Jivl'ar a nossa patria de tão grande ignominia. 

Disse o illustre deputado que se concertem 
as fortalezas par:t'tepellir D. Pedro se vier com 
força; mas o il!ustre deputado se esqueceu de ~ 
que havia dito que, não podendo vir com força 
armaria, lei nerihuma impede que venha como 
particular ! E' por isso que deve passar um acto 
da assembléa geral, pelo qual se c.bste a que 
elle venha como particular; porque tendo par
tido numeroso, como tudo demonstra, póde 
causar-nos grandes e funestos males. 

O nobre deputado, que tanto gosta de argu
mentar com exemplos, bem podia apresentar 
lambem alguns de pais, que sacrificárao os 
proprios filhos para salvar a patria : a historia 
romana lhe forneceria bastantes exemplos. 

Este acto legislativo do banimento, que é de 
absoluta necessidade nas cir~umstancias actuaes, 
póde não durar sempre. ;::iupponhamos que 
D, Pedro I., pela sua conductn ullerior, dissipa 
os nossos receios; o que impede que a assem
biéa geral por outro decreto revogue o pri
meiro para que D. Pedro possa vir ver seus 
.filhos? Mas creio que entao D. Pedro nao terá 
t:intos desejos de os ver, porque ha muitos indi
cias de que elle os nao amava excessivamente. 

Nno entrarei na analyse da emenda do 
Sr. May, que já foi muito bem combatida por 
um illustre deputado ; simplesmente direi, que 
nessa emenda, a qual o meu illuslre amigo o 
S1·. Odorico chamou xarope de dormideiras, a 
qual o seu autor chamou caustico, e que eu 
creio poder chamar, sem lhe fazer offensa, 
sublimado corrosivo, trnnspil'a grande sym
pathia pat·a com o ex-Imperador! Nao me 
admira, porque os homens pensão e sentem 
muito diversamente uns dos outros; homens 
ha para quem insultos são afagos ; crimes sao 
virtudes; homens ha de tao bom genio, e Ulo • 
bons chrislaos, que 'Seguem á risca a maxima 
do Evangelho, que diz-quando te derem em 
uma face, offcrece a outra-; homens final
mente, para quem afrontas, que muitos julg/10 
podei· só lavar no sangue do aggressor, sao 
as maiores cartas de recommendaçào e titulas 
de amizade. Nao póde, portanto, admirar a 
emenct. do Sr. deputado. Talvez elle tenha -
grandes ..razõi para sympathisar com o ex-Im
perador ; eu, p~i winha parte, senhores, não 
posso sympathisar com um principe, que, posto 
pelas circumstancias em um lugar, onde podia 
ter imortalisado o seu nome, fazendo a felici• 
dade do Brazil, não ·soube senno prep.-ar a 
ruina do povo que lhe dera um lhrono; que 
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·• promoveu quanto poude a desmoralisação 
• publica; que trouxe-nos ao apuro, em que se 

· acb:lo as nossas finanças.; que proeurou depri
mir e insultar por todos os modos o brio na
cional ; que fez correr no sul, e em outras 
partes do Brazil, rios de sangue brazileiro; não 
posso, finalmente, sympathizar com um principe 
que procura por meio de uma infame restau
raçl\o desthronisar seu filho, ej sepultar o 
meu paiz no abysmo da guerra civil c da 
anarchia. 

O Sr. Rebouças responde que não é exncto 
o dizer-se que o nobre orador havia sido contra
dictorio quando avançára que havirt0 reactores, 
e não restauradores; ou qt1e uma cousa é o 
mesmo qt1e a outra ; porquanto reactores são 
aquelles que querem que a marcha actual de 
cousas deixe de existir, que a administração 
actual abandone o lugar, ou sustentando-se 
proceda de outro morto, isto é, conforme a con
stituição· e as leis e n!lll contra ellas. Estes 
reactores <lifferem nos meios <le verificar a 
reacção: uns assenlão que por meio de censuras 
farão com que cansada a adminislraçlío aban
done o lugal', ou melhor cuid adosa de seus de
veres, trate de proceder confumrn as leis e a 
constituição; entretanto, que os outros assenlão 
que é impossivel que a administraçM [ICtual 
torne ao verdadeiro caminho, deslisada como 
vai, e por isso assenlão que não ha remedio 
senão lançai-a fóra ; e finalmente outros nao 
concord:ki com o primeiro nem com o segundo 
meio, por temerem os seus resultados, e que o 
Brazil fique perdido ; e por isso querem lançar 
inao da vinda do ex-Imperador como unico meio 
que lhes parece capaz de evitar os males, que 
reêeino. . . 

Continuando far. ver que, se a aclual ad1ninis
traç:w nao se arripiasse no caminho dos erros, 
em que se deslisa, de pequenas desordens 
iremos em desordens maiores, que depois se 
tornaráõ geraes, cujo resultado será a ruína do 
pair. mediante uma divisão irrecrr'l1ciliavel com 
os interesses patrios, podendo porfim ter lugar a 
restauraçno, mediantq uma mudança de sys
tema, que, na opiniao do nobre· orador, o go
'rerno na sua mensagem annuncia á camara, 
quando, cumprindo ligar-se o mais possivcl 4-. 
constituiçao, palladio dos brazi!eiros, cumprindo' 
empregar todos ,,os meios para a reunião de 
vontailes de todos os brazileiros, para chamal-os 
todos o um centro constitucional, o governo diz 
que logo que « se se effectuasse a restauraçao 
em algum ponto do · Brazil seria esse dia o 
signal da guerra civil, cujo resultado seria a 
perda da monarchia constitucional além de 
outros males, que ninguem _iióde prever » 
como sé, ·fazendo de:;&pparecer o systema ju
rado, i;.e havia de oembater a restauração quando 
ella queira medrar em qual.quer· ponto do 
Brazil. · 

TOaw II 
.... 

Mostra lambem ql}ll é inu.1il a emenda de 
banimento, pois a proscripção do irmão do 
rei de França nl\o evitát·a a re~auração de 
Luiz XVIII; e demora-se sobre a immoralidade 
de decretar a assembléa geral que o pai seja 
banido em nome do filho. 

Sustenta que a abdicação não fôra forçada, 
mas muito legal e conforme á constituição, 
com que o nohre orauor moslra que o ex.-Im-

. penvlor não póde, sem faltar á sua dignidade, 
pretender a restauração, e que nenhuma nação 
mediante seus gabinetes póde tomar seu partido 
sem manifesta injustiça. 

Accrcsccnta que além de ser legal a abdi
caç1l.O, fôra legalisada pelo neto de elle 
se retirar do paiz e de se considerar politica
mente morto para o imperio, quando nomeou 
tutor para seu filho, e pedio a assembléa que 
houvesse de reconhecer este tutor. 

Ora, sendo a abdicação legal, segura, firmada 
sobre estas bases, havemos de nós, contra a ver3' 
d;ide e interesses politicos da patria, declarar 
que não foi legal mas forçada ? Concedamos 
que foi a abdicaçil.O forçada ; nil.O póde igual
mente a força destruir a a-bdicaçao, quando ella 
exista? São estes decretos, · ·estes pedaços de 
papel, que irritão, que atacão a moral entre nós, 
e que no estrangeiro chamM contra si a sym
pathia da realeza ; é com isto, meus iienhores, 
que havemos de afastar a restauração? 
(apoiados). Não faz eargo de combater as 
differentes noticias; quer suppôr mesmo que 
são bem fundados os juizos do ministro, bem 
que do Cúmplexo dellas não surja uma só pro
posição, que nos possa rnduzir a crer que o 
Sr. duque de Bragança tem prestado seu con
sentimento á restauraçao ; tudo é atc'ribuido a 
d!iet·entes individuos, que na Europa, como 
aqui, assenl!l.o que só com a vinda do Sr:'duque 
de Bi·agânça se póde pôr termo ás desordens, 
que nos encommodao; opinião que n!\o deve 
ter gra nde peso, pois no Btazil n!lo ha a recear 
o que se temia nn França, em consequencia das 
grandes emigrações havidas por causa dos exí
lios, proscripções etc.; aqui não houve nada 
disto ; mas trata-se de saber qual é o meio <le 
que devemos lançar tilão para a evitar. 

E nao será mais seguro o reconhecern1os que 
a abdicaçao foi conforme á lei fundamatal? 
As felicitações dos diff~rentes monarchas forão 
verdadeiramente felicitações como se morresse 
o rnonarcl1a que existia, e natuealmente, fôra 
e::.altado o hJrdeir11 presumptivo da corôa, con· 
forme a conslituiçno a<!'clamado, felicitado pelo 
Brazi! ; está tudo legal, senhores : quem se póde 
declarar contra isto sem se declarar contra a 
dignidade e independencia nacional, (muitos 
apoiados) sem offender os principià:s constitu· 
tivos da !rd'em geral de successao das dynas
tias e mesmó dos principios de legitimidade? 

3 
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E' nesta part~ cpíe eu discordo de alguns argu
mentos vindos nas premissas do parncer das 
cornmissões, com cujo resultado aliás me .eon
formo. 

Quanto a nllo ser valioso o exemplo prod\J
?.ido de Luiz XVI, faz vêr que os movimentos 
da França naquelle tempo forno o resultado dos 
esforços do partido republicano e constitucional 
exaltado, que bem depressa teve de arrepen
der-se sem remedia, e que o nobre orador lt'az 
este argumento apenas para mostrar que 
o íaclo do povo requerer a reíntegraçt\O de 
um ministro, como então acontecera a respeito 
de Necker, não é l'onducente á abdicação do 
monarcha, nero á perda do throno ; sendo essa 
asserção lambem fundada no exemplo do que 
se pratica na Inglaterm, onde o parlamento, e o 
povo exigem algumas vezes a mudança do mi
nisterio, sem que l1ajão os referidos resl1ltados. 

Continuando, faz v~r que ainda quando a 
abdicaçao tivesse sido o resultado de uma revo
luçao, cumpria á camara afastar esta idéa o 
mais possível, desvanecel-a, se possivel fosse, 
firmada na sahida do monarcha sem licença da 
nssembléa geral, com uma abdicação tacita na 
conformidade do art. 104 da conslitniçao do 
imperio. 

Como, pois, contra a verdade quer-se per· 
suadir que houve revolução do mesmo modo 
como se o.facto fosse verdadeiro ? Eu sei, e é no· 
torio, porque m'o têm dito cbefes de corpos, que 
marchárll.o nessa occnsiao, que lodos os corpos 
forao em,.consequencia de ordens das autori
dades, havendo-os chamado o commandanle 
das armas em nome do monarcha ; o povo não 
esteve em tumulto como na França; forão os 
juízes de paz dizer .ao monarcJ111 o que o pôvo 
queria ; o monarcha nno querendo acceder á 
nomeação do minislerio, que demiltira, deli
berou-se a abdicar. 

O povo do Brazil, constitucional e liberal 
como é, sabe que é attribuiçao do monarcha o 
nomear os ministros, mas esta attribuição não 
prelére o direito sagrado de petiç:i.o ; J)Orque 
send<r, aquella attribuição dada para bem da 
nação quando o mo1,1archa não vê este bem da 
naçil.o, o povo a manifesta por este meio, que 
não póde deixar de chegar ao conhecimento do 
monaro.ha, porque pelos outros meios muitas 
vezes n::to chegão as cousas ao rnonarl!ha, o que 
o mesu:io Imperador reconheceu, quando ern 
1823 enunciou que o throno é aquelle, a cujo 
conhecimento difficilmente chegão os males do 
povo. 

_Tendo assim_ mostrado que a abdicaçrio n~o 
foi forçada, contmua a destruir os argumenlos, 
que se apresenlárll.o em confraria. • 

Disse· qne a prosr.ripçM do irnilo do rei 
da França, por uma lei por elle sanccionada 
baseada sobre princípios justos perante a ordem'. 

civil e política, não valeu quando as ci,cmn -
stancias da França chamárilD a restauração. 
Sendo Carlos X., lançado fóra do throno, e des
lntida a sua dynastia, depois de uma guerra, 
que custou sómente em Pariz mais de 20 mil 
homens, retirou-se e nem seu successor, nem 
a assembléa geral de Frnnça achou que para 
se segurar contra a .restaurnçí'l.o de Carlos X., 
era necessaria uma lei de bnnirnento. Porque 
não a tem julgado necessaria essa nação illus
trada, apezar dos differentes rompimentos dos 
reactores, que tem lido lugar na Vendée, e 
outros lugares da França? porque conhece bem 
que o verdadeiro meio de evitar a restauração 
é fazer valer a revoluçM, fazendo a favor do 
paiz t11clo o que fôt· conducente á sua felicidade; 
porque conhece que urna lei de banimento servi
ria de eterno monumento de vergonha a seus 
uuclotes. Depois de mostrar que n5.o são ap
plicaveis á presente questão os exemplos da 
abdicação de Napoleão, Iturbide, nem os exem
plos de Brutus, e Manlius Torquatus à respeito 
de sacrificarem os proprios filhos ( ~e é que a 
estes exemplos se havia alludido) continua 
dizendo que não ha politica sem moral, e 
que o nobre orador não púde conceber_ a 
cabeça em contraposiç110 ao coraçno. Quanto a 
dizer o Sr. Paula Araujo que as nossas cir
cumst.:incias não esta vão para mover corações, 
mas para prover á salvaçM da patria-res
ponde que a sensibilidade nl!o é incompativel 
com o valor, e que qualquer póde set· sen
sivel dos males ela patria, e ter todavia bastante 
valor para se oppôr com energia á excessos, e 
aos máos exemplos, que vil.O de encontro á 
natureza: que não tem valor sim para em
buhido nos seus caprichos, c~rrar os ouvidos ao 
reclamo da razao. 

Excitou-lhe um -.;r. deputado, para que 
provasse ern como a administração aetual tem 
sido peior do que a passa~, e entretanto notou 
que fôra contradictorio quando, dizendo que o 
ex-Imperador não tinha sido forçado a abdicar, 
eu dava a possibilidade da administraçM 
actual cuhir, dando á palavr,,-administração 
--a accepção de-chefe do poder-sem ir mais 
adiante, diz, que nãõ"lhe consta que contra o 
monarcha, .a.uito principalmente a respeito do 
facto de que h'lrlrlmos, se dirigissem as reuniões 
particulares; em segundo lugar, é possi vel que 
as sublevações havidas para depôr a autoridade 
suprema e que tê:n sido mallogra,ias, não o 
sejão sempre por que á custa de vencido se 
aprenda a ser vencedor; mas qualquer que sejd 
a sorte de taes sublevações o res..iltado"e contra 
a ordem e felicidade do paiz, e poe isso coITTém 
muito evitai-as peocedendo bem, e não peior 
g,o que a passada administraçrto. 

Diz-se que a actual a"dministraçlio não creou 
commissões militares, nem levq,i!tpu garantias ! ! 
fez mais, senhores, poz em assedio a capital de 
uma provincia sem a menor necessidade; por .,. 
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este facto declarou guerra, não aos sublevados, 
e sediciosos da capital, mas ás familias, a ve
lhos, a crianças innoceutes, entregando-as á 
fome ; de modo qne se os sublevados insistissem, 
12,000 habitantes, que em tanto se calcula a 
povoação daquella capital, havião de rnorrer á 
fome! l Que autoridade tinha a administração 
para pôr em ass~dío uma povoaçào inteira? 
E diz-se que a actual administração nllo tern 
levantado ga1·1rntias ! ! Senhores, mesmo em 
estado de sublevação a administração passada 
nunca fez isto (apoiados.) A adminislt'ação pas
sada sempre esgotou os meios conciliatoríos 
antes de empregar a força. O que se seguio ao 
que se praticou em Minas, mesmo na hypo
these da vicloria conseguida? Nomeou-se outro 
presidente I Islo se fazia immediatamente que 
houve a sedição ; pal'a que nomear um novo 
presidente agora, depois de tantas vidas per
didas, e de accender-se a guerra civil na pt·o
vincia? Quiz-se acabar a guet·ra civil com san
gue fl'umano de1•ramado ! Mas está ella acabada? 
Não, as vinganças, as desordens continuão; 
considere cada um por si, vendo seus parentes 
presos, e arruinados, se fica em paz. E' uma 
desgraça! Senhores, uma administração pa
ternal, politica, e de juizo, evita sempre o em
prego da autoridade com força, quando póde 
evitai· o mal com o emprego da autoridade 
sómente ; não reduz o negocio a briga de rapa
zes loucos, e tontos, que só q11erem vingança ele. 
Taes governos calculrw puliti.::amente, pesão as 
circumstancias, conhecem sua siluaç!IO, e obser
vão as difftH·enLcs relações, os dil1'c1·enlos in
conveniente~, que posso.o ler lugu1·, e obrl\o em 
consequencia. 

Outra cxpcdiço.o manda u governo pnrn os 
sublevados de Jacobina, C{Ul.' no.o rcconlwccm 
autorid111lc ulg11m1\; e elll•s liiet·tlo rutim1· o 

• tlestacumenlo ; cmfim o governo muntln forç11s 
pura lod11s us bandm;, 11:10 se hm1lm11alo <le 
que á fo1·çt1 de serem vencidos pú1:l.i;w1T uprender 
a se,· v,mcedorcs. Foi neste sentido, que eu 
disse que esla só rcll.cxno me molestava. bus• 
lante, e bastava para olhur com receio para as 
idéas da r.eacçtlo, porque isto provaria que nós 
não erarnos capazes de nos governar, e neste 
sentido mostrei mais a ignominia a que nos 
reduziria o estado de nil.o sermos capazes de 

pislir como nação, nem de cumprir os nossos 
êleverns sem o idolo, que nos guie. 

Continuá" dizendo, que receia que haja 
esta hypothese, se o governo não mu~ar de 
vereda, uão adopta1· um systern a conservador, 
apreciando as capacidades e apoiando-se n~las, 
para fazer com que o 7 de Abril produza os 
r~sultados que a naçao della ·espera • .Adverte, 
porém, que não diz isto porque queira 
alguma cousa pal'a si, mas que falla a respeito 
dos individuos, que se dedicao á este genero de 
vid_a; nno querendo o nobre orador sei' heróet 
pois é sí11ce1·0, e 11!l.o tem 1.nimo de calcai· a .. 

ninguem para chegar a seus fins, como fazem 
os heróes ; preferindo o nobre 01·ador por isso a 
vida civil. 

Falia sobre a liberdade da imprensa, pare
cendo-lhe que o governo aclual havia annullado 
jurados mandando executar a lei que ordena a 
.nomeação de ju1·ados por comarcas ou dis
lrictos. 

Conclue votando a f'avor do parecer das com
míssões, e contra todits as emendas. 

O Sr. Rebouças pede a palavra para res
ponder, e assim o f.tz, mostrando, que a abdica
Çll.O não tinha sido feita pela fot·ça legal, e que se 
acha reconhecida pelas nações ; e que quem 
tentar contra ella, e oppôr-se á isto, está decla
rado inimigo das instituições estabelecidas no 
imperio ; e foliando o illustl'e orador mui lar
mente sobre a materia, conclue votando pelo 
parecer das com missões. 

O Sr. Pereira :Ribeiro.- Senho1·es, quando 
o temor, ou a visinhança de um perigo extraor
dinario ameação á causa publica, são indispen
saveis lambem medidas extraordinarias; cumpre 
então ludo fazer, tudo ari-iscar pa1·a salval-a; e 
quem, em semelhante crise, nno sente arder em 
seu peito o sagrado fogo do patriotismo, ou tem 
uma alma esteril e cadaverica ou póde dizer-se 
sem injustiça que trahe ou conspira. 

A probabilidade só da reslauraçl\o seria bas
tante para se tomarem as necessarias precau
ções,.e oppôr-se-lhe toda n resistencia possivel; 
muito mais ogora que temos certeza de existir 
essa criminosa tentativa, nãõ só pelas ultimas 
noticias do paquete, como por alguns de seus 
fautores quej11 não temem descobrir seus tramas, 
nem l'llzc1• alarde de seu crime. E' tempo, se
nhn1·es, que sul vemos o Brazil ; é tempo de asse
gum1·111os uo imperio esses bens, essas garan
li11s, que lhe p1·omellcu a 1·evoluç!lo de 7 de 
Ab1•il. 

Arvoremos, quanto antes, o estandarte da 11a
cio1111li<lade ; opponhamo-nos ás bandeiras res
tauradoras ; nem esperemos que nesta cadeira 
curul nos venha colher o ferro gaulez; levan
temos nossa voz, e a maioria da nação auxiliará 
nossos esforços ; mostremos aos discipulos o 
poder da lei ; trabalhemos para que reconheç!lo 
seus verdadeiros interesses ; certos de que ha de 
triumphar a causa da justiça, embora sôem 
ainda nestas abobadas os écos liberticidas, as 
proposições escandalósas, que eu diria, sabidas 
da boca de um Saint Just, se nao estivesse per
suadido qpe o illustre. deputado que as proferiu, 
respeitado!- da moral publica, o fez sem reflectir 

"em suas· co\iseqjjeacias.,. e sem encarar o seu 
absurdo, levado tal\lez. do excessivo zelo do 
amor patemal. 

Que senhores! na.o se ha de decretai· o ba
nimento de um homem reconhecido nosso ini
migo, e hao de sacrificar-se a seu interesse J!llr
ticular, a seus caprichos, tres milhões lle 
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h ,. - l .. omens? e poderá a mora , a pol1hca, approvar 
uma tal idéia? Não, senhores ; unarno-nos por 
tanto, sacrifique1'ho-nos no altar do esqueci
mento nossas prevenções, nossos resentimentos; 
um só espirita, uma só vontade sej1lo nosso 
guia. E' só assim que poderemos suspender 
essa alluvil\o de males que nos está eminente, e 
que ha de arrastar em sna torrente innoceutes 
e culpado$, que a tem provocado. E' só assim 
q,1e seremos fieis ao nosso juramento; una
mo•nos, torno a dizer, e a patria será salva ; fe
chemos os olhos a todo e qualquer sacrificio 
por que poesamos passar. O soldado no perigo 
morre no seu posto ; e nós sabíamos, quando 
para aqui viemos, sem que o dissesse o mais 
eloquente dos oradores conhecidos, que do ca
pítolio :í. rocha tarpéa não ha senl\o um passo. 

Voto pelo projecto de decreto. 
Quanto ao que diz o Sr. deputado a respeito 

do governo, a seus membros toca responder-lhe. 
· (Ei;te disc,irso é apoiado.) 11 

O fJr. Ferreira da Veiga: - Sr. presidente, 
antes que eu entre em materia, farei algunrns 
succintas reflexões sobre o que vem de dizer, 
sustentapdo a sua opiniao já emittida na sessão 
anterior, o Sr. deputado que precedeu iiquelie, 
que acaba de sentar-se. 

Nesta occasiM, tao importante, eu exijo dos 
espectadores o dec~ro e o respeito ; nllo res
p!lito á minha pessoa, mas á este lugar e rcuni!!.o 
augusta; eu exijo, nllo por mim, que nno temo, 
mas pela cansa da patria, que n!lo póde vingar 
atravez de pel'lurbaçôes, e com o desrespeito que 
se mostra aos legisladores em sua propria cns11 ; 
eu o exijo, senhores, porque a materia sendo 
como é, por si mesma capaz de accender as 
paixões conlr11rias, -tanto mais se, necessita que 
todos se contcnhno dentro dos limites pela de
cencia e civílídnde p,rescl'Íptos. Na.o apresen
temos um cspectnculo vergonhoso aos olhos da
qnelles que nos considerao; é diante do Brazil 
que estamo~. 

Passarei a responder ao Sr. deputado. 
Das suas proposições dimana que nós somos 

dirigidos por um fado, e que devemos curvar
nos ao jugo das circumstancias, nao nos preve
nindo para assegurar, por exemplo, o triumpho 
da liberdade. S11ppõe tal vez o Sr. deputado que 
são inevitaveis a reacç~ ou a restauração : eu 
asse?-~º o contrario. Taes males ~o só inevi
tave1s quando os povos dormem o somno de 
uma fal~ confiança ; quandc; presta.o ouvidos 

.A~ ~rêas enganadoras, que suavemente lhes 
d1zeFl!. : não lia perigo ; ou tambem quando 
al.riiVez de perlurbaçõts ensanguentadas se vai 
de horrores em hon·ores , então tem i~gar as 
reacções. Nós, porém felizmente n!!.o nos 
ª?hamos no ultimo caso, nao vejo que as pa
gmas da recente liisloria brazileira tenha.o sido 
manchadas das atrocidades.que tingem outras e 
que !!_rripiao a humanidade. . 

~ 

Tomemos pois precauções para que o le
thargo nao nos seja fatal. Nada de doutrinas 
mahomelanas ! .. 

Comparára-se aqui a abdicação e conducla 
do ex-Imperador á de ltnrbide no Mexico ; mas 
o nobre deputado, a quem me faço cargo de 
responder, não achou valiosa a comparação. 
Senhores, o passado é o mestre do presente, e 
infeliz aque1le, que não aprende nos exemplos 
alheios! ( Apoiados.) _ 

O i!lustre orador olfereceu a historia do Me
xico á nossa contemp\,\ção ; e o que nos mostra 
ella? Um povo, algum tempo illudido por um 
homem, que fôra por e5se povo acclamado seu 
Imperador e de enthusiasmo e voto unanime. 
Aqui a differença, entre llurbide e D. Pedro, 
podia estai; na serie dcs antepassados; porém o 
ex-Imperador do Brazil não foi elevado ao 
throno pela serie dos seus antepassados, mas 
sim porque os brazileiros o q11izerào; (apoiados) 
sua posição pois nesta parle era identica á de 
Iturbidc. 

llurbide prestou serviços á causa da inde· 
pcndencia do Mexico; depois, fallarrdo a seus 
deveres, trahinclo o seu jmwneuto, cahio ; a 
unica differeriça que existe entre a sorte dos 
dous, é ter Iturbide cabido com a sua dynastia 
e ordem de cousas que fundára, quando o 
Brazil, mais prudente, mais conhecedor de suas 
necessidad~s, arredou de si o principe, que se 

· havia provado incapaz de dirigir seus destinos, 
e conservou no throno o fiLho augusto, susten· 
lando o systema monarchico constitucional, 
unico proprio para salvar-nos. Em tudo o mais 
as circumstancias são identicas; e a analogia 
se estende até aos detalhes. 

Um facto notavel exi,-te na historia mexi
cana. Tratava-se da expediçào hespanhola, que 
se dirigia a atacai· o Mexico; ornva alli um velho 
s~nador dizendo que a esquadra nlio se dirigia 
áquelle paiz, que hada havia a temer, que os 
mexicanes· podi!l.o dormir a somno solto, por 
quanto, o qne a tal respeito se apregoava er1lo 
apenas resultados das manobras do governo. 
Etllretanlo, a expediçao aproximou-se, desem
barcou em Tampieo; e se estivesse a capital <lo 
Mexico na costa do oceano, como está a do 
Rio de Janeiro, .sabe Deus qu ae3 serião os 
destinos, por que teria de passar! Ainda mais. 
Iturbide, a principio, como todos os hypocritas 
ambiciosos, insislio em nao acceitat· o poder ; 
temos entre nós exemplos analogos. 

Depoi5, ape,i1as ahi collocado elle preferia os 
metropolitanos aos seus propr~s patrícios ; a 
satisfação de s_m;s pa\a,ões ao grande principio 
do interesse nacional. lturbide Jse ~t·de,..,._ 
D. Pedro lhe seguia os passos e perdeuas1" 
como elle. 

Mas, a quest!!.o que nos occupa, é examinar 
qual deva ser o juízo da camara sobre a men
sagem envia!la pela regencia, e apresentada pelo 
ministro dos negocios estrangeiros, bem como 
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sobre os documentos, que forãO trazidos á par 
della. Nós podemo~ ejl'âr a respeito do objeclo, 
que ella comprehende, no estado de convicção, 
de incerteza, de incredulidade oa de persnasào. 

No estado de convicção, estão os indiví
duos plenamente convencidos de que se trama 
já na Europa, para a volta de D. Pedro e que o 
ex-Imperador do Brazil virá de certo, seguido 
dos rnercenarios que tem ligado a seus fados, 
para tentar fortuna no nosso paiz. 

Estão em estado de incerteza os que, apezar 
do que consh1 dos doct1mentos apresentados 
nesta casa, combinados com as circ11ms!ancias 
do interior do paiz, duvidão da possibilidade da 
tentativa, pela difficuldade de a levar a effeito 
ou por outra qualquer razão. 

No de incredufühde achllo-se quantos asse
gurl1o sinceramente que nada ha a reeeiar ; 
que D. Pedro não se lembra ruais do Brazil ; 
que se r.cha muito occupado em Portugal; ou 
que o seu cavalheirismo e a sua honra são hy
polhecas sufficientes para afiançar-nos do receio 
de tentativas suas a respei to de restanraçãO. 
Quanto á mim o estado tla minha alma é o da 
persuasno nascida das fortíssimas probabili
dades que discrimino. 

Sendo este o estado da minha alma, nllo me 
é possível approvar o re!alorio, nem o parecer 
das comniissões. 

No parecer, os factos referidos pelos nossos 
diplomatas, são de~gurados, sao deslocados 
das relações que os prendem á qtJestão prin
cipal. Apont!lo-se ahi títulos e c:.ílpitulos sem 
nexo algum entre si, como por excernplo :
rejeição de pol~os,-condi~:ões impostas aos 
soldados que se engajavno,-cerla colonisa,;il.o, 
-um artigo de uma gazela, etc., etc. 

Por esta fórma, cumpre confessal-o, 11110 seró. 
facil achai· analogia entre as infornrnções r1ue 
nos são enviadas, ou nntes, entre informações 
algumas e os temores da rcsla1m1ç!\o. Mas se 
ligarmos as informações umas com outras, se 
entrarmos no conhecimenlo das su,1s relações, 
veremos que o uegocio nno é para despresar, e 
que existem probabilidades, as quaes repulo 
fortíssimas para justificar os receios de que se 
trata. • • 

As condições do recrutamento da tropa fo. 
rasteira que o duque dé Bragança tem a seu 
soldo, s!lo: rc Ires annos de serviçoe m Portugal, 
ou fóra deli~, aiuda _depois do reino restau-
rado. ,, .. 

Sem duvida, poderá alguen1' lembrar que o 
duque de Bragança, devendo ainda empregar 
forças na ilha da Madeira, .ou na Costa d' Africa, 
de;.ejou acautelar, para tal fim, essa condição. 
Mas quem não vê que sendo taes r.olonias tão 
fracas, seguirão a sorte da Metropole, sem ser 
neccssario empregar para isso tropa estran-
geira? , 

~no é, pois, para conquistar a ilha da ivla
deira ou os presidias d'Africa que ~e impuzeril.o 

essas condições aris forasteiros engajados ; 't fim 
era outro. E convém notar que se julgou a., 
clausula tão importante, que os polacos, aliás sol

"!lados varôrosos, e como taes reconhecidos na 
Europa, forão comtudo recusados, só por nl!o 
quererem sujeitar-se á elh. Tamanha valia e 
peso se lhe da vn ! 

A explicaçào das condições do engajamento 
acha-se quanto á mim no programma da colo
nisaçil.o para o Brnzil , confiada aos cuida,ios de 
uma sociedade inglesa, relaciona•la com agentes 
de D. Pedro. 

Colonos para o Bra:cil, a:lestrados nas armas, 
engajados por 12, 18 e 24 mezes ! 8 is desco
berto o segredo da condição qne se jnlgou in• 
declinavel. 

A explicação ,lo facto, rnzoavel mente, n:to 
póde ser outra, por mais que se dêm tratos ao 
entendimento . 

Temos agora os discursos ou conversações 
de portuguezes que influem, ou dominno no 
animo de D. Pedro, noticias de um jornal, 
outr,1s circumst.rncias e inforrna~ões. O jo rnal 
(note-se, que é um periodico ministerial inglez) 
diz qlle as trnpas engajadas se deslinaráõ ao 
Brnzil, logo que te t1hão acabado a conq nista 
de Portugal. 

Pelo que respeita ás declamações e discnrsos 
de portuguezes que influem no animo de D. 
Pedt·o. elles designão circumstancias e factos, 
que sno bem conhecidos no Rio rle Janeiro, e 
que o erno, ainda antes de chegarem os or
ficios dos tliplom:ilas. A nolicia por exemplo 
do nós ab<1ixo assig1wrlo,i, coberto de rnt1ilns 
ussignaturas, corria aqui nus salõlJS e ci1·c11los 
das pessoas do c1·e,\o 1·etl'Ogrntlo, 1111lc,1 da uhe, 
g:irla dos orncios a que :dludo. 

Circula, lia muito lompo, na cidade quo o 
•parlido, que no Rio ,lu ,lanl!Íl'O se ugilu pt1r1t u 
rest1111ra~:11.o, tinliu 11111ntl•l1J um ,, nói t1h11ix.o 
assignatlos, » tdlin du f11r.er 11c1·edit111• nri ex-lm, 
rado1·, que as pessoas aqui n1t1is i11f1twnles e 
em grande n111nct·o qtiercm II sua volta. N no hn 
os desejos que elles imaginno; mas nno se 11ig11 
lambem · que só a q11et·em homens des:1rczivcis, 
e sem preponderancia. 

Todoii os dias, cidadnos que gozil.o certo 
gráo de conceito, escrevemt procla111110, que sem 
D. Pedro não s(l,.faz nada, .que a sua presença 
é necessaria á vent~1 do Brazil e outras pro
posições semelhantes . E di:t.em comtudo que 
não• sao restaurado,·es. Nao é possivel en
tendel-os. Pois se a restauraç110 é uma necessi
dade, se D. Pedro e só elle pó de salvar o Brazil, 
se n!lo podemos de outro modo deixar de nos 
precipitarmos de reacção em reacçã~, de Il'!'áo -
g-overno em governo peior; como ahi vocifera.o -
taes escriptores e mesmo membros da legisla
tura arazileira, qual é a conseqnencia que de-
vemos tirar ? .• • 

Senhores! Venha já esse homem~ esse anjo 
de paZlf" sem o qtial o l3raúl cahirá ení abysmo 
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inevitavel ! Venha, sé é verdade, o que todos os 
dias nos propõe taes notabilidades. A audacia 
dos restauradores cresce a cada hora. 

Em um destes ultimos dias santos, um em
pregado publico, em lugar frequentado, teve 
exposto o retrato do ex-Imperador, enfeitado, 
offerecido aos cultos de um numeroso concurso! 
Isto vio·se na cidade do Rio de Janeiro, e da 
parte de um funccionario do governo ! Nem se 
IJOS torne que e permittido a qualquer expôr O 

retrato de quem bem lhe parecer : urrrcaso 
quasi semelhante a respeito do vulto do duque 
de Berry produzio em Pariz grandes desordens, 
como todos sabemos. Mas aqui, senhores, ne
nhmna desordem isto causou, porque os pa
triotas sabem conter-se dentro dos limites do 
dever, apezar das affron!as que lhes fazem es· 
cravlls, que elles voUlo ao justo despreso, que 
merecem. ( Apoiados. ) 

E ainda talvez a atmosphera do Rio de Ja
neiro é a este respeito enganadora; e se illudem 
os que julga.o do Brazil, pelo Rio de Janeiro ou 
por uma porçll.o da gente que o povôa ! ! 
O Brazil nao quer a restauração. ( Mititos 
apoiados.) 

Ora ponderemos tudo isto, e vejamos os 
meios que nos proporcionão as commissões 
para evitar o mal cuja eminencia eu lenho 
como provavel. 

DP.ve-se ( dizem ellas ) ,e neutraliz::i.r os par· 
tidos, acalmar as paixões, ele. " Os temores de 
uma reshlllr~çao na.o tendern.o a " inquietar os 
esµirilos? » De certo, porque ao caracle1· de 
um povo livre repugna semEdhanle ignominia: 
logo o que se ha mister p,11·a ir no sentido dâs 
commissoes? Dizermos ao povo: « nno lia 
cousa alguma a receit1t· ; n:i.o inquieteis o vosso 
espírito; D. Pedro nno vem cá. " 

E eis lambem, pouco mais ou menos, o que 
füer!l.o as com missões. Em gemi é convenit>nte 
acalmar paixoes, mas se o patriotismo é lambem 
uma paixao, e paixno nrnito ardente, convirá 
por ventura adormecei-o? NIio sel'á mais util 
que tao nobre paix!lO seja excitada, não digo 
contra este ou co11tra aquelle homern, contra 
esle ou aquelle modo de pensar polili~, mas 
contra os tramas dos sectarios do duque de 
Bragança, e mesmo contra os encarniçados ini
migos do nosso paiz P 

Disse-se, instituindo-se neste topico, que 
a !nensagem é funesta, porque vem exacerbar 
paixões ! ! Quaes 'sa.o estas paixões í' As nobees 
qu~ se dirigem a ci·ear um espirito nac_ional, e 

"' assim_ a salvar o _Brazil das mãos daqueHes, que 
.!macjmão ~a ruma. Essas convem-nos. 

· p;_ r~ll4lgem não levanta os cidad1los uns 
contra os outrns ; .ª mensagem avh;ou, prevenia 
a naçll.o do,, perigos qne a ameaçno, para que 
nil.o durmamos no leito da apalhia, e .ihi aguar
demos que nos veuhllo lancar al,iemas. 

Ainda mais senhores, 'eu nno voto pelo pa• 
rccer ciue fecha o relatorio das commissões, 

pOt'que ahi não vejo uma só idéa que se op
pÕnha á linguagem e tactica dos mais sagazes e 
finos restauradores. Os que.sil.o grosst'tros, vo
zeil.o que querern a restauração de Pedro I, 
como Imperador; mas os mais habeis asse
verão que elle virá, na.o sentar-se no throno de 
seu filho, mas como tulot· ou regente, e como 
tal não ameaça, antes firma o throno do 
Senhor D. Pedro II. Semelhante linguagem foi 
mesmo já apresentada nesta casa, e eu ouvi 
com assombro dizer -se a tal respeilo, que os 
meios dedicados .a um fim justo silo bons, e 
justos ; e que se as cousas empeiorassem de 
modo que não houvesse outro meio senão o re
gresso de D. Pedro, o Sr. deputado, que assim 
fallou, não sabe como votaria!. .. 

Eu o sei, senhores, eu sei como elle votaria 
( iniâtos apoiados) á vista dos argumentos e 
linguagem que apresentou nesta discussão im
portante. 

O throno, dizem alguns restauradores, acha-se 
ameaçado pelos jacobinos, federalistas, pelos 
que querem a reforma da constituiçM ; o throno 
só póde ser sus ten lado por aquelle, que « pelo 
longo habito de ser obedecido possa reclamar a 
nova obediencía. >> 

Mas virá o Sr. D. Pedro usurpar o solio de 
seu filho ? Nao : vem abraçar sua familia ; pae 
terno e c:irinhoso vem ver seus filhos, sel'vir a 

.,.i.1m de tutor e ele regente; vem, em nma pa· 
lavra, defender o lhrono do Senhor D. Pedro II. 

Eis a liniuagem dos reslamatlorcs mais sa
gazes, á qnal o parecer tias com1nissões nada 
quet· opp0r; pod:111 ellcs se cngunno ! O tlirono 
do Senhor D. Pedro li, enlrn 11ós está lioje 
fundado na ~y111palhia e 11u n1110r dos r:idadf1l1s; 
o ll1ro1'lo do llUgnsto ínnocc11le tein por si o que 
ha de mais nol.ii·e no co1·uçno dos l,razileirns. 
(ltfoitos a7JOiados. ) 

Elle nllo carece <lu apoio e de (ll'Olec,;no cs, 
trangeirn. ( .MltitoB apo-icidos. ) 

Nilo é, pois, como mum,rdia resluLH't1tlo, qne 
esses conspiradores aprescnlao o nome. de 
Pedro I. E a esta doutrina, ali.Is <lc restauracao, 
é por ventura opposlo o parecer <las com 
missões? Não, e como boo1 disse urn~10bre de
putado, qualquer que seja o credito político, que 
professe um individuo, lerá sem desgosto o pa,. 
recer, podendo o parecer receLer applausos em 
um club de restauradores, ou em um circulo 
de bons, porém sinceJ,Os patriotas, 

Disse-se.que nao se deve julgar da abdicaçno 
do duque de Bragança pelas outras abdicações. 
Porque? Porque abdicou voluntariamenle? A 
historia nos ensina que os µrincipes abdica
dores se arrependerão sempre no dia seguinte 
do que tinhao feito na vespera~ 

A mesma_ Christina da Suecia, cw.e abdicára 
voluntariamen(e o throno "tle seus pais, pouco 
depois cont1!o que intrigava para occupar o da 
Polonia. · 

Creio, pois, que o c:s:-lmpe1·ador, logo depois 
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eia sua;abdicaçilo estava arrependido do passo 
que dera ; e se não o estava, então, é porque 
phantasiava sonho• do imperio Luzo-His
pano ; mas agora, frustrado nos seus intentos, 
natural é que volte suas vistas para o Brazil. 
Talvez mesmo chegue a illudir-se ( a ambição 
fascina! ) ao ponto de pensar que é necessaria 
aqui a sua presença para salvar o Brazil e o 
throno de seu filho. Mas á isto responde-se : a 
constituiçno nno perrnitle que D. Pedro I, seja 
regente, porque é estrangeiro; lambem era 
D. Pedro estrangeiro em Portugal, e todavia o 
espirito de partido fez calar a lei: e os me,m10s 
amigos da carta constitucional não achára.o esse 
embaraço para o fazerem re;;ente ; porque o es
pírito de partido. e um grande interesse falla.o 
sempre mais allo no coração humano do que 
as leis, e os princípios. 

Deixemos abdicações por ora, e vamos ainda 
a re~taurações. O que temos visto é em todos os 
tempos, quando se pretende effectuar uma res
tauraçil.o, apparecer certo numt!to de homens 
de boa fé, á mistura com outros per/idos, di
zendo, pregando - « nno ha perigo ; os que 
querem a restauração são uns despl'esivcis ma
chinadores ; " e lerem sobrevindo taes restau
rações, prornovid~s pelos mesmos, que recom· 
mendavão nada de temor. 

Na França revolucionaria em o conselho dos 
quinhentos, aquelles que.inlluião no sentido da 
contra revoluçno, bradavao : ,e Nno temais, nada 
ha a receiar, são tudo manobras do dil'ectorio ; 
deixai-vos estar quietos;" e a traição pro
gl'erlia. 

E' verdade, nem todo, os que assim fallavão 
erllo traidores; nem todos esses querino res
tauraçll.o; alguns marchavão ás cegas nas 
fileiras dos restaurador~, levados por enllrn
siasmo das liberdades publicas, ou por espírito 
ue ving~nça, ou por odict ás influencias exis
tentes. Mas servião á causa dos inimigos da sua 
patria, s~m o pensarem. Este quadro tem sido 
traçado em mais de um paiz. 

Em Pot·tugal o Dr. Magalhaes, estando para 
vir D. Miguel, fez na camara dos deputados 
uma moçi!.o, para que se tomassem cautelas 
coulra os que tentavno destruir a carta consti
tucional, logo que este príncipe chegasse : por 
esse motivo foi combatido durnmente ; ultra
jado e tratado de visionario • de calumniador. 

D. Miguel veio, a <;arta foi destrwida, e 
aquelle deputado que mais o insultára esteve 
bem proximD' de ir morrer em um patíbulo 

.( .dpuiad03 ), veria então que os receios do 
Dr. Maga'ltiil.es nno erao mal fllndados ; mas 
qualquer que fosse o sou nrrcpcndiinenlo já 
este nl'l.o podia llCl" tle utilidt\dc alguma ao 
pair., ( .A]JO'Íctdos ). . 

.,,,.. , Disse-se e tornarei a nm ponto qlle j1i Loquei , 
f1Ue nno havia paralello enll'e a alnlica~:no de 
Carlos IV e n de' Pcdrn I, porqllc nquelle rei 

.. 

fôra levado a abdicar pela força, e o ex-Impe
rador abdicára voluntariamente. 

Não sei se D. Pedro abdicou voluntariamen te, ·• 
desse facto só . ellc e Dens pódem ser juízes ; 
mas sei que fui do campo da honr:i, que lá vi 
as armas nas mQos de muitos cidadãos insur
gidos contra a autoridade do ex-1nouarcha. Isto 
não eslava na lei, e se nno liou~e revolução em 
7 de Abril houve uma seJição, e Cllmpre que 
se castiguem aos sediciosos ... ( Sussurro. ) 

Mas não : nem nós fomos sediciosos, nem 
nós merecemos castigo, nem se nos affronte 
mesmo com perdões e amnistias, ( mu-itos 
apoiados) como aqui se tem dado já a entender 
com estranha ousadia. Houve urna revolução. 
E' uma verdade que nos governos constilu
cionaes o monarcha é inviolavel; mas desde 
quando forão as revoluções reguladas pelas leis 
dos paizes, aonde acontecem? São revoluções 
excepção de todas as regras estabelecidas, e 
golpes de estado dos povos. 

Houve uma revoluçil.o, senhores, embora se 
queira negai-o; a rcuniil.o dos representantes 
do povo o proclamou ao Brazil inteiro, e ella 
nfiú faltou á verdade. Lê-se na sua proclamação 
de 8 de Abl'il de 1831 : " uma i·evoluçllo glo
riosa acaba de ser operada pelo patriotismo do 
povo e tropa no campo da honra. >> 

Naquelle tempo, uma só voz não se ergueu 
con tra o que estava alli escripto, e 6 hoje, depois 
que veio a discordia, se poz a aversil.o contra 
certos indivíduos, hoje, depois .que o odio, o 
espil'ito de vingança veio substituir o nobi·e 
movimento de enthusiasmo, que reunio os bra
zileiros em 7 de Abril, que os relrogrados pu
derão erguer a cabeça e affirmar que « não 
houve revolução. ( Apoiados.) Inv,icarllo-se 
lambem os sentimentos mais nobres, tocaril.o-se 
as cot·das mais sen:lil'eis do cot·açil.o humano e 
exclamou-se: cc Será banido o pai em nome do 
filho?" Responderei: será deslhronisado o filho 
em nome da. pai ? E estamos nós legisladores 
aqui pal'a represen tar sentimentos de fam ilia, 
ou os interesses da naçi!.o? Cumpre-nos pri
meil'o que tudo prevenir que appareçno os hor
rores da guerra civil~ Pedro I lambem era filho, 
todavia não exilou em retalhar a monarchia 
portugueza, vivendo ainda seu pai, dirigindo a 
corôa de Portugal. 

Nao cri mino nesta parte a sua conducta; elle 
devia preferir o bem do povo que governava ás 
relações de familia ; mas o facto é q11e elle fez 
isto. . • 

Mas diante dos argumentoR de um Sr. depu
tado, eu cesso já de e~carar a restaor~ão como 
opprobrio e flagello; é urfl simples cfieio #C 
reacçilo; e se a l'eacçllo é justa, a resta11ração "", 
11:10 púde ser ignominiosa, liVl'ar-nos-ha ainda 
de 11111 governo tyranuico; tios altentados que 
cometterno aquellcs, que impcdirao que os 
homens, que o Bmzil nao·quer, se assentassem 
na cadeira do mando supremo, 
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Deliberemos pois que a justa reK~ão se faça, 

que D. Pedro venha, que ueclarc ao menos 
agora a sua legitima vontade. Quem sa?e s~ 
elle assignou coaclo. o ce!eb~e decreto, ate por 
que alli não disse o que abdicava, o que mostra 
a desordem em que estava a sua alma! 

O regresso do ex-Imperador (tenho conven
cido) é um meio de justa reacção ; bem, sêde 
cohereutes ; decretui que elle regresse ao Brazil, 
para que nos governe outra vez, seja como mo
narcha, ou como regente ou como tutor. De 
certo, senhores, a nação brazileira não esperava 
la.o cedo ouvir esta linguagem, ou a doutrina 
que a sancciona da boca de um dos seus repre
sentantes ; não contava que tão cedo se viessem 
proclamar as theodas da restauração no re
cinto da camara dos deputados! Por esta injuria 
não esperava a nação brazileira... (./Jfoitos 
apoiados.) O Brazil as~im ultrajado, a nação 
brazileira assim offendida, faz causa commum 
comnosco, que defendernos seus direito,, com
nosco que sustentamos a revolução de Abril; 
a revolução de Abril, que eslava moralmente 
feita no imperio todo, antes que o movimento 
material apparecesse. 

A realez:J, na pessoa de D. Pedro era com 
opprobrio arrastada pela lama ; ninguem ou
suva já defendei-o. Por que nilo appareccri\O os 
campeões de Pedro I no tempo do aviltamento 
do throno desse pl"incipe? Nem um snhio a 
campo. A mesma monarchia constitucional pa
receu vacillar, e ninguem µrocurava sustei-a! Era 
eu então, eu era o revolucionario, que defendia 
com meus debeis esforços a cansa da monarchia 
constitucional, porque entendia e entendo não 
convir o regimen l'epublicano no meu paiz. 

Entllo estavflO esses bravos sepultados no si
lencio e no tÇJJ1or esses que, aproveitando-se 
hoje das noss!s disscnsoes funestns, ousao in
sultar-nos? 

Porém a sua ousi:'dia não trm fundamento, 
outra vez o digo; a atlimosphera de ce1·lo os 
engana, se a revoluç!\o l10nvesse de sucumbir 
no Hio de Janeiro, o Brazil nãc st•g11it"ia a sorte 
da capital do imperiu ! (Llfoitos apo-iadvs.) 

Mas alimento outrns esperanças ela terra em 
que nasci e omie tenho sempre vivido ; mesmo 
no Rie--de Janeiro triumphará a causa da liber
dade e ãil revolução; esses jovens inexpertos 

· que se procura seduzir com o nome de patria e 
de liberdade, ao mesmo tempo que os querem 
manietar e aviltar, rasgado o véo da traição hão · 
de desenganar-se, e·esmagaráõ os trniçores; 
elles farão causa commum C011\JlOSC-Q, e mar• 
charáõ nas fileiras a que seTnpre perle9Cerão; se 
ambiciosos, os retrogradas se contaráõ, e achar
se-hão em muito pequeno numero. (Muito8 
apoiados.) • 

Perdoe-se-me as divagações. Aprnsso-me a 
.. concluir. *' , 

Voto neste assumpto por tudo quanto houvfr 
de ruais expresso, explicito e franco;· por nada 

J 

de circuitos ; quero qne os legisladores, que os 
representantes do Brazil, se mostrem t«es quaes 
seu caracter lhes récomrnenda, firmes e deci
didos. 

Voto contra o parecer das commissões, e a 
favor do parecer separado ; bem como, julgo 
maleria de deliberação o projeclo de banimento, 
que se acha sobre a mesfl. Nao entrarei por ora 
em sua analyse ; quando se trate de discutil-o, 
produzirei minhas razões, sem que com isto 
deixe de ser pai, de ser filho. Sou filho obe
diente, sou pfli carinhoso ; mas sou cidadão, 
homem publico, legislador e representante do 
meu paiz. (Numerosos apoiados.) 

A discuss11o fica adiada pela hora. 
A ordem do dia 2 é a mesma de hoje. 
Levanta-se a sessão depois de 2 e 1i2 horas 

<la tarde. 

.. 
§essã.o em 2 de .Julho 

PRES!DENC!A DO SR. LIMPO DE ABREU 

SmrnAmo.-Expediente.-Disc1rnsão de reque
rimentos.- Disciirso do Si·. Carneiro da 
Ctmha.-Ordem do dia.-ll'Iensagem do go
ve1·no. - D·iscttrsos dos Srs. Mai·tim Fran-

.. cisco, Costa Ferreira e Paula .Arailfo.
Adíamento dei discussão pela hora. 

A's 10 horas feita a chamada, comparecem 
8i:í Sr;s. deputados, faltando com causa parti
cipac.la os Srs. : Paraizo, Calmon, Junqueira, 
e May ; e sem ella os Srs. : Corrêa de Albu
querque, Lino, Chichorro, Baptista Caetano, 
G~mes da Fonseca, Ferreira de Mello, Pinto 
CoeUio, Simões e Clemente Pereira. 

E' lida a acta da antecedente, e approvada. 

EXPEDIENTE 
. .... 

O SR. SECBETARlO dá conta dos seguintes offi
cios : 

Officio do ministro da fuze11da, rerneltendo • 
os documentos exigidos relativos á consulta do 
extincto conselho da fasenda, sobre requeri
mento de Felix. de Abreu e Mello.-A' secre
taria ~ra ser prnsenle á quem fez a requisiçao. 

Outro do mesl11'!) ministro, acompanhando os 
dos presidentes das provincias do Pará, Piauhy 
e Alagôas, sobre dízimos e sua arrecadaçao· 
em cada unia das ditas provincías.-A' com- "' 
missllo de orçamento. 

Outro do ministro do imperio, remettendo o 
do director do curso juridico de S. Paulo, que 
acompanha os regulamentos de policia, orga
úizados pelá congregaçil.o dos lentes do curso 
juridico tlaquella cidade, para que se achaw.a 
uutorizudo pelo decrelo de 7 de Agosto do anno 

• 
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passado.-A' commissil.o de instrucçt\o pu
blica. 

Outro do secretario do senado, participando 
que por officio do ministro do imperio se com
municára ao senado, que forão sanccionadas 
as seguintes resoluções : 1'' approvando a 
pensM concedida a D. Maria da Gloria de Oli
veira Bello ; 2" approvando n jubilação do padre 
Manoel Ignacio de Carvalho, na cadeira de 
lheologia docrmatica do seminario de Olinda ; 
o" approvanffo os ordenados lúxndos pelo presi
den te, em conselho, da província do Marnnhtto, 
aos profossores do ensino primario das vil\as 
do Alcantara, Guimaríl.es ~ Vinhacs, e do lugar 
de S. Joao de Cortes ; 4º approvando II grntifi
caç:10 do lente substituto, que servir de se
cretario tla academia das bellas artes, o orde
n ado do professor de os[eologia, rniologia e 
physiologia das paixões, r,s medalhas e a for
mula dos diplomas ; 5' isent,rndo elo pagamento 
de dizimos e mais triblltos, por tempo de vinte 
annos, aos que se estabelecerem nos ,1ldea
mentos das ·margens do rio Arino, entre as pt·o
v.incias do Pará e Mallo-Grosso.-Fica a ca
mara inteirada. 

E' recebida com especial a1,rado a folicitar;ãO 
da carnarn municipal da villa da Parahyba do 
Sul. 

Vae á comm issão de µorleres o officio da ca
mara municipal <la cidade do ÜL1ro Preto, 
acompa11huudo a acta ger,Ll da apuraçao_ de 
votos para a rer.leiçao do SI'. Arnnjo Viamrn. • 

O Sn. M,w participa, q11e pnr tloen tr. , nr10 
púcle comparecer ás sc~sües.-Fica a camara. 
inlein,da. 

O Sr. Carneiro da Cunha pedn a palavra e 
diz que é necessario que se ponha lermo no es
tado em que se 11c]i1\o as galerias; (Jlle curnpre 
que os especttidores tenhilo respeito á reprcscn
taçll.o nacional; que se evilem scenas desngrn
daveis ; e que os Srs. dep(lt;tdo:;; possão em iltir 
as suas opiniões com loda a frr,nqncza ; que os 
do pal'tido restaurador vêlll para al\i insultar 
os reprn,cntuntes da nação ; e que é neccs
sario que a tal respeito se tome urna provi
dencia, e por isso manda á mesa um requeri
mento, para que os bilhetes das g,1lr:rias sejão 
dislt·ibuidos pelos Srs. deputàdus, afim de clles 
darem a qDem bem lhes parecer. 

Este requerirnent<? é remellido á mesa. 
Vem á mesa o segu1nte indicação: 

... , " Requejro que se dispensem do serl/.Íço ela 
• c;1sa os dpus coulinuos creados paru conservação 

da 01fe~ J que, caicul::múo-se O numero de 
indivíduos, que podem conter a3 _galeri.1~, se 
distribu:i.o bilhetes aos Srs. deputados para os 
darem áqlle llas pessoas, que queirl!.O as,istir ás 
discmsões da cam.u·a, prestancJ.i o silencio e 
respeito derido aos representantes da naçl!.o. 

7'0J\10 II 

« Paço da camara dos deputados, em 2 de 
Julho de 1833.-Carneiro da Cunha. » 
..<r-SR. P1wowão manda á mesa a seguinte 

declal'açll.o de voto : "' 
(< Declaro que na sess!l.o do 1° do corrente 

votei para que se puhlicrrssem pela imprensa 
touos e quaesquer of'ficios dos diplomatas brn
zileirns, que lrntassem ele planos de rcstau
rnção, bem como os nomes dos individnos, de 
que trata.o os mesmos officios, para que a 
naçao saiba quaes os indigitados nesses planos. 

" Paço da camara dos deputados, em 2 de 
Julho de ]83!3.-Perdigão. ,, 

Entra em tfücu::sao, e é rejeitada, depois dC! 
nm cnrto debate, a segunda parte elo requeri
mento do Sr. i\fontezuma, cujn vot.;1po fü:ára 
empatada 1ia sessitO nnlccedenie. 

Approvào-se os scgui11Les requerimentos : 
(< Requeiro que se peça ao governo pelo mi

ni~lcl'io da justiça, o breve dC! reforma dos 
n10nges benediclinos, expedido pelo dcleg,1do 
<la Santa Sé nesta c61·te. 11!im de conhecer-se 
se comprcheude discipli;1a gemi, ou se oppõe 
ás leis existentes, e á cons!ilni,;no elo imperio. 

" Paço da canrnrn dos deputados, em lº de 
Julho de 1833.-J. R. ,Soccres da Rocha . ,, 

« A commissno de µemõcs C! ordenados, 
vendo o decreto de 6 de D(!Zernbro do anno 
IJolOXimo pass<.1do, pelo qual o governo npo· 
senlou · no ell\prego de t1j11d:111le ,b offkina da 
,;JJ1·i(,fl0 da c,isa d,1 wooda d,:;; ln uôr·tc, ,l José 
Alves Pinto C,unpello, que dellu fôrn dern itlido, 
put· de(:relo de G de r~1·ereiro de 1828, requer 
q11e se peça ;:o me;;urn governo a cóµia deste 
llecrdo e das iuforniações, CJLll! então moti
l'Ílril.u a üemissão daquclle empregado. 

« P,1ço da camara <los dcp11lados, ern 213 dd 
Junho tle 1833.-J. P. <le Toleclo.-Joaguim 
JJimwcl Cai-neiro ela Cunha. " 

« Requei10 rp1e se imprim:1, e que seja prc
sc1Jte á comlllissào, onde pende a indica,;no ul
lirn,uncn le apresentada sobre a mudança dn 
capital do i111perío para o interior do Brnzil, a 
representação ácercn desi.e objedo fojla á ns
se,nbléa eonsti lninle pelo SL·. José Bonifacio de 
Andrada e Silva. 

,e Paço d:i camat·a dos deputados, em 1" de 
Julho de 1833.-E,··nedo Ferreira Françn,." 

Lêm-se os segllinles• pareceres :" 
l º. e( Foí~isto pela comrnissil.o especial, en

cal'l'cgacla de exarni11M a conducta do ex -mi
nislro da justiça, o Sr. Honorio Hermelo Car
neiro Leão, na aposentadoria, que foz dos de
seinbargadol'es pelo decreto (\.e 3 de J ancirn 
deste anno, o requerimento do dcsen1ba1·gador 
Caetano Fe1·raz Pinto, em q1.e pede ~1· rei11tc
grndo no lugar, rle que f01'a aposenlado . E por· 
que os lr<1balhos <la com:ni~s::io lindi!:nu co1n u 

4 
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parecer, que deu sobre o objecto, de que foi en
carregada ; por isso é de parecer, que se devem 
remetler os papeis do supplicanle á commi5são 
de justiça civil. 

« Paço da camara dos deputados, em 26 de 
,Tunho de 1833.-João Oandido de Deus e 
,Silva.-J. Corrêa Pacheco.» 

Adiado por se pedir a palavra. 
2°. « A' commissão de guerrn foi .iiresente o 

requerimento de Joàquim deSant'Anna Soma 
Campos, alferes da 2" linha da provincia de S. 
Panlo, o qual representa, que lendo feito toda 
a campanha do sul, da mesma maneira, que 
fizerão seus companheiros da 2" li'nh:1, vê-se 
excluido de receber os seus soldos, como re
cebem os outros officiaes de milicias da mesma 
província. A commissrt0 tendo examinado lodos 
os documentos juntos e o requerimento, refe
re-se ao parecer que ella já teve a honra de 
apresentar a esta camara a favor do supplicante 
e o que por falta de um acto legislativo o go
verno não deu cumprimento ; portanto é de 
parecer que se adopte a seguinte resoluçil.o : 

« A assembléa geral legislativa resolve : 

"Joaquim de Sant'Anna Souza Campos, al
feres da 2• linha da província de S. Paulo, é 
contemplado com os mais offici&es de 2• linha 
da mesma provi ncia, afim de receber todos os 
vencimentos, que elles se achão vencendo. 

« Paço da camara dos deputados, em 26 de 
Junho de 1833. -S. do R e/Jo.-Vieira Souto."" 

Approvado, e a resolução dispensada du im
pressa.o para entrar na ordem dos trabHlhos. 

3º. " Foi visto pela commissao de constitL1içllo o 
requerimento de Antonio Americo Ül'zcdo, lente 
da acadernin meclico-cirurgica desta côt·le, que: 
se queixa de ter sido apo,entado pelo governo, 
contra o disµosto no lei daquelle estabeleci-
11.erito, que só manda aposent:ll' os que por 
idade, e moleslias nllq puderem continuai· no 
exercício do magisterio; e 11110 tendo o suppli
canle ainda 50 annos, nem e•1!'~rmi1inde alguma, 
que o ('JOnha no caso da lei, pede pur is~o o 
ser reintegrado no exercicio úe qL1e foi privado. 
Posto que prove o supplicante sua alleg.-içãu : 
parece comtudo á cnm1piss:i.o que se deve 
pedir informações ao governo sobre o que expõe 
o requerimento. 

cc Paço da caniara dos deputados, em 28 de 
Junho de 1833.-João Candido de DtJus e Silva. 
_:_.él. P. da Costa Ferr~ira.-Jfanoel Alves 
Branco.>),) -' ., . , 

Approvado. ii,· -
o • • .... ' 

u 4 . A comm1ssa.o de mmas e bosques, re-
conhecendo com o ministro e secretario de es
tado dos negocios da marinha, a necestiidade de 
medi1as efficazes, qne ponha.o termo á ruína e 
destruiç!!.o das nossas madeiras de construcç!!.o 
naval, construcção de eujo augmento depende a 

boa defesa do nosso extenso litoral, e a facil e ex
peàita communicação 1las,,pi.óvincias do imperio 
entre si, mas n_;'lo podendo offeecer um codigo flo
restal, que satisfaça a expectativa desta augusta 
camara, e ás exigencias do estado por falta de 
necessaria divisno, e classificação das mattas 
nacionaes, particulares e municipaes, qne 
borda.o as nossas costas ; elo conhecimento de 
suas localidades na visinhança dos portos e r ios 
navegaveis, de uma classificaçno das arvores de 
conslrucção que nelles se contêm, e sobretudo 
pela exiguidade de nossos acluaes recursos 
pecL1niarios, que nào offerecem sobras, µara 
serem empregadas na organização de uma re
gular administração do bosq11e: é de parecer 
que po1· 01·a se observem, e guardem as 
regras e princípios estabelecidos na carta regia 
de 18 de Julho de 1800. Legislaçao não 
revogada e mais que sutlieienle para conter os 
devastadores das mattas, ou que cortllo ser.n 
licença as madeiras reservad.1s por lei, e q11e 
neste sentido se responda ao ministro e secre
tario de e5lado dos negocios da marinha sobre 
tal assumpto. 

u Paço da camarn dos deputados, ern lº de 
Julho de 1833.-Castro Alves. - Percligüo. -
Ribeiro ele .Ancln1da.ll 

Adiado por se pedir a palavra. 
1< Foi presente á commissil.o de conselhos ge

rnes a representação do cÕ'hsellJ() geral da pro
vincia d~ Mallo Grosso, expondo a necessidade de 
ser eq11ip<1rado o ordenado de juiz de fúrn da ci
dade de llfotto Grosso ao da cidade de C1.1yabá, e 
mais 400$, além dos e'l!lOlurnentos, que lhe são 
permittiúos por lei, e que a cidade de Cuyubá 
seja elevada á cabe~'.a de comarc<1 . ..A commissão 
entende, que com a publicaçn.o e execuçrw do 
~odigo do processo naquella provincia, púde 
mui bem ser remediada a prnposta necessidade, 
e por isso é de parecer que assim se participe 
ao dito conselho. 

" P,1ço ela camarn dos deputados, em 27 de 
,J11nho tle 1838. - Vcillasrynea.-lfon'l'iqties <lo 
R ezende. -JJl. R . Jw·dún." 

Approvado. 
O Sr. MoNTllZUMA. pede ao.Sr. presiden te 

para dar para ordem da disct1ssão o pal'ecer da 
commissao especial áce1·ca tia queixa ele alguns 
desembargadores co11lra o ex-ministro da justiça_ 

O SR. PRESIDENTE responde que es~ parecer 
está na sua lembrança e que o fará entrar na 
ordem dos trabrlhos quando fôr occa;;iào. 

ORDEM DO DIA 

Continua a discussão do parecer das com
missõt~s de constitniça.o, e de diplomacia, sobre a 
mensage11i., do ministro dos negocios estran
geiros, ácerca da restauraçllo do ex-Imperador, 
com as emendas apoiadas ontel'iormcnle, 

• 
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O Sr, Martim Francisco encel!a discuss:10 
so?r.e esta rnateria, ?nalysando a rnensaym do_ 
mm1stro dos negsc10s estrange1r'os, fazendo a 
cii\nbinaçào do voto separado com o parecer das 
commi:;sões, combatendo a doutrina do projecto 
do Sr. Henl'iq11es de Re,.ende, sobre o hani
mento do ex-Imperador, respondendo, final
mente aos argnmentos que alg11 ns Srs. depu
tados tinhilo expcndido em contrario á sua opi
nillo, conclue votando pelo parecer das com
missões. 

O Sr. Costa Ferreira diz que nno divciga por 
lugares comm11ns; que não foge, como um 
Sr. deputado tinha feito, do ponto da questão; 
e que não uluga carpideiras para lamentar a 
sorte de um joven que está entregue á naçào 
brazileira; que levanta a voz para responder 
ás objec,;ões que se lhe fizerão ; que se havia 
tlito que o seu voto separado era em tudo con
forme ao parecer das commissões, e que elle 
responde que isto não é assim ; que encaixou o 
dia 7 de Abril no parecer, porque sabe que os 
infames tratavno até de escurecer esse dia glo
rioso ; que é verdr, de nil.o ler concorrido parn 
esse dia, por que se achava nessa occasião no 
cabo de S. Roque, e que quando chegou ao Rio já 
a revolução estava feita e que nesse caso. lhe 
cumpria sustental-a; diz mais o illustre depu
tado, que se D, Pedro for viclorioso em Portugal, 
tem que empregar essas tropas, que Jrnvia enga
jado em ontra qualquer parle; e que se nil.o con
seguir os seus intentos, essa, tropas serão remet
tidas para o Bmr.il ; diz q11e os officios di1.ião 
qne as vistns de D. Peclrn sobre o Brazil j.í. ns.o 
era objecto de duvida. 

Conclue o illuslre orador, respondenrlo a 
varios argumentos que se havião expemlido. 

O Sr. Paula Araujo pede a palavra para res
ponder a dous fü"bs de que se qniz ,1rguir a 
uctu,ll administraçil.o, a saber: sobL·e a liberdade 
de imprensa e sobre ~s acontecimentos de 
Minas: tinha-se dito nesta casa que a admini:;
traçll.O actual havia feito muito peior que a 
tmnsacla ; e mostra o illustre depulado que 
a administraçllo actual nno linha commetlido 

•crime, pois que ella 11il.o fizera com que fossem 
revogadas as sente'bças dadas pelo jury, tribunal 
compel!,n,1,e. 

Argue-se ""!r administraçãO de ter bloqueado 
u1üa cidade ; mas elle deputado, julga que e melhor bloqnear uma cidade para por meio 
da fome obrigar seus habitantes a entr.egar-se, 
do que atacai-a p1::la força. 

Em 1824 ns.o se tinha bloqueadõuma cidMe, 
mas tinha-se atacado uma pr~vincia-in!ttra, por 
ordem do ex-l111perador; e no momento deste 
ch>!gar ao Rio de Janeiro, será o momento de 

- se desunirem todas as províncias, e talve:1 divi
direm-se em nipublicas, o que trará a desmem-
bra~!l.O úo imperio? ..,. , 

Continua o illustre dep11tado a responder aos 

argumentos que expendeu o Sr. Martim Fran
cisco, admirando-se muito, que elle nll.o presu
mindo a proximidade de uma restauraçao, vo
tnsse pelo parecer das commissões, e conclue 
tffzendo que nao tem visto razão alguma que 
destrua o que se disse na sessão passada, e 
qne o illustre deputado de quem havia fa\lado, 
nada tinha concluído em seu discurso ; e 
que havia acabado do mesmo modo, ifo. que o 
monte, de que falla a fabula, que afinal não 
produziu mais do que um ratinho. 

Vota pelo voto separndo 
O Sr. CARNEIRO DA CUNHA sustenta a sua opi

nião contra a doutrina q1.1e se havia emittido da 
parte contraria. 

Dada a hora, fica adiada a discussào. 
O SR. PRESIDENTE · designa para ordem do dia 

3 de Julho a mesma do dia antecedente, e na 
ultima hora eleíçM da mesa. 

Levanta-se a sessno ás 2 horas e 10 minutos. 

'& 

Sessão em 3 de Julho 

PRESJDENCIA DO SR. LIMPO DE AJ3Rtú 

Smt~IARIO.-Expediente.-Ordem do dia.
.JJ1ensagein do governo.-Discursas dos Srs. 
Araitjo Lima e Lllonte,.wna. -Ad-iainento ela 
dlsc1Ui-~iio peht ho1·a • 

A 's 10 horns feita a chamada, compi1rccem 
84, Srs. deputados. 

Faltno com causa participada os Srs, Calmon, 
Junqueirn, l\by; e sem e!la os S,-s. Manoel 
lgntl\jÍO de Carvalho, Corrêa àe Albuquerque, 
Lino Cnutinho, Pinto Coelho, Chichorrn da 
Gama,. Baptista Caetano, Gomes da Fonseca, 
Perrcira de Mello, Souto, Paula Simões e Cle
mente Pereira. 

O Su. PnEsIDENT~ declara aberta a sessão"I' ~e 
lida a acta da antecedente é approvada. 

EXPEUU,:NTo 

O SR. l º SEcRE1'ARIO dá conta do seguinte 

EX.PEDI ENTE 

l°. lrPh orticio do ministro da fazenda, sobre 
o aviso de 21 de Juwho ultimo.-Fica acamara 
inteirada. 

2º. Outro do mesmo ministro, datado de 22 • 
do dilo mez, remettendo a acla da ultima 
sessão da assembléa do banco.-Vai á secretaria 
para ser presenteá quem fez a requisição. 

3º. Um officio do ministro da guerra, sobre 
o f.ôro de cidad:J.o dado a alguns cisplatinos.
Vaiá commisstl.ode justiça civil. 



Câmara dos Deputados - Impresso em 08/01/2015 16:20 - Página 2 de 2

28 SESSÃO EM 3 DE JULHO DE 1833 
4°. Um do ministro do imperio, remettendo 

o officio do 1° do passado, do vice-presidente de 
Sergipe.- Vii á cotm.-.issa.o de instrncça.o pu
blica. 

5°. Os requerirn ,;nlos de Luiz José de Mello; 
de D. Maria Estremem de Mendonça; de An
tonio José de Artiug,1 ; de Pedro de Azevedo 
Souza e José da Costa Vianna.- V'J.o todos á 
commissllo de petições. 

6º. O de Joaq uini Barrozo Pereira, pedindo 
que se lhe entri0g,wm certos p;ipeis. - Vai á se
cretaria, para lhe serem enlreg11es. 

7•. O do marechal de campo J o!l.o Chdsos
lomo Ca!L,do.- Vaiá commi~srw de guerra. 

8". Um officio da cornmisstlo liquidadora 
por parte do hunco, datado de l° do corrente.
Vai á comrnissfio do banco, com urgencia. 

O SR. CAsTso E S1L',A mauda á mesG., e é re
gtiilado este requerimento; 

cc Re4ueiro que as eommissões interna e ex
terna enrn1 l'lll\'1das do e:rnrne do codi1;0 do pro
Ce$SO, sejão ta1nbem 2nc,:rregatla~ da revis::to do 
codigo criminal.-Oasti·o e Silvei. » 

O Sr. Lobo de So·,.1:ia.. i)edé a palavrn para 
requerer que a ill 11stre conunissão da~ camaras 
rnunicipaes, apresente o seu parecer, sobre uma 
representa~!l.o do j11izo ele paz, e cam,iru muni
cipal da cidade da Parahyb:i do Norte, contra o 
presidente daqnella provinciu; e o iliuulre depu
tado mostra que tanto ela parle da camara, corno 
do presidenl.e ten1 havido excessos; mas que 
o prc~i,le11te ti11l1;i entrado pam o ~ovcmo da 
prnvincia com muilos 111:ios n11spicios; diz mais, 
que a carn111·a rnnurlou 1rn1 req11~1·im1mlo :io go
verno, e que lhe consta, q11e o governo lllandou 
processar a camnra JJ1u1iicipal, 1) e8la irá fazer 
gl'n11de mal âriuella 1nalfadad:í pl'ovi11cia• e por 
i~so pede que a com1nissllo ap1·csenlu o ' seu pa
recer a tal respeito. 

E' o seguinte p:u·ecct da commissao das 
cama1·as muuic:ipo.cs. -

,, A camara municipal, e o juiz de paz da ci
dade· da P,ll'ahylw, l"Cpresenta à c,ta camara 
contra os •ii!egaes e i.rbit1·arios p1·01:edimentos 
tio actual presidente daquella provinda, Aiitonio 
Joaquim de Mello, como se ,deprehende dos 
documentos juntos, e porque a ob~to de tanto 
momento se nao possa· sujeitar a um juizo 
qualq.ier, sem quit seja baseado nao só em lei, 
como lambem sob audi~ncia de factos, e cir
cumstanci~s que só póde subministrar o governo; 
é a comm1ssll.o de parecer que se peça.o infor
mações ao mesmo. 

« Paço da c~mam dos deputados, em 27 de 
Junho de 1833.-Baptista Pereira.-A. J. de 

• Lessa.- A,. J. de Moura. » 
Depois de ~:n curto d~batc, em que fallilO 

os Sr,. Carneiro da Cunha e Lobo de Souza 
é a discussão adiada ·pela hora. ' 

1 ORDEM DO DIA 
Conlinuaçno da discussao do parecer das 

c0tnmissões sobre a -Mensagem, voto separado 
e emendas propostas ácerca do objeclo. 

O Sr. Ara.ujo Lim~,, diz que o governo na 
sua mensagem liavia denun ciado, que a naçno 
estava ameaçada de uma revoluçM prox:itna ; 
que uo menos é isto o que se collige da mensa
gem ; e que a; corumissões a considerào de
baixo de um vertladeiro ponto de vista, isto é, 
como se d~ve tratar de t1m objecto tào meli11- . 
drnso; rn~s qn e o pa,·ecer tem desagradado a 
alguns scnlwres, e qu,, havia sido tai::r,do de 
restaurador, e .\lé se dit., que s~rá lido com jll· 
bilo nos clnb, dos res léturndores ; e que assim 
elle deputado se vê olnig,do a rnanifeslar á ca
mm·a o conteúdo do se11 relulorio; e continuan
do o illustrn orador a tn1far do pt1t·ece1·, e do 
volo em separado, como en1011da, pede, (ILle 
se lenha bem presente o conteudo de uma e 
outra consa. a 

Passa a ler a emenda, e foz a devida combi
naçtio, e diz, qne se lem n0tndo, que no pa
recer não se aeha envolvida a revo!uçao de 7 de 
Abril ; e defendendo ne,;t,i parte ás commissóes 
diz,:que em cohscquencia do dia 7 de Abril é que 
o U1t·ono do Senhor D. Pedro II se acha ~us· 
lt!ntado; e que se o lhro110 se acht1 de tal modo 
idenlifieado com esse ilia, nau se póde scpurarr 
essa idóa; e que se acaso o'?lia 7 de Abdlte111 Ira· 
zido com,i[;'J outra idé,l que nM seja o Senhor D. 
Pedro U, era necessario, que apparecesse; qui.· .is 
co111missões lêm entrado de b.oa fJ, na simples 
expusi,,ao rlo negol"io; e que o tbrono do Senhor 
D. P.;dro II envolve Indo, que ba de mais sa
grndu ; alélll de~ outras observações que foz, 
µoud~rn, que estes papéi:l j1'10 correr por toda a 
parle,. t) que a questão nilo ficará entt·e nós. 

Pas,a o illusti·e depuladc;. a lê!" a seguiute 
mensugem: 

cc O governo imp1!1'ial iulimamenle convenciiio 
de que a prosperid9.Lle, e grandeza deste' Im pe
l'Ío só eo11seguir.:.õ conservando-se a fórma mo• 
narchieo-consliluciuntil, que felizrnente nos rege 
com Sua l\fagesladc o Senhor D. Pedro II, digno 
objeclo do amo'r e vcneraçtlo de todos o:i bons 
brazileil'O, : deve declarat·-se com tod11 a fran· 
queza, que se se effectuas:ie a rt::itauraça.o em 
algum ponto elo Brazil, seria esse dia o signal 
da guerra civil, cujo resultadoaseria a perda da 
monarchia constitucional, além de outros -.Rales 
que ningueni pó de prevei·. 1, 

Depois de tet feito algumas observações, diz 
iµie esht passagem póde ser lida com jubilo nos 
clubs dos Jãcobinos ; nota que a sua lingua
gem, é uma lingullgem diplomatica, mostra 
q1Je o parecer das commissões faz honra aos 
rneu1bros que o assignarão; que se tem notado, 

..,.e até extranhado, 4ne .:.elles no seu parecer, 
qÚizessern conciliar os p:.irtidos,ac<1lmar paixões, 
e co11centrat· os aniinos; mostra 4ue essa revo-
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luçll.o, de que se presume, n!io se ha de fazer 
em segt·edo, e que n:l.o é objecto indifferente; 
e que ella tanto nao assusta, que os nossos fun
dos na Europa têm subido ; que este objecto 
é da m:iis alta irnportancia, para deixar de 
ser indiffercntc ás potencias da Europa; que o 
Brazil n!io está nas mesmas circumstancias, em 
que estava a Amel'ica Hespanhola, quando Itur
bide desembarcou no l\foxico: que as circum· 
stancias em qne se acha o ex.-lmperndor ni10 são 
as mesmas, pergunta qual é a posiçtm em que 
se acha o ex-Imperador? ... diz que se acha 
com falta de dinheiro, e que já mais póde trans · 
portar ao Brazil um exercito por pequeno que 
seja; que nào sendo, pois, irtdifferente ás na
ções uma revolução no Brnzil, é conslant.e, 
que o gabi,iele da Austria se oppõe a qnal
quet· tentativa de restaun<1,n.o, e que é um 
gabinete de muita influencia ; mas que não 
quer dizer com isto, que nil.o hajrio desejos rle se 
effecluar uma restauraçil.o; mas, porque elle 
julge1, que não ha probabilidade da execuçno 
dessa restauraç:i.o, se n!lo acredita lambem, 
que elle pretenda, que se durma sobre o ne
gocio; mas que n~o se diz, que seja preciso já 
armar a naç!lo. 

O illustre deputado clcpois de fazer muitas oh
servações, conc!U·! dizendo, que convém, haja 
uniM, senão irá isso espalhar o terror no 
imperio, porque sabe Deus, os males que irá 
produzir; que haja boa fé e confiança mutua, 
principalmente nos .• corpos das guardas nacio
naes, corpos que podem fazet· a defeza interna 
e externa da liberdade, ludo se conseguirá . 

O S:r. MonteZ'\l.nla. falia mui largamente sobre 
a ma teria, e vota pelo parecer da commissl\o. 

Não podendo, por se ter adiantado a hora, 
proceder-se á eleiçno da mesa, o St·. presidente 
deu para ordem do dia essa eleíçãO, e a mesma 
do dia antecedente. 

,.. i..evanta-se a sess:l.o ás 2 horas e um qumlo 
da tarde. 

!!!iessão ean 4 de Ju.ltho 

PRESIDENCIA. DO SR, LIMPO DE A.BREU 

SuMMARJO.-Expediente.- Ordem do dia.
Eleição da mesa. -Mensagem do governo. -
Discursos dos Srs. H enriques de R ezende, 
Evaristo, Alves Branco, Va,sconcellos, Ribeiro 
de Andrada.-Adiamento dei discussão pela 
ho1·a. • ~ ., ... .. .) 

A's 10 horas t'eíta a chamada~ COQ.lpjrecerão 
83 Srs. deputados, faltando com pnrticipação 
os Srs. Torres de Vasconcellos, lgnacío de 
Cat·valho, Calmon, Junqueira; e sem ella os 
Srs • .,Getulio,• Corrêa Albuquerque, Lino, Pinto 
Chíchorro, Baptista Caetano, Gomes da Fonseca, 

Ferreira de l\lfollo, Pinto Coelho, Paula Simões, 
Souto, Clemente fereíra e Jlaptista Pereira. 

Abre-se a sessão; é ftdã e approvada a acla 
da antecedente 

EXPEDIENTE 

O Sr.. 1 º SECRETARIO dando conta do expedi
ente lê os segninte; officios : do ministro da 
guerra, responde,1do ao officio elo 1 ° do corrente, 
que nenhuma outra int'ormaçno tem a dar 
ácer~a dos revoll:osos ,]e Porto Cal vo, na pro
víncia das Alagô.rn, além das que já enviou á 
>!sta ca1t1arn em uffido de ;24 de Maio ultimo.
Fica acamara inteirada. 

Do mesmo ministro, informando sobt·e o 
requerimento de Francisco Jo~é de Pallla, que 
ora devolve, e lhe fôra remellido com officio de 
17 do mez passado. -- A' commiss!\o de pen
sões e ordenados. 

Do ministro do irnperio, requisitando que se 
expeção as convenientes ordens para que, de 
ora em diante, se remetta áqudla secretaria de 
estado, no principio dos mezes de Ju lho, Ou
tubro, Janeiro e Abril, a folha em duplicata dos 
vencimentos lrimensaes, a que na conformidade 
da lei de 4 de Outubi'O de 1831, art. 109 e a 
de 15 de Novembro do mesmo anno, art. 55, 
letilü\o direito a receber os empregados da se
cretaria desta camara; µor ser necessario que 
uma fique naquella secre'taria e a oulra seja re
rneltida ao lheso uro para se effecluar o devido 
pagamenlo. - -Ao 1° secretario. 

Do mesmo minislr~ cobrindo o requerimento 
ele Francisco Antonio do Rego, em que, com 
outro,, que já forão remettidos a esta camara, 
pede se lhe conceda nm ordenad~ pelo seu em
prego de e~criv!lo da receita e despeza e de the
soureiro do museu desta côrte.-A' secretaria 
para se jnnlar aos demais papeis. 

Do mesmo ministro, remeltendo o officio do 
vice-presidente da proviucia de Sergipe de 
El-rei, acompanhado do exemplar da resolução 
do conselho, :ícerca da divisão do, termos e co
marcas da me,ma província, ml conformidacle 
do codigo do processo, bem como da cópia de 
uma emenda additiva a·tal res~eito.-A' com
missào de estalistica. 

Do secretario do sen::do, cobrindo as emendas 
feitas pelo senado ~ rc,olução desta casa, mar- • 
cando a fórma de se l'azerem os exaw.es para o 
gráo de doutor nos cursos jurídicos de Olinda e 
de S . Paulo; e-hem assim Lt·es proposições do 
mesmo senado ; uma autorisando o governo a. 
prover de professores idoneos, pela primeira vez, 
as cadeiras de philosophia, geometl'ia e francez, 
para a capital da provit1cia de Goyaz; outra aug
mcntando o palrimonio da camara qa vill·a de 
S. José,Jle Guimarl\cs, da província do Ma-
1·anh1lo; a outra declarando cidadao brazileiro 
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a Antonio Carlos Figueira de Figueiredo. Todas 
com os respectivos documentos ; quanto ás 
emendas forno dispensadas de impl'essao .
As resoluções a imprimirem-se, quando já o 
n!l.o estej:to. 

O SR. SoAREs DA RocHA pede dispensa da 
impressão elas em endas do senndo; e consul
tada a camara, decide pela af1irmativa. 

E' remettida á commissão das càmnras 
municipaes a representaçM da camara muni
cipal da cidade de S. P:rnlo, pedindo á as
sem biéa geral, h aja de resolver sobre o paga
mento das propinas indevidamente exigid as 
pelos ouvidores transactos da comarca de 
S. Paulo ; e bem assim a releve da impo~içllO 
de 105$ annuaes, qur. pagava para adjutorio do 
ordenado do ouvidor da comarca; e finalmente 
remetta o pagamento de 500$, que forçada to
mára por empreslimo da caixa dos caminhos 
para despendcl-os em vãs festividades, 

A' de instrucçll.o publica, a rcpl'Cseutaçllo da 
'-' camara municipal da villa de Nos,a Senhora 

de Jaguarype, pedindo a Cl'eaçll.o de uma uni
versidade na mesma villa. 

A' commissll.o ecclesiaslica o requerimento 
dos moradores da povoaçllo de Papari, na pro
vincia do Rio Grande do Norte, pedindo o defe
rimento da sua supplica, erigindo em igr,,ja pa
rochial a capella de Nossa Senhora do O' de 
Papa ri, ficando desmembrada da freguezia de 
Sant'Anna da villa de S. José. 

A' de jus liça civil, o do desembargador Gus
tavo Adolfo de Aguilar, pedindo a invalidaçflo 
de sua aposentadoria na relaç:io de Pernam
buco. 

Entra em discussão o parecer da commissão 
das carnaras municipaes e juízes de paz, sobre 
as representações da camara municipal e juizes 
de paz da cidade da Parahyba, queixando-se dos 

· illegaes e arbitra rios procedimentos do actual 
presidente daquella provinci111 Antonio Joaquim 
de Mello. 

O Sn. CARNEIRO LEÃO falia a favor do parecer. 
O SR. PARAISO contra e manda á- mesa e é 

apoiada a seguinte emenda: 

« Que. se remelta a representaçllo e mais 
papeis ao governo, para defel'ir como achar de 
justiça e conveniente ao serviço publico. -
Paraíso. » 

''l" 

O Sr. Rebouças falla neste objecto, e pre
tende que o governo tenha viol~do a lei, por 
quanto a lei da regencia n!\o lhe dá autoridade 
para a nomeaçr10 de thesoureiros das ... provin~ias 
e conclue votando pela emenda apresentada. 

O Sn. Lono DE SoasA dá uma explicação do 
que linha dito na sessão antecedente. 

O Sr. Carneiro Leão pede a palavr~ para 
explicai·, e diz, que n::to tinha diftl, que a lei da 

regencia dava essa ·autoridade ao governo, ma 
que a lei do thesouro, que é uma lei posterior, 
confen, esse poder ao ministro da fazenda ; e 
que uma lei posterior revoga outra anterior. 

Dada a hora, ainda fica adiada. 

ORDEM DO DIA 

Procede-se á eleição da mesa na fórma dG 
regimento, sabem eleitos presidente o Sr. Limpo 
de Abreu com 61 votos; vice-presidente o Sr. 
Marcellino dêBrito com 37; secretarios <JS Srs. 
Mello Mattos com 52; Belizario com 42, OclÕ
rico com 39 e Ferreira de Cast ro com 37 ; 
supplentes os Srs. Valasques com 27 e Luiz 
Cavalcanti com 16. 

Continua a discuss!\o do parecer das com
missões reunidas de constituição e diplomacia; 
sobre a mensagem do governo, com as emendas 
apoiadas nas sessões anteriores. 

O Sr. Henriques de Rezenae, discorrendo 
sobre a materia em quest:10, e respondendo ao 
que tinha dito o nobre deputado, que primeiro 
havia fallado na outra sessãO, ácerca dos ofli
cios que o ministro dos negocios estrangeiros 
havia apresentado na sessão do anno passado, 
que é de maior peso do que o que tinha apre
sentado este anno ; e diz o illustre deputado, 
que o ministro não merece censura por ter 
apresentado esses officios ; que o ministro tem 
feito a devida combinação de todas as peças 
diplomaticas com o partido que ha na naçno, 

• chamado restaurador ; e 1jue este partido tinha 
dito que D. Pedro havia de vir; e que outros 
lambem dizem, que D. Pedro nllo virá, como 
Imperador do Brazil, occupar o throno de seu 
filho ; mas que virá para dar um osculo pa
terno na sua familia ; e que outros dizem que 
virá como regente. 

Continua o illustre orador, combatendo o 
parecer das illustres commissões, e dizendo que 
os seu~ nobres membros, nao linhão defendido 
o seu terreno. 

Fallando da paridade, que se tem fr:izido a 
respeito do Mexico mostra,. que o partido, 
que alli promovêra a revolução, tinha sido o 
restaurador ; e que se dissera entllO, que o go
verno hespanhol, combinado com outros gã
binetes da Europa, se havia compromettido a 
reconhecer a independencia da Colombia, com
tanto que lhe deixassem a livre conquista do 

·Mexico. 
Depois de ter feito outras observações pede 

que os Srs, deputados mettão a mão na sua 
CO!lliiCiencia, e vejilo se ha, ou não factos, q.ue 
façll.o _,acreditar na res taLtraçllo ; lembra as cor
responder~a!i., ~e appareccm nos papeis pu
blicos do Ríô de Janeiro, e que esses papeis 
sll.o destinados aos homens dos armazens e das 
lojas ; e que se vê, que se quer fazer alguma 
cousa com esses homens ; que esp~, que os 
seus illustres collegas o nao forcem a de-
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clarar c~usas, que é melhor deixar no si
lencio, _e correr um véo sobre ellas; que em fim 
cumpre queixarmo-n'ls daquelle, qne nos tinha 
deixado ; que o dia 7 de Abril fôrn um dia 
glorioso, e que""Só deix.oti' de o ser, quando ap
parecerM certas pretenções ; quando o partido 
restaurador, que então deitando a manga de 
fóra, tinha principiado a sahir com a procissão 
para a rua. 

Na continuação do discurso, diz o illuslre 
depntad~, que no caso de prevalecer o partido 
absolutista, elle antes quererá ser republicano ; 
que se havia dito, que a revolução de 7 de 
Abril ainda não eslava consummada, e que 
aquelles senbores, que o disserao, cumpria que 
declarassem o seu pensamento ; elle pois o vae 
fazer dizendo, que a revolução de 7 de Abril 
foi a consequencia da proclamação de D. 
Pedro, que mandava armar patriotas contra 
patriotas, e que tinha elevado tudo isso a naçao 
ao maior apmo; que emfim, essa proclamação 
trouxe cornsigo o dia 7 de Abril ; e que é 
natural, que depois desse dia, a nação esperasse 
por essas reformas que julgava necessal'ias e 
que, emquanto cllas se nl\o fizessem, a revo
luçao não estava consurnmada ; e conclue o 
illustre deputado opinando contra o parecer das 
com missões. 

(Logo giie o Sr. deputado terminou o seu dis
curso houverão afguns escari·os e sussm-ros nc,s 
gale1·ias.) 

O Sr. Evaristo pede a palavra pela ordem, e 
~.iz que aquella casa vai-se tol'llando um theatro 
de aclares, aonde ha applausos e apu
padas ; que por vezes tem erguido a sna voz 
contra taes procedimentos ; que o nao faz por 
si, ou por este, ot1 aquelle Sr. deputado, mas 
pela dignidade da legislatur~ ; que cumpre pôt· 
termo a esses abusos ; que se mande sahir 
das galerias os que n!lo estiverem na arde~ ; 
que o Sr. presidente deve mantel-a, e que 
para a manter póde chamar a força, se fôr 
necessario, e dar uma satisfaçao aos homens de 
bem, que alli estilo. 

O illustre deputado, roga finalmente ao Sr. 
presidente q~e mantenha a ordem com todo o 
rigor, e a dignidade, como aquella que p1i.r
tence aos legisladores brazileiros, ao caracter 
dos representantes de uma naçãa,' qu~l a bra
zileit·a ; que, finalmente, a naçi:IO nM re êom
põe de 200, ou mais homens, e sim de mais 

_ de tres miThões.(Apoic!dos). 

O SR. PRESIDENTE recommenda toda a at
tençao, e que sendo necessario porá em pratica 
o regimento. 

O Sr. Alves Bi:a.nco falia nesta materia no 
sentido do parecer das commissões. 

O· Sr. Vascoll.Qelks :~r. presidente, tendo • 
tomado par!e nesta discussao os mais abalisarlos 
oradores desl.a casa, qu~ manejárão a questao 

com o Ltlento, de que são dotados, e exigindo 
ella enlrgia e força, que me fallecem, julguei 
nM dever to'ftrnr terripo á camara, m otivando o 
meu voto; mas tendo-se avançado depois asser
ÇÕPS taes, que eu entenlft dever fazer algumas 
explicações para defender a administração injus
tamente censurada, pedi a palavra para este fim. 
Arrependi,-me, porém, de o haver feito pelo que 
observei na sessl!.o passada, e pelas cousas estra
nhas, que entao apparecerilo, tendo-se dado nas 
galerias signaes de appl'Ovaçl\O e desapprovação, 
não só hontem, como ha poucos minutos. 
Desta fórma Sr. pre~idente, eu julgo que os 
representantes do povo, para aqui mandados 
para defenderem os interesses nacionaes, e não 
para lisongearem e3te, ou aquelle partido, que 
os representantes do povo, digo, estao privados 
de liberdade, ou pelos menos que os actos, que 
sahirem desta carnara serao suspeitos de cedidos 
aos applausos da multidao ou arrancados ao 
medo; que finalmente estamos coactos. Por este 
motivo pretendia eu até desistir hoje da palavra, 
mas como o Sr. presidente prometteu ~ecutar o 
regimento da casa, fiado na sua prom?ssa direi 
alguma cousa. 

Eu, Sr. presidL . 'e, comquanto considere a 
q11estão muito grave e espinhosa, creio que se 
devia ler tratado ct>m mais simplicidade, porque 
nrnitas cousas estranhas se tem acarretado. 

A que propos ito vem o ex.ame da conducta da 
adminislraçM? Qualquer que seja Q jnizo que 
esta camara forme sobre a achninistração de 7 
de Abril, o que póde della conchür-se a res
peito da re;tauraç!l.o? Se a administraçil.o tem 
sido má, 3e ellu tem commettido erros, se é 
peior que a anterior, segue-se daqui que devemos 
outra vez adoptar o governo ele Pedro I ? 
Soffrerá o Senhor D. Pedro II, em seus direitos 
ao throno pelos abusos da ad1IJ,inistração? Será_ 
por isso substituido o throno elo Sr. D. Pedro II, 
pot· um principe, que hoje t estrangeiro? 

.. Qra, nao se podendo concluir, que por pessima, 
que seja a administraçll.o se deva admillir a 
restauração, claro está que esta questão é estra
nha e não tem relação alguma com a materia. 
Mas, como se tem dito tanto, convirá que eu 
explique alguns factos para que se nao consi
dere a administraçao opposta aos interesses do 
Br,1zil, como a tem querido pintar alguns 
senhores da opposiçao. 

Hontem se apresentou aqui uma carta da 
província de Mi1111s e asseverou·Seo'.JUe ella es
tava em guerra . civil, que a mair perturbaçãQ,,, 
alli existia. A este respei to direi, com bastante 
pezar dos que ta tvaz desejã_o que aquella e 
outras prov.i-rlcias se ponhao em estado de per
turbação, que a"tranquillidade se acha perfeita
mente restabelecida em Minas Geraes ; mas 
suµponhamos que alguns excessos, de que falia 
a cai·ta, sejão venh,deirns ; é responsavel a 
administraç!io pot· taes exce1sos? P,trece-me 
que""stria responsavel, se se provasse que na9 
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tinha o governo mandado proceder contra os 
inimigos. • ~ -

Mas vejamos quaes s!\o os factos apontados 
na carta. Primeiramente dil'ei qu e se qui,ies
sernos apresentar cartas na casa para provar 
cousas, qne cousas n!\Q se poderino provar ? 
Tal pratica havia ele prejudicar :i mais pessoas, 
do que se pensa. Aquelles, que se sc;rvem deste 
roeio p:,ra atacarem a administração, talvez 
foEsem lambem atacados pelo mesmo meio, 
provando-se cousas até hoje guardadas em si
lencio. 

Disse o illuslre deputado o Sr. Montezuma, 
que foi amarrado um coronel em um cavallo, 
e conduzido pelo cabresto ; até, pela maneira 
porque ellc, leu a carta, parecia que o cabresto 
estava lançado no coronel, o que fez uma im
pressl\o muito desagradavel. Esta asserç!io é 
fals~ . O coronel, de que se trata, commandava 
uma peça, é preso pelos guardas nacionaes, elle 
dá sua palavra aos guardas de que nll.O fugiria, 
entretanto havendo rompido o fogo, dizem que 
mandado fazer pelo mesmo coronel, aprov(:i
tou-se clle da pertnrbação e fugin . Pouco depr,is 
foi preso; o que se devia fazer? Amarral-o ? 
Nll.o, elle nàO foi amarrado; foi s im substitnitlo 
por um cabresto o freio do cavallo, ern que foi 
conduzido o coronel. 

Eis o modo por qne se praticou este enorme 
attentado, que aqui se quiz fig1nar. Eu quizern 
que esses serit\ores, qne tanto se empenhão eru 
censurar este modo de conduzir presos, me dis
sesem qual é o modo de conduzir presos a ca
vallo, conciliando a commodidade do preso com 
a segu_ratf!t!a de sua pessoa? Parece que é só 
este. Isto mesmo se praticou no ministel'io « por 
excellencia constituci!Jnul de 1822. O conego Ja
nuario, » encarregado de ir á i"1inas por motivos 
da proclamação da jndependencia, foi em · re• 
compensa deste serviço conduzido preso para á 
côl'le, á cavallo, puxado á cabl'eslo. 

Disse triais o illuslre deputado : F'oi preso um 
taberneiro e depois solto. 

Con,ta-me que honve um taberneiro no Ouro 
Preto, que ferio grnvemente a um guarda na· 
cio11al ; pergunto eu, o guarda nacional não era 
ho tntm? Nno houve delicto? Parece q~1e nno, 
porque os guarda!\. nacionaes tinhao ido resta
belecer a ordem no Üllro Preto, o que de certo 
é um grande delicto para uma certa elasse de 
p~ssoa1;; mas ninguem, dirá qne n1!o fo~~e uem 
preso um criminoso, q!.l,e acabava• de com-·• 
rnelter um deliclo punível segundo a nossa 
Je~laç!ío. 

Di~se o ntibre deputado, que se mandou .sus
pe_nder a execuç:l.o do codigo do processo em 
Mmas, estando em execução ; ba,-,ta ler as follrns 
de Minas e ver-se-ha que já se procedeu á 
norneaç!iO_ de jurndos. Eu entendo que rl,'lo foi 
~oa occas1llo, porque, admiltida a ap.uraçao dos 
Jurados, n!lo será bem feita nas circumstancias 
em que se acha Minas; mas o governo nao 

tinha autoridade p2, ra obstar e a ~ndou exe
cutar; como, pois, se a!'firma que mar.i,ou-se • 
sus.12encíer a execução do codigo do processo ? 

Ui·t. o illustre deputado : Os proprietaríos de 
Minas estão assustados ! Que proprietarios ? 
A sediçflo limitou-se á capital da província ; 
nm ou outro proprictario de fóra, muito poucos 
tivern.o nella parte, porque üin proprielario nao 
póde deixar de ter o maior horror a tudo 
quanto tenda a perturbar a tranquillidade pu
blicn. 

Mas disse-se: Joaquim Silverio é proprietai·io 
e está prese. 

Nisto ha inexaclidao: Joaquim Silverio está 
preso no Ouro Preto, por suspeito de ter con
corrido parn um assassinato, commettido em 
um velho pai de familia, em sua mulher, filhos 
e filhas, assassinando-se até crianças de peito. 
Eis porque está preso. Mas o que lem a admi
nistraçno com procedimentos do poder judi
ciado ? Houve excesso da par.te do poder judi
ciaria? Se houve, já foi elle presente ao governo 
para manJtH proceder .contra os que o commet
teruo? NM; nem o illustre deputado fez disto 
carga ao ministro p:ira serem chamados á res• 
ponsabilidade os que commetterno este delicto. 

Disse mais o illustrc deputado : "Forao q!lS· 
pensas as garan'tias por posturas das camaras 
de S. JoãO à'El-Rei, i, e julgou que isto era o 
maior attentado da adminístrnção ! O que tem a 
adrninistraçl1o com as posturas das cawaras en
canegadas, pelo seu regimento, <le prover á tran
quildade publica? Fazendo as camaras as suas 
posturas na fórma da lei, e sendo approvadas 
pelo conselho do governo, em que nno tem 
parle a administraçae, porque é todo de no
rnençao popular, como póde a administraç!lo ir 
de encontro á qualquer disposiçao, que tenhão 
as pouturas? por que na.o se declarou, em que 
as poslurus suspelfeia.o as garantias, em que 
ellas ino de encontro á lei? Nada disto se fez 
mas declamou-se, porqúê o que se quiz foi le
vantar grande poeira, embora a nuvem ephe
rnern se desvaneça com o primeiro sopro. 
Não entendo que por cous:1s semelhantes possa 
o governo sei' increpado, e parecia ao menos que 
ctnviria qne el le fosse ouvido antes de se lhe · 
fazerem tacs increp;ções. 

f<\illou-se-- no procedimento da força, qt:e 
clrnmou -os fii'aíosos ao seu dever; eu já disse 
que se formos dar credito á cartas particulares, 
o que se não poderá provar nosla casa! Por isso 
me limitarei a dedarar que as forças, dirigidas 
contra u revol ta do Ouro Preto, proced1c:rl\o com 
a maior reg(llaridade e prudencia (inu!:Ju, !:J?º·'t:t
dos), e que o seu general m!!rece os tl:UVores 
elogios. (ilfüitos apofodos). 

Disse o illustre deputado : « A liberdade da 
1fmprensa foi a t,tcada ptla atcual administraçao, 

qne mandou procedet· á nomeaçilo de novos 
jurados, e o governo de P6'1ro I, uão llescar
i·egou tao tcrrivei, golpes sobre .i liberdade da 

,-
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imprensa. " Examinemos. A lei de Setembro 
de 1830 aboliu o jurado de comarca, e creou 
jurado de municipio ; em grande parte das pro
víncias se tinha procedido á nomeação de jura
dos na conformidade desta lei; outro tanto não 
se.tinha feito na côrle; o governo entendeu que 
devia mandar procederá sua eleiç!lo. Esta intel
ligencia,·que a administração deu á lei, acha-se 
apoiada na intelligencia da maior parle do 
Brazil, e dos dous primeiros tribunaes da nação: 
casa da supplicaçno e tribunal supremo de jus
tiça, que não podem ser suspeitos para a oppo
sição, visto que erão infensos ao ministerio, 
como é patente; o que ha pois tanto de censurar 
nesse acto para se qualificar como o maior 
golpe descarregado sobre a liber.:lade cta im
prensa? Não podião sahir eleitus os mesmos 
jurados, ou outros mais hostis á administração? 

Mas vamos ao que fez a administrnçil.o de 
D. Pedro I. Não fallarei na sentença de João 
Soares Lisboa e Barata; não falln.rei dos jura
dof da J}Jalagueta (susfürro); não me lembrarei 
do processo formado ao Sr. deputado Martim 
Francisco, supposto redactor do 'l'a-moyo, que 
teve por corpo de delicio, creio que os perio
dicos com os mesmos discursos proferidos na 
assembléa constituinte. 

O SR. RrnEmo DE ANDRADE faz vêr que em 
parte é mal trazido, porque o nobre orador de
clarára em occasião, ern que ningucm exigia 
declaração, que fôra autor apenas de tres arti, 
gos. Diz mais algumas cousas neste sentido. 

O SR. VAscoNCELLos (continuando):-Eu pen
sava que o nobre deputado queria dar esclareci
mentos sobre o processo, c;ue lhe foi formado 
por abuso de liberdade de imprensa, mas enga
nei-me. 

Eu 11110 disse que o nobre deputado fôra 
redactor do Tamoyo, mas que era supposto 
pelo governo de enlão. ~ _ 

Parecia portanto desnecessarina acrimonia, 
com que o nobre deputado· respondeu. 

O Sr. Ribeiro d.e Andrada explica, que, se
gundo sua lembrança, no processo a que-se ha 
procedido contra elle e seus irmr1os, apparecern 
como collaboradores cio Twnoyo, o que o nobrn 
orador nunca neg"ra, deelanrndo antes que con
correra com tres artigos, havendo feito os seus 

sirmãos semelhante declaração. Continuando 
mostra qu~é de admirar que sendo o nobre 
orador e seus irmãos arguidos disto no p1;oces,o, 
assim como de cousas que havião prof'erido em 
presença de differentes pessoas, elle e seu ismão 
Antonio Carlos sahirão pronunciados no pro
cesso, e nll.o assim o outro seu irmão José Bo
nifacio, que aliás havia feito o mesmo que elles 
(Risadas e apoiados). 

O Sr. Vasconcellos .- Continuando a refutai:. 
o que disse o nobre deputado (o Sr. R't!bouças) 
diz que a relação durante a administrnção de 

TOMO 1 • 

D. Pedro I não se contentava em annullar sen
tenças do jury, annullava e reformava-as ; co
nhecia de facto e de direito : este procedimento 
apoiado pela administrnção de D. Pedro I é que 
subvertia e annullava a instituição cio jury. 

De que servia que na primeira inslancia 
fossem as sentenças proferidas pelos jurados, 
se em segunda instancia, podião ser revogadas, 
tanto pelo que respeita ao direito, como ao 
facto, pelos tribuHftes? Portanto enganou-se o 
nobre deputado, que disse que D. Pedro I não 
tinha feito ataques tamanhos á liberdade da im
prensa, como a administração de 7 de Abril, 
que aliás, como já mostrei, obrou legalmente, 
e ao menos tem muitas intelligencias a seu 
favor; entretanto que o governo transacto assas
sinou verdadeiramente a liberdade da imprensa, 
acabando com a instituição do jury. 

Disse mesmo o Sr. deputado cc que o actual 
governo mandou pôr em assedio a capital da 
província de Minas, declarando assim guerra 
á velhos, crianças, familias, etc., entregando-os 
á fome, e que o governo de Pedro I nunca fi
zera isto". 

Senhores, o governo de 7 de Abril empregou 
os meios brandos que estavão á seu alcance, 
para reduzir á obediencia os sediciosos do Ouro 
Prelo, e que não querião reconhecer sua auto
ridade; ninguem dirá que em lugar de em
pregar a força viva não era preferivel adoptar 
o meio do cerco. 
~ prudencia aconselhava que se empregasse 

este meio com a moderação com que foi levado a 
effeito, afim de se pouparem innunieraveis vidas 
de cidadãos brazileiros, que de outro modo 
succumbirião na lucla . Nem se diga que fami
lias inteiras, crianças innocentes, e anciões res
peitaveis, morrerião á fome se os facciosos ti
vessem insistido ; não, senhores, tal asserçilO, 
além de falsa, é injuriosa ao brio dos guardas 
nacionaes de Minas-Geraes. Todos os habi
tantes do Ouro Preto qne querião meio de sub
sistcncia, achavam alimento nas linhas, onde 
erão distribuidos com generosidade ; o com
mandante do cerco linha tomado lodas as pro
videncias para que n:1cla faltasse. Façamos a 
comparação deste procedimento do governo de 
7 ele Abril com o qnc praticou o governo lran
saclo. Pedro I nllo mandou cercar uma ca
pital , mas bloqueou úma província inteira, e em 
circurnstancias muito diversas, qu~ndo foi dis
solvida a assembléa constituit1te. 

A consequencia que se devia tirar de seme
llrnnte aflentado era negar-se a obediencia a 

.. um pdni.ip.ã, que c_om este facto declarava não 
querer governaP,s~ui;ilo o systema nacional, 
isto é, pela constituição, que fizesse a assem
bléa geral con,lituinte. Pernambuco, que nno 
tinha jurado a eonsti_tuiçM que o ex-Imperador 
tinha offerecido, não estava portanto obrifii\do 
a obedecer ao Rio de Janeiro ; foliemos csm 
clareza, nao ha principio de direito publico pura 

õ 



Câmara dos Deputados - Impresso em 08/01/2015 16:20 - Página 6 de 9

34: SESSÃO EM 4 DE JULHO DE 1B83 

esta obediencia. E11treta11l0 a provincia de Per-
..namhuco foi bloqueada. Nilo parou aqui: vendo 
o ex-Imperador que o partido que existia c-m Per
na1~lmco a favor da scpat·açl!o, não se desen
volvia pela presença da esquadra, esta foi man
dada retirar para o Rio de Janeiro, e logo gne o 
partido se declarou, foi exercito e esquadra ; e o 
alfange da com missão militar decepou cabeças 
de muitos patriotas (Muítosapofodos).E~se cerco 
sim, é realmente criminoso ; elle não foi posto 
á uma cidade que não queria reconhecet· uma 
autoridade; a que está obrigada pelo pacto so
cial, mas á uma proviucia inteira, que usou do 
direito de resistencia contra um príncipe que 
aspirava á lyrannia e que tinha violado seu ju· 
rarnento, dissolvendo a constituinte. 

Diz-se que o governo linha dissolvido o· 
exercito. 

A honra e gloria da dissolução do exercito 
não compete ao governo de 7 de Abril, senao 
pelo que toca á exc:cução. 

Uma lei anterior, sanccionada por D. Pedro 
I, tinha licenciacà), o exercito quasi todo, porque 
tinha delerminad,; que de 32 mil bayonetas só 
honvessem 12 mil ; que se reduzissem os corpos, 
ficando os officiac., avulsos; e que não houvesse 
promoções. 

Deve, pois, queixar-se o exercito do governo 
de 7 de Abril ? Ni'\o ; o que fez o governo de 7 
de Abril foi executar a lei anteriormente pro
mulgad¾ como a que abolio o policia ; como a 
que mandava dar baixa nos soldados, que ser
vissem por 111 ais de 4 annus etc. 

Como, pois, se póue attribuir ao governo de 
7 de Abril o que de certo deseja v,i qu1:: se lhe 
attribuisse, porque entendo que, para bem da 
prosperidade e liberdade do Brazil, convir!lrn re
duzir o exercito tão desproporcionado á nossa 
populaç~? 

Disse o nobre deputado o Sr. Montezurna :
" que o ooracter da actual administração é o 
medo ; e co~o quem tem medo é fraco e quem 
é fraco quer forças exlra1Jrdinarias, ·medida~ 
tiranicas, segue-se que é tiranico o governo de 7 
de Abril. Não sei como se possa rnppôr me· 
droso o governo de 7 de Abril. i, O q11E fez elle? 
O que acabo de dizer : licenciou o exercito e 
entregou as armas nas rnaos dos interessados 
em manter a tranquillidade e liberdade 110 
nosso paiz. 

Por consequencia tanto o governo não tem 
medo, que fóf procurar apoio nao uas bayonetas 
mercenarias, mas nos ci'lt'adãos, que mais inte
resse linhrto na conservação r,!i.o só, d,i ordem 

• mas lambem da liberdade. 
A experiencia tem mostrado que o governo 

não se enganou ; em qualquer ponto onde se 
levanta um partido conh-a elle, todos os homens 
que têm que perder, correm para defeza da le
galidade e do governo. Por isso este caracter 
de medo nao póde caberá administração de 7 
de Abril, mas antes â anterior. D. Pedro I tinha 

sido elevado ao throno por unanime accl.1. 
mação dos povos ; a primeira base do sen 
poder eea coração de todos os brazileiros; o q11e 
fez elle ? Confiou nos hrazileiros ? Não : mundo 11 
vir bayonctas es!rarigeiras ; e sendo perturbada 
a capital por esses mesmos estrangeiros, que 
elle mandou vir, fez desembarcar tropa estr,rn
geira dos navios ele guerra estrangeiros, que se 
achavão no porto, e foi esta tropa que o de
fendeu em S. Christovilo, e isto conti-a expressa 
dctcrnlinação da constituição. 

Eis porque o caracter cio medo cabe á acl
mini~tração de D. Pedro 1. Os mesmos exor
bitantes emprestimos realizados por ordem de 
D. Pedro I, fo~ão contrnhidos com medo de 
revolução nas provincias, contando qne com 
esse dinheiro poderia abafai-as. 

Diz-se-que o goYerno não "e deve fiar em 
espiões, Sr. presidente ; que o governo de 7 
de Abril é o que tem tirlo mais espiões no 
Bt·nil. - Mas quem são elles ? São todos os 
proprietarios, os capitalistas, todos os interes
sados na ordem publica ; quanto á este ponto, 
não posso contestar o que disse o m,bre depu
tado; é verdade, todos os que ·sabem que se 
tenta contra a ordem pn illica, vão prevenir o 
governo, confiados de que este se nilo arma para 
perseguir, mas sim para evitar os males da 
an:.m:h ia ; eis os espiões do governo de 7 de 
Abril ; são estes os espiões q,;e deseja.o ter todos 
os governos nacionaes; silo estes os espiões que 
todo o governo nacional eleve ter. 

Um ill11slre dfpulado, o Sr. Araujo Lima, ex
probrou ao governo o não escolher empregado; 
senão em 11111 estreito circulo, e nrw procurar 
homens de todos ôs credos; creio que esta cen
sura nãO é 1nuilo exacta; e se alguma censura 
pôde caber á adminislraçao, é de n1l.o ter pro
curado empregados só dentro do seu circulo e 
eu confesso que em parte me cabe esta cen• 
sura. 

A constituiçllo parece que quer que assim 
• proceda o governo. Elia diz-« todos serllo nd

mittidos aos empregos publicas sern outra dís
tincçno que a dos talentos e virtudes. » -
(Apoia,do geralmente.) 

Gra, na palavra virtude, se comprehendem 
lambem as virtudes civicas ; e a primeira vir· 
tude do cidadilo é amor ás instituições do seu 
paiz; (apoiado geralmente) e, fa!Lrndo particu
larmente do Brazil, amat· e sus!t;ntar a constí
tuiçilo jurada, e o throno do Seuho1· D. Pedro II; 
(apoiado gemhnente) e amará o thronu .s!o Se· 
nhor D.Pedro II, um restaurador ? Como é pois 
que se aconselha, se increpa a. administração 
por 1úl,o ir procurar ~n todos os credos os seus 
em pregado~? Obranêio 4 a,si,Wl ia de enconlt·o 
á leira da conslituiçll.o, (niuítõ~ tllf)Oiado.s) e 
não podia eximir-se de 11ma merecida accusaçil.o. 
Se pois o illustre deputado quiz estender hmto 
o seu conselho que compri!hendesse os mesmos 
inimigo~ 'tto throno do Senhor D. Pedro II e da 
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constiluiçM, direi que o governo o nãÕ deve 
seguir. 

A minha opii.il!a"'!em apoio na carna,,a de 
França, que pediu neste anno que o rei nilo 
empl'egasse senão homens de sua confiança .. 

Disse o mesmo ilh1stre deputudo,4L1e defendeu 
o par.:cer da com missão, que elle se li:;ongeava 
àe ter parte n'aquclle parecer, porque aconse
lhava o governo que ll'atasse de ácalmal' a~ 
p,ixões, . e retJnir os partidos, e fazer renascer 
a con fiança; porque devendo resultar rl'aqui a 
uniào de t9dos us bi·azileiros, ern impossivel que 
houvesse revoluçilo, e por consequencia res
tauração. 

E' verdade que foi sensato o conselho; mas 
parece que o nobre deputado nil.o principiou a 
dar o exemplo, por que exprobron a08 que não 
seguem seu credo, intenções de derribar o sys
tema monardiico constitucional, e outl'o Sr. 
deputado, o Sr. Monteznrna, fez mais ; depois 
de ter elogiado o parecet· das commissões, affir
mando que é um chefe d'obl'a , diz elle-os 
exaltadõs têm-se reunido com os moderados, 
que desgraça! ! com aquelles, que os assassi
nav!lo, quando el!es pedi1lo que lhes salvassem 
as vidas. 

E' assim que o senhor deputado, que tanto 
proclama o amor da ordem, e da tranquilidade 
publica, quer ncutralisar os partidos! ! ! 

Não quererá r.lle pelo contrat·io acender a 
raiva dos partidos? Nilo quererá elle antes a 
divisão dos braz"teiros? (Muitos apoiados). 

Mas para que quererá o illustre clcputado a 
di_visão ? En n!lo sei que i;esultado poderá 
caber ao paíz, da divisão que o illnstre deputado 
pro<:urou pr..mover pelo seu discurso, lasti
mando a uniilo dos exaltados com os modera
dos; esta união h:i de ter lugar, a pezar seu, 
principalmente na quesfo.o, que nos occupa ; é 
do interesse dos dous partidos oppôr-se á res• 
lauraçao, e acabar com os restamadoreã,( iJiiiitos 
"Poiaclos). 

Os noh1·cs peitos dos exaltados e moderados 
nao podem supportar sem horror a ignomínia 
da restauraçao ; tenho medo sim do mui, que 
póde produzir a guerra civil, e o perigo em que 
entao deve achar-se o tl1rono do Senhor D. 
Pedro H, como bem mostrou o illustre d'epu
tado, que me precedeu ; eis os meus receios, 
quanto á restauraçilo. 

Di.sse-se: « a assernbléa geral é impeccavel 
nao tem aommetlido falta alguma; a administra
çilo, sim, tem culpa de tudo quanto de 11t1áo tem 
apparecido." - Ora não põikas faltas se devem 
attribuj,,r á assembléa geral. E' inquestionavel 
que D. Pedro t. se linha persuadido de que nãO 
podia reger o füazil com a actual constituiçn.o, e 
que era necess:.irio fazer nella reformas no 
sentido monarchico, de maneira que o elemento 
monarchico preponderasse muil,o ; por isso D. 
eectro I lentou lodos os meios de reformá'1· a 

~çon:.lituiçao neste sentido , e quandõ"vio que 

., 
não era possivel, o que fez D. Pedro I. ? Tentou 
dar golpe de estado, mas foi embaraçtlo pelas 
intrigas da côrte. _. 

Segue-se a installação desla ca:nara, em que 
conhe~u sempre a maior indisposição contra 
as reformas da constituição em semelhante sen
tido ; adiou o projeclo ; sabe-se bem d:i con
ducta de D. Pedro com a camara dos deputados; 
sabe-se bem o corno fez a proclamação de 
Minas; os ensaios que fez das forç<ls de seu 
pa rtido nus garrafada~ ele Março ; a demis,ão 
de um ministerio; que nfto podia convir á suas 
vistas ; a indisposição, que se seguio, e os mo
tivos que concorrerão para isso. 

Appareceu o grande dia 7 de Abril ; um 
forte movimento se linha comrnunicado á todos 
os. partidos , a política Dconselhavi; que fosse 
convenientemente dirigido, mas não se fez 
assim, antes pelo contrario nunca se quiz re
conhecer como revolução o movimento de 7 
de Abril, dizendo-se que erno acontecimentos 
ordinarios, e nM revolucionurios, e por isso 
não havia necessidade de os acompanhar e 
dirigir; o que se seguia d'aqui é que o governo 
ficou na alternativa de ser con$íderado arbitrario, 
ou retrogrado como ficou, porque tinha de exe
cutar leis contrarias ao movimento, e nllo podia 
satisfazer ás exigencias proprins da crise. Será 
o governo culpado · por isso ? Eu não o quero~ 
jusliftcar affirmando que el\(~ sempre seguia a 
opinião nacional ; mas M.o fui elle privado dos 
meios, segundo os quaes, se marcha nas mo
narchias constitucionaes, para se saber com 
exactidão qual a opinião naeional ? O govemo 
n1io podia dissolver a camara dor, deputados 
para se certjficar se eia coulra o governo, ou 
contra a cairiara qne se achava irritada a nação. 
Corno póde elle, pois, ser respons;i,vel po1· todos 
os crimes, que ,;: P. tem commettido, e que ainda 
se houveren.1 de coinmelter ? Nao digo que a 
adrninistraçllo não \;111ha commettído enos; 
mas o que digo é que ella se tem esforçado 
quanto lhe tem sido possiv-lM parn acompanhar 
o movimento de 7 de Abril, e que a as~embléa 
geral, longe de marchat· de accordo, tem-lhe 
negado os meios de promover como deve o bem 
da nação, fazendo com que o 7 de Abril produza 
todo.; os seus resultados; •.• 

Mas esta questão n4lo vem ao caso, porque 
entendo que p.Jnda que tives~emos o peior go
verno do munG9ir nilO devenamos querer pre-

1
. ferir-lhe a res tauração ; e nem que a necessidade 
. oe utilidade da restauração fosse consequencia 

1 
necessaria do supposto máo governo ; nem qu~ o 
Brazil, por semelhante motivo, consinta que um 
príncipe estrangeiro venha occupar o throno do• 
Senhor D. Pedro II. E' provavel oy_n1lo a.i·estau
raçAo ? Sendo provavel, devemos adaptar me-
didas para a prevenir '? Eis o verdadeiro estado 
di. queslAo. 

Para mim é provavel e muito provavel. 
Ha u,m sentimento natural, u~ ~nstincto, que 
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leva o homem a procurar rehaver os bens, qu~ 
perdeu, no · gozo delles muitas vezes nãO os 
avalia devidaniente ; mas quando os perde, 
então sente a grandeza da perda e e~te instincl:J2, 
é tanto maior, quanto mais se deteri6ra·• ~a 
fortuna e prosperidade. 

Quem póde negar que os asseclas de D . 
Pedro I, tiverao grandes perdas com o dia 7 
de Abril e que querem nova ordem de cousas 
para continuarem em suas delapidações? D. 
Pedro I, perdeu um lhrono muito brilhante por 
ser fundado em princípios americanos ; perdeu 
um.i dotação pingne, talvez maior do que a 
nação lhe podia dar, perdeu o uso. fructo de 
muitos bens nacionaes ; passando á Europa D. 
Pedro 1, se tem visto na necessidade de foz.er 
grandes despezas, tem peiorado de condição ; 
nil.O lerão renascido nelle desejos de revindicar 
os bens, que perdeu com a revolução de 7 de 
Abril ? Parece natural que D. Pedro I, tente 
vollar ao Brazil, paiz, que se elle tivesse sabido 
reger, teria sido sem duvida uma das primeiras 
maravilhas do nosso seculo . 

Na.o póde portanto deixar de chamar a at
lenção de D. Pedro I, e seus asseclas, o que 
tanto mais é de presumir quanto o caracter de 
D. Pedro I, é extremamente volu,·el, para o 
que, invoco o testemunho dos Srs. deputados, 
que servirão com elle, que o trnlárllO mais de 
perto . Demais um dos caracterislicos de D. 
Pedro I, · é a avareza ; ( não quero atacar D. 
Pedro I, quero só descrever o seu caracter, 
porque entendo que é conveniente para,.. a 
questão, que nos occupa ;) D. Pedro I, é dema
siadamente mesquinho ; aceitou uma esmola 
para pagamento das despezas e dividas de sua 
desgrnçada mulhe r ; um homem deste ca raclcr 
deixará de aspirnr ao throno do Brazi~? Pa· 
rece-me que não póde haver a menor duvida 
a -este respeito. 

Mas diz-se que o sentimento, o amo1· de pai, 
havia de obstar a que elle tentasse a restau, 
raçil.o. 

Eu quero me~mo suppôr que seja pai exll'e
moso; concordarei nisto de barato com o 
illuslre deputado ; pois um tao grnnde amor 
não o moverá a voltar ao Brazil a prntexto de 
vir consolidar o throno de seu filho, ameaçado 
pelos republicanos e anarchislas ? Esse mesmo 
~rande amor será o pretexto, que cuõra s_ua am
bição . . 

Nao disse ha ponco um Sr. dep~tado, o Sr. 
Martim, que o Brazil está conflagrado em guerra · 
civil e que nem um lugar ha . que nao esteja 
ensopado em sangue ? Parece-me isto um tanto 
-exagerado ; mas ainda quando assim fosse ; á 
quem se devia altribuir tantos horwres, á não 
ser áquelles, que nao escolhendo meios para 
okeiaret!l á seus fins, não duvidão ensanguentar 
a patti:?, com tanto que seja satisfeita sua am
biçao e seu egoismo prevaleça ? 

Disse um illustre deputado o Sr. Martim, que 
,. 

o commercio ia mal j que a industria fenece ; 
que o nosso eredito ia em diminuiçao, e ao 
mesmo passo, como que obrigado pela força da 
verdade, disse que os capitaes da Europa vêm 
para o Brazil, e se empregão em nossos fu ndos. 

E' necessal'io qne ~ illustrn ""l:lepulado con
corde que é contradictorio no que avançou, ou 
reconheça que s np!Jõe os capitalistas da Eu
ropa tão imprudentes, que movão seus fu ndos 
para um pniz em um estado lastimoso, qual o 
que pintou o illuslre deputado, que á ser como 
o illustré deputado diz, Mo offerece garantia 
alguma á sua propriedade. 

Diz um Sr. deputado, o Si·. Araujo Lima, que 
o complemento de 7 de Abril é a destituição 
de D. Pedro II, e o estabelecimento da repu
blica ; e que se tem em vista o tentar levar á 
effeito este projecto ; que a reformas conslitu
_ cionaes (que si1o os maiores garantes do throno 
do Senhor D. Pedro II) tendem á destruir este 
throno. 

Ora D. Pedro I, ouvindo estas noticias, não 
será impellido pelo amor de pai a vir auxiliar 
o filho ? Parece que esta conclusão é conforme 
á logica do illuslre deputado. • 

Jt1lgo portan to que é muito provavel a vinda 
de D. Pedro I, ao Bl'llzi l. 

O mesmo Sr. deputado, para provar a impro
. habilidade da restauraçi\o, referiu que existião 
na secretaria oflicios, que mostrrnvão qLie a côrte 
da Austria estava em penhada na conservação do 
throno do Senhor D.Pedro II: mas outro Sr. de· 
pulado mostrou que era costume nesta côrte o sa· 
crifica1· as mais doces aifeições da nalureza á sua 
política e interesses; e citou mesmo o exemplo 
de Napole!lo, que acabou em um rochedo, 
dizem que com veneno e que a mesma sorte 
tivera o seu filho. Mas se o illus tre dupulado, 
queria dar força á esses officios, porque se nno 
lrMnbrou de um dos que forão commur.icados á 
esta casn, em qne se diiia que côrtes havia.o que 
offerecjao ao Duque de Bragança meios de se 
restabelecer no throno do Brazil, se deixasse a 
questno portugneza. Este oflicio lambem deve 
merecer algum credito ao Sr. deputado. 

Sr. presidente, nós temos tomado tal calor na 
questão que nno nos lembramos que os ditos, 
que queremos applicar ao lado contrario, pódem 
reverter contra os 1fUe os appl~ão. Hontem 
citou o Sr. Montezuma um dito de madarxie de 
G:lairmont Tonerre, que sendo perguntada »por 
Napoleão sobre suas intenções, respondeu-« v&r 
sois um habil arch itecto, que estaes fabricando 
um magnifico edip.cio, que coRcluireis daqui á 
dois allJlOS e que occultais ás vistas de todos, por 
ora, emquanto não chega o tempo de concluir. " 

Ora, Sr. presidente, assim como o Sr. de
putado teve a bondade de applicar este dito aos 
deputados da maioria, não poderemos res· 
pondet·-lhe na mesma lingÚagem ? Porque nil.o 
diremos :-vós, restauradores , s~s uns h abeis 
architectos ; vós estaes l~van!ando um edificio 
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lrabalhaes por de traz da cortina ; dentro• de 
que tempo o concluireis? Ah ! vós não che-

iareis á.i:oncluil-o, porque o patriotismo brazi
leiro derrocará vosso começado edificio e 
talvez vos involva em suas ruínas. (Jlfüitos 
apoiado.s).-1>ermitta-me por tanto o Sr. depu
tado, que lhe agradeça a citação do dito sen
tencioso desta senhora para applicar aos 
restauradores. 

Tal é a sympathia com que os restauradores, 
tal o entbusiasmo, que se lhes vota, que o Sr. 
Martim, sem que tivesse semelhante intençilo, 
chegou a comparar um empregado estouvado, 
que apresentou ornado de folhas e de fitas en
carnadas o retrato de Pedro I, no dia de S. 
Pedro, ao muito respeitavel e sabia deputado 
francez _Royer Collard ; que differença nilo vai 
de um empregado ignobil, que assim festeja o 
dia do santo de seu senhor, á um homem tào 
distincto como Royer Collard, que traspassado 
de viva magua pela queda do governo dos 
Bourbons que amava extremosamente, 119.o se 
tem esquecido do que lhe cumpre como repre
sentante da nação ; na calnarn rios de·putados 
tem constantemente dado seu voto no governo 
de Luiz Fellipe. 

Não se podendo combater estas verdades, 
nega-se a eminencia da restauração; eu não 
sei que sentido ligão á esta palavra; será que 
D. Pedro I está na barra ; ou que ainda não 
esUlo feitos convites á côrle, corpo diplomatico, 
e mais empregado. para assistirem á sua accla
maç1!.0? Quem nos póde assegurar que a qual
quer hora elle se nào apresente ? Direi o que 
ha poucos dias li em uma carta escripta do 
Porto por pessoa rcspeitavel. Nao lhe dou 
grande credito, mas seja-me permittido dizei-o, 
imitando ao Sr. Montezuma, que trouxe uma 
cm desabono das nossas autoridad('s. Diz elb 
que os dous irmncfs, passando revista ás tropas, 
têm estado Uto perto um do outro, que por\em 
entender-se ; que se rtizia que o infante D. 
Carlos vizitaria o sobrinho Miguel, e que ern 
provavel que venha fazer vizita lambem ao 
vizinho Pedro, e depois possa conseguir a con
ciliaçll.o dos dous sobrinhos, e o casamento da 
sobrinha. 

Assim tínhamos em breve Pedro I desem
baraçado dos negocios de Portugal para vir ao 
Brazil. Por isso n:io podemos dizer que a res
lauraçao nllo é eminente, porque D. Pedro I 
nao está na barra; po~ue uma vez que se siga 
o casamento como di1em cartas, qu.não podem 
deixar de merecer grande credito ao Sr. Mon
tezuma, *stá D. Pedro I em pouco tempo desem

_parn.çado dos negocios de Portugal para vir 
tentitt fortuna no Brazil. 
' Pelo que, e pelo muito que se tem dito sobre 
a materia, concluo, qne a restauração é provavel 
muito provavel, e por que motivo sendo a res
tauraçll.o provavel,-mttito provavel, nao se ha de 

tomar medida algLtma contra ella? N6s fazemos 
codigos criminaes só pela possibilidade de que 
posstto commetter-se crimes contra a segura11ça 
publica e individual; apparece um. fai;to, que 
mais ataca e ameaça os interesses nacionaes, 
nll.o se toma medida alguma! ! Teme-se tomar 
medidas contra a restauração para n11.o assustar 
o povo, e crê-se que o povo não se ha de assustar 
porque nós dizemos que n!lo ha restauração ; 
mas o que nós dizemos terá mais valor para elle 
do que aquillo que ellc mesmo vê e apalpa? 
O povo do Brazil está muito receioso d!;'. uma 
restauraçilo; negat· providencias contra ella, 
depois de conhecer a sua probabilidade, não 
sei o que é, mas é ao menos muito perigoso. 
Portanto eu entendo que medidas devem ser 
tomadas para obstar á restauração. A medida 
que se acha sobre a mesa, me parece branda ; 
mas votat·ei por ella quando ns.o appareça outra 
mais efficaz. Concluirei como o illustre depu
tado o Sr. Montezuma, elle disse concluindo o 
seu discurso, que o partido ministerial nesta 
casa, que nil.o sei se existe, não acha um só 
defeito na administruçl!o que censura, e para 
que o faríamos se a opposição censura não só 
tudo quanto o governo faz, tudo quanto fez, mas 
até tudo quanto ainda nil.o fez, e nem se sabe 
se fará. 

Exclamarei pois á imitaçào do Sr. deputado: 
que innocentes, que santos que sll.o os restaura
dores, os caramurús ! Nunca procedem mal; 
todos os seus actos sil.o beneficias para o Brazil ; 
se roubão, se assassinno, se anarchisão, se 
alraiçono não fazem maio; do que promover a 
pro~peridade da patria : todos estes actos são 
rnerilorios, silo heroicos arremeços á liberdade, 
q1ie se deve estabelecer, e praticados unica
mente por odio á tyt·annia, e desejos de paz. Eis 
a opinião do Sr. deputado, qne parece ser a de 
todos os que não querem me,lidac, contra a res, 
tauraç!lo. 

( Este dise1i1·so foi pi·qfiwido entre nmnerosos 
apoiaclos.) 

A c\.i,.;ct1ss1!.o fica adiada pela hora. 
01·dem do dia 5, a mesma de hoje, á ex

cepçi:la da eleição da mesa. 
Levanta-se a sessào depois das 2 horas e 1f,1 

da tarde. 

.. 
· .. .. ..... ..... 

• 
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Sessão e!W s de Jiulho_ do Ceará, em que · pede se n!lo ponha em pra
tica a extincç!lü da tropa de 1" linha alli estacio-

PRESIDENCrA DO SR. LUIP0 DE ABREU - nada pelos motivos, que expendc. 

SuMMARrn.- Expediente.- Oedem elo dia.
.:.vlenscigein do governo.-DiscwrsoR dos Srs. 
.Montezuiua e Eva1-isto.- Adiamento da dis
cussão pela horn. 

Feita a chamada ás 10 horas, comparecem 85 
Srs. deputados, faltando com causa motivada 
05 Srs. Getulio, Padre c~rvalho, Junqueira e 
Monr.a ; e sem clla os Srs. Corrêa d'Albu
querque, Lino, Chicharro, Baptista Caetano, 
Gomes da Fonseca, Ferreira de Mello, Pinto 
Coelho, Simões e Clemente Pereira. 

Abel'ta a sessão é lida e approvada a acta da 
antecedente. 

EXPEDIENTE 

O Sn. SECRETARIOJê os seguintes ·officios: 

Do ministro do imperio, acompanhando o 
officio da camara municipal da cidãde, de Ouro 
Prelo com a copia da acta da apuração final dos 
votos sobre a reeleiç!lo do Sr. Araujo Vianna.-
A' comrnissao de poderes. -

Do mesmo ministro, remeftendo o officio da 
camara municipal desta cidade com as posturas 
que a mesma camara julga conveniente se 
adaptem.- A' commissão das camaras muni
cipaes. 

Do mesmo ministr0, acompanliando por 
copia o decreto, pelo qual se concedeu a pemao 
annual de 600$ ao Dr. Manoel da Silveira 
Rorlrjgues, lente proprielario da cadeira de 
obstelricia da Academia medico-cirurgica desta 
côrte.-A' Cj1nmiss!lo de pensões e ordenados. 

Do ministro interino da justiça, acampa· 
nhando o officio cl'"-presidenle da provinda de 
S. Paulo, sobre duvida::; ácerca da eleiçllo dos 
juizes de paz, em conseqnencia do coc\igo do 
processo, e instrucçocs de 13 de Dezembro 
proximo passado.-A' comissão de justiça civil. 

Ficão sobrn a mesa para se tomarem em 
consideração ~uando se tratar . da amnistia, as 
rcpre~entações das camaras municipaes na ci
dade d~arianna, e das Villas de Bt1rbacena 
Quelnz, S. Jo&o d'El-Rei em que pedem se na~ 
conceda amnistia aos sediciosos do Ouro Preto 
na noite de 22 de Março passado . , ' 

Fie!lo lambem sobt·e a meza as r~presen
façõcs da camara municipal da Vi lia de Paracalú 
sobr~ as reformas da cd'!ls ti tulção,::e do artigo 
r~lahvo ao senado; e da camara municipal da 
V1lla da Campanha da Princeza, pedindo a re
moçll.o do tutor.de Sua Magestade Imperial. 

Remetteraosse. .. ... ' 
A' commissao de guerra, a representação da 

camara municipal da vil\a do Crato da província 
' .. 

A's commissões de constituíção e justiça cri
minal, as represen tações da camara municipal 
da cidade de Belém e Grão Pará, sobre os mo
tivos, porque não deu posse ao Dr. José Ma
riani, nomeado presidente da dita pl'Ovincia, 
e acontecimentos, que occorrerão no dia 16 de 
Abril passado. 

A' com missão de petições os requerimentos 
de Dolllirlgos Affonso Ferreira, Joaquim José 
da Silva e Menezes e Antonio Thom az d'Oli
veira Botelho . 

O SR. MANOEL foNACI_O DE CARVALHO participa 
que por incommodo não podia comparecer ás 
sessões.-Fica a camara inteirada. 

Findo o expediente, enlra em discussfl.o o re
quicrirnento adiado da commissão das camaras 
municipaes, pedindo esclarecimento sobre re
presenla('jes da c;imara muuicij)al da cid,lde da 
Parahyba ; e Jo juiz de paz da me;;ma cidade. 
com a emenda do Sr. Paraisa, apoiada na 
sessão antecedente; e julgada e discutida a ma· 
teria, é regeitado o requel'imento, e approvada 
a emenda. 

São tambem approvados os dous seguintes 
requerimentos: 

• 1°. " A 2• com missão de fazenda antes de dar 
o seu pan:cer definitivo sobre as contas do tutor, 
en tende que estas deveráõ ser impressas para 
illustração prévia da camara. 

" Paço da carnara dos depulaclos, em 3 de . 
Julho de 1833.-Baptista de Olivefra.-Hol
landct Oavalcanti. -J. G. Léclo. » 

' 2º. « A commiss!lo de pensõea e ot·demidos, 
pa,p interpôr o seu parecer sobre o rer~neri
mento de Antonio Francisco Leal, medico do 
extiuctc, hospital mi litar desta côrte, no (]Uai se 
queixa da susptmsllo do pagamento di.~~u or
denado, requer que se peça informaçao no go
verno. 

« Paço da camnrn dos rlepntados, em 26 de 
Junho de 1833.-J. F. de Toleclo.-Joaquim 
Manoel Carneiro da Ounha. » _ 

Lêm-se estes dous seguintes pareceres : 

"1'-' commissão de commercio, etc., foi pre
sente o rt:queriQ,ento dos inglezes Cairus & C.", 
em que pedem licença para fazer navegar um 
barco movido por vapor para o Pará, e ser.vit· 
para t ransportar as mercadorias de importaç~o 
e exportação dentro do rio Amazonas em toda a 
sua extensao ; sobre CL1ja preteoção informou o 
tribunal da jnnta elo commercio. 

" A commissliO julgando esta empresa van
tajosa ao commercio e communicação anterior, 
que ora se faz com sobejas di!liculdades; e 
vendo •qac não ha. inconveniente alguni em 

" 
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conceder aos supµlicantes a lic;ença, ou autori
sação, que pedem, é de parecer qm! se defü·,1 
com a seguinte resolução: • .• "'" 

cc A :::ssembléa geral legi.~lativa re~olve: 

"Artigo unico, O governo é aulorisado a con
ceder aos inglezes Cairus & C.", licença para fa
zerem navegar para o Pan\ harcos movidos por 
vapor, em toda a extensão do rio Amazonas. 

« Paço da camarn dos ·deputados, em 28 de 
- Junho de 1833.-E. F. da Veigq,.-F. de 

C. Paes de Andrade. -João Antonio de 
L emos. » r 

Adiado por se pedir a palavra. 

« A commissl\o de commercio, etc., tendo 
.examinado atlentamenle o reqaerimento âe 
Guilherme Kopker, hambn rguez, negociante re
sidente na villa de Sabará, em o qual faz ver a 
pretençM de entrar na empreza de formar um 
estabelecimento de barcos movidos por vapor, 
para a navegação do Rio das Velbas em toda a 
sua extensllO, como fôr conveniente aos fins 
daquella navegnçM, tendo, para tal fiin, o intento 
de formar uma companhia de accionistas, para 
o estabelecimento dos fundos correspondentes 
ás despezas nccessarias, nno só para provi
mento dos barcos de vapor, depositos de ma· 
deira para eombuslivel das m~chinas, como 
lambem para construcçM de armazens, canôas, 
barcas de aluguei, remoç::io das accumulaçaes 
de areia, que na estação chuvosa 3~on·entes 
fazem em ~arius pontos ; parn cujo fim pede se 
lhe conceda o privilegio exclusivo pot· espaço 
de 10 annos, sujeitando-se aos termos tia lei, e 
a perder o pd vilegio, se dentro de anno e meio 
não cumprir o que prnpõe ; e reconliecendo a 
cou,missào qne a alta ou baixu Jos generos 
provém wui princiµalrnente da facilidade, 't>U 

difficuldade tios trausportes, mórment<1 nas pro
vincias cen\raes, julga r .. zer-se um grande bene
ficio uos consumidores, concedendo-se ao suµ
plicanle II gnwa pedida, porque cntil.o necessa
rian1c11te os mesmos consumidores terão a 
vnntagem de comprar por preços mais com
modos at111illo que nao podiao antes obter senao 
mui caro e isto pelo má/l estado das estradas; 
e reconhecendo oulrosi 1n, .que desta sorte se 
dá um impulso nll.o pequeno á industria na
cional, nllo desenvolvida neste ramo por falta 
de emprehendedores e com isto lucrando muito 
o com rnercio ; e vendo finalmente a commissll.o 
que o privilegio exclusivo po'r espaço de 10 
annos· nãO é exorbitante, á vista das despezas 
que sll.O necessarias, e sendo além disto o unico 
meio de estimular aos nacronaes para emprezas 

_de igual natureza, é de parecer que se defira ao 
". • .supplicante e por isso offerece a seguinte reso

luçll.o: 
" A assembléa geral legislativa resolve : 

" Artigo unico. O governo é autorisado a dar 
a Guilherme K')pk!!t, negociante hamburguez, 

residente :m Sabará rrovincia · de Minas, o pri
vilegio exclusivo de 10 annos, para navegar o 
Rio da,; Velhas com barcos movidos por vapor, 
ficando sem effeito este pt:i!ilegio se dentro de 
anno e meio da '111.ia concesno não levar a effeito 
a em prnza projectada. 

« Paço da camaJ'a dos deputados, cm 28 de 
Jiinho de 1833.-E. F. dCI Veiga.-F. de C. 
Paes de And,.ade.-J. A de Lemos . » 

Approvado e a re~olução dispensaria da im
pressão para entrnr na ordem dos trab~lhos. 

ORDEM DO DIA 

Continua a disc11ss!l.o do parecer das com
missões de conslitt1içao e de diplomacia sobre a 
mensagem do governo, ácerca da reslauraço.o 
do ex-Imperador, com as emendas apoiadas 
anteriormente. 

Vem mais á mesa, e é ~poiudu a seguinte 
emenda: 

" E além disso acloptará por si todas as me
didas, que lhe pu1·ecerem conducentes á evitat· 
o opprobrio de uma restaurnção, e mesmo que 
o Duque de Bragança volte ao imperio sob 
qnnlquer titulo que seja. Salva a redacç::to .
Carneiro Leão . » 

O Sr. Mo11te2.uma, diz que já tinha feito as 
suas oh~ervações sobre o que foi dito pelos 
Srs. deputados, que se oppuzerO.o ao p'lrecer 
das comtnissões ; e que agora vai responder a 
algumas das suas objccções, e fallará 11 n matel'Ía 
sujeita; diz, que as ohjecçoes têm sido tantas, e 
que lêm UI.o pot1co nexo com a materia, que se 
vê obriglldo a fazer uma resenha delhs todas, 
é a responder uma por uma, e que para ser 
cxacto, e poder seguir os passos dos Sr~. de· 
putndos, que fallarao sobre a inaterfri, faz o 
mesmo que elles fizerno. • 

Tratando o illustre orador do .30 de;Julho pre· 
lel1(!1: mostrar, 'qUe ellll Leve por fim estabelecer ·• 
urna convença.o nacional ; que essas idéas se 
upresenlárllo 11aquella casa, mas que a naçao 
resistiu, e ella se salvo11; que os Srs. deputados, 
que tinha votado pela convenção se achara.o cor
ridos de tal 1Ttodo, que s~ virão na necessidade 
de voltar atrás no dia seguinte ao em qu~ se 
tinha apresentado o parecer; que nessa occasião 
a upposição havia mostrado esse !?!'pirita de 
amor ás leis, e respeito ás autoridades; que tinha 
posto tude de parte, (! que só tinha olhadu para 
o bem da sua patria; que emfim o resultado 
Jessa sessão, foi cahir a administração e que 
ella cühiu com labéo de alguns do seus mem
bros ; que tinh11 procurado ministros .no banco 
da opposíção, mas.que elles nllo puderao resistir 
a tudo quanto se po:t. em pratica contra elles ; 
que esses 40 dias, q11e ~lles set·virão, hãO de ser 
lembrados pelo· povo que entilo tinha começado 
a gosat· de \:ma nova aurorn., 



Câmara dos Deputados - Impresso em 08/01/2015 16:20 - Página 3 de 3

.. 
40 SESSÃO fM 5 DE JULHO DE 1833 

Continuando o illustre orado.r a1fazer outras 
muitas observações, diz que nessé dia 30 de 
Julho, se queria acabar com a i:onstituição, e 
fazer outra nova, e que o fim para isto se con
seguir, tinha sido armar o (:'OVerno de grandes 
poderes e fazer do governo brazileiro um go
verno directorio, e que isto será o mesmo que 
acabàr com todos os poderes politicos da pa
tria, para se estabelecer uma Qlilnvenção in
fame. 

Trata do segundo ponto da questão e diz, 
que se tem apalpado á camara, para ver se ella 
quer a. restauração; e que elle deputado prin
cipia por declarar, que quando tem que dizer 
alguma cousa sobre as objecções de seus hon
rados collegas, é sempre condicionalmente ; que 
os Srs. deputados que têm contrariado a sua 
opinia.o, têm marchado fundado em conjecturas, 
e firmadas em probabilidades; e que elle passa 

- a fazer o mesmo; que se tinha dito que o 7 de 
Abril ainda niio está consmnmado, e qne é 
preciso consummal-o; que naquella casa têm 
apparecido projectos, acabando com titulas e 
todas as ordens, reformas extraordinarias e ex· 
travagantes ; mas qui; esses que n!iO querem 
es~as reformas, nil.o se segue que queirão a res
tauração. Aqui o illuslre deputado continua a 
fazer varias observações sobre a administração 
actual, e lembra que se havia dito que se tinha 
enviado um nós abaixo a.ssignados para a Eur21ia; 
mas que elle der~utado é a primeira ver. que vê, 
que se quer fazer uma revoluçao com um nó.~ 
abaixo assigna.dos e que deseja perguntar' qual é 
o fim desse nús abaixo assi_gnados ; riue se é 
para fazer conhecer ao ex-Imperador o voto da 
maioria da naçil.o nesse caso em qne caixno irá 
o voto da maioria da naçao, para lhe fazer 
constar, que o qner ? 

Que sabe que a na~:no lwuzilcirn, consta para 
,. • mais de quatro milhões, e que será neccssario 

para formar esta maioria, que fossem mais de 
dous milhões de votos ; e que isto nao é lílo 
facil fazer-se, como sc está fazendo em Minas, 
com assignaluras de 100 pessoas, para pedirem, 
que não se dê amnistia, etc. 

Tocando na mensagem do ministro, diz que a 
ser possível, para se fazer um serviço ao minis
tro se diga : " a camara recebeu a mensagem e 
fica inteirada ; " mas que isto não póde ser ; 
pois que as commissões devem decidir a~uma 
cousa ; que emquanto a dizer-se que o ex
Imperador conta COn\ um grande partido, en
volv@ uma.l).Ontrad1cçào~manifesta ; e tocando 
outra vez no 7 de Abr!l, di~q)Je é'- necessario 
que a nação saiba, que o dí'a ·--, de Abril 
está sanccionado com a elevaçil.o ao throno 
do Senhor D. Pedro 11, (apoiado); que se tem 
dito qua.es silo as deportações e as mortes, 
que a administração actual tem perpetrado; que 
os Srs. deputados bem sabem que depois de 7 
de Abril, se tem derramado sangue, que se 

.. 

tem espalhado o horr~ eu1 Minas ; que correu o 
sangue brazileiro no Ceará, em Panellas e nesta 
Côrte em 3 e 17 de Abril ; e discorrendo mais 
sobre este ponto, toca no que se tem dilo a res
peito do tutor do Senhor D. Pedro H, mostra • 
qneé um cidadil.o virtuoso, e que delle se pórle 
dizer o mesmo que disse Benj,1min ·Constant do 
Marquez de Palmella, que era um grande para 
Portugal; que nadã deve áquelle cidadão, e que 
apenas o visit~va duas ou tres vezes no anno, 
que se tem dilo que no Mexico fôra o partido 
restaurador o que promovera a revolução ; mas 
que ellc diz, que isto nílo é assim, que fôra nm 
partido inimigo da independencia; e que em
quanto ao banimento do ex-Imperador, ha de 
votar contra elle, e expende o illustre deputado 
razões em abono da sua opinião; faz uma ana
Jyse das posturas, que a Gamara de S. João 
d'El Rei fez relativas aos acontecimentos da
quella provincia,e passando a lêl-as, combatendo 
a sua doutrina. Diz mais que elle deputado não 
quer a restauraçno, porque está convencido, que 
ella não póde servir de nenhum bem á sua pa
tl'ia, e que a presença do Senhor D.Pedro, nunca 
póde ser util ao Brazil; que lhe cumpre infor
mará camara, que sabe por um brazileiro, que 
ha pouco chegou, que D. Pedro nunca fallou em 
reslauraç:i.o, que eJle o que deseja é sustentar 
o throno de seu filho, e reivindicar o de sua 
filha. ., 

O nobi-e depuiãdo clepois de ter discor
rido mui largamente sobre a matei-ia, e com
batido a marcha da administraçao aclual, con
clue dizendo: que'!le peça á regencia que acabe 
com semellrnnles ministros; que já nao é possível 
se fazer o 30 de Julho; e que ante:. é preciso sus
tentai' com a lei na mão, que o Brazil não póde 
ser de maneira alguma governado nem por 
despotas, nem por tyrannos. ( Tendo o povo 
das galerias dado alguns signae~ de approvação, 
o Sr. presidente recoinmenda toda a attenção.) 

O Sr. Costa Ferreira pede que se prorogue 
a sessao para se terminar a quest!lo, pois q11e a 
materia está esgotada. 

O Sr. Evar!sto em um longo discurso res-" 
ponde aos argumentos que ~pendeu o Sr. Mon
tezuma, e defende a marcha da adminislraçao, 
mostra que ella nao tem perseguido os Andra
das ; que um huvia sido nomeado tutor e O11lro 
embaixador; e que se um que ex~te na camlra 
se queixa dos seus projectos cahi rem, elle de
putado senda.da maioria, tambem tem que se 
queixar da mesma sorte; e tratando da viagem 
do Sr. Antonio Carlos, diz que é necessario, 
que a sua viagem seja olhada, como negocio de 
estado, que elle não quer os <:orpos dos An
dradas, como se disse, que quer que os cora
ções dos Andradas voltem para a patria para 
lhe s1rem uteis, e que elle deseja ter os seus 
talentos, fal la sobre o ataque que se fez á uma 
assocíaçao de mil pessoas respeitaveis; e afinal 



Câmara dos Deputados - Impresso em 08/01/2015 16:20 - Página 1 de 6

SESSÃO EM 6 DE JULHO DE 1833 41 

pede lícença para c~tinuar o seu discurso 
• amanhã. ff 

Datta a hora fica ainda adiada a discussao ; 
dando o Sr. presidente para ordem do dia 6 de 
Julho a mesma do dia antecedente. ·· 

Levanta-se a .sessllo ás 3 hora,; menos 6 mi
nutos. -·-

!§ essão em 6 de .Julho 

PRESIDENCIA DO SR • LIMPO DE ABREU 

SuMMARio.-Expediente.- Ordem do dia.-
. Mensagem do governo.-Discursos dos Srs. 
EvariBto, Ouatodio .Dia~, May, Martim Fran
cisco. :--Adiamento da discussão pela hora. 

A's 10 horas feita a chamada, achno-se pre-
sentes 86 Srs. deputados, faltando com causa 
participada os Srs. : Moura, Getulio e Jun
queira ; e sem ella os Srs. Corrêa de Albu
querque, Lino Coutinho, Chicborro da Gama, 
Baptista Caetano, Ferreira de Mello, Pinto 
Coelho, Gomes da Fonseca, Paula· Simões e 
Clemente Pereira. 

O SR. PRESIDENTE declara aõerta a sessão, e 
lida a acta da antecedente é approvada. 

EXPEDIENTE . 
O SR. 1°. SECRETARIO dâ conta dos seguintes 

officios : 

l°. Um ·ao ministro interino da justiça, te
meltendo o _breve sobre a reforma dos monges 
benedictinos. -Vae á com missão ecclesiastica. 

2º. Um do ministro do ímperio, reme(tendo 
o autographo de cada uma das duas resoluçõC's, 
uma ~igindo em villa o arraial de Jaguará, e 
outra creando em Rio Saro uma escola de µci
meiras letft'hs.-Vae o autographo para o ar· 
chivo. 

3º. Um do secretario do senado, partici
pando, que este dirigiu á saucçllo imperial a l'e· 
solução sobre os ex.ames úos pl'ofessores de pri
meira~ lettras. -Fica a camara inteirada. 

., 4°. Um requerimento de Clemente de Mello 
~reira de Sampaio, datado de 3 de Julho 
corrente.-Vae á commissa.o de petições. 

Lê-se uma carta do portuguez José Joaquimi 
de Sant'Anna ao Sr. presidente, offerecendo 
dous exemplares do seu ensaio sobre o processo 
civil, e um manuscript'!i conlenl!.o o plano-geral 
de um codigo de- processo livil. · 

PARECERES 

« A C6mmissa.o de guerra examinou ·o reque
rimento · de Fernandes Luiz Feneira, em que 
allega, que h!ve'ndo sido confirmado no posto 

'l:OMO II 

de capitão por decrêto de 22 de Novembro de 
1831, se lhe deve pagar a differença do soldo de 
capitão ao de segundo tenente, que antes 
exercia. A commissão não achando na reso
lução, que confirmou o supplicante no posto de 
capitão, artigo algum, que prescreva pagamento 
da differença de soldo do posto confirmado ao 
posto exercido, é de parecer que nao póde ler 
lugar a pretençno do supplicante: 

" Paço da camara dos deputados, em 9 de 
Julho de 1832.-F. do Rego.-JJfaciel. " 

E' approvado. 
" A commissão de guerra examinou o requeri

mento de Jacintho Hypolito Guion, de nação 
franceza, em que a1lc::ga haver sido admiltido 
ao serviço do imperio no posto de sargento-mór 
do estado maior, por decreto de 9 de Maio de 
1823, para ser empregado ás ordens do general 
Labatut na campanha da Bahia e que ficando, 
sem effeito esta com missão, pela prisão daquel!e 
general, fôra empregado em diversas commis
sões e ultimamente nas campanhas do Sul, ser
virtJio bem, como attesta o general, que com
mandou aquelle exercito; por todos estes mo
tivos requer ser continuado no seu posto de 
tenente coronel, por estar nas circumslancias da 
lei de 25 de Novembro de 1830. 

cc A commiss1l.o, considerando que o supp!i
cante foi a~mittido ao serviço militar, quando 
alguns pontos. do imper\o estavao ainda occu
pados por forças inimigas, para os quaes mar
chou, sem que lhe houvesse sido determinado, 
julga que clle collaborou na guerra da indepen
dencia; por isso offerece a seguinte resoluçl\o : 

cc A assembléa geral legislativa resolve: 
cc Jacintho Hypolilo Guiou, de nação franceza, 

admiltido ao serviço militar, em 9 de Maio de 
1823, não é comprehendido na exclusao do ai-!. 
4º du lei de 25 de Novembro de 1830. e deve 
continuar no exercício do seu poslo. · 

« Paço da camara dos deputados em 8 de 
Outubro de 1632.- iS. J. lJfaoi&,l..- Francisco 
do Rego. " 

I•'ica adiado por se pedir a palavra. 
« A coinmissll.o ecclesiaslica lêu com attençílo 

o requerimento dos moradores da capelfa curada 
c;e S. José da Boa Morte, em que 11edem que 
esta capella seja elevada á Igreja parochial, 
desmembrando-se da Matriz de Santo Antonio 
de Sá da villa de Macacú. · · 

« Os supplicantes allegll.o rasões assás 
attendiV,is, fundadas em . princípios de justiça, 
documentadas, e já comp1·ovadas pela exacta 
informação do reverendo bispo capellão-mór, a 
quem o governo lransacto mandou a informar, 
ouvindo o parocho respectivo enUto e'lciste11lo11. 

,, A commis.sao com quanto ache justa a pre
lençM dos supplic!inles, e pondere as van
tagens, que resullíl.o aos mesmos, sendo elevada 
aquclla capclla á Igreja pat"Ochial, o que sup-

6 



Câmara dos Deputados - Impresso em 08/01/2015 16:20 - Página 2 de 6

... 
.... 

42 SESSÃO EM 6 DE JUifIO :PE 1833 

plicl'lo desde o a:im·o de 182~, fazendo-se cada 
vez mais ur~ntes as -as circumstancias, e 
precisões ; é portanto de parecer q11e se Ih e 
defira com a seguinte resoluçil.O : 

" A asseitlbléa geral legislativa resolve : 
« Art. lº. A capella curada de S. José da 

Boa Morte, erncta na margem esquerda do Rio 
Guapiassú, fica elevada á igreja parochial . 

q Art. 2º . A camara municipal respectiva 
marcará os limites desta nova parochia, lendo 
em vista as comrnodidades dos parochianos, e 
propm·cionando quanto fôr possivel a divisil.o 
enll"e esta freguezia e a de Santo Antonio de 
Sá da villa de Macacú, de que fica desmern · 
brada. 

" Art. 3''. Revogno-se todas as_ diaposições 
em tontrario. 

« Paço da camara dos deputados, em 21 de 
Junho de 1833.- Franciaco de Brito Guerra. 
-Antonio Maria de Moura.-Manoel Ignacio 
de Carvalho. » 

E' adiado por se pedir a palavra. 

" A commissll.o ecelesiastica, lendo em vista 
as propostas do cabido de Pernambuco, em 
data de 10 de Novembro de 1829, sobre as 
igrejas pos.tas em concurso, pedidas ao governo, 
para poder d,1r o seu parecer sobr~ o requeri
mento do padre Domingos Alvares Vieira, que 
se queixa de ser tirado da igreja de Santo An
tonio de Quixeramobim, a que havia feito 
opposiçào em concurso com outros e em que 
fôra provido pelo mesmo cabido com provisao 
de vigar-io encommendado, em cujo emprego 
estivera desde 4 de Abril de 1830 até 10 de 
Março de 1831, com geral satisfação dos seus 
parochianos: nao póde convir com as ..,rasões 
allegadas pelo supplicante, nao obstMteo.seu 
exame, provis:.o, serviços e merecimento pes
soal, que a commissão n!io desconhece, põt 
qoanlo deprehendendo-se da pr(lposla que o 
padre José Joaquim Ba,·boza, fôra lau1hem co
opposilo1· com o supplicante 110 mesmo concurso, 
e havendo o governo lransacto escolhido este 
e não o s~pplicante ptlra a díta igreja de Qui
:xe~amobim, como estava em suas altrib~ições, 
ulltmou este concurso, e decidio de direito. ti
rando o supplicante, e mandando ~ra a IgÍ·eja 
o outro padre cd·opposilor. 

''. ~ oommissão": portanto é de parecer, que 
se indefira o requerimento do supplicante. 

« Paço da c:tmara dos deputados, e1n 22 de 
Junho de 11833.- Francisco de Brito Guerra. 
- Antonio Jfaria de Moura.-Manoel Ignacio 
de oa,·valho. l~ 

E' approvado. 
« A coriunissão ecelesiastica, a quem foi pre• 

sente o ofiicio do ministro e secretario de estado 
dos negocios da justiça, em data de 20 de 
Setembro de 1832, acoinpanhando o requeri
mento e mais _papeis dos moradores da capella 

curada de fN. S. chi C.onceição de Carapebús, 
cm que pedem qne a mesma capella seja ele
vada á igreja parochial1'tendo visto e examinado 
o_dito requerimento e informações do Rev. bispo 
capellll.o·mórj do vigario da vara e da camara 
municipal da villa de Macahé, coin os mais do
cumentos;- convencida das razões allegadas, e 
de quanto lhe parecem justas, é de parecer que 
se lhes defü-a com a seguinte resoluçao : 

« A assembléa geral legislativa resolve : 

,e Art. 1 º A capel!a curada de N. S. da Con -
ceição de Carapebús fica elevada á igreja paro
chial. 

,e Art. 2º. Acamara municipal respectiva mar
cará os limites desta parochia, tendo em vísta 
;t commodidade dos povos e melhoramento dos 
parochianos. 

,e Art. 3º. Ficão revogadas as disposições em 
contrario. 

" Paço da canwra dos deputados_. em 22 de 
Junho de 1833.- Franci,seo de B-r't't.o Guerra. 
-.Antonio fffaria de JJf oura. -Jfonoel Ignaeio 
de Carvalho,» 

E' adiada Pº!' se petlir a palavra. 
cc A com1nissão de marinha e guerra exami nou 

o requerimento tio sargento-mór Joaquim Ma
noel da Silva, o qual representa á esta camara, 
que havendo com mandado ,.o 2º esquadrao de 
cavallaria de Minas, destacado na praça. de 
Montevidéo, desde o anno rle 1826 até o de 
1828, não recebera ahi as gratificações que lhe 
competem, e que havendo requerido por di
versas vezes o pagamento das mesmas, ainda 
não pudera obter do governo as necessarh,s 
ordens, para que este se etfectue.- A com
missão, na falta dos precises esclarecimentos a 
este respeito, é de parecer que o requerimento 
em q11estão seja remetlido ati governo, exigin
do-se as razões que tem retardado a soluçao 
deste negocio até o presente. 

" Paço da camara, em 25 de Junho de 1833. 
-Bapl.ista, de Oliveira, J.<'1'anci8co do Rego.
Víefra Souto. >i 

E' approvado. 

« Foi presenteá. commissâo de estalislica a re· 
presentação do Rev. Bernardo José da Silva e 
Veiga, vigario col!ado da freguezia de S. José 
desta cidade, em que se oppõe-\ divis!l.o da fre
guezia, e alleg<-1 que a refürida freguezia sé-tem 
longitude, mas nenhuma latitude, e que na 
sua parochía aidda não morreu uma só pessoa 
Di'm faTr..'l d~ sacramentos, ou que se queixem 
do deleixo do supplicante.- A cornmissão é de 
parecer yue o requerimento do supplicante seja 
presente á camara na occasiao etn que se .dis
cutir o projecto, que se mandou imprimir para a 

,oili;yis11o da freguezia, afim .de que se possa tomar 
na devida consideração . 

« Paço da camara dos deputados, em 3 de 
't ... 
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Julho de 1833.- G. Gehilio !JI. de Mendoiiça. 
-A. J. da Veiga.- .úuiz Aiigusto May. » 

E' approvado. • 

« Foi visto pela comrnissllo de estatística a re
presenlaçllo da camara municipal da villa ele 
Serpa, toroarcn do Rio Negro, prnvincia do 
Pará, em que reque1· a creaç&o daquell a co
marca em província, e participa os aconteci
mentos que tive1~ao lugar alli, pela separnçi'\o 

· daquella comarca da capi tal, e pede por ulti mo, 
caso a assembléa geral não approve a separaç,10 
que fizer11o, se sirva lançar um véo sobre todos 
os acontecimentos do Rio Negro. - A com
missão julga que com a discussão do projecto 
de amnistia, vindo do senado, ficarão deferidos, 
e quanto á creaçllo de província já a commiss3.o 
deu seu · parecer em outras representações das 
differentes carnaras da respectiva comat·ca ; e 
por isso é de parecer que se espere pelas infor
mações do governo, juntando-se esta represen
tação ás outras, para a final ser tomada em 
consideração. 

« Paço da ~amara rl(!;; deputados, em a de 
Julho de 1833 .- G. Getulio JJI[ de Mendonça, 
-A. J. dq, V~ga.- Luiz Aitgusto May." 

E' approvado. 
« Foi vista pela commissll.o ecclesiastica a re

presentação do conselho geral da província das 
Alagôas, em que solicita uma nova divisa.o entre 
aqllel!a província e a de P ernambuco.- A com
missão é de pai·ecer qne s eja ouvido o conselho 
geral da provincia de Pernambuco, enviando-se 
por copia a sobredita representação, e neste 
sentido se deve officiar ao governo. 

« Paço da camara dos deputados, em 3 de 
Julho ele 1833.- G. Gctulio :M, ile 1lfendun911,. 
-Luiz Augusto May.- .A. J. da Veiga. ». 

E' approvudo. 

« A camara municipal da villa de Angra dos 
Reis, na Ilha Grande, representa á esta augusta 
assembléa , que sendo muito diminuto o rendi
mento das suas rendas, requer a faculdade de 
as augmentar de modo que possa occorrer ás 
necessidades do seu município.- A commissao 
é de parecer, que, quando seja admissível '\ dou
trina do projecto offerecido sobre tal objeclo por 
um dos seus membros, satisfeita será. a indi
cada exigencia. 

« Paço da camara dos deputados, egi 28 de 
J.inho de 1833 .-Antonio João de Lef!sa.-M. 
S. J,f. Valasques. 11,. 

E' approvado~ $eudo ~erecido pela com
missão das camaras municipa~s [seguinte : 

« Sendo presente á commissao das c:imaras 
municipaes o memorial e observações ás pos
turas da camara da villa de S. Salvador dos 
Campos dos Goytacazes, feitas por Manoel da 
Silva Santos e pelo ministl'o do imperio, diri-

gidas á esta asssembléa ; é de parecer a com
misslio que, import_nq,v o sobredito memorial 
e documentos appensos uma denuncia de leis 
infringidas e poder usurpado; ou seja pP.la in
culpada camara, ou pelos j11izes e seus·ofiiciaes 
subalternos, inculpações, que cumpre verificar 
pelo poder judicinrio e não pelos votos dos le- .. 
gisladores, revel'!endo ao governo, siga este o 
que lhe prescrevem as lei.,. a tal respeito. 

« Paço t1a camara dos deputados, em 10 de 
Julho de 1832.-Antonio .Toão de L esBa .-M. 
S. 111. Valasgues.-A. de Soi,za e Oliveira 
Coutinho.» 

E' Approvado. 

Ontro da mesma commissão : 

<< Queixa-se a camara da villa Nova da Prin
ceza, na i:,rovincia do Rio Grande do Norte, de 
que a junta da fazenda daquella província 
füera alterações na cobrança dos dizimas do_ 
gado vaccum e cavallar, que muito dolorosas 
são áquelles povos . 

• A commissào ~das camaras municipaes, á 
quem foi dirigida esta representação, deslituida 
de toda a especie de documentos, é de parecer 
que seja enviada ao conselho geral da provincia, 
para que sobre ellà dê as providencias ao seu 
a1cance. 

" Paço da camara dos deputados, em 7 de 
Julho de 1832.-A?'l(onio João de L essa .-M. 
de Souza e Olive.i,ra, -Coutinho. - M. S. M. 
V alasqiies. " 

Fica adiada por se pedir a palavra. 

Outro da mesrffll com missão: 

« Representando á esta augusta assembléa a 
canrnra da villa da Alcoba<:a, na provincia da 
Bahia, que a camara da villa do Prado se mel
lera de posse de parte do territorio de seu rnu
nicipio á revelia de\la, e relutando os habi
tantes daquelle territol'io, e tendo sobre a materia 
informado já o ouvidor resper.tiv.o, é de parecer 
a commiss1lo das camaras municipaes, á quem 
foi enviada ~ta representação: que volte ao 
conselho geral da pTovincia, como juir. primitivo 
de taes contestações, e melhor ao alcance d0o 
verdadeiro bem dos povos da sua provincia. 

« Paço da camara dos ·deputados, em 7 de 
Julho de 1832.-Antonfo João de L essa.-M. 
de Souza e Oliveira Cotftinho.-M. S. JJ1. 
Valasques. " .._, • 

E' approvado. 
« Sendo1Jresente á commiss110 das camaras 

municipaes a represenh.1.i;110 da camai::1. da vilh1 
do Príncipe de 20 de Abril de 1831, na qual 
faz ver a necessidade que tem de urna casa de 
camara e cadêa ; e que havendo na dita vi.lia 
uma casa pertencente á nação, em que ou tr'ora 
resÍil!ião os intendentes do ouro e era moradia 
dos juii:es de fóra, pede que a dita casa lhe seja 

... 
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dada para o sobre indicado fim, para o qual tem reconheça a necessidade dessa despeza, neces-
boas proporções e prefel'ivol localidade. sidade q'Ue devera ser submeltida ao ministro • ·-• 

" Parece á commissão que, dependendo este competente, para que este prÕvidenciasse, como 
objecto de mais exactas informações e conheci- entendesse; até uma medida geral a tal res
mentos locaes, se deve enviar por intermedio peito, a qual já está incluida na lei, em que a 
do governo, a dita representação ao conselho commissão está trabalhando, e pela qual é o 
geral da província, para que, ouvindo o presi- abaixo assignado de parecer, que as camaras 
dente, prosiga como convier. esperem que seja discutida, e passe como lei. 

« Paço da camara dos deputados, em 4 ds « Paço da _famara dos deputados, em 6 de 
Julho de 1832.-.M. S. M. Valasgues.-À. de Julho de.1832.-.tlurelíano de Souza e Oli--
Souza e Oliveira, Coutinho. -A.. João de veira Coutinho. ii • 

Lessa. ii Fica adiado por haver voto separado, e 
Fica adiado por se pedir a palavra. pedida e apoiada "a urgencia, não se appcova. 

« Foi presente á commissã.o especial das ca-
Outro da 1nesma com missão: maras municipaes o requerimento de Fernando 
« Representando a camara da villa do Prin- Antonio Vieira de Souza, como procuradot' dos 

cipe da província do Rio de Janeiro que ha- mais membros da camara municipal da cidade 
vendo_necessidade de um carcereiro pa;a guarda do Maranhão no anno de 1826, em que pre
?~s presos, e n!to querendo pessoa alguma su- tendem mostrar a necessidade, que então 

· Je1tar-se a este emprego -pelo din:iinutissimo sa- houve de fazer um festejo por causa do reco
lario de 10$, que pelas camaras lhe era dado, ·nhecimento da independencia deste imperio 
ella pela necessida,1e irremissível da sua con- pelo reino de Portugal, vista a coacção, em que 
servaçãO lh_e ~ccresce~tár_a ~nais 30$; pede por- est.i.vno, por ser t.1do ordenado, posto que nao' 
tanto ao mm1s!ro do 1mper10 que mande O qne formalmente, pelo ex-presidente Pedro José da 
fôl' justo. Costa Barros, a cuja vontade era perjgoso re-
. "A commissão, presanµo mais as intenções sistir, e como se não tenha podiclo liquidar o 
do que as expressões, crê que quando a lei que a camara municipal então gastou, e tudo 
a_s~enta entr~ as attribuições das camaras a po- fosse consumido sem utilidade dos supplicantes, 
ln:1a, regularidade e cuidado das ·cadêas na.o se por serem forçados em tempos calamitosos 
limitou ao material das paredes, mas tambem quando ainda nem se conheci.a em que ficaril 
ao pessoal dos seus empregados. Ora nãa..po- esse imperio, accrescenclo mais que, posto que • 
dendo conceber-se cadêa ou prisão sem fiscal alguns _dos supplicantes sejào abastados, f.'ti. 
della, ou carcereiro, á camara compele neces- davia uma tal pena, isto é, a reposiçao dos di· 
sariamente prover á elle, marcando no seu re- nheiros assim gastos, vae recahir em uns 
lato~io de contas 11s alterações, que O tempo ou orph!l.os mui pobres, filhos de um dos membrl!ls 
a~ c1rcumstancias exigirem, sem que seja pre- da mesma camara, tirando-se-lhes dest'arte o 
ciso recorrer ao poder legislativo. resto da pouca fortuna, que lhes foi deixada, 

« Ancíosa, porém, de bater na marcha con- pedem á esta augusta camara que os releve 
slitucional e desejosa de arredar as víolencias dessa reposição. . 
e calami_dades que. acabr;1nhão O homem preso, << A commissao, nao se julgando autorizada 
a comm1s~ao expnme,4votos para que as ca- para propôr em deferimento do requerirnento 
maras, marcando ordenado aos carcereiros os dos supplicanles o perdno dos dinheil'os da 
inhabilitem para tocar na bolça <lo preso, ~em nação por elles illegal e profusamente gastos, 
por modo algum aggravar as afflicçõesao afflicto. quando membros da camarada cidade do Ma-

« E' portanto º. parecer da commissa.o, que, ranhão em 1826, e referindo-se inteiramente 
d?ndo-se por copia este pequeno esboço ao mi- ao parecer incluso, que já sobre este objecto foi 
rnstro do 11nperio, elle o transmitta ás camaras dado em 2 de Agosto de 1830, concTue que 
quando taes requisições lhe fação; a assemblé~ ella commissllo julga indeferível a pretençào 
em sua sabedoria decidirá o melhor.· dos supplicantes, submettendo-a todavia á con· 

• << Paço_ da camara, em 6 de Julho de 1832_ sideração desta augusta camai-a. 
-Antonio João de Lessa.-M. S. M. Tra. « Paço da camara dos deputados, em 28 de 
lasques. ,, r' Junho de 1832.-'.él.ureliano de Souza e Oliveira 

Coutinho.-À.ntonio Joã,o de Lt:8sa.-M. S. 
« O membro da com missão ~aixo assignado,' M. Val~ques. ii -

nilo concorda no parecer acima dé seus iJ. .j F~ adJ!do por se pedir a palavra, e a 
1u~lres c~llegas, porquanto nao, permittindo a urgencÍ'll 1~querida, não é apoiada. 
lei do _1 de Outubro de 1~28, que_ as camaras . _,e A commissl!.O das camaras municipaes e 
dêm ordenado aos carcereiros (pois que entre Jmzes de paz, examinando o "officio do mi· 
o;:; empregados, á que1!1 manda dar ordenados, nistro e secretario de estado dos negocios do 
nã~ refere os carcereiros) não póde o aba~xo imperio, datado de 23 de Ju»io deste anno, 
ass_ignado approvar que a ?amara fizesse aquillo que acompanhou a representação da camara 
11ª1ª que nll.o estava autorisada por lei, embora municipal desta cidade,- com data de 30 de 

... 
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Junho, em que pede esclarecimento sobre a 
duvida, ert! ~ue está, se o adminislrador do 
jardim botanico . de Rodrigo" de Freitas deve 
t~mbem adt1,1inistrar • passeio publico desta 
cidade, ou se deve ser nomeado outro admi
nistrador, e neste caso com que ordenado. 

« A commissão é de· parecer, que nenhuma 
medida legislativa, é necessaria a tal respeito, 
visto que a administração do passeio publico 
foi, pela portaria de 11 de Dezembro de 1828, 
annexa ao actual administrador do jardim bo
tanico de Rodrigo de Freitas, e debaixo desta 
consideração foi no § 6° do art. 1° da lei do or
çamento marcado ao dito administrador do 
jardim botanico o ordenado de 1:200$, sem 
que outro ordenado se assignasse, quando se 
tratou .do orçamento das despezas do passeio 
publico, visto ser o mesmo administrndor ; 
occonendo, portanto, a este resµeitd"só dar-se 
::::~~~ão áquella podari:, e á lei do orça-

« Paço da camara dos deputados, em 29 de 
Agosto de 1831.- - .Francisco de Souza Paraíso. 
-Antonio Maria de Moui-a. ,, 

Fica adiado por se pedir a palavra. 

ORDEM DO DIA 
~ 

Continuação Ja discussão sobre o parecer 
das comroissões ácerca da mensagem da re· 
gencia. .. 

Lê-se um addit:>.mento do Sr. Paula e Souza, 
que é apoiado, e entra em discussão. 

Lê-se a seguinte emenda do Sr. Augusto 
May, que é apoiada e entra igualmente em dis
cussão. 

Accrescentamento á minha emenda : 
« Podendo todavia mui.to bem acontect!r, 

Senhor, que a cegueira e incapacirla~politica 
dos conselheiros do Senhor D. P<ldro ex-impe
rador ( claramente reconhecidas na prop&ia 
mensagem de V. M. lmperial ) tenhão de fazer 
apparecer a verificação dos perfidos projectos de 
restauração, fóra de todas as regras e combi
nações r azoa veis de calculos políticos, que achao 
preceJeftcia nas p11ginas da historia antiga e 
moderna; a camara dos deputados nos.:irdenou 
que rnanifestassemos especi.alrnenle, e em ul
timo lugar a V. M. Imperial ~uas grandes 
1·azões que a obrigárão a n1lo acompanhar ve
lozi»ente todas• as idéas rninistedaes que 
constão da mensagem. 

1< A primeira destas razões, Senhor, deriva 
"da comparaçao das datas dos importantes do
(,Umentos que vier!l.o o anno passado, e que 
chegárllo muito antes de se encel-rar o corpo 
legislativo, ém 20 de Outubro, o que todavia a 
tal respeito não joi então ouvido: bem como 
aconteeeu• com os documentos chegados depois 
até Abril deste presente anno, que deveriao, 
pela suaimportancia, ter feito parte do assumpto""' 

da ~ssllo extraordinaria, afitn de se evitar o 
erro comiettido na convoc:içllo da sessão ex
traordinana de ~291 na qual a vinda das 
tropas portuguezas na Galiza, foi, h abilmente, 
mas infolizmente sub9lif.uida por um assumpto 
da fazenda nacional e de banco. 

« A segunda razão, Senhor, da camara dos 
deputados, funda-se no justissimo receio que 
ella tem, á vista da mesr0c1 mensagem de V. lvI. 
linperial, que o~ tenebroso5 restauradores do 
Rio de Janeiro, Llesejosos · de pôt· em luta os 
bons brazilciros dos outro;; partidos uns com 
os outros, ainda me~mo com o cruel sacrificio 
de cidaclãos, e de muitos portuguezes, perfeita
mente estranhos aos planos de l'estauração ; 
venhão a conseguir enfraquecer o Brazil, moral 
e materialmente de tal 1naneirn, que venha 
lambem a tol'Oar-se facil a execuçao dos seus 
pedidos pt·ojectos ; cujas ramificadas in trigas só 
podem ser cabalmente, desde já, aniquiladas 
pela mais religiosa observancia da constituição, 
unica gatanlia dos verdadeiros patriotas brazi- . 
leir,is, e sem a qual serão, Senhor?i'empre vãos 
e ephemet·os todos os esforços de uniões par
ciaes fictícias de partidos, que embora sirvo.o 
momentaneamente para o tríumpho deste ou 
daquelle partido, só pódem mergulhar-nos 
lodos na perda da constituição e indepenclencia 
com integridade do imperío du Brazil. 

,, Paço da camara dos deputados, em 5 de 
Julho de 1833.- L. A. !fay. » 

O Sr, Evaristo diz que depois de hontem ter 
dito al~umas cousas relativas ao objecto em 
questão fôra forçado a entrar no anrngo ela 
mesma questão ; que se acaso n!lo existem pro
babilidades fortes, sobre as tentativas de uma 
restauração no Brazil, a camara dos deputados 
se deve pronunciar a tal respeito ; ou lambem se 
isto nil.o passa de meras ~redulidades de a lguns 
individuos é pois necessario que haja uma 
pronnnciaçt\O clara e mtnifesta ; o il\ustre 
depiltado depois de ter foito algumas obs,er
vações, diz q11e se decide á favor do voto se
parado ; e passando a lêr o final do r~recer das 
commissê!es, continua dizendo, que se não es
tivesse persuadido, que exi,tem as fortes pro
babilidades de tentativas de uma restauração, 
approvaria aquclle parecer; que alguns senhores 
são de opinião, que o throno do Senhor D. 
Pedro II se fundava sobre a revolução de 7 de 
Abril; e que outros dizião que se firmava sobre 
o acto da abdicação ; e, qul por isso, é neces
sario, que haja uma pronunciação d~toda a 
naçno se hoiive, ou nllo houve uma revolução 
ness11,,dia; e que a este respeito o voto separado 
é p1•cferi-,el ao parecer da commissãO, que 
cumpre que a camarn se pronuncie clara
mente a respeito da restauraç!l.o, a qual se 
chegar a realizar será o opprobio da naç!lo brazi
Jeira; que aquelle$ senhores que tinbao fallado, 
em golpes de est:1do-;- se devem tranquillisar 



Câmara dos Deputados - Impresso em 08/01/2015 16:20 - Página 6 de 6

.. . 
46 

. ., 
SESSÃO EM 6 DE JULHO DE 1833 

pois que JlO voto separado se diz que ~ ca
mara 'Só-:'áaria autoridade ao gove!ilo, nõ que 
fosse constitucional e justo ; e continua o il11> 
lustre deputado, pretendendo md'strnr que 
exii;;tem com effeito essas probabilidades, de 
que fallára; e que, se no Rio de.Janeiro, por 
desgraça lriumphar o partido restaurador, o 
Brazíl todo n9.0 o hade seguir; e que elle será 
mais facil ;'!:)parar-se do Rio, do qne sujeitar-se 
á esse partido. ( Apoiados.) 

_ Continua o nobre orador a responder a todos 
os argumentos, que se expenderão da parte 
opposta, concltie declarando, que o seu voto é 
em favor do voto separado, e da lei do bani
mento para que se discuta, e seja objecto de 
deliberação, afim de entrar na ordem dos tra
balhos. 

O SR. CusT0010 D1As falia sobre a materia, e 
vota pelo voto separado. 

O S:!.'. Ma.y diz que está convencido que µela 
direcçll.o que a discussao tem tomado, alguns se
nhores se verão inclinados a votar pP.lo parecer 
das commissões, e outros pelo parecer do 
Sr. Costa Ferreira; mas que este parecer diz o 
mesmo que as illustres commissões dizem. 

Pede o accrescenlamento á sua emenda, e 
depois de ler lido, e feito algumas reflexõPs diz, 
']ne havião dito que quer triumphasse o Senhor 
D. Pedro, quer trinmphasse o Senhol' D. Miguel, 
a probá'f>ilidade de uma restauração não soffria 
duv'lda; e continua dizendo, que depois da di
recção que o negocio tem tomaclo, a sua emenda 
com o accrescenlamenlo é o que se devia 
adfJl'lar; que c11mpre ler muito cuidado, quando 
se qnizer deitar sapecas á reputaçllo do homem 
de hem ; e qu~ á vista do qne se ha dito sobre 
certas potencias, que a sua emenda nao póde 
ser dispensada, votem como qnize\'em: que 
esses projectos de restauração hao de dimi
nuir com a sabedoria da administração. 

Depl)is do illustre orador ter discorrido lar
gamente sobre a materia, conclue votando pela 
sua emenda, e que a ella não passar, votará por 
alguns dos pareceres. 

(). Sr. Martim Francisco dl"l que pede 
a palavra para obviar uma discussi'lo tão re
nhida, · que quando tratou daquella rnateria, a 
tratou como devia, e que vota pelo parecer das 
çommissões, porqne o analisou. 

Depois de ter f~to algumas" observaçõe;, diz 
que entrará na arena dos gladeadores, que 
têm atacado seu irm!io, e procurará re
bater os golpes que lhe der!io; que se alguns 
de seus irmãos, tivessem sido capazes de crime, 
elles tinhao os seus juizes naturaes; e que 
aquella Gamara é incompetente para ser o seu 
juiz ; que principiará por declarar que um ãos 
seus illustres collegas dissera que as desordens 
de Panel!as tinh!io sido po!iticas, mas que 
elle deputado dirá, que resta proval·o ; que 

aquellas desordens não toJo p5\iticas, forão 
metivadas pelo desespero dàqu!lles pO'ltos. e 
que o mesmo tinh a acontecido no Ceará, e que 
por conseguinte a sua proposição fica em p~ 
que tinha dito o seu collega, que os manda
tarios da regencia não fizerão rusga, mas que 
elle deputado entende por mandalnrios os 
membros da camara, --e que aos outros do go
verno se lhes dá o· titulo de ~gentes, per
gunta se no 30 de Julho, em que forilo cha
mados os juizes de paz, e houve ajuntamento 
de tropas, se podia negar, que esses agentes não 
tiverão pat·te ne$se dia?... .. 

Que se dissera, que as tropas estrangeiras 
nao podião ficar em Portugal, que logo se tirava 
por consequencia, virem para o Brazil, que se 
póde replicar que a constituição port11gueza 
não permitte tropas _estrangeiras ; mas que sup
pondo elevada a Senhora D. Maria II ao throno 
Portugal, que é natural, que essas tropas ahi 
fiquem para consolidar e manter as "insti
tuições daquelle paiz ; que nllo vê motivos para 
que essas tropas deixem logo Portugal. 

Na continuaç:to do seu discurso, diz o nobre 
orador, que o seu dogma é a soberania na
cional, e que os actos feitos pela nação tem 
todo o cmibo da legalidade ; e tratando do aclo 
de 7 de Abril, sustenta a mesma opinião, que a 
este respeito já havia emittido, pretende de
monstrar, que em quanto ao ter-se dito, 1ue 
não houve derrnmamento de sangue, que é ver
dade, que nos acontecimentos do Pará o go
verno n!lo tinha tido culpa, mas que nno fôra 
assim a respeito de Minas ; pois que o governo 
podia ter evitado essas clei,ordens. 

O illlus!re deputado continua a foliar mui 
largamente sobre a rnateria ; respondendo ás 
diversas obs .. vnções, que fizerão alguns dos 
Srs depu!!ldos, declara que n!lo póde continuar 
a fallar, e pede a. palavra parn a seguinte 
sess!lo. 

A discussllo fica adiada pela hora. 

O SR. PRESIDENTE dá para ordem do dia a 
mesma do antecedente. 

Levanta-se ,.a sessão depois das 2 horas 
da tarde. 

" 

.. 
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Sesisão em 8 de Julho 

PRESIDENCIA DO SR. LIMPO DE ABREU 

SmtMARIO.-Expediente.-Ordem do dia.
Mensagem do governfJ. - Discursos dos 
Srs. Montezuma, Henriques de Rezende, 
Martim Franeisco, Feijó e Ounha Matlor,.
Votação. 

A's 10 horas faita a chamada comparecem 
84 Srs. <leputados. 

Faltão com participação os Srs. Moura, Ge
tulio, Soares da Rocha é Junqueirn ;· e sem ella 
os Srs. Hollanda, Corrêa de Albuquerque, Lino, 
Pinto Chichorro, Baptista Caetano, Ferreira de 
Mello, Pinto Coelho, Gomes da Fonseca, Cle
mente Pereira e Paula Simoes. 

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

EX.PEDI ENTE 

O SR. 1º SECRETARIO lê os seguintes 
officios : 

Do ministro do imperio, remettendo os papeis 
que até ao presente tem recebido da província 
das Alagôas sobre a eleiçãO para deputados â 
futura legislatura e conselhos de província e da 
presidencia.-A' secretaria para ser prcsente_á 
qnem fez a requisiçao. 

Do mesmo ministro, cobrindo os officios do 
vice-presidente da província do Espírito-Santo, 
de 27 de Março ultimo, e de 4 de Junho findo, 
relativos ás questões occorridas no collegio elei
toral da cidade da Victoria, á suspensão dos 
seus trabalhos, e depois á continuação e con
clusao dos mesmos.-A' commissào <le conslí
tuiçao e poderes. .. 

Foi remettida á mesa o requerimeIJto de 
D. Marianna Henriqueta Ferreira de Brito, 
pedindo o andamento de um parecer de com
missao sobre a sua pretenção. 

O Sr. :Montezuma. pede a palavra, e diz, que 
tem que apresentará camara um requerimento 
dos officiaes em numero de 28, que se achào 
presos na cidade de Ouro Preto, os quaes pedem 
p~videncius á esta augusta camara, e que pelo 
cxpendido se prova que o codigo do processo 
linha alli sido suspendidc,, para se dar toda a 
latitude ás arbitrariedades do presidente de Ouro 
Preto ; e que declaravãO outro poiito, PQi.' onde· 
se mostra que e exacta a proposiçãO, que elle, 
deputado, liuha avançado, de que a constituição 
para Minas não existe ; que além do estado in
feliz, em que se achl\o aquelhs officiaes, ha a 
notar as expressões injuriosas, que llf)parecem 
nas folhas ministeriaes daquelle paiz ; qne sobre .. 

a amni~tia que passou no senado se dizião as ex
pressões, as mais injuriosas; que tanto aquelle .. 
requerirnehto, como aquellas folhas devem me
recer toda a attenção da camara, que a sua 
obrigaçll.O era expôr aquelle requerimento, de 
que o tinhão incumbido ; que Dão conhece de 
todos aquelles officiaes, senao um, que é um 
official que tinha conhecido e1n França, por 
pessoa de merito ; que pois lhe entregárao 
aquelle requerimento, e que elle o apresenta 
como repnffl'entanle do povo; pede â camara li
cença para o ler ou.que o mande ler; pede 
mais que fosse ás commissões de justiça cri
minal e de constituição; e que deseja que elles 
digão alguma cousa, ácerca do que dizem 
aquellas folhas contra o ramo do poder legisla
tivo do senado, o qual é atacado. 

Consultada a camara se acaso se deve ler 
o requerimento, resolve que sim ; e o Sr. lº 
secretario passa a fazer a sua leitura, finda a 
qual o Sr. presidente declara, que VáÍ ás com
missões de justiça criminal e de constituiçao. 

O Sr. Henriques de Il.ezende pretende de
monstrãr que a camara dos deputados, lambem 
tem sido insultada e que a commissão ainda 
n1lo tinha apresentado o se11 parecer a tal res
peito; e pede que a commissão de justiça cri
rTJinal, o dê sobre um officio, segundo lhe pa
rece do j11iz de direito ácerca de abusos de li
berdade da imprensa. (Apoiado.) 

O SR. CARNEIRO DA CuNHA falla no mesmo 
sentido do illustre deputado. ... 

O SR. MoNTEZUMA diz que tem dous reque
rimentos a fazer e que um delles é sobre -. 
mesmo objecto. 

Depois de ter feito algum ~s observações a 
este respeito e sobre os acontecimentos do Pará 
manda á mesa o seguinte requerimento : 

cc l º. Requeiro, que se peç~o ao governo in -
formações sobre as medidas, que tem adaptado, 
para se conhecer dos actos da administrnçao do 
presidente Manoel lgnacio, e do vice-presidente 
Bernardo Pereira de Vasconcel!os , contra os 
quaes se tem queixado os povos daquella pro· 
vincia. . • 

« 2°. Que se peçí:\o ao governo informações 
officiaes sobt·e os ultimos acontecimentos, que 
tiver1lo lugar na capital do Pará. - jyfon
tezuma.» 

Entra em discu.ssao, pondo-se á votos, é 
rejeitada a primeira parte, e approvada a 

.,.segunda. _ 
JÜ SR. CosTA FERREIRA, diz que já se tem 

tratadct' de uma amnistia para Minas, que lam
bem se apr?°sentou · outra para o Pará, e que 
sobre o Maranhão existe uma. representação do 
conselho geral, a tal respeito, e que a com
missno ainda não tinha apresentado o seu 

b . .. 
parecer, e que om seria qne o . apresenlas~e • 
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ORDEM DO DIA Continnando a fallar sobre a sociedade con-
.,., servadora, diz que tinha sido convidado para 

1....ontinua a discussão do parecer das com- entrar naquella sociedade, e que tambem se 
missões de constituição, e de diplomacia sobre a deseja que todos os membros do governo entrem 
mensagem do governo com as emendas apoiadas· na referi,ia sociedade ; e que dizendo-se-lhes os 
nas sessões anteriores. motivos para que ella tinha sido estabelecida, 

O Sr. Martim Fra.noisoo, discorrendo sobre a responde, que na.o julgava necessaria a dita so
materia diz que as perseguíç0es contra os An· ciedade, porqne é obrigação do governo úe
dradas, têm sido mais e mais desenvolvidas; fender a constituição. 
que continuá pois a defender seu irmão. An- Aqui o illustre orador faz-tima resenha sobre 
tonio Carlos ; declara que elle nunca denegou a n conducta da administraçao, antes e depois de 
sua patria, e que sempre lhe conservou as suas 7 de Abril ; e depois de fazer muitas outras 
atTeições, e que as conservará á monarchia con- observações, conclue dizendo que approva o 
stitucional do · imperio ; que os verdadeiros• parecer das commissões, e outro que seja mais 
homens de estado, sfl.o semelhantes a um explicito e qne dê ao governo todos os meios 
homem da antiguidade, que sendo chamado necessarios ; que emfün vota por qualquer 
para um elevado emprego da magistratura, cousa, que seja contra os amigos da restau-
volta-se para um povo inteiro, e lhe contesta : raçllO. 
tomai conta de meus filhos ; o qual se tinha 
esquecido de tudo que lhe era individual, O Sr. Cunha. Ma.ttos diz que todos sabem os 
para só se leni,rar da sua patria. motivos, [)Or que elle, deputado, tinha ido par-a 

á Europa ; que todos sabem o despotismo que 
Depois de ter feito outras observações, trata soffreu de D. Pedro ; que uns dizem que elle 

do exemplo que se tinha trazido do banimento é seu inimigo, e oub:-os que agente da restau
de Carlos X, para se apoiar o banimento do ração ; mas que O Brazil bem sabe, qne D. 
ex-Imperador, pretende demonstrar que as Pedro nunca lhe mostrou grande amisade; 
circumstancias são muito differentes; depois de tratando da maneira pela qual o ex-Imperador 
haver tocado em-outros topicos, o illustre orador tinha entrado no Porto, porque elle, deputado, 
eonclue sustentando a sua opinião. se achava enlil.o Já, diz que no dia 13 de Julho o 

O "Sr, ?eijo' diz que se n~o tivesse fallado fôt·a visitar ; e que apenas o vira o achára Uio 
nnquella casa sobre objectos importantes, não magro e até com alguns cabellos brancos ; que 
fallaria sobre a materia; que n!!.o tratará de per- o nrl.o conli.ecera; que el!e lhe dissera que até 
sonalidades, como se tem fr.ito, atacando com in- n11i a felicidade o linha dirigido. 
jurias a conducta de um ex-ministro; mas que a Pede toda a atte11ção á camara, para que 
causa deste ex-ministro, já se acha julgada pese bem estas palavras do ex-Imperador; e 
no tribunal competente, qual é a naç!l.o, que bem repete-as deste modo: " Esses que se lembr!lo 
sabe,.quem elle erà. Pede a leitm-a do 11ltimo no Brazil do meu nome para fazerem outra 
officio do ministro dos negocios estrangeiros, e bernarJa, sempre sllo bem asnos! Nno sabem 
depois. cliz c1ue, nao reprova totalmente o pa- que eu abdiquei a cor6a do Brazil por minha 
rcce.r elas commissões, apezar de nilo concordar propria vontade? Eu, me retirarei de l'ortllgal 
com o seu. no caso das côrtes portuguezas decidirem que 

Tratando sobre a maleria dos officios da ; 1 j. nno possa ser regente do reino, por ser cidadã.o 
nistro, e do que se havia dito a tal respeito, diz brazileiro, e se os portuguezes não se quizerem 
que existe uma sociedade secreta, qual é a 50• aproveitar dos beneficios que lhes fiz, retiro-me 
ciedade conservadora, que tinha por fim ares- entno para a Allemanha. l> 
tauração; que o dia 7 de Abril nascera daquei!a Continua dizendo, o i!luslre deputado, qne 
sociedade, e que nesse _dia se tinha proclamado por elle declarar o que tinha dito o ex-lmpe
a Pedro I, com as armas na màO ; que não se rador, não se julgue, qne elle o acredite por 
precisa q_ue da Europa nos venh1l.o contar que que bem sabe que quando elle sahío do 
existem is probabilidades de uma restauraçao ; Rio, tambem dissera que fa para a Allemanha, 
que as noticias vindlls da Europa combinãO com mas que fôra para Portugal ; que essa capifü-
as que se sabem no paiz a tal respeito; que a lação honrosa de que se fallára,_ a nllo julga 
camara tem merecido muita censura por na0 ., tno facil, . porque no Porto ha muitos portu
ter dado o anno passado as providencias neces- guezes d1spos(es a morrerem antes, do que 
sal'ias; que o governo combinando as noticias ·.>Curvarem ao j!}go de D. Miguel, e que quando 
externas com os factos internos, tirára para re- se êhegue a efteclu,ar essa · capitulação, D. 
sullado a proximidade de uma restauração ; Pedro nllo pódé ir com41- a!.· suas tropas para 
que nos periodicos se têm desenvolvido idéas as ilhas, como se tem dito nesta casa, por 
de-que a abdicação é nulla, e que por conse- que ellas ser!l.o as primeiras a entregarem-se, 
quencia a regencia lambem O é; que se tem segundo a mesma capilulaçl!lo que se fizer. 
emfim insultado o governo, mas que este é Tratando dns idéas dos portuguezes no Porto " 
Craquíssimo, acerca de D. Pe<lro,·diz que elles dizião que se .. 

. .. 
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servillo tanto dos estrangeiros como de D. Pedro, se nllO achar ~ depilado .lia cas,:,é re-
par~r~?indicar a causa de D. Matia U;t e que }eitado. l"' 
quando o reino seja restaurado, dit·ã.o que *1a Ordem do dia 9 do corrente : 
nllo é brazileira, nrns que D. Pedrtl o é. Continuação da discussão da resoluç!l'irn. 

O illuslre deputado manifesta as violencias 154, sobre o regulamento dus alfandegas. 
que as tropas estrangeiras têm praticado no As emendas do senado á resoluça.o, marcando 
Porto, e que para cmar essas violencias, a fórma de se fazerem os exames pnra o grão de 
chama.o a todos miguelistas. doulor nos cursos juridicos de S. Paulo e 

Conclue; pois, prctr.nrlendo demonstrar que Olinda. 
nilo duvida da existencia de projectos de reslau
raçll.o, mas que para ell.i. se evit,u não jlllga 
necessario que se tomem já essas medidas 
extraordinarias, as qnaes podem espalhar o 
terror na naç1l.o. · 

Encerrada a mesma discussao põe-se a votos 
e é rejeitado o parecer, e as emendas dos Srs. 
Carneiro da Cunha. e Paula e Souza; prejudi
cadas as do Sr. May, e approvado o voto 
separado do Sr. Costa Ferreira, e as emendas 
do Sr. Carneiro Leílo e Ifenriques de Rezende, • 
e julgada, por isso, a do Sr. Rezende objecto de 
deliberaçao vai a imprimir ; 11:lo passando o 
requerimento do Sr. C,irneiro da Cunha, pedindo 
dispensa de impressão e urgencia. 

O SR. MllLLO MATTos np1·esenta o seguinte 
requerimento de ordem: 

« Proponho que a camara resolva, se a. res
posta á mensagem do governo deve ser apre
sentada por uma deput:iç1l.o ,:lesta carnarn, ou 
se d(l(e ser dirigida ao ministro competente por 
Qj'ficio do secretario. » 

Depois. de algu.rna discussão, pede o seu 
autor, para o retirar, e lhe é concedido ; mas, 
o Sr. Ferreira da Veiga, offerecendo-o como 
seu, entra de novo em di»cusso.o, e é afinal 
approvada .a primeira parte, ficando~ por isso 
prejudicada~ segunda. 

O SR. PREsmi::wrn, consulta\1do á camata 
quem devia rerligit· a resposta, decide-se que a 
mesma deputaçllo. 

Os SRs. M0Nn:zu11,1., PisRDlGÃO, CA$TRQ At· 
VARES, REBOUÇAS E RIBEIRO DE ANDHADA, mandão 
á. mesa a seguinte declaração de valo : 

« Declaramos que votámos sómente pelo 
parecer das commissões reunidas de consti
tuição e de diplomacia, sobril' a mens,1geli1 do 
governo, ácerca da irntninencia d<1 restauração ; 
votando. contra ludo o nrnis, que se prnµoz, 
como emenda, ou artigo additivo. 

,, Paço da camara dos deputados, em 8 de 
' Julho de 1833.-.Monte~ma.- Pe,,.,.tigão.

Castro Alvares.-Rebouças.-Bibeiro ele An
drada. » 

Passando-se á segunda parte da ordem do 
dia, requer o Sr, R.ezende que se disculão pa
receres adiados, e assim se decide i e entrando 
o da mesa sobre a indicação do Sr. Monte
zuma, para que se contem no numero das 
vezes, em que é perm ittido fallar sobre os 
objectos em discussilo, todas aquel las, que 
forem cedidns, on que nl!.ll tiverem effeilo, por 

l'O~IO li 

Ao meio dia orçame1Jto na parle relativa ao 
mínisterio do imperio. 

Levanta-se a sessllo depois das 2 horas da 
tarde. 

... 
PRES!l)ENC[A DO SR. LIMPO DE ABREU 

SuMMAR10.-Expediente,-Ordem do dia.-Re
gulainento para as alfandegas.-Adiamento 
da discussão pela hora.-Orçamento do -irn· 
perio-.Adiamento da cliseussão pela hora. 

Feila a chamada, ás 10 horas, comparecem 
80 Srs. · deputados, faltando com causa parti
cipada .os Srs. : Pacheco Pimentel, Moura, 
Getulio, Junqueira e Muniz Barr&lo ; e sem 
p;trliciparem os Srs. : Col'!'êa de Albnquerque, 
Lino, Bapti,;ta Caetano, Chichorro, Pinto Coelho, 
Simões, Ferreira de Mello, Gomes da Fon- .. 
seca, Clemente Perein1, Rebdlo, Luiz Caval
canti, Alves Branco e Pereira Ribeiro, 

Aberta a sesst'lo, é lida e approvada a acta 
da antecedente. 

E](.PE0111.NTE 

• O Sa. SECR.ETAR[O MELLO MATTOS lê os se· ' 
guintes oJ'fltios : 

1ª. Do minisfro interino d:, jmtiça, re· 
mettendo o requerimento de Vicente Thomaz 
dos Santos e outl'O$ réos pronunciados pela 
impoi-tação rle escravos da Ba!Jia de Lourenço 
Marques em que pedem providencias para se 
julgat· dorn brevidade a sua causa.-A' com
missao de iustiça criminal. 

2º Do mesmo ministro, acompanhando o 
offlcio elo vice-presidente da província de Ser
gipe ~,-om a acla do conselho presidencial 
ácel'ca da creaç::i.o de novas parochias naquella 
pl'ovincia.-A' commissao ecclesiastic3. 

3º. Do mesmo ministro, acompanhando o 
decreto, pelo qLrnl é aposentado L•iz Sawler, 
continuo do supremo_ tribmtal de justiça.-A' 
commissno de pensões e ordena1ios. 

4º. Do mesmo ministro, remettendo o officio 
do presidente da relação desta cidade, sobre a 
decisão, que solicita o escrivão da chancellaria 
sobre deverem, ou lJllO continuar a p11gar di· 
ziroa, depois de publicado o codigo do pro• 
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cesso, as sentenças que tl'\tn~!l.o na mesma 
chaocellaria.-A' commiss!l.o de justiça civil. 

5º. Do ministro do ímperio, parlicipandQ 
que por carta imperial de l O do corrente, fôra 
nomeado senador o deputado Diogo Antonio 
Feijó.-Fica a camara inteirada. 

6º. Do mesmo ministro, respoi.dendo que a 
regencia, em nome do Imperador, fica sciente 
das pessoas que no corrente mez formão a mesa 
desta augusta camarã.-Fica a camara intei-
rada. · 

7º. Do mesmo ministro, acompanhando o 
officio do presidente da província de S. Pedro 
do Sul, com as actas, sobre a creaç!l.o de mais 
6 escolas de primeiras letras e de uma aula 
de língua franceza, com os ordenados arbitrndos 
pelo respectivo conselho administrativo.-A' 
commissllO de instrucç!l.o publica. 

8º. Do mesmo ministro, dando as infor
mações exigidas ácerca da 12retençl!o de Antonio 
Americo de Urzedo.-A' secretaria para ser 
presente á quem fez a requisiç!l.o. 

9". Do secretario do senado, participando 
que o senado adaptou e tfüigio á sancçào as 
seguintes resoluções, tomadas sobre outras de 
conselhos geraes de provincia: tres de Santa Ca
lharina, elevando a 260$ o ordenado dos pro
fessores de primeiras letra& das freguezias de 
S. José e S. Miguel ; crQando na villa da La
guna uma escola de meninas; e declapndo 
fazer parte da legislaçM da província a resoluçt-1.o 
do conselho geral da i.rovincia de S. Pa11lo, 
sanccionada por decreto de lOdcJulho de 1832, 
sobre estradas; uma do Maranhnri sobre collo
caçl!o de boias entre o pharol da ill'ta de Santa 
Anna e a Barra; e outra do Ceará, creundo uma 
cádeira de primeiras letras na povoaçno da 
Trahiry.-Fica a camara inteirada. 

10. Do mesmo secretario, reenviando as re
soluções desta camara, tornadas sobre outras de 
conselhos geraes ; das Alagôas, aeando villa a 
povoaçao de Palmeiras dos índios; do Ceará,au
torisando o presidente, em conselho, a nomear 
12 moços para praticarem na navegaçao, eco
nhecimento da costa; e a que crea na villa do 
Aracaty o lugar de pratico da barra do Rio de 
Janeiro ; as quaes o senado não tE>m podido dar 
o seu consentimento . .-Fica a camara inteirada, 

E' recebida com agrado a felicitação..do con
selho da sociedade defensora da liberdade e in
dependencia nacienal da villa de Valença. 

E' lido e approvado depois de discutido o se
guinte requerimento : 

« Os abaix.o assignados, membros da com
missao especial, encal'regada de examinar oco
digo do processo criminal, para facilit.irem seus 
trabalhos, ~equerem que se convide ao senado, 
para que do seu seio nornêe uma commisslio 
de 3 membros, que juntamente com a desta ca-

mara e ~om a~ex.terna, por ella nomeada , con
fir!1o entre si sob .. as emendas, que se devem 
fazer, a/'rm de as apresentarem, pai·a serem dis
cutidas, 

"Pitço da camara dos deputados, em 9 de 
Julho de 1833.-Antonio Jíaria de Mouta.
.D. M. Foijó.-J. Corria Pacheco. » 

PARECERES 

« O conselho geral da província de S. Pedro 
do Rio Grande do Sul, pede á assembléa 
geral providencias legislativas, para se solverem 
as duvidas que occorrem a re~peito dos mora
dores da Serra de Butucarahy, da mesma pro
vincia, sobre a posse de terras entre aquelles 
que se tinh!!o sem opposiçao ;iJli estabeleci'tlo 
com morada e plantações; e outros que ulti-

. mamente se tinhll.o a.presentado com sesmarias 
antigas, e nlto demarcadas. 

« A commissllo entende que, havendo nesta 
casa uma commisslio especial, nomeada para 
apresentar um pt;ojecto de lei sobre sesmarias, 
á essa commissl!.o deve ser enviada a presente 
represenlaçao, para pl'o"idenciar nas dispo
sições, que houver de propôr, a., occorrencias e 
duvidas representadas. 

«.Paço da camara dos deputados, em 8 de 
Julho <le 1833.- Valasques.- Henriques de 
Rezende. » 

Approvado. 

« Foi presente ::í commissllo de instrucç!l.o 
public:a o officio do ministro do imperío, com 
data de 12 deste mcz, acompanhando a repre
sentaço.o dos e111prtgados da bibl iotheca na
cional e publica desta côrle, na qual quei
xando-se dos rnodicos vencimento• riue actnal
mentc percebem e da fórma prel!!'iria, por que 
lhes forllO dados pelo decreto de 21 de_Jgosto 
de 1824, com o lilulo de gratificações, pedem 
á esta augusta carnara angmento de ordenados 
e que estes sejllo flxm:Ios de um modo perma
nente. 

«.Ao que altendendo a commiss!l.o, é de pa
recer, que se lhes delira pelo segYii.nte projecto 
de decreto : 

« A assembléa geral legislaiorva decreta : 
« l º. O ajudante do bibliothecario da biblio

theca nacioJul desta côt·te vencerá annualmente 
o ordenado de 600$000. 

<e 2•. Os officiaes da mesma 400$ cada um. 
e, 3". O a m anllense ~00$000. 
« 4°. o~ serventes 300$ cada um. 
« 5°. O livteiro 300$000. 
« fi°. Tanto os serventes, como o livreiro po

derãO ser despedidos pelo governo, quando 
julgar que elles mal desempenh!l.o suas obri
gações, na.o se corrigindo depois de admoestado1J. 

« 7º. O governo fará nos regnla111entos, que 
didgem os trabalhos deste estabelecimento, as 

2 
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.. modificações e reformas, que julgar convenientes 

á pôl-o no melhor pé de utilidade publica. 

~ Ficl!.O revogadas torlas as leis e ordens em 
contrario. 

cc Paço da camara dos deputados, em 19 de 
Jull10 de 1832.-João Cand.:t'.do de Deua e Silva. 
-José Ribeiro Soares da flocha.-.Antonio José 
do Amaral.» 

Approvado, e o decreto ii imprimir. 

_« A cornmissno de marinha e guerra, exa
n:iinou a represBntaçllo do intendente da ma
rinha do Maranhao, enviada pelo governo á 
esta augusta camara, para se collocarern boias 
no baixo de Sant'Anna, Corôa Gt·ande baixo • 
do meio e na entrada da barra. E' inne~a vel a 
grande vantagem que resultaria da col!ocac!iO 
de taes boias e é para deplorar, que h ave,;do 
em outros tempos a repartiçll.o da marinha de
vorado grande parte da fortuna publica (algumas 
vezes com ~smedida prodigalidade) se 111:\o 
tenha ainda-feito a insignificante despeza, ten
dente a melhorar a navegação de um porto de 
tamanha importancia e a poupar a vida dos 
homens ; mas como taes boias devão ser feitas 
nos differentes arsenaes de ma rínha do imperio 
para os quaes se destinárão no orçamento a; 
convenientes sornmas : é a commissao de pa
recei:. se devolva ao governo a represenlaçao do 
intení:lente da marinha do Maranhao e se diga, 
que nenhuma providencia é mister para satis
fazer lãa justa e indispensavel despeza • a qual 
s~ acha induida na que a lei prescreve~ para os 
ú1fferentes arsenaes de m arinha do imperio. 

<e Paço da ca:nara dtJs deputados, em 9 de 
Setembro de 1831.-José Feliciano P. Coelho 
da <.!unha.-S. J. Maciel. " 

App!~vado. 

O Sr. Montezu.ma pede a palavra para apre
sent~r um requerimento dos negociantes ,sla 
Bahia ~obre as presas brazileiras feitas pe-m go
verno mglez na Costa d'Africa; diz que nll.o se 
sabe se acaso a commissao sobre este objec!o, 
tem ou não trabalhado a tal respeito; que o re· 
querimento, poré m, diz que nno. P ede o illustre 
deputado, que a commiss!'.IO, a que foi apresen
tado este requerimento, dê o seu parecer com 
ntgencia ; que é necessario, que elle deputado 
diga, que o governo tem grande oLrigaçào de 
promover interessei. tamanhos; e pede afinal, 
que se leia o requerimento. 

Consultada a camara, se acaso se deve ler, 
decide qlte no.o. 

O requerimento vai á comrniss!l.O respectiva, 
e·á com missão de diplomacia. 

<e A' terceira com missão de fazenda foi pre
sente o. rcque~imento_ dirigido á esta carnara por 
Joll.o M1crs, cidadão rnglez, o qual representa, 
que havendo contractadci com o governo no 
anno de 1829, por intermedio do ministro da -

fazenda, fazer fabrica r em lng1aterra um sys· 
tema completo de rnacbinas _D.e cunhar moeda, 
transportai-o para esta côrte, e finalmente as
seu!al-o no luga r compelente, prestando elle da 
sua parte uma segura fiança, para garnnlir 2. 

execuçM deste contracto, na parle que lhe to
cava ; e que havendo pl'eenchido as condições 
estipuladas, cujo desempenho eslava a seu 
cargo ; nM tem ob tido alé o presente-do mesmo 
governo o cump!·irnento de 11~hurt1a das suas 
promessas exaradas no lermo do mencionado 
contrncto, cuja sa lisfaçao em vM solicita ha 
mais-de _um anno nesta côrte ; e pede, em con
sequencia, que esla camara dê a lguma provi
dencia a tal respeito. 

,e A com missão , á vista do exposto e das con
dições expressas no lermo do contracto em 
questão, reconhece de uma parte a manifesta 
j ustiça do suppl icanle, e por outra lamenta 
que a duvidosa conducta do governo a tal res~ 
peito dê occasi!l.o, a que appareção nesta casa 
fundados queixumes da falta de cumprimento 
de sua palavra, tll.o solemnemente empen hada 
neste negocio : e é plh· i!!so de parecer, que o 
requerimento, d e que se trata, seja remettido ao 
governo, para s er tomado na devida conside
raçllO. 

,e Paço da c:>.mara dos deputados, em 9 de 
Outubro de 1832.-Baptiata de Oliveira.- J. 
.M. Carneiro da Cunha. - Vieira Souto. " 

Adiado por se pedir a palavra. 

" A' com;1iss!lo de orçamento forno p:esentes 
o officio elo ministro da marinha do lº de Junho, 
e mais papeis, qne o acompanl11i.rão ácerca de 
pretençôes de Gregorio de Vilhalba Alvim, e 
sendo eslas da natut·cza Lle pensües, é a 
commissll.o de parecer, que sejll.o taes p11peis 
remettidos á respectiva comrnissno. 

« Paço da camara dos deputados, 0111 i8 de 
Agosto de 1831.-IIolfondci Ca·valcanii . -
Dum·te Silva.» 

Approvado. 

cc O conselho geral da. p1·ovincin Llo Rio 
·Grande do Sul, representa que alguns cida
dãos brazileiros, !'esidentes na cidade de Porto 
Alegre, e eru outros lugares da mesma provincia, 
têm obtido nomeação de vice-consules de di
versos estados, e impetrado confirmações do 
poder executivo, para assim se 8Ubtrahirem aos 
em pregos electi vos, na persuas!lo de que ficãO 
isentos ; persuasão, e m que aliás patecem estar 
muitos outros cidadãos, pelo facto de nao ha
,verem votado n'bs indicados individuos, <1pezar 
da su.T'idoneiua·det-A~omm~sll.o especiàl dos 
conselhos geraes é de plbeeer, que nenhuma 
providencia ha que dar a :semelhante re,peito, 
como pretende o conselho,_ que representa ; 
uma vez que pelo art. 7º § 2º da constituição 
só se torna.o innelegiveis os cidadãos brai:ileiros 
que lêtn perdid.o os r111peclivos direitos polilicos, 

... 
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pelo facto de aceitarem émpregos de algum go
verno estrangeiro, sem lj.ença do Imperador, 
caso em que nllo pódem estar aquelles, que os 
têm obtido com essa licença. 

« Paço da camara dos deputados, em 15 de 
Junho de 1831.-Antonio Pei·eira Reboiiças.
B. B. Soares de Souza.» 

Approvado. 
« A commissl!o de pensões e · ordenados 

examinou os de~retos do governo, concedendo 
tenças aos militares constantes da relação, que 
se segue ; e entendendo, que por força de direito 
consuetudinario elles não devem ser privados 
da remuneração de seus serviços, ficando de 
peioi;. condição, do que outros, que a tem obtido 
em virtude do assento do conselho ultramarino 
de 28 de Março de 1792, uma vez que nenhuma 
deliberação se tem tomado, como parecia indis
pensavel, depois da lei de 6 de Nov.embro de 
1827, que concedeu meio soldo ás viuve;, afim 
de nrlo accumularem duas remunerações, como 
ponderou a cornmissllo no anno de 1831, no seu 
parecer impresso sob n. 201, apresentando 
sobre este objecto-dois projectos de resolução, 
os quaes até hoje ~não entrárão em discussão, 
continuando por isso o governo a conceder 
semelhantes tenças, e a augmentar as despezas 
publicas de uma.maneira exlrao1·dinaria, nil.o 
obstante a duvida suscitada de· nâo ter aquelle 
assento força de lei, e de assim o havei· de
clarado o governo trnnsacto, em resolucçilo de 

· consulta de 24 de Março de 1829. fazendo 
por isso dependente da approvaçno, é de pa
recer que se faça extensiva aos mesmos a me
dida, que se tomar sobre os . ,:)1. T.lffi<)ines;" ~ · 
herdeiros de outros, constà'i1te;; da relaçllo 
impressa debaixo do n. 201, ·sendo approvadas, 
ou desapprovadas as suas tenças, .aomo se deli· 

,.jjerar a respeito daquelles, devendo por isso 
entrar em discussão o parecer mais antigo, para 
que se nllo approve umas, e se rejeite outras em 
iguaes circumstancias, uma vez que estas forno 
concedidas em conformidade do referido as
sento ; a commissao, pondéra, finalmente a ur
gente necessidade de ser quanto antes discutida a 
resolução, que revoga o sobredilo assento. 

« Paço da camara dos deputados, em 8 de 
Julho de 1833.-J. F. de Toledo.-J. M. 
Carneiro da Cunha;)) ~ 

Relação 
• 

-
" Ao almirante graduado Rodrigo José. Fer-

reira 1..obo a tença de 300$, correspondente ao 
posto de brigadeiro, resolução de consulta de 6 
de Outubro de 1830. 

« Ao brigadeiro effeclivo Antero Jo!é Ferreira 
de Brito a de 300$, correspondente ao seu 
posto, t>or decreto de 25 de Junho de 1832. 

« Ao tenente-coronel effectivo de arlilheria 
José Maria da Silva Biltencourt 220$, corres-

pondente á este posto, por decreto de 4 de Junho· 
de 1g32, 

« Ao tenente-coronel effectivo de cavallaria 
Felippe Nery de Oliveira 240$, correspondente 
ao seú posto, por decreto de 4 de Jnlho de 1832, 

cc Ao lenenle-coronel graduado~ Fredesvin<lo 
ela Silva Leile 100$, correspondente ao posto de 
nrnjor, por decreto de 4 de Julho de 1832. 

cc Ao brigadeiro graduado Miguel Pereira de 
Aranjo Barreto a de 240$, correspondente ao 
po5to de coronel, e mais 10$, por ann·o, em 
consequencia de uma ferida recebida em 'Cam
panha, decreto de 5 de Julho de 1S32 . 

« Ao coronel effectivo Manoel da Fonseca 
Lima a de 220$, cor respondente ao dito por.to, 
oor decreto de 11 de Outubro de 1832. 
• cc Ao sargento-mór effectivo Jo:10 Francisco 
Leal, a de 80$, correspondente ao seu posto, 
por dec1·eto de 12 de Outubro de 1832. 

« Ao coronel e!Teêlivo de cavallaria Antonio 
Constantino de Oliveira a de 240$, correspon
dente ao seu posto, por decreto de 29 de Ou· 
tt1bro de 1832. 

cc Ao coronel graduado Manoel Freire de An
drade a de 120$, correspondente ao posto de 
tenente coronel, pol' decreto de 8 de Outubro 
de 1832, 

cc Ao coronel effeclivo José Ferreira da Cunha 
a de 220$, correspondente ao dito posto, por 
decreto de 24 de Novembro de 1832. 

cc Ao coronel effectivo Jono Chrisoslcrmo da 
Silva a de 220$, correspondente ao dilo posto 
por decreto de 14 de Janeiro de 1833. 

« Ao marechal de campo t·efonnado •Daniel·· 
·· Pedéo' '},1,~il~~ a de 300$, correspondente ao 

posto ·de brigadeiro, por decl'elo de 14 de Fe
vereiro de 1833. 

cc Ao brigadeiro elfoctivo Antonio José Ro
drigues a de 300$, correspondente uo seu 
posto, vcl'ificundo-sc .nu pessoa de suu filha 
D. Maria do C,11·1uÕHodl'i~ues, por decreto de 
27 de Fevereiro de 1833. 

<< Ao capitão de mar e guerra e/Teclivo José 
Thomaz Rodrigues a de 220$, correspondente 
ao seu posto, por decreto de 27 de Fevereiro 
de 1833. 

« Ao sargento-mór effectivo Francisco Rangel 
de Vasconcellos a de 80$, correspondente ao 
seu pos!o, por decreto de 2 de Março de 1833. 

cc Ao coronel effectivo Francisco de Castro 
Matutino Pita a de 220$, correspondente ao 
dito posto, por decreto de 11 de Abril de 1833 . 

cc Dito dito o cavalleiro LJiz dell'Hoste ,a ~ 
220$, con·espondente ao seu posto,~por decreto 1 
de 11 de Abril de 1833. 

cc Ao capitao de mar e guerra effeclivo Fran
cisco de Assis Cabral de Teive a de 220$, cor
respondente á e.~te posto, por decreto de 11 de 
Abril de 1833. 

cc Ao marechal de Campo reformado, José 
Ignacio da Silva a de 300$, correspondente ao -
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posto de brigadeiro, por decretcr de.J2 de Abril 
de 1833. .• -,~ 

« Ao brigadeiro graduado conde áe Beaure

paire a de 220$, correspnndenle ao po~to de 
coronel, pot decreto de 29 de Ahdl de 1833, 

« Ao capitão de mar e guerra effectivo,Antonio 

Joaquim do Couto a de 220$, correspondente á 

este posto, por decreto de 20 de Març~ ele 1833. 

,e Paço da camara dos deputados, em 8 de 
Julho de 1833.-J. F , de Toleclo.-J. M. 
Carneiro da Cunha. " -

Adiado pela hora. 

ORDEM DO DIA 

Continua a di3cussa.o da resoluçno do anno 

passado n. 154, approvando o regulamento dado 

pelo governo ás alfandegas do imperio, com as 
emendas apoiadas na sessao de 27 do mez pas
sado. 

O Sa. MACIEL pede, e se lhe con cede, re
tirar a sua emenda, e olferece a seguinte que é 
apoiada. -

e< Accrescente-se : tanto no pagamento do 

meio por cento do expediente, como tu do o 
m ais, em que se nll.o alteri\O os i,npostm esta
belecidos por lei.-.M,iciel.-Sal va n reclac<;ào. i> 

O SR. Prnrnc:Ão manda á mesa o seguinte 
requerimento de ordem, cuja discussllo fica 
adiutla pela hora. -. 

11' Proponho, q11e enlre ~n discu~sM o regu

lamento das alfandegas, por tilulos, anlcs.ie 
ser nppl'Ovada a l'esoluçao.-Perdigão. » 

Ao meio dia, é intrndllzid.i o 1ninisti,:i .. d.o. i~n-. •. 

pcrio com us formal:c:Íades do estylo, e tornando 
us~ento, pl'opõe o Sr. presidente a C(Llestno de 

prefe1·enci11, se 8C deviu discutir o projécto oll'e-

1·enid'1 pela cornmissno tle orçn111ento, ou o de 

um dos memlJl'lis, que se apartou da com

missllo, e vencido, que tivesse a prefel'Cncia o 

segundo, cntru em discusstlo o capitulo l" cio 
titulo 1º. 

« A usseml>léa gernl legish1livu dect·eta 

TITULO I 
Desp!!Za geral 

CAPITULO I 

,e Art. lº. Fica em vigor o art. 2º, e paragraphos 
da lei de 24 de O11tubrn de 1832. 

cc Art. 2º. Fica orçada a despeza geral do ' 

'imperio, no anno financeiro do 1 de JulnQ de 

1834 ao ultimo de Junho de 1835, pelos diffe
rentes ministros na qnantia de . . . 

Estes dois artigos sao approvados pela ca
mara. 

Entra em discussão o capitulo seguinte. 

CAPITULO li 

Ministlirio dos negocios do iinpei .. io 

« Art. 3°. O ministro e secretario de estado 

dos negocioi; d~ imperio é autorisado á des
pender ern todo o imperio, no anno financeiro 
desta lei. ,. • 

§ l º. Com a dotação de S. M. 
o 1<61 peradol'. 

§ 2º. Com . o_s alim~ntos das 
sereü1~s1mas pr111~ezas. . 

§ 3º . Com o ordenado do tutor, 
,. mesl.res e despezas do en

sino de S. M. Imperial 
e de SS. Altezas. 

§ 4º. C0m a regencia e conse
lho de estado. 

§ 5º. Com a secretada de es
tado, seu expediente e 
correio,. . 

§ 6º. Coín o subsidio dos de
putados; secretaria e des-

• pezas da respecti""" ca
mara. 

§ 7º. Com o s ubsidio dos sena
dores, secretal'ia e des

_rezas da resp~ctiva ca-
rnara . • 

§ 8°. Co,n o museu e academia. 
de bellas artes. . 

§ 9º. l:om a escola de medi
cina do Rio de Janeiro, 
in'ê!usive 3:600$,.para a 
compra, desde já, de ins
truinentos de anatomia, 
chirnica e physica. 

§ 10. Na provincia da Bahia, 
com a e3cola de medicina, 
nos termos do parngrn~ 
pl10 ante,;ederite . 

§ 11. Na de Pernambuco, com 
o curso juridico, premtos, 
aulas de preparatorios, e 
inclusive 3:000$ para a 
impressi'\o ele compendias, 
compra de livros e des
pez~s da bibliothe~ do 
mesmo curso. 

§ 12, Em S. Paulo, com o 
c1.~·so jurídico nos termos 
do paragrapho antece
dente. . . . ..... 

§ 13. Em Minas, com o curso ... 
de estudos mineralogicos. 

§ l'i. Com os ctirreios. 

§ 15. Com ensaios para o esta
tabeleci mento de fontes 
artesianas no intet'Íor das 
províncias de Pernam
buco, l"arahyu, Rio Grande 
do Norte e Ceará. 

§ 2G. Com despezas eventuaes. 

200:000$000 

9:600$0Q.0 

10:304$000 

57:600$000 

23:800$000 

26,1:407$000 

200:000$000 

,,.,11:730$000 

28:000$000 

28:000$000 

• .... 

28:000$000 

28:000$000 

12:000$001) 
140:000$000 

12:000$000 
30:000$000 

1,083:441$000 

.. 
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Vem á mesa, e sno apoiadas as seguintes 
emendas: 

« Ao art. 3°. § 11.--Na provincia de Pernam
buco, com o curso juridico, inclusive as aulas 
de preparatorios do collegio das artes, 9 pre
mios e 5:000$ para a compra de livros para 
moveis, impress!lo. de ,. 500 e..xe.mplares dos 
co·mpendios fem>s p~elos lentes; serviço da bi
bliotheca ; 300$ pam o bedel, e 3ooa para o 
porteiro, que servirá de guarda e sineiro das 
aulas do collegio dos artes ; 30:000$ desde já.
Manoel lgnacio de Carvalho. " 

« Ao art. 3º. §., salva a redacção - O orde
nado do bibliothecario de S. Paulo fica desde 
já reduzido a 400$, nãO tendo um outro orde
nado e a 200$ tendo-o- Paula e Souza." 

« Art. additivo - Para o costeamento e mais 
rlespezas ordinarias da commissão de estatística 
da côrte, 2:000$000.- Ciinha JJ,Jattos. 

« Proponho que os professores e mais em
pregados-do~ cuisos juridicos e academias do 
imperio recebllo os seus ordenados na raz!lo da 
sua frequencia, estabelecendo-se um ponto para 
se poder avaliar da sua assiduidade; sendo indis
pensavel certidão de medico, ou cirurgião com
petentemente approvado, para se n!lo levar em 
conta as faltas dadas por molestia..-Monfe· 
zwna. » 

« A q11a1·ta parte dos ordTmados, que pelo mi
nisterio desta repartiç!lo esta.o marcados, é con
siderada como braçagem, que será applicada 
para nquelles que execerem o lugar em falta do 
proprietario.- Rezende. » 

Depois de lerem fallado sobre e5te objecto 
o Sr. C11nlia Mattos e o Sr. ministro do imperio, 

Depois do Sr. !ministro do imper~ ter da~ 
as explicações sobre o ... assurnpto, declarando 
quaes essas despezas eventuaes, o Sr. Calmou 
·pede a palavra e falia na quesl!\tf; analysa as 
differentes emendas, que se tem apresentado, e 
combale-as.,.á excepção da que se refere á com-
mi ss!l.o de estatística. 

Fica a discussao adiada e"!'elir~se o Sr. mi
... nistrn com as form alidades, com que entrára. 

O SR. PRESIDENTE nomea a deputaçào, que 
tem de apresentar á regencia, em nome do Im
perado, a resposta desta augnsta camara á sua 
mensagem, ácerca da restauração do ex-Impe
rador, os Srs. Henriques de Rezende, Lobo de 
Souza e Manoel Ignacio de Carvalho e designa 
para ordem do dia 10 de Julho: 

Parecer da comrnissào- espeêlal sobre a • 
denuncia dada contra o E:x-mini$lro da justiça 
o Sr. Carneiro Leão. • 

As;i meio dia continuaç110 da discussão do or
çamento da repartição do irnperio, e da justiça. 

Levanta-se a sessno ás duas horas e vjntl 
minutos. 

Ses!!lão em 10 · de Julho 

PRESIDENCIA DO SI.\. LIMPO .OE ABREU -SmrnA'l10.- Expediente. - Ordem do ·dia.
-Denuncia contra o ex-rnini8tro dajusti ça,o Sr. 

Carneiro Leão.- Discursos dos Srs. J.lfonte
zmna, Rebouças, Paida e Souza, May, e Car-

.,.iei?-o da Cunha. -À diamento da d·iscussão. 
- Orçamento do imperio. - Adiamento da 
discussão. ,. 

A's 10 horas feita a chamada, achüo-se pre
sentes 87 Srs. deputados. 

Faltando com causa participada os Srs. 
Moura e Junqueira; e sem ella os Srs. Corrêa 
d'Albuquerque, Lino Coutinho, Chichorro da 
Gama, Baptista Caetano, Pinto Coelho, Ferrei~a 
de Mello, Gomes da Fonseca, Paula Simões e 
Clemente Pereira. 

O SR. PRESIDENTE declara ab;rta a sessao, é 
lida e approvada a acta da antecedente. 

EXPEDIENTE 

o Sr. Montezuma discorre lortgamente sobre o 
ohjecto em questão, falia ácerca das escolas de 
ensino puhlico, e diz. que deseja que se pague 
aos pl'Ol'essores, mas aos que trabalham pois 
que lhe consta, qne lia aulas mui pouco fre· 
quentadas ; falia sobre as despezas feitas com 
deputados, secretaria, etc., e diz que isto é ob
jecto, que se ha de resolver por ·um projecto. 
sobre o que os deputados hão de ter ; toca lam
bem sobre a despeza com as academias de 
bellas artes, e t.liz que lhe parece excessiva ; 
nota o rnethodo seguido do ex-ministro do irn-
perio ácerca dos exames por concurso dos pro- ' O Sa. lº SECRETARIO dá ~onta do seguinte 
fessores para as cadeiraS"do ensino publico, por- expediente: 
que depois de serem approvádos em concurso r. Um officio do ministro interino da justiça• 
elle..ex-ministro escolheu aquelles, que lhe pa-- pedindo providencias ácerca de quem deva 
i'e~rap, e _sne isto só se póde tolei·ar na Tur- pa,s&r as nomeações dos thesoureiros dos cofres 
quia; nota igual[lJ1nte a marcha seguida a res- dos orphnos.-A' com missão de justiça civil. 
peito dos correios; pergunta o estado em que 
acha a estrada do commercio, para a qual se 2º. Outro do mesmo ministro, remeltendo o 
tem decretado tantos contos de réis i e exige decreto, que aposenta o desembargador Manoel 
afinal que o illustre antoi· do voto sep~·ado lhe da Cosla B11nudus.- A' commissao de pensões 
dê uma explicaçno sobre 'as desrezas evenlu11es e ordenados. 
para as quaes se concede 30:000$000; e que 3º. Uma represenlaçllo da cnrnara municipal 
não ha necessidade, que naquell.\ repartiçllo de Goyaz, datada do lº de Junho do anno cor-
haja essa despe!ª. rente.-A' corumisiill.O das camnras municipaes, 

• 
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4º. Um officio do preside~ de Goyaz, de 18 
de Maio deste anno. - A' commissão de esta -
tistica. • 

5°. Um officio da camara municipal da villa 
Rizonha de S. Romão, datado de 13 de Maio 
deskl anuo, felicitando á esta augusta camara e 
tratando de outros objectos.-E' recebida a felici
tação com especial agrado e fica a camara intei
rada dos objectos, de que falla o officio. 

6°. Um do juiz ~ paz do curato do Curra· 
linho, pal'ticipando terem alli apparecido moedas 
de 80 1•s., cunhadas no p,·esente anno, debaixo 
do_ n?me de Pedro I.-A' commissào de justiça 
criminal. 

7º. l'.lm de Felippe Antonio Cardoso, com 
varios documentos :-A' commissào de petições. 

,, 8º. Outro de Manoel Rodrigues dP. Figuei
redo, proprietario de engenho Maroin de Baixo. 
-Vai á mesma commissil.o. 1 

PAREC&RES 

« Da commissão de pensões e ordenados, 
5ibre tenças dos -militares concedidas pelo 
governo (Vid. sessll.O de 9 do corrente). 

O Sr. Montezuma. ped~ que o parecer seja 
impresso, attendendo á lista das pessoas que 
apparecerão agraciadas com teifças, para me
lhor $e tomar conhecimento desta materia. 

Posto a votos o requerimento é approvado, 
ifldo portanto o parecerá imprimir. 

« A commissao de justiça criminal, reco
nhecendo pelos motivos ponrlerndos pelo mi· 
nistro d,1 justiça, no relato1·io da respectiva pro
posta, a necessidade de cohibi, com provi
dencias legislativas os altentados, que os es
cravos possllo cvmmetter contra a li>ida de seus 
sl!'rlhores e familias, que vivendo pela maior 
parte em distancia uns dos outros, n/lo pudel'/lO 
contar com a propria exiijtencia, se o castigo 
não acompanhar ao deliclo com promptidno, e 
no mesmo lugar, cm que Li ver sido commcttido; 
é de parecer que a proposta cio ministro da 
justiça seja convertida em projecto de lei, e 
como tal seja impressa, submettendo todavia a 
commissll.o á consideraçilo e sabedoria da ca-

. mara as seguintes emendas, 
« Ar!. 1". Seja redigido assim: °' 
« Serão punidos com a pena de morte os es

cravos, ou escravas, p!ir matarem por qualquer 
maneira que . ...seja , ou fizerem alguma grave 
offensa;"" de que venha resultar a mode, ou a 
perda de algum membro a seu senhor, adminis
trador, feitor, ou a suas mulheres e lllhos ; e os 
ferimentos leves serào punidos com açoutes em 
lllaior, ou menor numero, segundo as circum
stancius mais, ou menos atteuuantes. 

" Arl. ~·. e adrlitivo. Todos os delictos de
cl1m11Jos no codigo criminal, commettidos por es
crn vos em rclaçl\o á outras pessoas, serão 

punidos com as penas estabelecidas no mesmo 
cod:go. .. 

« O art. 2º. da proposta passa a ser 3'' com 
suppressão da palavra-e no de insurreição. 

« J) art. 3º. passa a ser 4º. 

ê, O art. 4º. passa a ser 5°, e redigido assim : 
« Recebendo o governo, e os presidentes a 

parlicipação acima mencionada, determinaráõ 
ao juiz de direito da comar<:a respectiva, que 
vá imrnediatamente ao munit:ipio, aonde se 
commelteu o delicto, e o mesmo juiz de direito 
coo vocará logo os seis juízes de paz mais vi
sinhos do lugar da reunião, e no caso de impe
dimento os seus supplentes, para serem vogaes, 

« O art. 5º. passa a ser 6º. 
« O art. 6°. stibsti!ua-se pelos seguintes : 

« Art. 7º. Quando a'; sentença impuzer pena 
de morte, ou de galés perpetuas o juiz de di
reito appellará ex-officio para a relaçil.o do dis
tricto, remettendo immediatamente os proprios 
autos, de que ficará traslado no car torio do 
escri vila. • 

« Art. 8°. O presidente da relaçliO, depois de 
decidida a causa, reenviará os autos pela mesma 
fórma, e independente de traslado, e só re
gistrada a sentença, ao jL1iz de direito, o qual fará 
cumpl'it· a sentença sem mais recurso algum. 

« .Art. 9°. Impondo a sentença a pena de 
morte, será executad,1 pela maneira deteru?J.nada 
no codigo criminal, pelo mesmo juiz de direito, 
que requisitará o auxilio, ou força necessaria, e 
dará ao governo na cô1-te e aos presidentes nas 
províncias, conta da execuçno da sentença. 

" .Ai-t. 7º. Da ptoposta passa a ser 10. 
« Paço da camarn dos deputados, em 8 de 

J ui ho de 1833. -Franci8co de Souza .Paraiso. 
-H J. B . Paiin.-F. P. A. Albuque1·q1w, com 
restricções. 

. P!ll'.lPOST,\ 

« Augustos e digníssimos Srs. reprnsentantes 
da naça.o. 

"As circumstancias do imperio do Brazi l, em 
relaç!ío aos escravos africanos, rnerecem do 
corpo legislativo a mais séria altençao. Alguns 
attentados recentemente commettidos, e de que 
o governo vos dará info1·inaçao, convencem 
desta verdade. 

,r Se a legislaçno até agora existente era fraca, e 
inefficaz para cohibir tão gr,;mde mal, a q,1e ora 
existente mais importante é, e menos garaq,; 
tidora da vida de tantos proprietarios faten
deiros que vivendo mui distantes· uns dos J 

outros, não poderáa contar com a existeucia, se 
a puniçl1.o de taes attentados nã0 fôr rapida; e 
exemplar, nos mesmos lngares, em que el les 
tiverem sido commeltidos. A' vossa penet!'ação 
e sabedoria escusa quaesquer reflexões mais a 
tal respeito. E' por isso que a t·egencia, em 

.J!Ome do Imperador o Senhor D. Pedro li, de-
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sejando afastar. males tão graves, e garantir a 
vida e propriedade dos cidada.os, me ordena 
que vos apr~sente com urgeneia a seguinte 
proposta... • 

,, A assembléa geral legislativa decreta: 
« Art. 1". Sera.o punidos com a pena de 

morte os escravos ou escravas que matarem por 
qualquer maneira que seja, ferirem ou fizerew 
outra grave offensa physica á seu senhor, admi· 
nistrador, feitor ou á suas mulheres e filhos. 
Se o ferimento ou offensa fôrem leves, a pena 
será de açoutes e galés perpetuas ou tempora· 
rias, segundo as circumstancias rpais ou menos 
allcnua;tcs. -, .. 

"Art. 2º. Nos delictos acima mencionados e 
no de insl1'reição, serão os delinquentes escravos 
ou escravas julgados dentro do município do 
lugar, onde cornmetter:10· o delicto, pot· urna 
junta composta de seis juízes de paz, presidida 
pelo juiz de direito da comarca, servindo de es
crivão aquelle, que o fôr do mesmo juiz de di-
reito 1 

" Art.. 3º. Os jui11es de p11.z terao jurisdicçao .. 
cumulativa em todo o mu nicipio, para proces
sarem taes delictos até á pronuncia, com as di
ligenci~ legaes posteriores e prisão dos delin
quentes e remetterá0 o processo, concluído que 
sej~ao juiz de paz da cabeça do mesmo mnni
cipío, para serem todos entregues ao juiz de 
direito, fazendo de tudo imniediatamente parli
cipaçao ao governo, n., _µrovincia do Rio de Ja
neiro, e aos présidentes nas mais províncias. 

« Arl. 4°. Recebendo o governo e os presi
denles a pai;J.icipaçl\o acima 111encionaLia, <leler· 
minaráo jü juiz de •eito da comarca re~pe
cliva, que vá immedialernente ao município, 
onde se commeileu o delicl.l>, nomeando logo 
e ao mesmo tempo os seis juízes de paz dentre 
os mais visinhos do lugar, para serem vogaes, 
os <fuaes ·concorrei·áll promptamente ao aviso 
do jui1. de direito, que poderá, no caso de im
possibilidade provada de algum, chamar·outro, 
ou Õ snpplente, dane~ disso logo parte ao 
governo. 

" Art. 5". O jw.z de dii·eilo, reunida a junta, 
dará µrincipio aó processo, mandando autoar 
jodos os que tiver recebido sobre o mesmo de
licio, em um só, e juntar á elle a uomeaçl'lo dos 
vogaes. Nll.O havendo mais diligencia alguma a 
fazer, se mandará em junta á parte accusadora~ 
e na falta della, ao promotor publico , &11 ao es· 
cri vil.o, na falta do promotor, que .. apresenl<!' em 
24 horas o libello ac_cusatorio com mençao dos 
autos e termos do processo, das testemunhas e 
documentos, que fazem culpa; depois se man -. 
dará ao réo ou réos por seus curadores, ou de
fensores, que lhes serli.o noin'eádos, que apre
sentem dentro de tres dias a sua defeza em 
contestaçao articulada, que será recebida con
tendo tnaleria, que provada, releve ; e por ~\limo 
se assiguaráõ cinco dias para a producçao das 
pNW:.is. Estes termos serao improrogaveis. • 

cc Art. 6º. Satisfeitos estes autos judiciaes, ou 
lançadas as partes se proferirá a sentença final, 
vencendo-se a decisllo por quatro votos, e deci
dindo no caso de empate-, q,JÚíz de direito, e a 
sentença, sendo condemnaloria, será executada 
no mesmo lugar do deliclo, sem recurso algum, 
na fórma determinada pelo art. 38 e seguint~s do 
codigo criminal, presidindo á execução o mesmo 
juiz de direito, e deverá a~sistir ao acto uma 
força de guardas nacionaes, e os escravos mais 
visinhos em numero correspondente á força . 

" Arl. 7". Ficão revogadas todas as leis de
cretos e mais disposições em contrario. 

cc Pulacio do Rio de Janeiro, em 10 de Junho 
de 1833.-Aiweliano de Soiiza e Oliveir.:i Cou
tinho. " 

Fica adiado por haver voto com restricç!\o ; e 
requerida a urg,çi\:ia para ser impresso, é appro
vada, e manda-se imprimir. · 

" A' commissao de justiça civil foi presente o 
of/icio do ministro dos negacios do imperiÓ, de 
17 de Junho do corrente anno, acompanhado 
de outro do director interino do curso jurídico de 
Olinda, com data de 2 dE: Dezembro do anno 
patsado, onde este pede providencias para solver 
as diffi(}tlldades que tem encontrado no cum
primento dos estatutos res19ectivos; e o ministro 
o dirigiu á esta camara, para terem lugar as 
mediJas legislativas, de que dependem os ne
gocios, sobre que representa o referido dírector. 

" A com m issao é Je parecer que estes officios 
se remeltao á co1nmisst10 de inslrucç!\o publica, 
á q'.1em _JJt·opl'iamenle compele tratar dos ne
gor1os c:/'ésta natureza. 

,e Paço~a camara dos deputados, em 8 de 
Julho de 1833.-José Ceaario de .Miranda Ri
befro. - Antonio i.\fa.ria de Moura. - José 
Corriia Pacheco • " .,. • 

E' approvado. 

" O coronel Carlos José de Mello, avô e 
tutor dos menores, filhos do desembargador 
Antonio José Duarte Gondim, requer que esta 
angusta cam ara se digne apprnvar a pensao, que 
lhfs foi conferit.la, correspondc,nte á metade do 
ordenado ~e percebeu o mesmo desembar
gador. A dfo1missli.o de pensões e ordenados 
tem de observat· quc,--t.tavendo-se apresentado 
no anno de 1831 um projecto de resoluçil.o a 
respeito, o qual se acha impresso sob n. 180, 
elle deve ser tomado em consideração, quando 
as circlllnstanci:is o permiltirem . 

u Paço da carnam dos deputados, em 9 de 
Julho de 1833.-J. I!'. de Toledo.-J. ]}f. Oar· 
neiro .da Cunha. " 

E' âpprovado, lendo sido offerecido pela com· 
missa.o de pensões e ordenados. 

" O conselho geral da pl'ovincia de Matto 
Grosso rept·esenla á as:.embléa geral a necflS· 
sidade que ha de que os juízes de paz, de fóra. 
das cidades e villas, sejão autorizados a inven• 
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ta\·iar cumulativamente com os juizes dos 
orphãos, os bens dos orphãos, e tomar algumas 
das medidas até agora á cargo dos juízes de 
orph!l.os allegando os pre.iuizos que os mesmos 
orphãos têm soffrido por falta desta medida. 

"A commissão tem_a observar, que com a 
exeçuçao do codigo..,do procesjio, podem ser 
acautellados os i,rejuizos indicados, e que só 
depois da execução, poder-se-ba, diJfoitiva
mente, providenciar o que nào fôr acautelàdo ; 
por isso, é de parecer a commissãO, que assim. 
se declare ao referido conselho. 

e< Paço da camara dos deputados, em 8 de 
Julho de 1833 .-Vallasques .-Rezende. » 

E' approvado, tendo sido offerecido pela com
missão dos conselhos geraes. 

cc A' commissao de guerra foi presente o re
querimento do marechal de campo, João Chry· 
soslomo Callado, em que pede á esta augusta 
camara a..QOn.firmação da sua tença, concedida 
por decreto de 23 de Março de 1829. A com
missão observando que esta tença, assim como 
outras muitas de igual natureza, se achão ap· 
provadas em um parecer da commiss!\o de 
pensões e ordenados, que já se acha impressa, 
é de parecer que a resolução ahi proposta seja 
discutida. 

• cc Paço da camara dos ()oep11tados, em 10 de 
Julho de 1833.-F. do 'Rego Ban·os.-Baptista 
de Oliveira.-Vieira Souto. » 

E' approvado. 

ORDEM DO DIA 

Entra em discussão o pal'ecer da comrniss!l.o 
especial, sobre a denuncia d'ada contra o ex
ministro Honorio Hermeto Carneil'o Leao. 

O Sr. Montezuma. lê o qne trata sobre a dis
cussao ácerca das denuncias e diz, que na ac
cusaçao do ex-minisfro José Clemente, houverllo 
duas discussões, e exige uma cxplicaçilo sobre 
o objecto em que~Hl.o ; que se duve estabelecer 
como regra, que só terao duas discussões QS 

pareceres das commissões, quando forem a 
favor da denuncia ; que emfim se deve tratar 
desta questao como preliminar ; diz mais, visto 
que cumpre tarnbem saber, declarar o parecer 
que n!io procede a denyncia, se acaso fica em' 
pé o decreto da aposentadoria. 

O.. illustre deputado continua a fallar JlO 
n'leimq sentid.o. · 

O SR. ~!l'r.Ri ALVARES vota contra o pa
recer. 

O Sr. ltebouça.s, depois de ter feito algumas 
observações diz, que convém saber se o mi
nistro de que se trata violára ou não a-i.ei. 

O illustre orador lê a disposiç!io do codigo do 
processo a tal respeito, e os decretos que apo
sentárao os magistrados, e diz que a lei manda, .. 

que7 quando.houverem ministros superahljj• 
dantes nas relações, sejno em!"regados os 
mais modernos na t•instancia; e qne o mi
n,stro fez o contral"Ío disto, ~ois que apo
serilára, e por consequencia violára a lei; e 
logo a accusaçl!.o deve ter lugar; qne o ministro 
fazendo ul1ta cousa para que nll.o estava auto
risado violava a lei ; qlle tl!iha além disto des
pachado bachareis contra a disposição do 
mesmo codigo que requer que tenhllo um 
anno de pratica. 

O illustre deputado, depois de ter expendído 
algumas ra·tões em apoio da sua opinino, 
conclue declarando que vota contra o parecer, 
e que mandará á mesa uma emenda, para que 
o ministro seja ouvido e se declare, que 
houve manifesta violaçf10 ele lei. · 

O Sr. Fanla, e Souza tendo feito varias ob-• 
servações sobre o objecto, e respondido aos ar
gu-i;nentos do Sr. R ebouças, diz qne o parecer 
da commissao está muito jurídico, e muito fun
dado em legislaçao, e conc}ue votando por e,le. 

O Sr. May depois de ler fa\lado na mat1;>ria, 
vota para que proceda a accusaçao na fórma 
da lei, e que o Sr. ex-ministro seja ouvido. 

O Sr. Carneiro rla Cunha ,iliscorrendo sobre 
a mikeria e pretendendo uemonslrar, que assrl't1 
como ha muitos desembargadores bons, ha 
Õutros máos, e que com elles se faz grande des
peza ; diz qne se !Ta camara se deve accusar o 
ministro, é só por elle ter aposentado nove ma
~slrados, (apoia.do) e conclue votando a favor 
do pal'ecer. 

O SR. RE1fouÇAs propõe a seguinte emenda: 

• 

"Que é attendivel a denuncia; e se mande • 
aQ ministro responclet·.-Rebouças. » 

E' apoiada, e fica toda a materia adiada pela 
hora. 

Ao meio dia é recebido o Sr. ministro do im·., 
perio com as formalidades do esty\o, e passa-se 
a discutir o capitulo 2º do titulo l º da lei do or
çamento, com as emendas o!fotecidas nn 8'!SSllO 

antecedente. 

O SR. PAULA ARAUJO manda á mesa a seguinte 
emenda: 

,e Marque-se para as despezas da üjCO}a de 
medicina da B.ihia a mesma $Omma determi
nada no orçamento, apresentado pela com
miss!!.o, e com as mesmas declarações nelle 
feitas.-Paida Amujo. » 

O SR. CosTA. FERREIRA manda á m esa a se-
guinte emenda : • 

« Na província do.Maranhão com a escola de 
medicina 14:000$000.-Costa Ferreira.» 

E' apoiada. 

O SR. PERPIGÃO manda á mesa 
emenda: 

a seguinle 
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1< Com o musêu e ac~demia das bellas artes 
11:950$, em lugar <le 11:730$, que vem no § 
8° do art. 3º .-Pe·rdigão. » 

E' apoiada. 
O SR. ARAUJO LurA manda á mesa esta 

emenda: • 
"Para o cursojuriàico 10:000$ para livros 

desde já. -Araujo Lima. " 
E' apoiada. 
O SR. MANOEL foNACIO DE CARVALHO manda a 

seguinte emenda : 
1:600$000 e, Di1·ector do curso juridico .... 

" 9 Lentes proprielarios, a 1:200$ 
cada um.................. 10:800$000 

" 5 Lentes substitutos a 800$ 
cada um ••........ .-......• 

11 1 Secretario com 20$ de gratifi
caçs.o mensal ........•..... 

,e 1 Porleiro encarregado de 
mandar tocar os sinos.::".: .. 

« 1 Official de secretaria .......• 
<( 2 Continuas a 300$ cada um .. 
,, 1 Guarda e correio ..•........ 
« Professor de latim em prosa e 

verso ............... , •.... 
« Dito de francez e ingle:.i: em 

prosa e verso ............. . 
" Dito de rhe!oric•e poelica •.•. 
" Dito de logica, metaphysica e 

ethica .•..••...••.......•. 
« Dito<de arithmetica e geometria. 
<< Dito de historia e g, ographia .. 
<t 4 Substitutos destas mesmas 

cadeiras, a saber : o 1 ° das 
cadeiras de geometria e philo
sophia; o 2º de rhethorica e 

~ geographia ; o 3º de latim rla 
• cidade ; e o 4º de inglez e 

l'rancez a 400$ cnda um ..... 
" 2 premias de 50$ aos do;s eslu

dan tes mais dislinctos de cada 
um dos cinco annos ....•..•. 

<< Para o expediente da secretaria 
e despezas miudas das uulas .. 

« Accresce compra de livros .... , 
,r Bibliothecario, ............. . 
,1 Porteiro .••. _ ..•..•.•••..•• 
r< Escriv!lo ..•............... 
« Amanuense •...•..•.......• 
« Varredor ................... . 

4:000$000 

240$000 

500$000 
400$000 
600$000 
200$000 

600$000 

500$000 
600$0'00 

600$000 
600$000 
600$000 

1:600$000 

500$000 

400$000 
2:500$000 

800$000 
500$000 
400$000 
240$000 
120$000 

,i Bed~l do collegio li:16 ~tes ... . 
« Porteiro, servindo de gua~a s11 _. 

sineiro . ................... • .._ 300$000 

300$000 

<< Moveis para o curso e biblio- · 
theca ....•..•........•.•. 

", Concerto da bibliotheca e aulas. 
200$000 

$ 

Somma total. • . • . 29:700$000 

-Manoel Ignacio de Oarvalho. » ,. 

E' apoiada. 

o SR. MACIEL propõe e é apoiado o seguinte : 
« Artigo additivo. O governo fica autorizado a • 

fazer os regulamentos necessarios para o bom 
andamento das escolas publicas, para que ellas 
correspon<lao em utilidade"á despeza que occa-
sionM. Salva a redacçao.-Maeiel. » • 

O SR. CuNHA,,.MATTOS offerece a é apoiada a 
seguinte emenda: 

« Para as despezas do custeamento e outras 
da commissi\O de e!tatistica da côrle_ 2:000$ 
desde já.-C1inha Mattos. » 

Depois de um longo debate em que fallão os 
Srs. Costa Ferreira, Manoel lgoacio de Car
valho,Maciel, ministro do irnperio, Paula Araujo, 
Carneiro da Cunha, Amaral, Araujo Lima, ,Per -
dig!lo, Cunha.Mattos, Hollanda Cavalcanti e 
Monlezuma, fie[!. encerrada a discussllo. 

O Sa. PERDIGÃO pede e concede-se·lhe que 
retire a sua emenda; e o mesmo acontece com 
o Sr. Montezuroa. 

Posta a materia á votação, passa, salva a re
dacçrio, o cap. 2" do til. 1º da lei do orçamento, 
sendo rep1·ovad,\S as emendas todas. 

O SR. PRESIDENTE dá par,1 urdem do dia a 
discussa.o do parecer ácerca da denuncia dada. 
cori.tra o ex-ministro da justiça Hónorio Her
nreto Carneiro Leao, 1 depois a discussão do 
orçamento do min'1sterio da justiça. 

Levanta-se a sessãO depois das ·2 horas da 
tarde. 

Se•são cm II d'e Julho 

PRESIDENClA DO SR. LlMPO DE ABREU 

SuMMARIO, - Expediente. - Ordem do dia. -
Denimcia cont?·a o ex-ministro da justiça o Sr. 
Carneiro Leão.-Dúcursos dos Srs. ReboUÇ'.1,81 

Cost" Fetreirn. e Veiga.-Adiantento da dis
cussão.- Orçamento da jitstiça. -Di~CU1'803 
dos .Sra. Cm·neiro da Cunha, Fernandes da
Silvâra, Ounha Mattos, Montezumr.i e Souza 
Coutinho (ministro da justiça).- Adiamento 
da d-iscussão pela lioi·a. 

A's H, hora!t-, feita a chamada, comparei.,em 
84 Srs. deputados. _ 

Faltão com parlicipaç!lo os Srs. Moura, Jun
queira, José..Cesario e Baptista Pereira ; e sem 
ella os Srs. Hollanda, Corrêa de Albuquerque, 
Lino, Pinto Chicharro, Pinto Coelho, Ferreira 
de Mello, Gomes da Fonseca, Baptista Caetano, 
Paula Simões e Clemente Pereira. 

.. 

Aberta a sessllO ; é lida e approvada a acta • 
da ar.uecedente. 

EXPEDIENTE 

O SR. 1 º SECRETARIO lê o seguintes officios : 
Do ministro da marinha, transmittindo não 

só as copias dos decretos de 28 do mez pas-
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sado e de 3 do corrente, pPlos qliaes a regencia, 
ern nome cio Imperador houve por bem con
ceder a D. Maria Magtlalen:i da Cunhn , viuva do 
commissario que foi•tlo numero das náos da 
armada Antonio José du Cunlia e ao conselheiro 
o.fficial-maior desta secretaria de estado Joaquím 
Francisco Leal, :-, pl·ncão de que lralão os 
mes mos decretos, pelos motivos n'.lles exa
rados ; mas tau;bem os requerimentos, docu
mentos e informações originaes, que servirão 
de base á semelhante concessão. - A' eorn
m issào de pensões e ordenados. 

E' recebil4l com espec!ial agrado a represen
taçào da c,unari:\ munícípal da villa d,i S. 
&ento do Tamandoá, felicitando esta carnara, 
µelo triumpho da legalidade da província de 
Minas. 

Fica sobre a mesa ~ representação da so
ciedade promolot·a da ins.trucção publica ela im-

• perial cídade do Ouro Preto, pedindo que se 
nll.O conceda a amnistia aos autures da sedíç/\o, 
que na me:;1,:1a cidade teve lugar em <>'noite de 
22 de Mal'!;o ultimo. 

.. 

E' remeltido á commissào de justiça civil .o 
.. requerimento de Caetano José da Cunlw, pe

díndo, que u as;;embléa geral dissolva o irnpc
dimenlo, que oppôz ás suas sentenças o tribunal 
do thesomo ; á cmuruissào ue saude publica o 
de Vicente Ferreira dos Guimarães Peíxolo, 
pcdíuclo ser reintegrado i10 lugar de que fôra 
espoliatlo pela camarn municipal da cidade do 
Recife, sendo esta obrigaua a in<lemnisal-o dos 
seus. vencimentos pela faze11da dos rnemhro,;, 
que contra a ,J.jii votarà"ti, além das nrnis penas a 
que e:;lào sujeitos ; á commíssão de µetic;ücs o 
dos mora,lores do..,.fonnrJso ex-m11nicipio da 
vi!la de S. Miguel das Arê,1~, provillcia de S. 
Paulo e o de Francisco Pcrrnud ; e á ~ecrolar-iu 
o /te Mariano Francisco da~ Chagas • 

Lê-se e apprnu-se o si,guinle rcqueri,nenlo ; 
" Requeiro 1ue se peça no governo 11111,i cct·

lidno pelo Banco do Bn1zil, de modo qne faça 
fé, do-numero de cessões de apolices do mesmo 
bainco, Mas desde o 1º de Maio cleste anno, 
até 30 de Junho proximo passado, com decla
ruçao dos nomes dos cessionat'Íos e das pessoas, 
que aclualmenle possncm as rnesrn,is apoiices. 
-O deputado Jfontezwna, " ., 

Sn.o approvados os se~1ti nte~1,1receres : 
cc A commissao de justiça criminal, a quem 

foi presente a proposta do poder executivo rela· 
tiva á liberdade da imprensa, reconhecendo com 
o governo a necessidade de reprimir os abuzos, . 
que aliás Dão póde offe.i;ectr á sociedade aquellcs 
bens e vantagens, que são de esperar da sua. 
insl.ituiç/lO ; e parecendo-lhe que alguns artigos 
della podem atacar d.e-alguma maneira a base 
desse nH111,u1ci:d de liberdacl<l legal, quando 
alíás :i 1111rntc do governo nno ó cerla111ente 
senão reprimir os abuzos; é de parecer, qth: a 

mesma proposta seja impressa, parn entrar em 
discussM com as emendas segninles: 

« Seja o supprimidlJS os arts. 1° 2• 3º 4º 5º e 
6° da proposta. • 

« O art. 7° seja redigido assim : 
« Os que por meio de escriplos impressos, 

lithographados, ou gravados provociirem di
rec:lamcnle, ou insinuarem como necessarin, ou 
util a reslauraç~o de D. Pedro duque de Bra
gança ao throno rlo Brazil, ou a que se tente 
algum uos crirneE esr,er.íficaclos no;; arls. 68, 
69, 85, 86, 87, 88, 89, 92 e 1J3 do codigo cri
minal, serao ptmidos com prisM por 2 a 8 
anno, e multa corresµondente·á metade do 
tempo, 

« O art. 8' redija-se assim : 
O ~ ' . 

« f!"que por meIO dos mesmos escnptos pro-
vocarem directamente a que se tente algnm dos 
crimes especifieados nos arls. 91, 110, 111 e 116 
do mesmo codigo, sejão punidos com prisM por 
1 a 4 unnos e mnlta correspondente á melaue 
do tempo. 

" O art. 9º seja assim redigido ; 
,e Qna ndo os mes1nos c1·imes ; ·;peciflcndos 

nos nrl.igc,s antecedentes fôrern provocad os di
rec:tamente por meio <lc escriplos, não impressos, 
uffix,:dos nos lugares publicas, ou que corl'l'rem 
por mais de 15 pe,::ôas, ou pol' discurses em, 
publica~ reu11iões, serão punidos com metade 
das penas mareadas nos artigos acima. 

cc No arL 10. Ern lugar das pa!avras-µunidos 
~orn a terça parte das penas-diga-se-com 
a quarta parte llas penas, que estiverem decre
lluius etc. 

ARTIGOS ADD!T!VOS 

,, A digo. São respons:1Veis por qualquer es
criplo julgado com ,1b11s0, não só o editor, corno 
o autor e nll.o poderá isentar-sfl dn responsabi
lidade o cdilor, <.:Olll a UJJl'ese11taç!l.o do· que se 
diga autor, caso em que a pena respectiva será 
ateu,wcla ao editor na l!!rça parle e deverá a 
responsabílídade conter o uume e co3nome cio 
r<es~onsavel, nm da s11a reside11cin, numero eh 
casll', o emprego ou ind11stria tle que vivr, e ter 
o n•sponstwel ·1'i"qualiclade parn ser eleitor, salvo 
quando tratar ele causa propria. 

cc Artigo, O impressor será lambem rcsjion 
snvel pelo escripto na falta dos quesitos meneio 
natlos no ' artigo antecedente; e quando eva
dindo-se o edítor, ou o responsavel, lhe fôr 
provado, que teve razào para desc:onfiar das 
suas intenções e não obstante se prestou á im
pre$sllo. 

" Artigo. Todo o cidad!lo, no goso dos seus 
direitos políticos, p6de denunciar ao promotor 
publico qualquer cscriµlo, que coulenha abuso 
nos lermos d..1 •presente leí ; bem assim de
nnncíi1l' e accusar o abuso pelos meios legaes 
pera11te a compelente autoridade ; e quando o 
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• 
promotor assim ·advertido llão denunciar o es
cripto e este fôr julgado depois com abus.9, 
ser-lhe-na imposta a pena da perda do seu em
pri.go. • 

" Artigo. O promotor publico terá o ordenado 
annual que o governo na côrte, e os presi
dentes em conselho nas pro vincias, lhe marcar, 
segundo o seu trabalho e permittirem os reditos 
publicas da camara, ou · camaras respectivas, 
dependendo ela approvnção da assembléa geral. 

" Paço da camnra dos d epútados, em 10 de 
Julho de 1&'l3.-Fi-ancisco de 8olh.a Paraisa. 
--rH. J.(B. Paim.-F. ele P. A. Albnquerqtte. ,, 

Das com missões de f~stiça criminal e guerra: 

«Como fim de preencher o corpo de guardas 
permanentes, creado pela lei de 10 de Outubro 
de 1831, para m ant~,r a tranquillidade publica, 
auxiliar a justiça e prestar outros serviços in
dispensaveis, que hoje pes1\ct demasiado sobre 
os guardas nacionaes, µropõe o pai;l.er executivo 
por intermeilio do minis tro e secretario de es
tado _ .. dos negocios da jnstiça algumas provi
dencias na presente...,proposta, a qnal as com
missões reunidas de justiça ceiminal e guerra 
entendem qL1 e seja convertida em proiecto de 
lei, que ellas têm a homa de subrnetter á consi
deraç!lo da camara para ser discutida com a 
seguinte alteração: 

" A assembléa geral legislátiva resolve: 
,e Os arts. 1 º, 2º, 3º, 4º, 5° e 6º substituídos 

pelos segu.intes : • 
« Art. 1º. O soldo dos · sargent~ das com

panhias do corpo dos guardas permanentes fica 
elevado a 25$, dos furrieis a 23$ e o dos~b()s 
a 22$ mensaes. 

« Art. 2º. Os individu<J,s que se engajarem no 
referido corpo por'3 annos, • que bem servirem 
venccráõ na c6rte e provincia do Rio de Janeiro 
mais ..\\O$, pagos 11.0 fim do triennio. 

e, Art. 3•. O governo fica autoNSado para 
crear na côrte e provincia do Rio de Janeiro 
mais duas companhias4e actdi~~s, tirados com 
preferencia d' entre os reform ados e veteranos do 
e"-ercito com " soldo de 500 réis diarios. 

cc Ar!. 4°. Fica.o r evogadas as disposições em 
contrario. 

cc Paço da camara dos deputados, em 10 de 
Julho de 1833.-H. J . de BarroB Paim.-F.
de Paula ;il lmtdda e Albuquerque. -F. de Soicza 
Paraiso.-F. do R ego B ai-ros. 

Das i;tlesmas comrniss0es : 

" As commissões de justiça crimioal e ~ 
guerra reunidas examinárao attentamente a ' 
proposta do poder executivo apresentada á esta 
camara pelo ministro da justiça, tendo por ob
jecto fazer algumas alterações nl) \ei de 1B de · 
Agosto de 1831 e resoluçll.o de 25 de Outubro 
de 1832,.ácerca '!a organisação das guardas na-

- cionaes, as quaes o governo julga necessarias 
para o melhor desempenho das incumbencias, 

que a lei põz á cargo de tal instituição, e são de 
parecer, que ella seja convertida em projecto l"le 
1ei e adoptadn com as seguintes emendas ; • 

cc Art. 1 °. (Substitua-se o seguinte:) 
cc O governo fica autorisado para nomear em 

lugar de ii;i.struclores os majores e aj udan tes dos 
corpos das guardas nacionaes, tirando-os d'enlre 
os officiaes de linha, pelo tempo e para aquelles 
corpos que julgar conveniente. 

. " Arts. 4º, 7º e 10, sejll.o supprimidos. 

« Paço da camara dos deputados, em 11 de 
Julho de 1833.- Oandido Baptista de Oliveira. 
- H. J. B . Paiin. - F. S. Paruiso. - Vieira 
Souto.- F. de P aula Almeida Albuqtterque, 
com restricções. " \ 

São lambem approvados os segui ntes: 

" O conselho geral da província do Pará re
presenta a necess idade que ha de se venderem, 
em hasta ~publica, os estabelecimentos do Ca
coal e pesqueiros da illia de Joa trnes com os 
predios, e mais ul.ensilios a elles pertencentes, 
visto qt1e \r,es estabelecimentos são mais gra
vosos do que nteis á faz;.nda publica. 

" A con1mis sã.o lendo 1:xaminatlo o projeclo 
de lei do (l l'Çamento, e achando ahi providen
ciado o que representa o conselho, entende que 
nenhuma providencia é neccss~ria. 

« Paço da cama1·a dos deputai.los, em 8 de 
Julho de 1833.- Valasques.- Rezen,de. " 

cc A' com111issil.o das ,camaras municipaes foi 
presente o requerimento da carnara da cidade 
de Belém do Grao Pará,..em que se queixa do 
esbulho, e violencia que lhe fizera o presidente 
da província , das terras marinhas que lhe fora.o 
concedidas por s esmaria e ora mandadas afornr 
por aquelle presidente ; e, á vista das razões 
allegadas por aquella. ca.ma.ra, e da disposi1,ão 
tE:rmioanle dn § 14, tit. 4º, lei de 15 de No
vembro de 1831, entende a commissão, que in
fundada é a queixa da C<1m,1ra ; visto que o pre
sidente em sua conducta nada màis fez do que 
pôr em exacta execuçllo a disposiçllo do men
cionado artigo, e que nest~enli<lo se officic ao 
governo. • 

" Paço cj,-1 camara dos dep11tados, em 10 de 
Jul~o de 1833.- B(l,ptistu. Pe:reiw.- A. J. de 
Le.~sa. »-

« A com missão de pensões e ordenados vio 
o requerimento de José Mathias F erreira de 
Abreu, official -rnaior da secretaria do governo 
de S. Paulo, em que pede decisão d e uma sua 
represenlaçno, que h a quatro annos existe nesta 
augusta camara ; e verificando-se pelo exame a 
que procedeu, que no mesmo anuo de 1830, 
em que e1la foi apresentada, se offoreceu, e 
julgou-se objecto de deliberaça.o a resoluça.o, 
qne se acf1a impre,sa sob n.174, com data de 
30 de Julho ; sobre a pretençno d o s upplicante 
a commissão só tem de lembrar a necessidade 
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de ,attender-se á justa reclamação que lhe foi 
enviada, para que se dê o conveniente anda· 
mento ao projecto de ref'olução offereci'do, logo 
que as circumstancias permittão. 

« Paço da cart1ara dos deputad,2s, em 8 de 
Julho de 1833.- J. F. Toledt.- J . M. Ccw· 
nefro da Ounha. » 

" A commissão de pensões e ordenados exa· 
minou o requerimento de Marcellino Pinto Ri
beiro, em que allega, q:rn tendo servido pelo 
espaço de 31 annos o emprego de provedor dos 
regisiros da Parahyba e Parahybuna, perce
bendo sómente os emolumentos que pagavD.o os 
viandantes, fora.o elles supprimidos pela reso· 
lução de 14 de Outubro de 1831, e em conse· 
guencia pede como indemnisação o equivalente 
do rendimento do mesmo officio, pela lotação 
a que se procedeu para o pagamento dos novos 
direitos. - .. 

« A commissil.o de pensões e ordenados, con· 
formando-se com o parecer do procurador da 
corôa e fazenda, que encontrou entre os docu
mentos apre~entados, julga que talvez seja des
necessario este emprego, e por isso nas cir
cunistancias de ser abolido ; assim como, que 
a indemnisação requerida sendo considerada 
como pcnsM,_pl!o compele á esta augus.La ca
mara o seu deferimento. 

« Paço da camara dos deputados, em 8 de 
Julho de 1833.- J. F. de Toledo.- J. M. 
Cameiro da Cunha." 

ORDEM DO DIA 

Continua a discuss:i.o do parecer da coo1-
miss1!0 especial encarregada de examinar a de
nuncia dada contra o ex-ministro da justiça o 
Sr. Carneiro Le:i.o, com a emenda apoiada na 
sessão anterior. 

O Sr. Rebouças em um longo discurso sus
tenta a opinião que ha emittido contra o pa
recer da commissllo, e responde aos argu
mentos que se haviao expcndido em contrario. 

O Sr. Costa Ferreira falla na inateria, e 
vota contra o parecer e a emenda do Sr. Re
bouças, por julgai-a desnecessaria; e diz nrnis 
em 8poio da sua opinião, entre muil::is razões 
.que expende, que será uma infelicidade para o 
Brazil, se contin11.arem as relações no pé em 
quie se ash:i.o. • . :i ' 

O SR. HENRIQUES DE-".E~Nm"defende opa-
recer da commiss:i.o. • '• 

O Sr. Costa Ferreira pede a palavra para 
responder, e com effeito assim o (az declarando 
que um ::5r. deputado havia dito que o mi
nistro só devia ser accusado por ter aposentado 
nove dezembargadores ; e que elle deputado 
responde que se o ministro tivesse aposentado 
a lodos, talvez merecesse a sua approvação ; 
porém que fizera o contrario; que aposentára 
uns, e nomeára- outros. 

O illustre deputado continua a ctiscorrer 
sobre a mnteria no mesmo sentido. 

O Sr. Veiga cxpende razões sobre o parecer 
e vota eon lra elle ; nil.O pelo que o ministro fez 
mas pelo que lhe succl'deu, ou os que lhe 
succcderem, poss:to fazer. 

A discussD.9 fica adiada pela hora. 
Dnmlo meio-dia , e annunciando-se estar no 

salno immecliato o Sr. ministro da justiç~, é in
troduzido cbm m=< formalidades do estylo, e 
toma assento. 

Entra em discuss~o o orçamento na parte 
relativa ao ministerio da justiça: 

CAPITULO Ili 

l'tfinistei·io dos negocios dajustiçci -

" At·t. 4". O ministro e secretario de estado 
dos nci:;ocios da justiça é autorizado a despender 
em todo o imperio, no anno financeiro desta 
lei: , 
§ lº. Com a secretaria de es· 

tado, seu expediente e cor-
reios . . . . . . . 21 :640$000 

§ 2". Com o tribunal supremo 
de justiça. . . 68:900$0üe 

§" 3º, Com as relaçõ~ . . . 200:000$000 
§ 4°. Com a ca14ella imperial e 

culhedral do Rio de Ja· 
neiro . . . . . . . 

§ 5º. Com as demais cathe
draes e relãçoes ecclesias-
licas. . . . . . , . 

§ Oº. Com ensaios para o ~sta
hel ecimento de colonias 
de degradados e vaga· 
bunllos,. . . . 

§ 7º. Com dcspezas eventuaes. 

48:395$800 

66:459$000 

12:000$000 
8:000$000 

425:394$900 
Vêm á mesa e são apoiadas as seguintes 

emendas: 
" Ao § 51'. Que se elevem a 300$, os orde~ 

nados dos 4 conegos da cathedral da Bahia, 
que vencem 150$, cada um . Salva a redacção. 
- FernandeB da Silveira. " 

Do Sr. R~ende ao art. 5º: 
" Com as demais cathedraes e relação ~ele· 

siaslica 62:958$270.- R ezenâe. " 
Do Sr. Toledo ao § 4º: 
« Supprima-se a quantia de 360$, de en· 

crespamento de roupas da capella imperial.
Toledo." 

Do Sr. Montezuma : 
« Artigo additivo. Os desembar~=1dores em 

qi.anto não se melhorar o meio-circulante, tera.o 
de ordenado 2:000$000. 'E os outros empregados 
publicas que, na conformidade da lei, devem 
perceber o mesmo que os dezembargadores, 
continuaráõ a ter o mesmo que até agora, em 
quant9 se não melhorar o meio·circulante:'"
Montezmna. » 

.. 
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O. Sr. Oa.rneiro da, Cunha. oppõe-se á todas 
as emendas, que augmenta.o as despezas, e 
tambem diz qne nao é isto objecto que entre 
na lei do orçamento. 

E' lida e apoiada a seguinte-emenda : 
« Com ens1ios rara colonias de degradados 

e vag~lmnrlos, 50:0008000.- Carnei-ro Leão. » 
O Sr. Carneiro Leão sustenta a sua opinião 

e pretende êlemonstrar que os 12:000$ marcados 
110 capitulo é muito pouco, pois que seria ne· 
cessaria fazerem-se casas de correcção, mas 
como n!lo seja possível fazerem-se já, é de opi
nill.o, que se suppra esta ,falta com as refet'idas 
colonias. 

O Sr. Ferna.ncles da Silveira. sustenta a 
sua ernenda, que augmenta os ordenados de 4 
conegos da Bahia. 

O Sr. Cunha Mattos falla na materia em 
questil.o, e sobre a emenda do Sr. Carneiro 
Leão diz, que lhe parece pouco os 12:000$ 
para essas colonias, e por isso approva a 
emenda. 

O Sr. Montezuma. diz que se levanta para 
dar os motivos em que se tem fundad:1 para 
fazer a sua emenda, a qual emenda, é para 
que os dezernbargadores tenhão de ordenado 
2:000$ e que os outros empregados tenhão o 
mesmo que até agora têm per•!ehido, emquanto 
nãO se melhorar o meio circulante. 

O il1ustre deputado mostra que o autor do 
parecer tinha marcado para os dezembargadores 
7 mil cruzados, o que julga excessivo, e que 
lhe parece sufficiente o ordenado de 5 mil 
cruzados ; que está persuadido que esta 
emenda ha de pa~ar, por isso mesmo que 
nesta casa ha muitos Srs. dezembargadores 
que votarão por ella (apoiado); apoia lambem 
a· emenda do augmento de ordenado para os 
conegos da Bahia ; diz que lambem apoia a 
emenda de 50:000$ para colonia, mas que não 
é de opinião, que este objecto se.ia encarregado 
ao governo, attendendo a muitos outros ob
jectos importantes de que elle está encarregado; 

- e lembrando-se o illustre orador de algumas 
repartições, falla no negocio para se incumbir 
este ao conselho supremo ,militar. 

Toca na administração do ministro da jM
tíça e discorre largamente• sobrEJ,l ella, e' pede,, 
que o Sr. ministro lhe dê explicação sobre um 
facto acontecido com um juiz de paz, que o go· 
verno suspendeu. 

. O Sr. Souza Couti~ho ( ministro da justiça) 
diz que ha uma lei, que maneta suspender os 
juízes de paz, quando elles não cumprem com 

~ as suas obrigações ; que o juiz de paz á quem 
se mandára responder, guardára os papeis, e 
não_ respondeu a cousa alguma; e que houve 
queixa contra elle ; que emfim o governo o 
suspendeu, porque a lei o autorizava. 

O SR, MoNTEZUMA responde ao Sr. ministro. 

o SR. SOUZA COUTINHO ( minwfro da justiça ) , 
torna a· dar uma nova explicação. 

Tambem falia sobre a questão o Sr. Paula e 
Souza. 

Dada 11 h;ra fica adiada a discussão, e re
tira-se o Sr. ministro com as mesmas forma
lidades com qne entrára. 

Ordem do dia 12 a mesma de hoje. 
Levanta-se a sessll.o ás 2 horas da tarde. 

Sessão em 1~ de Julho 

PRESIDENCIA DO SR. Lrnll'O DE ABREU 

SunmAR!O.- Expediente.- Ordem do dia.
De1mncia contra o ex-ministro da ,iu;;tiça o 
Si·. Carneiro Leão.-Discur.sos dos Srs. Car-

-neiro da Ounha, Cimha JJfattos e lJ-Jonte
zwna.- Orçamento dajustiça,.- Votação.
Pareceres adiados. 

A's 10 horas feita a chamada comparecem 
83 Srs. deputados. 

Faltão com causa pr.rticipada os Srs. Torres 
Vasconcellos, Moura, Sebastião do Rego, Jun
queira, Miranda Ribeiro e Baptista Pereira ; e"' 
sem ella os Srs. Corrêa de Albuquerque, 
Lino Coutinho, Chicharro, Baptista Caetano, 
Ferreira de Mello, Gomes da Fonseca, Pinto 
Coelho, Simões e Clemente Pereira. • 

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

EXJ?EDIENTE 

O SR. 1 º SECRETARIO lê os seguintes officios: 
Do ministro da guerra, devolvendo o reque

rimento do major Joaquim Manoel da Silva, e 
referindo-se á resposta dada a respeito, em 6 
de Setembro do anno passado, cujo extracto 
remette por copia.;_ A' commissll.o de guerra. 

Do mesmo ministro, dando as infíJrmaçl'les 
exigidas ácerca do requerimento de Antonio 
Francisco Leal.- A' commissão de pensões e 
ordenados. 

Do ministro do imperio, respondendo que a 
regencia, em nome do Imperador, receberá 
hoje ao meio-d1a a deputaçll.o desta camara, de 
que trata o officio de 10 do corrente mez.
Fica a camara inteirada. 

,i;/ao á_commíss:i.o de justiça criminal o re
queri'NH!t1to de Antonio Manoel de Souza e 
Joaquim Pinto Madeira; e á de petições o de 
Renato Pedro Boiret . 

Fica sobr~ a mesa o requerimento de D. Ma
rianna Henriqueta Ferreira ~ Brito, pedindo a 
approvaça.o da pensão que lhe foi concedida. 

Mandão-5e entregar os documentos pedidos 
por Innocencio José Galvão. 

PARECERES 

1º, « A' con\'missllo ecclesiastica foi presente 
o requerimento dos moradores da povoaçao do 
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Paperi da •provincia do Rio Grande do Norte 
em que expõe a nece~tiidade de ser elevada â 
igreja parochial a capella de N. Senhora do 
O', da mesma povoação, desmeinbrando-se da 
m:ill'iz de Sant'Anna da villa de S. José de 
Mipibú. 

cc Allegão que ha mais de 30 annos trabalhão 
s~11: fructo nessa pretenç,ão, tendo dirigido mul
t1~hcad?s 1·epresentaçõcs, _e fervoro'"as sup
plicas as competentes autondatles ecclesiasticas 
e civis. Que a dita capella foi erecta á custa do 
povo, e se acha decentemente ornada á expensas 
dos seus moradores. Q11e o conselho geral da 
província já tomára em çonsideração, como é 
do seu dever, uma representaçãO da camara 
municipal da dita villa de S. José, em data de 
26 de Janeiro de 1831, baseada nas recla
mações e urgencias dos povos ; em con8e· 
quencia da qual, propuzera á esta augusta ca
mara e assembléa legislativa a creação da dila 
freguezia. 

« Que lhes consta que a proposta tlo conselho 
merecera a approvaçM da camara dos Srs. de
putados, mas qt1e infelizmente fôra rejeitada na 
dos Srs. senadores, e que rnotivárn a lodo 
aquelle povo uma sensação e desconlenlamento 
superiot· á toda a expressão. Que continuando 
as suas necessidades espirituaes, os eleitores e 
habitantes daquelle lugar, valendo-se tlo direito 
·de petição que a constituição do i111perio lhes 
garante, e da justiça e alttt s;ibedoria do corpo 
legislativo, se animão novamente a vir com 
submissão, reiterar a sua eupplica, na intima 
persuasão de obterem o ,·emedio dos soa; males, 
que tanto mais se tem engravecido, quJnto se 
lhes tem ratardado o deferimento. . ... 

<< Elles se dirigem até mui positivamente ao 
seu unico representante por aque!la província 
com um memorial na boa fé, de que levaria ao 
conheci~1ento dessa augusta assembléa a sua 
representaç~o. • .. 

« A commissão olhando de perto para a reli· 
giosidade, modestia, pers~veranQ~ e paciencia 
destes povos em uma luta til.o 71iuturna para 
conseguir o quç a outros em circumslancias, 
aliá; menos urgentes tem sido til.O facil, julga 
sobre maneira atlendiveis as razões, que offe· 
recem, já pela natureza do objecto, já pelo di
reito que lhes garante a constituição, já pela 
diuturnidade do soITrimento dos seus males, e 
já finalmentt! pot· haver sido este negocio pro· 
posto pelo conselho geral da provincia, como 
era de sua atlribui'ção, e dever, tendo Sido le
galmente representado pela camara respectiva 
á requerimento dos povos. E não podendo a 
commissão deixar de condoer-se da sorte dos 
supplicantes, que não devem merecer á esla 
augusta camara menor consideraçao, e desvelos 
do que os de todos os outros i;tontos do Brazil; 
é de pareCE)f, que "'41hes defira de prompto com 
11,,seguinle resolução : .. 

« A assembléa geral legi~lativa resolve : 
« Art. l.º Fica desmembrada da matriz de 

Sant'Anna da villa ele S. José de Mipihú e 
elevada á igreja parochial a capella de N~ssa 
Senhora do O' da povoação de Papari. 

" Art . 2. º A carnar,1 municipal respectiva lhe 
fi_irnrá os li11:ites mais analogos, e adaptados ás 
c1rcumstancias locaes, proporcionando e har· 
monisan~o, q,wnto fõ t· possível, os interesses e 
commod1dnde~ dos parochianos de uma e outra 
freguezia. · 
~ « Art._ 3.º Ficam revogadas as disposições · em 
contrano. 

Paço da camara dos depulfidos, em 10 de 
Julho de 1833. - Fi-ancisco de B 1ito Guerra. 
-Antonio Maria de Mou1·u.-M~oel Ignacio 
de Carvalho.n 

Approvado, e a resolução a imprimir-se. 
2.º cc Representa José Bonifacio de Oliveira 

Fontoura que- tendo obtido em 1823 a serventia 
vitalicià do offkio de escrivão da provedoria da 
comarca de S. Jono cl'J<:l -Rei, sendo então o seu 
rendilllento lotado em 1:600$000 de que pagou 
_novos e velhos direitos, -ora pelas uovas mu
danças ficou reduzido a 200$000, e µor isso re
quer, que se lhe dê. um emprego, afim de ter 
meios pará manter sua familia. A commissao 
d_e pensõe:; e ordenados julg.,, que o seu defe
rimento compele ao poder executivo, á quem 
a co11stituição incum l.,e o provimen to dos em· 
pregos publicas. 1 

« Paço da camara dos deputadr.s, em 8 
de Julho de 1833.-J. F ..• de Toledo.-J. llf. 
Canteiro da Cimhri. >• 

Approvado. 
« A' commissM dos conselhos geraes foi pre

sente a representaça.o do conselho geral da pt·o
vincia do Maranhão, em qne pela segunda vez 
representa, e pede á assembléa geral a graça da 
amnistia para os individues cornprehendidos 
nos crimes, e acontecimentos, que ti verão lugar 
naquella província nos dias 13 de Setembro e 
20 Novembro de 1831. 11 

« A commissào (antes de ser enviada are
presentação daquelle conselho) saben'll"o, que 
no senado se.havia inir.iado um projecto de 
lei pa,i;a amnistia, em que se comprehendia a 

-província- do Marnnhao, pareceu-lhe conve
niente demorar qualquer medida, que houvesse 
de apresentar sobre o mesmo objecto, até que 
se decididse no senado aquelie projecto ; mas 
como nesta augusta camara já fosse didlribuido 
tJ referido projecto e a ·commissao esteja con
vencida que com essa medida a assembléa geral 
chamará ao centro commum tantos indivíduos, 
que por suas idéas menos discretus se ,_lesli· 
sara.o dos seus deveres, acarretando dest'arte 
innumeraveiS' males, que necessariamente terão 
soffrido suas innocentes familias. E', portanto, 
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de parecer que se dê para ordem do dia o pro· 
jeclo vindo do senado sobre a amnistia. 

<e Paço da camara dos deputados, em 10 de 
Julho de 1833.-ValasqiieB.-Rezende.» 

Approvado. 
O SR. MoNTEZUMA, pede qne se trate deste 

objecto logo que termine aquelle que está em 
discussão das onze ao meio-dia. 

4º. cc A commissao de pensões e ordenados, 
não se achando habilitada com as informações 
necessarias para interpôr o seu parecer sobre os 
1·equerimentos annexos de varios empregados 
publícos, que pedem augmento de seus orde
nados, e nem estando ao seu alcance conhecer 
qua11to razoavelmente se poderá augmentar em 
relação ao trabalho e circumstancias do paiz, o 
que em verdade rnelhor seria regulado, á vista 
de propostas do governo sobre todos os empre
gados em geral das repartições e estabeleci• 
menlos publícos, á que elles pertencem, requer 
que se peção informações ao mesmo !i(OVerno. 

cc Paço da camara dos deputados, em 8 de 
Julho de 1833.-J. F. de Taleclo.-J. M. Cat·· 
neiro da Ottrlha. » 

Apprôvado. 

5º. "Foi visto pela con'imissão de estatística o 
officio do presidente da provincia de S. Paulo, 
remettett'do a cópia da acta do conselho do go
verno, da qual consta a divisão dos termos e 
comarcas que fize!"Jo, em consequencià da dis
posição do art. 3° do <;odigo do pro.cesso. 

··-A'"cóêiímíssàà julga achar-se a dita divisão nos 
termos de ser apµrovada, com a unica alteraçno 
d~ ~erem igualados os ordenados dos juizes de 
d1re1to naquella provincia e µara isso offerece 
uma resolução. 

cc P ,iço da camara dos deputados, em 3 de 
Julho de 1833.-Gabriel Getiilio M~nteiro de 
.Jkndonça.-Luiz Augusto May, em parte.-A. 
J. da Feiga. » • 

A?iado por se pedir a palavra. 

• ORDEM DO DIA• • 
Continua a discussão do parecer sobre a cte

nunci~ contra o ex-ministro da justiça o Sr. 
Carneiro Lel'lo com a emenda do Sr. Rebouças 
apoiada anteriormente. ' 

9 Sr. Carneiro da. Cunha antes de co
0

rneçar 
a fallar sobre a materia µ~de ao Sr . presidente'; 
que man?e cn.llar a musica dos qarbciros, que 
o não de1x:a fallar; ou que toquem menos ; e 
pondéra que nilo é só a musica dos barbeiros 
C omo ás vezes otoque dos sinos. ' 

( O illustre, deputado senta-se, ~só conti111ua 
afallar depois de ter ceswdo o estrondo.) 

mostrar que não é escravo co poder, como 
se dizia ; e declara que ;,nunca requererá 
consa alguma ao governo, nem para si, 
nem para parente seu ; depois de ter feito 
algumas observações, conclue votando pelo pa: 
recei·. · 

O Sr. Cunha Ma.ttos diz que quando tinha 
tornado assento nesta camara, já se· tinha 
apresentado os papeis sobre a accusação do mi
nistro; que soubera que elle aposentára a nove 
desembargadores, e que os decretos das suas 
aposentadorias tinhão vindo para á camara, para 
serem approvados e que está da parte da ca
mara o decidir esta materia ; que elle deputado 
tem sempre censurado o arbítrio do governo, 
nessas reformas e aposentadorias ; pergunta se 
acaso se tem chamado á responsabilidade 
esses outros ministros, que aposentáràa a tantos 
desembargado!'es, que reformárllo militares etc.; 
que se a accusaçl'lo passar, o ministro hade res
ponder e do que depois apparecer, é que elle 
deµutado teme,; diz mais que o coraçitO do 
homem está muito arruinado; que tinha appa
recido em um papel, que elle deputado, tinha 
vindo do Porto com uma carregaçl'lo de alhos e 
de cebolas etc.; que todos se riem ; e eis o que 
elle queria evitar a respeito dos desembar
gadores, porque talvez appareçao cousas que 
não lhes faça muita honra, e que para elles 
póde ser que seja melhor que a accllsação nai;> 
passe. D-eµois do iliustre deputado ler feito 
outras observações sobre a materia, conclue opi
nando :1 favor do parecer. 

O Sr. Montez'\flha. diz que é obrigado a dizer 
duas palavras sob ré o parecer da comrnissao e 
sobre a accnsaçllo do et-ministro, o Sr. Honorio 
Hermeto Carneiro LellO ; que tem dilo, em 

• geral n~sta casa que nl'lo dá em homem 
deitado e que se inclina mais a absolver, do 
que a condemnar, e discorrendo sobre o parecer 
diz que ligara se vê obrigado a afastar-se 
destas max:imas ..... 

O i\lÜst~ orador fali anelo largamente sobre a 
materia, lê 'alguns artigos da constituição, assim 
como da ordenação, e pretende demonslrar, 
que a magistratura brazileira nãO é só indepen
dente pela constituic;ão, como pela legislaçao 
aclual da assernbléa, que já nao está á c•rtesia 
do poiler executivo; e depois de-ter expendiclo 
muitos outros argumentõ"s, conclut!" dizendo 
que se quizer a carnara que declare, que o 
poder judiciaria é independente, elle absolverá 
o ex-ministro. 

.. Esta discussão fica ad~da pela hora. 

Defende o parecer da commissão, f)'l'etend'r 

Pouco antes do meio dia sahe a deputaçl'lo e 
voltando o Sr. Henriqties de Rezende, como 
orador, "1iz que recebida com as formalidades 
do estylo, lêra perante a regencia, em I\Qme do 
Imperador, o seguinte discurso : 
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« Senhor :-A camara dos deputados, tendo 

maduramente reflectido, e dado o devido peso 
á mensagem da regencia, em nurne de V. M. 
Imperial, viu com horror a exitilencia de planos 
atrozes, que urdem os inimigos da prosperidade 
do imperio, e da ordem de cousas actualment~ 
estabelecida. A camara dos deputados apre
ciando devidamente a solicitude e desvelo da 
regencia, em nome de V. M. Imperial, pelo be,m 
e felicidade da naçao, nos ordenou que viesse
mos assegurar-lhe, que firme em sustentar a 
honra da naçilo brazileira, o systema monar
chico constitucional, o throno de V. M. Impe
rial, e com elle a gloriosa revoluç:to de 7 de 
Abril, coadjuvará o governo em tudo que fôr 
constitucional e justo, para evitar· o opprobrio de 
uma restauraçtto ; e que, tomando em conside
raça.o as suas propostas, adaptará além disso por 
si todas as medidas, que julgar convenientes, 
para impedir mesmo, que o Sr. duque de Bra
gança volte á este imperio, debaixo de qualquer 
titulo que seja. 

Diz mais o illustre orador, que a regencia 
em nome do Imperador, agradecia os senti
mentos e patriotismo da camara. 

A resposta é recebida com muito especial 
agrado. 

Continua a discussão <lo orçamento da repífr· 
liçao da j1tsliça, c11m as emenclus apoiadas, in· 
clusive a seguinie offererida hoje pelo Sr. Ma· 
noel Ignacio de Carvalho. 

« Emenda ao art. 4º § 5º :-Accrescente-se-
2:377$ para augmenlo das congruas e tn 'lis 
despezas da calhedral de Olincla.-.M. I. de Car· 
valho.» 

E julgada discutida a materia, sll.O appro
vados o art. 4º e os§§ l!, 2°, 3", 4", 5º e 7º, e a 
emenda do Sr. Carneiro Leno ao § 6°, que foi 
rejeitada ; assim como o suo as emendas dos 
Srs. Montezuma e Toledo, ficando prejudicadas 
as dos Srs. Manoel Ignacio de Carvalho e l~er
nandes da.Silveira; tendo sido retirada, a pedido 
do se11 autor, a do St". Rezende. 

Vinte minutos depois do meio dia r~tira-sc o 
Sr. presidente, e o Sr. vice-presidente occulla 
a_adeira. 

Finda a ordem do dia, é veni:ido que entrem 
em discussão pareceres adi>1d<1.l1 e n!l.o continue 
a do da commissàO especial sobre a denuncja 
contra o ex-ministro d" jusliça~o Sr . .Carn,iiro 
Leao, é lido, e approvado o desta mesma corn
misssão sobre o requerimento do desembar
gador Caetano Fer1·az Pinto, que pedia ser re. 
integrado no lugar em que fôra aposentado. 

Entra em discussa.o o partcer arliãdo rla com
missllo de pensões e orllenados, sobre o rcqueri
m~to de M,.noel de Aravjo Porto Alegre, que 
pede uma pensll.o para estudar em França a 
arte de pinturn. 

TOMO ll 

Vêm á mesa e sito· apoiadas as seguintes 
emendas: 

Dr. Sr. Ferreira da Veiga: 
« Proponho como emenda ao parecer Lia 

commissão o seguinte projecto ele resol uça.o : 
cc A asseuú,>léa geral legislativa resolve: 
« Art. unico. O governo fica aUtorisado á dar 

uma pensa.o de 400$ annuaes por espaço áe 
3 annos á Manoel de Araujo Porto-Alegre, para 
estudar em França a arte da pintma. 

« Paço da camara dos deputados, em 1i de 
Julho de 1833.- F. da Veiga." 

Do Sr. Ribeiro de Andrada : 
"A assembléa geral legislativa resolve: 
" Art. l°. Conceda-se ao cidadao Manoel de 

Araujo Porto-Alegre a pensão annual de 600$. 
« Art. 2º. Esta pensi!.o durará por espaço de 

tres annos, tempo necessario para o completa
mento de seus estudos em Pariz. 

« Paço da camara dos deputados, em 12 de 
Julho de 1833.- Ribeiro de Andrada. 

Do Sr. LfJbo de Souza : 
cc Assembléa geral legislativa resolve: 
« O governo é autorisado a assistir por espaço 

de tl'es annos ao cidadão lJrazileiro Manoel de 
Araujo Porto-Alegre, com a quantia de 600$ -
annuaes em França, onde foi aperfeiçoar-se em 
bellas artes.-Lobo de Souza. 

Do Sr. Paula Arnujo: 
" O governo fica lambem autorisado a soe

correr com a quantia de 600$ por uma só vez 
ao cidad!l.O Francisco Luiz e Souza, que se acha 
em Montpellier.- Paula Am1\fo. 

O SR. FERREIRA DA VEIGA pede e lhe é con
cedido o retirar a sua emenda ; e find>,1 a dis
cussão é rejeitado o parecer e approvadas as 
emendas dos Srs. Ribeiro de Andrada e Lol..to 
de Souza. 

Vencendo-se a dispensa da impressa.o a ur-. 
gencia, entra em discuss!l.O a resolução uffore
cida pelo Sr. Lobo de Souza com a emenda 
do Sr. Ribeiro de Anclracla e acldítamcnlo elo 
Sr. Paula Araujo. 

O SR. MoNTEzmr.~uITerece a seguinte emenda, 
que é apoiada . 

« Proponho que tanto em um, con..o em 
ctutro iª•º s~a considerada a quantia corno 
moeda [i,rJe.:;;--llfontez:mia. ~ 

Julgada discutida a materia, é approvada a 
resoluçao e as emendas do Sr. Paula Araujo e 
Montezurna, ficando eomprehendida na votação 
a do S1·. Ribeiro de Andrada, e aaloptada a re
soluçan, vai com as emendas approvadas á com -
1>ni,s110 de redacçao. 

Passa-se a discutir o parecer adiado da com. 
missll.O ec<Jesiástica ácerca da prelençll.o do co. 

.., 9 
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pa,lre Fidelis Ferreira Paradclla, e julgado dis
cutido é approvat.lo. 

E' lambem approvado o . da comrnissfío de 
marinha sobre o requerimento de William M. 
Eving, mand,rndo-se imprimir a resolL1çl!.o uffo. 
recida. 

Tem o mesmo destino o da commiss!lo de 
pensões e ordenados sobre o requerimento de 
José Alexandrino Dias de Moura. 

O SR. VrcE·PRESIDEN'l'E dá para ordem do dia 
13: 

Continuação da discL1ss!lo do parecer sobre a 
denuncia contra o ex-ministrn da justiça o Sr. 
Carneiro Leao. 

Resoluç:i.o nao impressa sobre o empate de 
votos no supremo lri!t,mal de justiça. 

Ao meio-dia resolL1ç0es dos conselhos geracs : 
-S. Pedrn do Sul l", 2", 3", 4", 5", 6" e 7ª, sob 
n. ·2.-Al~gôas 2ª sob n. 21 de 1832.-Piauhy, 
-a de n. 48 deste anno.-Parahyba, 2ª, sob n. 54 
de 1831; 6• e 7•sob n. 131 de 1831.-Espirito
Santo a de n. 47 deste anno.-Santa Cathorina, 
1" e 2', sob n. 14 dito e a de n. 26 dito.
Minas Geraei, 1', 2" e 3ª, sob n, 23 dito.-S, 
Paulo, P, 2", 3", 4", 5" e 6", sob n. 43 dito. 

Levanta-se a sessllo depois das 2 horas. 

Sessão ern 13 .de Julho 

PRESIDjNCIA DO SR. LIMPO DE ABREU 

SuMMAR!O. - Expediente. - Apresentação de 
reqwtrimentos.- Ordem do dia.- Denuncia 
cont1·a o ex-ministi-o da jusiiça o S1·. Car
neiro Leão.-Adiamenta da discussão. 

A's 10 horas feita a chamada comparecem 
83 Srs. deputados. 

Faltl!o com causa participada os Srs .. Torres 
de Vasconcellcs, Moura, Junqueira, Miranda 
Ribeiro; e sem ella os Srs. Almeida Albu
querque, Lino Coutinho, Almeida Torres, 
Alves Branco, ifiiuliorro da G.,ma, Baµlista 
Caetano, Ferreira de Mello,J;.omes da Fonseca , 

.. Pinto Coelho, ?aula Simões e Clerneule Pereira. 

• O Sa. PRESIDENTE declara aberta a sessllo, e 
lida a acta da antecedente é approvada. 

EXPEDIENTE 

O SR. lº SECRETARIO dá conta do seguinte : 

1 º . Offici-o do ministro interino da justiça, 
remetlendo ;ts rela<;ões das cau$as, que têm sido 
revisras no suprerho tribunal.- Vai á com· 
missão de justiça civil. . 

" . 2º. Outro do mesmo ministro, datado de 11 do 
-eorrente, sobre o àrt. 3º do eodigo do processo, 

e remettendo · officios do presidente de Goyaz, 
etc.- Vaiá m esma. com missão. 

3" Officio do ministro do imperio, envia ndo 
outt·o da camara municipal da villa do Cur· 
vello, ern Mina,; Geraes, ern que felic ita á as
sembléa geral.- E' recebida a felicitação com 
especial agrado. 

4". Requerimento de Marcellino Pinto Ri
beim, pedindo que se lhe entreguem varios 
documentos.- Vai á secretaria para ser satis
feito o pedido. 

5°. O de F rancisco José de Menezes Amorim, 
de 10 do corrente mez.- Vai á commiss!ío de 
guerra. 

6''. O,; requerimentos de Manoel R odrigues 
Franco e de Giant Neuville.-Vao á commiss110 
de petições. · 

O SR. HENRIQUES DE REzENDE manda á mesa 
o sei,;;ni11te requerimento: 

« Peça-se informaçao ao governo sobre a na
tureza da juri;d ieçil.o, que exercita o ju iz con
servador dos subditos inglezes.- R ezende. » 

O Sr. Cassiano oppõe-se á elle por julgar 
escusado, e diz, que quem quizer saber qual é 
a jurisdicçll.o do juiz conservador que veja o re
gimento. 

O Sr. Henriques 'cta Razende, responde que ... 
corno na casa uao se acha esse regi111ento 
por isso pede essas informações. 

Depois de terem füllado nesta materia, em 
opposiçil.o ao requerimento os Srs. Castro 
Alvares, Montezuma e Rebouças, o Sr. Hen· 
riques de Rezende pede licença para retirar o 
seu requP.rimento e a camara consente. 

O SR. CASTRO ALVARES manda á mesa este 
rêq11erimento : 

,e Requeiro que se consulte á camara, se 
conseute, que se separem, para entrarem em 
diseussl?o as pen.sões e ordenados de varios 
agraciados, que se achão em uma grande re
laçno da co,n,nissão de pensões e ordenados 
- CaBtro Alvare8. » 

Depois de alguma dicicuiisll.o, fica adiado pela 
hora. 

O SR. MoNTEZUMA pede urgencia para aprll· 
sentar•um requ el'1l11ento, e sendo a µo iada a 
urgencia, e entrandu ern c!'iscu,sa.o, diz o mesmo 
Sr. depu1ado, 41ue o' Se't.1Jim .~ ;,presenta r á 
camaru o 1·equeri111ento que e~ •iv ]ir, iobre 
a liquidação das presas inglezas foitas pelo blo
queio do Rio d;1 Prnta : (lê) e continuando diz 
q'.le elle nao sabe como a camara deixava de 
torna,r em grande cousideraça.o 11 ma transacção, 
que carregará a naçao co,u a despeza annua l 
de perto, ou talvez mais de 500 contos de réis. 

Aproveito, senhores, esta occasião para las
timar perante esta camara o haver el!,,, decidido 

.., - -
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outro dia que se não lesse os réquerimentolj.de 
negociantes da provinci,1 da B<1hia, que recla
mM o paga,nento das presas feitas pelo crn
zeil'O inglez na costa d' Africa; e lastimo, se
nhores, tal decisao, nl\o porque entenda, ou 
possa nunca entender, que os representantes do 
povo brazileiro tratão com indefferença inte
resses tamanhos de concidadãos seus ; mas sim, 
porque- tal decisa:o produzirá em as nações es
trangeiras uma má impressão, visto que ellas 
julgaráõ pelo regimento porqne se regulão os 
seus corpos legislativos, e não pelo do nosso. 

Depois de outras observações, exclama o 
honra•lo deputado: Senhores !-Provemos ao 
mundo e ao Bra1.il, qu e se no parLi.mento 
inglez ha nm Mr. Dickwn, que defende os 
interesses dos reclamantes illglezes, na as~em
bléa brazileira todos os seus membros são outros 
tantos Mrs. Dicksons para defenderem a ho11ra 
à dignidade nacionnl e os interesses dos seus 
concidadãos. 

Passa-se a lêr o seguinte requerimento: 

cc Requeiro que se peção ao governo as 
seguintes informações: 

e, 1 º Tendo o governo enviado á camara 
dous memr,randuns um sem dab e outro que 
diz haver sido enviado confidencialmente por 
lord Ponson~y, como se deduz da nota deste 
ministro aatada de 24 de Abril de 1829, e en
contrando-se entre estes 1nemorand11,n.s essen· 
t.ialissima·s differenças, como por exemplo: 
fixat·em ~ cambio de 26 pences por 1$, e a 
outra o de 32. E' preciso que o governo declare 
qual destes documeotos tem regulado a liqui
dação das presas. 

· « 2°. Igualmente declare o governo se êxis
tem 0\Jtros memorandttns ou ajustes, que tenhao 
por fim o regular estas liquidações, ou parle 
dellas. 

« 3º. Que informe á camara se lhe consta, 
que os comrnissarios bl'ílannicos têrn ajustado 
receberem alguma commissão dos reclamantes, 
e qual é ella. .. 

<t 4º. Como têm sido reguladas as indem
nisações sobre os navios entregues, se se tem 
combinado na pratica a tal respeito, o disposto 
no memorandum, que não trouxe data, e 
come~a pelas palavras-« The amont of the 
Claims agains, etc. Art..,.2º, 3°, 5°, 6~, 8° e 18º ; ~ 
no memorandum dito apresentado confidencial
m~nte por lord Ponsonby. Art. lº, § 2. Arts. 2º, . 
3º, 4°, 5°, Í2, e art. 13. 

« 5º. Como se tem regulado praticamente o 
art. 7º, do memo1·andum sem data, e· o art. 5f do 
memorandum apresentado confidencialmente. 

C< 6º. Se na liquidação um; facturas, QS com
missarios têm-se invatiavelrÚente .i:,eferido aos 
despachos das mercadorias, (cockets) na con
formidade do art. 9º, do memorandurn sem data, 
e o art. 7º do outro memorandum. 

.,. ... 
« 7º .. Se tem já verificado algumaJ!quidaça.o 

cowprehendida em qualquer dos arts. 12, 13, 
14, 15, 16, do memoranditrn sem data, e art. 7º, 
§ 2° e 4°, arts. 9º e 10' do memorandwm apre
sentado coufidencialmenf P. 

« 8°. Qne presas se têm liquidado, e clas
sificado as differenles quantias por indemni
sações sobre os navios, estadios, cargas, pre
juízos parciaes, etc. 

,e Paço dá camara dos deputados, em 13 de 
Julho de 1833.-Montezuina.» 

Este requerimento sendo posto á votação é 
approvado. 

ORDEM DO DIA 

Continua a disc11ssao do parecer eia com
missao especial, sobre a denuncia dada contra 
o ex-ministro da justiça o Sr. Carneiro Leao, 
com a emenda offerecida ao pa~ecer. 

O Sr. Vaaconcellos discone largamente sobre 
esta materia, e conclue clizendo, que tem mos
'trado que o decreto das aposentadorias não 
offende à independencia do poder judiciario, 
nem á constituição, e que o ministro se acha 
autorizado para, fazer essas aposentadorias·; e 
que se o govemo n~o tem poder para aposentar 
como havia elle de fazer quando um dezem
b11 rgador se impossibilitasse de servir; que se 
passasse aquella accusação havia de reviver 
muitas prelenções de outros que se acha.o 
reformados e aposentados ; que emfim vota pelo 
parecer da cornmissti.o. · 

O Sr. ~~bouças continua a su~tentar a sua 
opinião contra o parecer da comm1ssao. 

O Sr. Luiz Cavaloanti diz que não se con
formu c.om o parecer ela commi~são, nem com 
o fundamento do..,tecreto'"tlas aposentadorias; 
que a questão é onlra; que sM outros os 
pontos em que se deve.,~car ; diz mais que a 
questão consiste ein saber se o ministro é 
acúusado por infringir o art. 155 da ·consti
tuição. ( 0 illustre dep1,tado lê o artigo). E 
cu11tinuundo, pretende demonstrar, que o mi· 
.nistro não tem infringido o artigo, pois que elle 
só tem aposenta.d~ que o aposentar se deve 
considerar como uma graça, que passa a exa
minar sen.~ei que autorize o ministro. 

ô illustre deputado depois de ter feito al
gumas observações, diz, que pela lei da reforma 
do dezembargo do paço, o governo pód~ apo
sentllr os dezembargadores, e conclue votando 
contra a denuncia. • 

Dada a hora marcada, o Sr.--Ferreíra di Veiga 
pede urgencia para continuar a discussao, e 
assim se vence. 

• Depois de lonJO debate, fica ainda a materia 
adiada. 

b SR. PRESIDENTE dá para irdem do dia 15 : 
Parecer ácerca da denuncia contra o ex-• 

mipistro da justiça. ~ 

..., 

• 
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SESSÃO EM 15 DE JULHO DÉ 1833 --Rresolução n!!o impressa· sebre empate de 
lotos no suprerno tribunal ,!e jusliça. 

Res0luça.o nao impressa ::mtorizando uma 
companhia, para emprebender a navegação por 
vapor no rio das Velhas. 

Depois do meio-dia a discussão do orçamento 
_ da repartição dos negocios estrangeiros._ 

Levanta-se a seasão depois das 2 horas da 
tarde. 

-----Sessão eDl 1.õ de Julho 

PRESIDENCIA DO SR, Ll!IPO DE ABREU 

SUMMARIO.-Expediente.-0rdem do dia.-De
nuncia contra o ex-ininisti·o da ji1stiça o f5r. 
Carneiro Leão.-Discursos dos 81·s. Eivaristo, 
Cassiano e Castro e Silva. - Or<iamento de 
estrangefros. - D·iscursos dos Srs. Bento 
Lisboa (ministro de estrangeiros) e Monte
ziii,ia. -Adiamento da diwussão. 

A's 10 horas feita a chamada, comparecem 
81 Srs. deputados. 

Falta.o com participação os Srs. Torres de 
Vasconcellos, Moura, Soares da Rocha, Jun
queira, Vasconcelld's e Miranda Ribeir!!IL; e sem 
ella os S.s. Corrêa d'Albuquerque., Lino, Chi
charro, B. Caetano, F. de Mello, G. da Fon
seca, P. Coelho, Simões, Clemente Pereira e 
Araujo Franco, • 

O SR. PRESIDENTE declara aberta a sessllo, e 
lida a acta da antecedente e approvada. ~ 

EXPEDIENTE 

O SR. lº SECRETARIO lê os seguin~es officios: 
Do ministro da marinha, cobrindo a infor

maçllo que em data de 25 tle Junho findos~ pc· 
dira ácerca da lona comprada nestes dous ul
timos annos para o arsenal de marinlrn.-A' 
secretaria para ser presente á · quem fez a 
requisição. .. _ 

Do ministro do imperio remeltendo pot· 
copia o decreto de 20 de Junho proximo pas
sado, com os documentos que o acompanho.o, 
pelo qual a regencia em nome do Imperador, 
houve por bem concederá D. Ànna Triste Ara
ripe e suas filhas, uma pensllo annual de 400$, 
ern renumeraçãO dos serviços de seu fallecido 
marido e pai Tristllo Gonçat\,es de Alencar Ara-

_ripe. -A' commisslio de pensões e ordenados. 
' " Do mesmo ministro, satisfazendo a requisição, 

que em data de 9 do corrente se pedira ácerca 
dos ultimes acontecimentos da capital do Pará. 
-A' secretaria para ser pteseote á quem fez· 
a requisição. ~ · 

Do secretario do senado, participando que 
o senado approvou, afim de subirem á sancça.o 
o decreto fixando as forças de terra ordinarias 

..., - ' -\. 

para o anno que ha de correr do 1º de Ju1ho 
de 1834 á 30 de Junho de 1835 ; e as resoluções, 
approv,mdo os ordPnados de diversas cadeiras 
de primeiras letra; creadas na província do 
Ceat·á; e a pensa.o concedida a Francisco Ro
dr_igu~s da Silva Mello.-Fica a camara in
te1r::> üa. 

D;) mesmo secretario, participando, igual• 
mente, que o senado approvou e dirigio á 
,;ancçãO duas resoluções enviadas por esta 
camara, tomadas sobre propostas dos conselhos 
geraes · de provincia; uma do Piauhy, creando 
na respectiva capital uma cadeira de francez e 
geographia com o ordenado de 600$ annuaes ;-e 
outra na de Santa Catharina, erigindo em fre
gnezia a capella do Santissimo Sacramento, 
edificada na margem do sul do rio Ilajahy.
Fica a camara inteirada. 

Do mesmo secretario, respondendo ao officio 
de 10 do corrente, que o senado, annuindo ao 
convite desta carnara, nomeou para a com
misslio, que reunida á desta casa tem de rever o 
codigodo processo criminal, os Srs. marqu, '.z de 
Inh ambupe, visconde de Congonhas do C:1mpo 
e João Antonio Rodrigues de Carvalho.-,-Fica 
a camara inteirada. 

E' recebida com especial agrado a felicitaçM 
da cama1·a municipal da villa do Espirito
Santo do Serrito de Jaguarão. 

E' remettida á commissão das camaras 
municipaes a representaçào da camara muni
cipal da villa de S. Sebastil!.o da Barra Mansa, 
remetlendo o seu projecto de postuttis. E fica 
sobre a mesa a representação da camara muni
cipal da villa de Barbacena, acompanhada de 
outra,s assignadas •por grande numero de ci
dadll.os do mesmo município, pedindo que•e 
não conceda a amnistia aos criminosos da se
dição do Ouro Prelo. 

E' remettido á commisso.o especial do 
banco o requerimento de ~lguns âcr.ionistas do 
mesmo banco, pedindo que se julgue nulla a 
assembléa do,fanco, reunida no dia 31 de Maio 
do corrente anno, e cot\sequentemente sem 
effeíto a resoluçao por ella tomada no mesmo 
dia; e á commissao de petições o"lie Januario 
Alexandrino da Silva Ribeir~ Caneca:---t 

O SR. SoARES DA l)ocHA participa que pela 
inesperadà' noticia da morte de seu irmao 
deixa de comparecer á algumas sessões.-Fica 
a camara inteirada 

O Sr. IIenriques de :Rezende diz que deseja 
saber o conleúd<i do officio do ministro dos 
negocios estrangeiros sobre a correspondencia 
com o governo britan~o ácerca do juiz con
serva-dor dos itfglezes, e pede ao Sr. pres\.(lentb 
que mandlr ler esses papeis . .. 

O SR. 1 º SEcSETARIO responde que taes papeis 
se achao na commissa.o de diplomacia. 

O illusti;. deputado continua dizendo, que -• 

..... 
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deseja ser ir:l'Tbrmado sobre a tal correspondencia 
e saber qnaes er1l.o .as exigencias e as pretençoes 
do ministro inglez ácerca deste negocio. 

Conliuua a discussa.o do requerimento do Sr. 
Castro Alvares, adiado na sessão de 13 do cor
rente, e pondo-se á volaçllo é rejeitado. 

O SR. MoNTEZUMA manda á mesa o seguinte 
requerimento: 

cc Constando que o presidente de Minas 
Geraes, em conselho, tirám á Caethé o fôro de 
Villa; e que fizera divisilo de seu terreno, pre
textando ser para isBo autorizado pelo art. 3° do 
codigo do processo : requeiro se peça ao go
verno remetta com a maior brevidade a dita 
resoluçllo do presidente em con~elho, para se 
deliberar o que fôr justo. 

<< Paço da camara dos deputados, em 15 de 
Julho de 1833.-ilfonteeima .» 

Entra em discussil.o; vem á mesa e é apoiado 
o seguinte additamento do Sr. Rezende : 

« Que igualmente remella a resolução do pre
sidente, ern conselho, da província de Pel'Oarn
bnco, creando novas Villas na pruvincia.
Rczende." 

Entrando tambem cm discussllo, pede o seu 
autor para o ri!tirar, e é concedido; pondo-se á 
votaçao o requeriruento fica adiado por haver 
empate de ·votos. 

ORDEM DO DIA 

Continua a discnss!iO do parecer da com
missllo especial, encarregada de examinar a 
denuncia dada '<:ontra o ex-ministro da justiça o 
Sr. Carneiro Lena, com a emenda apoiada. 

O Sr. Evaristo diz que a rnateria já está 
muito dis,:utida e que tanto de uma parte, como 

- da outra se têm apt·esentado argu111e1itos 
muito pon<lern.sos, que receia fallar ern ma· 
teria de jurispmdencia diante ele Ili.o gran1lc 
numero dr. magistrados ; que dirá quacs s ilo 
os fundamentos qne tem, para dar o seu voto ; 
que nào entende que a lei fondamental, a 
constituiçno, quizesse tirar o poder ao rei ab
soluto, para o dar ajuizes arbitrarias. 

O illustre orada,- falla largamente sobre este 
-> objecto e co11clue declaran lWl, que nào póde 

deixar de appr@var o parecer da commissllo . .. 
_ O Sr. Cassiano torna a sustentar a sua opi
- niao contra o parecer da illus tre commissào e 

responde a algumas das objecções, que se têm 
offúecido, e conclue votando por uma emenda 
ao parecer que diz proceda a denunch, 

O Sr. Castro e Silva..- Muito senti, Sr. pre
sidente, na,o pbder logo responder ao illuslre 
deputado,· o Sr. .Hollanda . Cavalcanli, que 
tanto me provocou' na seessllo •passada; por 
quanto sendo a honra o dom m~s precioso Pª!:.ª o 
c~adao probo, lhe é sobremaneira sensivel todo 

o momento de demora em nllo justifical-a, uma 
vez atacada; e, por certo que o ill11stre depu
tado, lendo-me 011vido pedir a p::.1lavrn para res
ponder, nil.o procedeu eomo cav;1lheiro, con
sumindo o resto da sessãO para me nllo dar esse 
desabafo. 

Todas as vezes que o illustre deputado pede a 
palavra, logo dizemos-são certos os tomos 
os seus discursos produzem entre nós';"os ef
feitos do Paraqué, ou das Trnmelgas da Azia, 
que por onde passão, o seu toque causa um tor
pôr gernl nos corpos viventes. Cada um, se
nhores, tem seu afan; o do illustre deputado é a 
mordacidade e o insulto sobre todos aquelles 
que nl!o µensao como elle, ou nào o najulão, 
á ponto de ter assnmido um pretlorn inio dicta
torial ne~ta casa que revolta e enjôa ás pes.soas 
bem educadas; rnas isso, sen hores, é balda 
qlt:lsi inherenle á maior parle de íilhos de se
nhorea de engenho propriarnenle dilos, irl est 
ínfalnadns como o íllustre d~pntado, por exemplo. 

Eu, Sr. presidente, prncurnrei deft!nder-me 
sem esses ese:Hcéos, e garrulices <lo illuslre de
pubdo e sim com aquella circurnspecçã.o pro
µri:1 do lugar. 

Desde a rejeiçllo da celehre pl'npr1sta dos ti·es 
mil contos, de cujo parecer fui membro, eu sem-
pre esµerci qlle, tomando asstrnto, o íllustre de
putado descarregasse sobra mim sua billis 
rancorosa, e a razão mie tinha para assim o _ 
pensar, !'oi a ,t iffore11ça, q,te logo e::{perirnentei 
da p:ll'te do illnslt·e deputado, e de um coll ega 
parn commigo : esta eirc1unstancia unida ao 
facto dri dem iss:to do concgo Januario de di
rector da lypogrnphi,1 nacional, apenas entra-
do no tninislel'iu, e q11e todos sabem o por que, 
me canvencerilo do que venho de dizer, e de 
sm· o illnstre dcpL1tmlu ,lutado de alma pequena, 
u por con,equcncia sujeito á essa fraqueza, se 
nQ,11'tndig11idnde, pois tenho por indigno até do 
nome de homem aquelle qne se serve de sua 
,rntoridade paru. desforço de vindictas par
lic:nlare,;, 

Qur. plfridade, senhores, póde.ter a quesl~o 
presente d,1 acc11saçào do ministt·o, com esse 
uwu chamado despacho e de men mano, á 
não ser urn proµosilo reservado do illuslre . de-· 
pulado para Jne impt'operai· ? Q11e paridade lam
bem tem esta qnestão com a discussilo da men
sagem, que o il li1stre clrlputaclo ousou chamar 
nojenta Í' Só a noje11tn tilaucia do ill ustre de~ 
pulado póde levai-o a tanto ! ! ! 

Já dis$, Sr. pt·esidept~ que estava preve
nido á espera di!ssas bravãta do,jJlustr~d~epu· 
tado, mas confesso, que nunca me (:/e'-'34f 1 que 
um aristocrata brazileíl'o, tendo de atirar a 
luva á um seu adversaria, se aviltasse a servir 
de instrumento de alheias paixões de um 
pleb~. • -

Já na casa tinha sido approvudo um reque
rimento do Sr. Alves Pontes, pedindo esses pa
pei:::, os quaesjá se achavão em poder do mesmo; 
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para que pois o illustre deputado foi recel,er 
dessa mt\o a pedra para me atirar? Por que 
não deixou ser disparada por es,a mesma mão, 
que já lhe tinha dado movimento ? E já q11e 
impmdentemenle assim o fez, saiba o illustre 
rleputadr, que toda essa arenga que se lhe fez, 
não é por zelo da causa publica, e sim por 
baixas intrigas, e por ler eu cumprido um de
ver, e é o füclo ; - Achando-me eu na pre$i· 
dencia do Rio Grande do Norte foi um dos meus 
primeiros cuidados procurar saber o estado da 
cobrança da divida activa da fazr:nda; entre 
elles havia uma de 12:800$ do autor desse 
requerimento, proveniente de mil quintaes de 
pau Brazil que alli arrematou sem segurança 
alguma da fazenda ; e por essa occasiao fui in
formado de que essa an-emataçno fôra feita com 
o maior escandalo pelos subornos que bouverão 
á ponto qne o proprío tbesoureiro da junta da 
fazenda, foi socio desse contracto por escriptura 
publica ! ! ! Q11e com esses mil quintaes de pau 
B1·azil fez o milagre dos 5 piles e 2 peixes, 
de car\·~gar uma escL1na de alto bordo, e sobe· 
jarem-lhe aiuda 360 quintaes; q!;)e nllo houve 
pagamento dos 2 °/. dos direitos de expor
tação, ele., etc. 

Estando eu, pois, ao facto destas mal versa
ções promovi por intermedio da junta, a se
gurança da fazenda, em consequencfa do que 
fora.o embargados esses 360 quinlaes, que alli 
fü:árão, expediu-se precatoria para lhe serem 
sequestrados os bens; e finalmente forao-lhe 
_tan1bem sequestradas 308 pipas de vinho, que 
chegára.o á Pernambuco, provenientes da re
messa desse pau Brazil, sendo caixa Luiz An
tonio Penna: e.$is a razão de todo o odio di:,se 
patriotaonlra mim, e eis a origem desse pa
triotismo. · • 

Vamos á -~se meu despacho. Eu era in
speclor do 11lgodno no Cear~ e indo de depu· 
lado para Lisbon, em 1822, a junta nomeou a 
meu nnmo IJ11t·a ficar em meu lugar. Voltei dn
quellas côrfes, sendo o mesmo inspector. E 
sendo no1111:"at!o, em 1824, presidente do Rio 
Gra11de"dn Norte obtive a mercê para nomear 

- o dito rut'U mano para aquelle meu emprego, e 
ns sua falta a outra pessoa, que fosse da appro
vação da junla; em consequencia do que ficou 
elle servindo o ·meu Jogar. Veiu a lei de 5 d 
~ovembro de 1827, que aboliu as mesas de 
inspecç!lo de algodno, assucar e tabaco ; por 
essa lei farão autorizadas as jlJ'lflas de fazendas 
á prover os meio!rda arrecattaçãa das rendas á 
cargo dessas mesas ; e que Õs empregados com 
titulos vilalicios continuassem a receber seus 
ordenados, até que de novo fossem despachados; 
e COf O J1'I), Ceará a mesa nada tir1há de con
tencioso, a le.,i,.. sp operou alli o oao .~haver 
mais exame no ..genero ; a junta da fazenda 
co11servou todos os empregados dessa-repartiç:io, 
á quem deu -*' denominação de alfandega de 

• exportação-á mim 111Udárl!.o o nome de ins-
.,a 

pector, para administrador, tirara.o-me uma 
diaria de 320 réis que tinha pela arrecadaçllo 
dos direitos dos generos tle exportaçao, rr ue con
tinuou á cargo da mesma mesa ; e isto na oc-

,casil!.o que mudárao a ea!;a para perto eia praia, 
que fica muito distante da cidarle, e por conse
quencia, augmento de i11con1modo e de despeza 
po1· ser preciso uma cavalgadura, para o que 
nl!..o podia chegar o ordenado de 480$000 á que 
fiquei reduzido; o que deu lugar a eu requerer 
ao governo, estando no rninisterio o S r. Calmon, 
para que se verificasse para commígo a dispo· 
siçãO daquella lei, que mandava continuar o 
ordenado aos empregados que tinhao título vi
talício, em cujo caso m"e achava ; tal é a minha 
ambiça.o por empregos ! Esse requerimento não 
teve deferimento, e portanto meu mano ficou 
servindo esse lugur, em virtude da minha no
meação. 

S9breveiu a lei de 15 de Dezembro de 1880, 
que mandou cre,u mesas de diversas rendas; 
por essa lei fo rno autorizadas as juntas a nomear 
os empregados ; e os presidentes em conselho 
para arbitrar-lhes os ordenados ; á mim tor
nár!\o a muda r-me o nome de administrador 
da alfandega de exportaçao, parn o de adminis
trador da mesa de diversas rendas ; e o pre
sidente, em conselho, pelo accrescirno de tra
balho, arbilrou para este Jogar o ordenado de 
700$, e como eu me achasse aqui, por t1::r 
sido reeleito deputado,o escrivno passou a exercer 
o meu lugar, na fórma do decreto e instrucções 
de 4 de Fevereiro de 1823. 

Portanto foi mal informado o illustre depu• 
tado, quando asseverou que cu tenho gente 
minha, a strvir aquelle lugar. E' verdade qlie 
eu requeri para continuar a gosa1· da men·ê que 
tinha, para nomear serventuario, visto ter ha
vido só mudança de nome ; indeferiu-se o meu 
requerimento, calei-me. 

Disse o illustre deputado, qu1! só por patro
nato podia ,eu tomar posse do meu lugar, es
tando aqui na côrte. Saiba o illus!rc deputado 
que nl!..o houve tal patronato, que foi a lei de 24. 
de Setembro de 1829, que me deu ess~ direil,o 
para tomar posse por procuraçao, como pei·
mitte a mesma lei á todos os empregados im
pedidos, em cujo caso me acho, á vista do art. 33 
da Constituiçao. 

Eu, S.. presidente, nunca fallei de mim, mas 
agora sou forçado á fazel-o, para me defender 
dessa acre accusaçao, que se me fa.., por esse 
despacho, pois segundo Circé, a verdadeira .rno
destia consiste menos em despresar os louvo
res merecido~, do que parecer insensivel fs 
injustiças que se lhe fazem. Eu entrei na car
reira publica em 1807, tenho servido diversos 
empregos, em cujo exercício tenho sido cons
tantemente elogiado pelos meus supe[iOr,;i, e 
pelo publico, como attestao honros*-i documen
tos que cofrem impressos, e entre elles, esses 
sobre rejeiçM, que fiz á offerta de 40:000$ 

• 
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em ouro, sendo presidente do Rio Grande dtJ 
Norte, para consentir em um contrabanao·de 
oito mil quintaes de pau Brazil; e que tive por 
premio o despreso e a perseguiçào da adminis
tração lransacta. 

Por ésta occazi!l.o, permitta-me a camara que 
o diga, nrto para meu elogio, e sim para o seu 
governo, que a mesma dignidade, .eu tive o anno 
passado, de rejeitar 12:000$ em prata, que 
me for!io offerecidos para eu me interessar na 
reducçM dos direitos do ouro, que paga a com· 
panhia de Gongo Sôco ; o que eu podia fazer 
mui bem na lei do orçamento ; cuja redacç1l.o 
me foi confiada ; e vós senhores, sois testemu
nhas de como essa lei passou, e por consequen
cia ao facto da possibilidade do que acabo de 
dizer, qne n rto foi a effeito, por prezar mais a 
minha honra do que riquezas, e pelo hol'ror 
que tenho á tudo quanto é indignidade. E um 
empregado que assim procede, que ha prefe
rido a miseria em que vive, á essas riquesas 
illicitas, só pela gloL·ia de descer ao tu mula 
deixando um nome honrado á sua familia ; 
que além disso conta 26 armas de serviço, 
inclusive o de tres legislaturas pôde soffrer, 
sem grande emoção de sua alm a, a expro
braçllo que se lhe faz, porque é ainda conser
vado no seu . emprego, e se lhe deu 700$ 
de ordenado ? E isto, senhores, quando vernos 
que praticantes, amanuenses de dous P. Qt.Ialro 
annos de S!.,rviço, farão elevados, pela reforma 
do thesouro, á empregos de 1:200$ e mais ; 
e pessoas que nunca ti verào emprego, despa
chadas com um e 2:000$000. 

E' dura, Sr. presidente, uma tal ? ccusação, 
e ainda mais quando ella é feita por um re· 
presentante da naçãa, que tem por primeiro 
dever animar a virtude, e o merecimento. Se 
isso me P. desairoso, como disse o illustre de-· 
pulado, porque nao dá elle o exemplo de deixar 
a sua patente e a tença que tem ? E não o 
tendo feito, para que me atira essa luva ? 
Aonde acha o illustre deputado essa deshonra 
para mim de ser deputado, e estar em um em
prego que o nao posso exercer ? E serei eu 
sempre deputado? E de ixand~de o.ser, que
rerá o illuslre deputado, que fique exposto á 
mlseria em premio de ter sido deputado, e de"' 
ter bem servido á naçàO ? Se .assim quer, dê 
elle primeiro o exemplo. Se é desairo'so á um 
deputado conservar a p1·oprieda1le de um seu 
emprego;" deveria lambem ser a outro que con
serva ii propriedade de seus bens, pois tão sa
grada e tão legal é uma comt> outra, lllªS isso 

• • Sllri:\ um paradoxo ! 
"'• .§amos agora ao recebimento do ordenado. 

A lei de 25 de Setembro de 1829, que marcou 
o subsidio dos deputados determina, q1rn du
rante as se~soes cessem sómente os vencimen
tos e ordenados de llíilpregos e Õffü:ios, que 
se nao podem exercer oonjunctamenle durante 
as mesmas sessões, salva a opçào : loi;o a lei 

manda que nos intervallos das sessões, o~ depu
tados que fôrem empregados podem rec••ber 
seus vencimentos e ordenados ; o ar t. 33 da 
cunslituição manc'a que - no inlervallo da, 
sessões os deputados não poderaõ ir ex.-rcer 
seus empregos q,.iando isso os impossibili te para 
se rennirem no tempo da convocaçno da as· 
sembléa geral ordiu.iria, ou exlraordinaria. -
O governo á vista da lei, e da constiluiçao ex· 
pedio uma circular, datada do l,º de Outubro 
do anno passado, ás juntas de fazenda nesse 
mesmo sentido, e para pagar-se o ordenado 
dos empre6ados1 que erllo deputados, e n!lo 
podião voltar ás suas provincias para exercer 
seus empregos, na fórma do citado a rt. 33 da 
conslituiç!iO ; e eis aqui os títulos por onde 
eu lenho recebido o meu ordenado, ass im corno 
outros senhores deputados, no intervallo das 
sessões, por · ser evidente a longitude, em que 
fica o Ceará, e por conseqnencia na impos,ibi
lidade de ir exercel-o, e comparecer no tempo 
da convoc11çao da asstmbléa geral ordinaria, 
ou exlraordinaria. 

Saiba o illustre deputado que eu n!iO recebo 
o ordenado por inteiro ; abate-se-me lodo du
rante o tem po das sessões ordinarias, ou ex
traordinarias e prorogaç!lo, e no intervallo des
conta-se-me a quinta parte, que é uada ao es
c11vao, que serve o lugar; de fórma que em 1831 
só recebi 92$896, e o anno passauo 298$17 8 a 
minha grande accu ,nnl.,ção l E COlll fJensa rá ella 
a perda que eu tive d,1 mer:!ê de nomear serven· 
tual'iÕ? E por que em virtude da conslituiçao, . 
da lei, e de uma ordem de uma autoridade legi
tima, recebo essa parle do meu ordenad~, devo 
ser exprobrado ? Se o illuslre deputado me ex
probrasse por querer eu por exemplo passar fi. 
d algame.nte sem ter reada, gastar mais.da minha 
receita, ostentar Jaulas mesas, e g~andes jogos-, 
e por isso nrto pagar o que devo e minhas letras 
serem protestadas, e todavia encher as bochechas 
de - honra, de homem de bem etc., com isso 
sim, muito me injuriav11, e não pqrque recebo 
aquillo que a lei me dá. • 

Vamos, finalmente, ao despacho de meu 
m ano. ~u já disse .Qll ll elle fi1:ou em meu lugar, 
quando fui deputado para ás côrles de Portu-• 
gal em 1822, e desde entao contiuu<J.!;! com a 
iuterrupçao só ,nente no anno de 1824; ..i..Pelo 
seu bom ..serviço, foi na occasiàe dessa ct·ea~a.o 
da mesa de d,jveL·,as rendas, no,neado thesou
rei-i·o della com o ordenado de 600$ ; que 
tem isso de extraordinario, e em que ioflu1 eu 
ahi ? Pede o thesoureiro gemi du junta a sua 
aposentadoria, tanto pelo máo estado de sua 
saude, como por que continuando no lugar per
dia 160$ de dilfere~ça para menos no seu 
ordenado ; requer meu iQjno, e Sll ufforece á 
s~vir, f1"1 e oulre lugar com o ordenado ~e 
800$, quu está ma.reado para esse lugar, 
vindo a poupar-se o qua eHe percebia de 
600$ ; passou-se tempo, e por ultimo foi 
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nomeado thesoureiro da thesouraria provincia1. 
Será isso extraordinario, ou porque irrnlíO de 
d eputado nao deve ser despachado ? Mas a pre
valecer esse principio, foi violado pelo mesmo 
illustre deputado, quandlJ promoveu o clespo
cho de u111 seu irmão para o curso jut·idico de 
Olinda ! Alguem o exprobrou por isso ? Para 
que pois me exprobra, que equivale a exprobrar 
á si proprio, se um tal facto fô,se digno de 
exprobraçtto, o que en nego, po ... que nenhuma 
lei o véda. 

Consta por ventura, ao illustre deputado 
que me; mano seja algum prevaricador, ou 
tenha pécha na sua conducta publica, ou par
ticular, e por consequencia incapaz desse des
pacho ? Se isso lhe não consta, porque nll.o é 
possível que o prove ; para que essa exprobra
ç1lo pelo despacho de um brazileiro, que tem 
pre, tado relevantes serviços á independencia do 
seu paiz, e causa publica ? 

Eu sim, Sr. presidente, me envergonharia, 
· e muito, se o il!ustre deputado me exprobrasse, 

por ler eu por exemplo, promovido o despacho 
de um meu parente, de quem disse uru il!us
tl-e depulallo pela província das Alagoas, que 
não pertence ao meu lado, e sim ao do illustre 
deputado, que só o 7 de Abril seria capaz de 
produzir o phenomeno do seu despacho. Que 
esse me11 parente achando-se no maior de~c,·e· 
dito e mal quisto, eu entrando para a ad,ninis
l;aç1io, não o demitti, e sim o removi para outra 
província, aomie continuava em suas cava++arias 
altas. 

Que estando na administração tinlia despa
chado para presidente de uma província a urn 
homem, que já tendo servido em outra, que 
apezar de pobre, elle carregado de numerosa 
familia, deixou alli duas boas-fazendas com as 
suas economias ; que. passand,o á servir na,.re
lação da Bahia, tem posto a justiça em almo~da, 
e de quem ha bem pouco na minha prezença 
e de muitos deputados, disse um seu co!lega 
que ha pouco servio allí de presidente factos 
bem vergonhosos. 

.. Como quer que lasse os candidatos er!lo laes 
que a adminislt·aç!lo, qtie succedeu ú essa, im
mediala111ente os demitlio_ 

Se o illustre deputado me exprobrasse por 
factos taes, eu por certo muilo me envergonha
riã, e n!l.O por esse despaeho de meu mano, por 
ser elle mui to capaz para esse, e mais altos 
empregos, corno at!estão os votos, qu« constan-

• temente tem tido de seus concidadaos, para 
todos os cargos ~ectivos, sendo vice presidente 

~da pró.wincia 110,p!j)~entt: legislatura, e reeleito 
para a futma. ~-. .:,. -

Concluirei dizendo ao i\lu'?t.re deputado que 
nem eu, nem meu mano seremos sorprehen
didos se tivermos a mesma sorte, que teve o 

.. Co...e,qo Janiiario, logo que o illuslre deputado 
entre para a administraça.o, ou seja influente 
ne11a ; mas póde est~r certo, que nem por isso 

havemos de mudar, ou apostatar de princi-
pies. • ~-

Agora p,1ssarei a responder á alguns topicos 
da falia do illuslre deputado sobre a q11estao 
s11jeita_ Disse o illustre deputado, se estes de
sembargadores são prevaricarlores porque nl\o 
processai-os ? As a.posentadorias nno sao um 
premio ? como então premiarem-se a prevari
cadores? O argumento parece plausível, nada 
mais facil para dizer-se, mas nada Hlo im
possível para executaM;e. 

Como é possivel, senhores, provar-se a ve
nalidade e prevaricação de um empregado .? 
Se a peita tem de verificar-se entre a parte e o 
empregado, e nil.O podendo valer o dito de uma 
só testemunha, e suspeita, pelas nossas leis, 
como, torno a dizer; se poderá verificar essa 
responsabilidade, a não dar-se arbitrio ao go
verno, para remover do lugar ã esse indigno 
empregado indigitado pela opinião publica. 

E se isto é possivel, perguntarei eu ao illustre 
deputado, por que razão e!le assim não proce
deu quando esteve na administração ? Nllo 
forão aposentados por el!e empregados preva
ricadores, e até debochados, como elle mesmo 
confessou nesta cam ara? Se isso lhe nao foi 
passive!, como increpa agora ao ministro da 
justiç::,. por um igua! arhildo? · 
• Di,;se mais o illustre depu lado, que pela bo-

11hom ia ila camara;"'elle já antevia o resultado 
de,;ta que,;tll.o, e• vinha á ser que o ministro da 
justiça, seria absolvido, e os da.sembargadores 
reintegrados. 

Eu já disse <lue h a via de votar pelo parecei· 
da comrnissao, pela convicç!lo em que estou, 
e como já provei, que o•-Rlinistro não violou a 
constilui,;ão ne1n lei alguma, por essas aposen
tadorias, e sómente é digno de censura por ter • 
deixado outros iguacs á esses, que deverião ser 
tambern apo,entarlos ; mas esse erro póde ainda 
ser emendado pelo seu.sur.cessor; e quanto á 
segunda parte declaro mui francamente, que 
e\les não hão ilc set· reintegrados pelo ml'!u 
voto, porqLie desejo o credito desta cassa rcs
p1::itavel, ~ só aquelles que a quizercrn dt'ia
creditar, daráo ~sse voto. 

Quanto finalmente ~ esse labéo, que o il
lustre deputado lançou sobre a maiol'ia da ca
mara, de sar e!la restauradora, e que- só depois 
da discussão da mensagem foi que leve •ect:ios 
da restauraçll.O, dir-lhe-hei;"'"que o silencio é a 
resposta_ mais cathegorica que lhe posso dar. 

Fica a discussão adiada pela hora. 

Um quarto depois do meio dia entra o Sr. 
ministro dos negocios estrangeiros com as for· • 
malidades do eslylo, e toman<J.o assento de· 
clara o Sr. -presidente em~discussão o orr,.t:i
l'ftento na parte relativa ao ministerio ctt>s ne
gocios estrangeiros. 
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Ministerio elos negocios estrangeiros, 

<< Art. 5.º O ministro e secretario dos ne
gocios eslrangeirm; é autorizado a despender 
no anno financeiro desta lei : 
§ 1.º Com a secretaria de 

estado , seu expediente 
e correios. . . . . . . . . . . . . 25:000$000 

§ 2.° Com as legações, con
sulados, commissões mix
tas, e despezas eventuaes ; 
não contando com a dif
ferença de cambio dos 
pagamentos, que se fize-
rem no estrangeiro, . . . . 80:000$000 

105:000$000 
O Sr, Bento Lisboa (min•'.sti·o dos eõ fran

geiro8) toma a palavra, e dii ciue no voto 
separado se ni.\O tem feito renes. f\o alguma 
sobre, o orçamento da sua rep,trtiç~o ; que 
na lei do orçamento do 1Hmo passado se de
decretara que houvessem dous correios · que 
aquel(e serviço era _penoso, e que não' era 
negoc10 de tão pouca monta o entregar 
~ma car~a; que antigamente haviào muitos 
mc01ivementes sobre este objecto ; e que 
sempre os havião quando se tinha que 
mandar soldados com cartas, e que por con
seguinte convinha que se conservassem os 
quatro correios. 

Tocando nas legações diplo.maticas, pre
te~d.e mostrar, que era uecessario, que os 
mrn1stros b1:azileiros nas curtes estrangeiras 
se tratass~m com aquella decencia, que lhes 

~era propr1a ; que era necessal'io para Portugal 
nomear-se uma legação, pois que os negocios 
do Brazil em Portugal eslt\o em abandono ; 
diz mais o Sr. aiinistro, que tem reconheciflo a 
regemi! em n_o~1e da Sra. ~ Maria II, que 
o consul br_azle1ro, fôra por ordem dos n1'i
n\stros portoguezes obrigados a abandonar 
Lisboa em 24 horas , e. que tinha ficado 

? encarregado do consulado seu irmil.o ; que 
o governo de Portugal era um governo de 
facto ; que no Rio de Janeiro· se nao tem 
recebi'¼> um agente de D. Miguel, que ha
vi!io duas bandeiras de que se usav&o os 

·~ navios : que uns vinhão aqui com a bandeira 
~ Sra. D. Maria II, e outros quando ião 
para Angola, apresentava.o-se lá com outr~ 
bandeira ; e que era até escandaloso, que ellil" 
tenha servido até para cotflmercio de escra
vos. 

Depois de ter fei~ ru,ail algumas ob
servações, concl'lfl! dizendG. que era neces
saria uma legação para Portugal ; que pul'a 
Vienna tambem convinha que fosso uma 
legaçil.o de segunda ordem pela razllo mui 
forter co~o ha de ser o monarcha da A11ijlriu 
avô do nosso "fmperador ; que tumbem jul
gava necessaria • outra legação vm·a- Hus-

T0MO lli!il/1 .. -

panha ; que depois do dia 7 de Abril feliz• 
mente na repartiçao dos negocios estra;geiros 
se tinha executado á risca o orçamento e 
que nil.o tem acontecido, como acont~cia 
antes ; continuando a fo7.er outras observa
ções sobre as differentes l€gações, diz que 
talvez se pudesse supprimir a de Dinamarca· 
que depois da dos Estados-Unidos, a legaçil.~ 
para o Mexico era a mais importante ; que 
ha d€spezas que devem continuar, como 
por exemplo, as de commissões mixtas ; que 
logo que acabar a commissão mixta brazi
leira e ingleza, entrará a portugu€za · depois 
de ha~er feito m!tras reflexões, decl~ra que 
nos dias de festeJO, quem fazia a côrle ao 
nosso Imperador, era o corpo diplomatico; 
e que outras pessoas, que apparecino em 
outro te:ripo, não. apparecião agora, porque 
a regeneia não da commendas ; que em fim 
ha de fnzer tudo quanto estiver da sua parle 
para conservar a fórrna monarchica consti
tucional, e de dar mais explendor ao throno 
dd' nosso joven Imperador. 

Vem á mesa e é apoiada a seguinte emenda : 

« Ao art. 5°. § 2º, com as legações, consu
lados, etc., 110:000$000.- Arm,jo Vianna. » 

O Sr. Montezuma diz que tem siilo a sua 
tarefa espinhosa o anno passado, o ter que 
censurar a administração de então. O illuslre 
orador pergnnta, quem tem nssignado a emenda 
e respondendo-se-lhe, que é o Sr. Araujo 
Vianna ; diz que estranha muito, que o Sr. mi
nistro da fazenda fosse que assignasse aquella 
em~nda, elle deputado tem já notado por 
muitas vezes a negligencia da administraçao 
da fazenda ; que os factos a tal respeito 
fallão por si ; que as nossas finanças tên; 
sido co_ustanlemente abandonadas, e que uma 
das razões disto é porque até hoje nllo se 
tem tomado conta nem punido um ministro 
dos negocios da fazenda, O illustre deputado 
continuando a fazer varias o!,eervações sobre 
a rnateria em questão, pergunta ao Sr. mi
nistro sobre a suspensll.o do agente dos ne
gocios de Portugal, e quaes as providencias, 
que se tem dado para vir outro : "'TJue não 
approva a legação para Portugal, e pretende 
demonstrar que ha um plano para reconhecer 
D. Miguel, esse · despota da Europa, mesmo 
sem elle o pedir ; mas que elle dep.utado 
nunca .JiPprovaria semelhante reconhecimento. 
O illustre deputado discorre largamente sobre 
o orçamento da repartiçao dos negocLOS estran
geiros, e sobi·e as commfasões mixtas, exi
gindo certas explicações dÔ Sr, ministro~ • 

O Sr. l3ento Lisboa. (minisfro de estrln
ycitoa) : - Como ~o illustre deputado autor do 
prujoclo dl\ lei do ot·çamento, que se acha em dis· 
cU~rino, nno fc1. no ~eu t·elatol'Ío observação sobre 

.. os 111otivo11, por que julgava sufficj'!nte..pllMl as 
~ I 10 .. 
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despezas á cargo da repartiçã.o dos negocios es
trangeiros' a quantia de 105:000$, quando eu 
pedi a de 130:000$, persuado-me que elle teve 
sómente em vista, a econcnnia que deve haver 
nas despezas publicas. 

Eu tive lambem em consideraçl!.o, essa 
mesma economia, e por isso requeri aquillo 
que me pareceu estrictamente necessario ; e 
como o i\lustre deputado, já esteve á frente 
desta mesma repartiç!lo e apresentou um or
çamento de sou1ma mais avultada, espe1·0 que 
elle me fará ju~tiça de acreditar, que não fui 
exagerado na quantia que requeri. 

E' verdade, Sr. presidente, que o meu pre• 
decessor na sessãO passa!la, exigia a quantia de 
108:000$ para estas despezas ; mas é de notar, 
que nem elle contemplou as tres missões que 
eu requeiro para Portugal, Vienna d'Auslria e 
Hespanha, nem dava os dous quarteis de ajuda 
de custo aos diplomaticos, que se despachar!\o 
na conformidade do que antigamente se prati
cava, e de que uzão todas as nações, e até os 
Estados Unidos da America, cujo governo, 
sendo assâs economico, concede comtudo um 
ordenado por inteiro, como ajuda de custo aos 
seps .diplomalicos, quando vão servir em mis• 
sões nas côrtes estrangeiras. E como poderáõ 
os diplomaticos pagar as despezas de YÍagem, 
do estabelecimento de urna casa, compra de 
sege, ter criados e outros objectos, que a de
cencia exige para seu tratamento nas côrtes da 
Europa e da America? A este respeito invoco o 
testemunho d'aquelles Srs. deputados, que por 
esses paizes têm viajado. · 

Entrarei agora, Sr-. presidente, a mostrar a 
necessidade de se me dar a quantia que pedi 
Pª>ª as despesas da repartição á meu cargo, 
-prmcipiundo pela &'ecrelaria _de estad~ 

O illastre ~ul~r do projecfü' concede.,l!ãra este 
l'amo do serviço publico, 25:000$qQ0. Eu con• 
tenta1·-me-hia com 23:000$, passando o resto 
para as legações, consulados, commissões 
mixlas, el~; e me'tlbrigaria a fazer tambem a 
despeza de mais dous correios, que forão des-

··• pedidos e.LI\ observancia da lei do orçamento 
do corrente anno financeiro .• 

O serviço de dou.t correios Iião é sufflciente, 
e ~1a~la observar, qu~tando um ás orden'3 do 
mm1stro, e ,i outro da se.:retaria, se qualquer 
destes- correios adoecer, padecerá o mesmo 
serviço. Nem se diga que, quando isto acon
teça, se mande vir outro de alguma secretaria, 
ou elo corpo dos permanentes. • 

A experiencia tem feito ~er o inconivenierffe 
qtte havia a este respeito, pois que ou se de
morava.o as cartas, por ignorarem a morada 

•das pffloas á quem ellas se dirigião, ou as 
trocavão na entrega,. o -,ue ·era ainda muito 
peior; .e t~azia comsigo sérias col)#qpencias. 

Passa rei ás commissões mi~tas. N,Ji.o ·póde 

haver reducção alguma nas que sã.o estabele• 
cidas por tratados, A qne se acha liquidando as 
presas inglezas feitas pela esquadl'a brazileira, 
que bloqueiou o Rio da Prata, é composta de 
subditos braáleiros e ínglezes, e. ainda não 
coucluio os seus trabalhos. A outra commissão 
composta de snbdítos brazileiros e portugue-tes 
já têm liquidado grande parte das reclamações 
que se fizera.o pelas perdas que soffrerão os 
subditos de suas nações na guerra da indepen
dencia , e logo que terminar a questM portu· 
gueza continuará outra vez a ':lsses trabalhos. 

Aos commissarios brazileiros desta ultima 
commissão convém dar-se uma gratificação, 
que elles já requererão, assim como já se con
cedeu aos da primeira commissno acima citada. 
E' mui difficil achar negociantes probos e in• 
telligentes que se queirão encarregar de seme
lhantes liquidações ; e é preciso ter muita co
ragem e patriotismo para soffrer os desatinos 
da nossa vergonhosa licença da imprensa. 

Julgo muito acertado, Sr. presidente, que não 
se supprimão as Iegoções existentes, tanto na. 
Europa como na America. Além do que exige 
a cortezia e delicadeza, que devem subsistir nas 
relações diplomaticas, usemos de recip1·ocidade 
com. aquelles governos, que têm seus agentes 
nesta côrte ; muito devemos altender á que não 
demos causa aos mal intencionados, que des• 
graçadamefite existem no nosso paiz, para ata
carem ao govecp.o, dizendo que eUe nao tem 
outra razão para fazer a dita suppressão, senlio 
destruir lodo o explendor da realeza no Brazil. 
A consequencía necessaria de semelhante sup
pressão seria a retirada dos agentes diploma
ticos estrangeiros do Rio de Janeiro. 

Relativamente ás tres missões, que de mais 
requeiro, devo1 observar que para Portugal 
conxem enviar-se uma de segunda ordem, logo 
que se terminar ~ questãO portugneza. 

Sr. presidente,' os interesses e commercio 
dos subdítos brazileiros estão em lotai abnn
dono naquelle paiz. O consul geral brazilen-o 
que havia acreditado junto da regencia, que 
ficou.governando Portugal por fallecimento de -
D. Jono·VI, foi mandado sahir de Lisboa dentro 
em 3 dias pelos ministros do governo de facto, 
que existe naquelle reino. . 

Aquelle consul i;eral deixou encarregado do 
consulado o seu irmão Vicente Ferreira da 
Silva, o qual nã.9e communica officia1mente 

.com o dito governo de facl~ ; visto que o go· 
verno imperial\ tendo reconTtecido a regencia, 
qu~ se estabeleceu na Ilha 'l'erceirl\ em nome 
de S. M. Fidelissima a Sra, D. Mat•ia ll1 nno 
Julgou conveniente ~eceber aqui o commissario 
João Loureiro, que se apresentou como agenle 
commercial do dito governo de facto. Hav,ia un1 
certo Marcellino Rodrigues da Silva, que tendo 
sido · nomeaSio -vice-consul do Brazil pelo ex· 
consul geral 'brazileiro Clemente Alvares de 
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Oliveira Mendes, havia recebido o exequatur da 
dita regencía, que go_vernava aquelle reino pelo 
fallecimento do Sr. D. Joao VI. 

Este vice·cons ul teve ao principio boa intel
ligencia com o encarregado do consulado, e, 
obedecendo ás suas ordens, fazia algumas re
presentações ao governo de facto de Portugal ; 
mas hoje tem tido um procedimento totalmente 
contrario, de maneira que torno á repetir, o 
nosso commercio está alli em total 11bnnriono. 

A devação da legaçao de Vienna d'Austria á 
segunda ordem me parece ;ser mui necessaria ; 
porquanto, um'.1 vez que .º BrnzLJ tem legações 
desta cathegoria em Par1z e Lonàres, a deve 
lambem ter em Vienna ; por ser costume e 
pratica entre as côrles de familia terem mi
nistros de maiores, ou ao menos de igual ca
racter aos que r esidem nas Olltras côrlce. 

E ainda que com a côrte d'Austda n ilo te
nhamos a tratar grandes interesses commer
ciaes, comludo temos um superior a todos, que 
é mostrarmos toda a consideraçil.o parn com o 
augusto avú do nosso joven rnonarcha brazi
leiro . 

Para a Hespanha tambem será preciso enviar 
um ministro de terceira ordem, logo que esta 
potencia reconheça o fü!l'f.il; mas supponhamos 
Sr. presidente, que essa potencia nil.o pratica 
este acto aconselhado por uma verdadeira e 
sã politica, a quantia que peço para esse fim 
na.o será despendida. 

Se insisto, Sr. presidente, em requerer a 
somma de 130:000$ para as despezas da re
partiçilo á meu cargo, é porque a julgo estricla
men.te necess.i.ia, é porque desejo CUflWrir, 
como devo, a lei. do orçamento. , 

Antigamente, qu11ndo aquella lei da va 100, 
gastavM-se 200, 300 e mais contos de réis. Se 
quiiesse illlitar este exemplo, pouco me emba
raçaria que a asscmbléa legislativa me desse 
uma somma inferior á que peço ; pois que 
gastaria o que me pat·ecesse ne~ssario, e mbora 
excedesse o orçamenlo. E'.verdade que podet-ia 
ser accusado e castigado ; mas como já ha 
outros ministros em iguaes circumstancias, elles 
soffrerião primeiramente essa ~ccusaçao, e 
quando chegasse a minha vez, ella já viria fria. 

Insisto mais no meu pedido, Sr. presidente, 
por uma razao que julgo.fará muito peso nesta 
camara, e é que o corpo diplomatico é quem 
nos dias de cortejo dá todo o explen.dor ao 
throno e á pessoa do nosso joven mor1archa, 
comparecendo a . fazer-lhe os seus respeitos ; pois 
que silo raras as pesso,1s que concorrem ao 
J)nço nesses dias, quando anligamcnte tunto se 

,_dosvcluvl\o cm apparcccram; o motivó hoje é 
mui.claro ; u 1·cg~nci11 nllo pódc conruder ti
talos nem commc'1das. 

Terminarei, Si{ {fesi~te, ~ meu tli~curso; 
repetindo o que disse na seW~de 1831 o ve
nerando anciao o Sr. José Bonifacio d'AL1dmda, 
á quem por muito$ tilulos respeito : -

« Concluio pedindo ao Sr. ministro, que pll· 
zesse todo o cuidado sobretudo nas circúmstan· 
cias actuaes, na politica da Europa, America 
do Sul e Estados-Unidos á este respeito, e fa. 
zendo ver que não era cqm economias pueris 
qu~ o Brazil ~erá gral1'd~; que verdade é que o 
Bruzil se achava em commoções; mas querendo 
Deos, em pouco tempo acabaráõ, tudo tomaria 
ao estado de trnnquillidade, e o Brazil cheio de 
recursos, grande e poderoso, n!l.o lerá que in
vejar nuçilo alguma do mundo, sendo este o 
motivo, porque em negocio de tanto momento, 
não podia estar por economias, que pooiilo com
promctter a segurança da naçl!o, estando certo o 
nobt·e orador, que quem tivesse alma tão aca
nhada, que assim obrasse, nao podia ter coração 
brazileiro l ! » 

Dada a hora, fica adiada a discussl!.O, e o mi
nistro retira-se com as mesmas formalidades, 
com que entrára. 

Ordem do dia a mesma de hoje. 
Levanta-se a sessil.e ás 2 e 1/2 horas da 

tarde. -§ess~,o eni. 16 de Julho 

PRES!DENOIA DO SR. LIIIIPO DE ABREU 

SuMMARIO. - Expediente. - Ordem do dia. -
Denuncia contra o ex-minist1·0 da }ustiça, o 
Sr. Ccirnei-ro Leão. - Discursos dos Srs. 
Cunlta Mattos, Hollanda Gavalcanti e 0orrêa. 
Pacheco. - Votação. - Empate nas cm1sas 

.• crimes e civis.-V~ação.- Orçamento de es
t1'<,ngeiros.-J/iseurso.s dos Srs. Bento L isboa 
(ministro de estrangeiros),Montezuma e Panla 
Sotiza.-Adiamento da discussilt>. 

A's 10 horas er- 10 minutos occupa a cadeira 
o Sr. vice-presidente, e feita a chamada, com· 
parecem 81 Srs. dep11tad0i. • 

Faltso com causa participada os Srs. l\foura, 
Paula Albllljuerque, Fe~andes da Silveira, 
Soares da Rocha,,Jnnqneira e Miranda Ribeil'o; 
e sem ella os S1·s. Corrêa de Albuquerque, Lino, 
Pinto Chicharro, Baptista Caetano, Gomes da 
Fonseca, F errei'6'a de Mello, Pinto Coelho, Si
mões, Clemente Pereira e Bello. 

Aberta a sessfl.o é lida e approvada a acta da 
antecedente. ... 

EXPEDIENTE 

O SF.. SECRETARIO . M;LLO MATTOS lê dous 
offü:ios do secretario do senado, um partici
pando que <l' senado resolveu que n:ro podia 
d111· a sua appro vuç!lo á resol~ão do con~lho 
geral d11 prnvincia de S. Paulo, autorizando o 
presillcn~ du dil.i província, para alterar os 
ordcn11dos ruarcu<fos aos professores de pri
rneicas ld,·ils no tlcc1·eto de 7 de Agosto do 
anno passado ; e outro parfaipando, que o 
senado uµprovou, afüu de dirigir á sancçao, as .... 
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duas retolt1ções desta camara, approvando a 
jubilação concedida ao padre Francisco de Paula 
e Oliveira; e designando os prazos para a apre
sentação dos processos de revista,- Fica a ca· 
mara inteirada, 

Officio do Sr. Diogo Anlonio . Feijó partici
pando que hontem tomára assento nà camara 
do senado.- Fica acamara inteirada. 

Remetle-se á commissão de orçamento a 
representação da. cnmara municipal da villa da 
Cachoeira sobre a factura de uma ponte para 
a communicação da mesma villa com o arraial 
âe S. Felix; á com missão respectiva o reque
rimento de José Antonio de Amorim, em que 
pede a decisão de outros, sobre a estrada de
nominada o - Bonga - entre as freguezias de 
Inhomirim e Guia ; e á commissão de petições 
os requerimentos de Joao Felix Pereira Lopes 
e D. Maria Joaquina de Assumpção. 

Entra novamente em .discussão o requeri
mento do Sr. Montezuma, que ficára hontem 
adiado por empate de votos. 

O Sr. Castro Alvares diz que não sabe, que 
um requerimento pedindo um documento fosse 
motivo para haver empate de votos, que é cousa-~ 
bastante escandalosa, que os legisladores sejão 
os protectores de actos taes, e que vota pelo re
querimento. 

Julgada discutida a materia, o requerimento 
é posto a votos e rejeitado. 

Approva•se o seguinte parecer, não se man
dando imprimir a resolução offerecida e por 
isso se vence a dispensa da impressãd"!9' 

« Foi presente á commissão de saude publica 
o requerimento de varios cidadãos, em que 
allegão que tendo estudado theorica e prati
camente a arte pharmaceutica e estando habi
litados a fazer os seus exames para a exer
cerem antes da promulgação da lei de 3 de 
Outubro de 1832, que reformou as escolas me
dicas, nilo puderão conseguil-o, porque a ca
mara mmlicipal de,~ta capital nilo se julgou au · 
torizada a . exercer' as funcções, que antes da 
lei de 30 de Agosto de 1828 competião ao 
physico-mór do imperio; e requerem portanto á 
esta augusta camara, queJhes conceda fazerem 
agora os ditos exames. 

« A commissão, attendendo ao que allegão 
os supplicantes, é de parecer se adopte a se-
guinte resolução : · 

« ·A a$embléa get·al legislativa resolve : 
« As faculdades de medicina do Rio de Ja

neiro e da Bahia ficão aul'orizadas á conceder o 
titulo de pharnia.ceutico ás pessta~ que a\lthln
ticamente mostrarem estar ~abili't'ados a f(zef 
exame da arte pharmaceutica, antes da pro
mulgaç!l'o da lei de 3 de Outubro de 1832, que 
reformou as academias medico-cirurgicas ; 
ficando as ditas pessoas dispemiadas de toda a 

frequencia das aulas, e sujeitas sómente atl 
exame das materias mencionadas na referida 
lei, e á paga das matriculas e despezas dos res· 
pectivos diplomas. .. • ·-

rc Paço da camara dos deputados, em 31 de 
Junho de 1833.- Franc-isco de Paula Araujo. 
- Pereira de Brito.- A . Ferreira França. " 

ORDEM DO DIA 

Continua a discussilo do parecer sobre a de
nuncia, dada contra o ex-ministro da justiça o 
Sr. ''S:::arneiro Leão, com a emenda apoiada an
teriol'mente. 

A's 10 horas e 3/4 occupa a cadeira o Sr. pre
sidente. 

O Sr. Cunha ?.bttos dá uma expl icaçilO ao 
que tinha dito nesta casa ácerca dos dezembar
gadores de Portugal. 

O Sr. Hollanda. Cavalcanti pede a palavra e 
disco1:re largamente sobre a materia, em sentido 
contrario ao parecer da commissão ; tratando 
da administraçilo passada, e do que se tem se
guido, conclue clizendo que umas e outras silo 
pessimas, e o diabo que as escolha ; que a 
qamara dos deputados é a responsavel pelo que 
hoje ·está succedendo no Brazil ; que não sabe 
como ella póde ver em silencio o estado de 
Minas, do Pará e Pernambuco, que desde 7 de 
Abril tem estado sempre revolucionado ; per· 
gunta o illustre orador, o que é que se tem 
conseguido com dous dias de discussão sobre a 
mensagem ? .•• Se acílsçi•se tem dado com ié;so, 
poder e credito ao governo? . . • diz m~s que 
os negocios da'restauração não lhe da.o cuidado, 
e que o peior é mecher nisso ; que o verdadeiro 
meio de se evitar a restauração é fazer justiça e 
manter a constituição ; e que seguindo-sê ella á 
risca, uão haverá de que haver medo, e que 
emquanto ella fôr executada, os brazileiros es
tarão promptos a sustentai-a e o governo; mas 
nunçá a apoiar a <élictadura. 
- Continua discorrendo sobre a materia ... e fa

zendo algumas observações sobre a sua con
ducla quando fôra ministro de estado. , 

O Sr. Corrêa l?aoheco discorrendo sobre a 
materia, conclue dizendo que o parecer da 
eommissão é jurídico e co,nstitucional, que não 
é iníquo e que é fundado em uml lei "lhuito 
justa. .. 

Julgado discutido o parecer, propõe o Sr. pre
sidente, se a denuncia é attendivel e votando 
24 Srs. deputados pela affirmativa, jula·se ap· 
provado o parecer e rejeitada a emenda, 

Passa-se a discutir a resoluQão, fazendo com
prehensiva de todos· os tribunaes lre justiça a 
~siçao do art. 3º da resoluç!1o de 9 de No
vernllr(l!Q,de 1830 a respeito dos empates nas 
causas crimes e civis ; e julgada discutida a 
materia, é approvada, adaptada a resolução é 
remettida á commissão de redacção. • • 

·t..t 

.... 
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Ao meio-dia é introduzido o Sr. ~nistro dos 

·negocios estrangeiros com as formalidade!,\ do es
tylo; tomando assento, declara o Sr. presidente 
em discus!l'ão o orçamento da dita repartiçAo 
com a emenda apoiada. na sessão antecedente. 

O Sr. Bentoª Lisboa (rniniatro de estra(l,gei
ros) :-Sr. presidente, vou responder ás censuras 
que.hontem me fez o Sr. deputado Montezuma, 
e procurarei ter toda a serenidade, não empre
gando sarcasmos que julgo improprios, .tanto 
do meu caracter individual, como do lugar que 
occupo. 

Qensurou-me o Sr. deputado pelo modo, que 
chamou. insólito, com que suspendi as relações 
diplomaticas com o encarregado de negocios da 
regencia em nome de S. M. Fidelissima, a Sra. 
D. Maria II. Tendo eu dado as devidas expli
cações ao ministro e secretario de estado dos 
negocios estrangeiros daquelle governo, nada 
tenho que responder á este Jespeito ao Sr. 
deputado. 

O mesmo Sr. deputado pedio com toda a ins· 
tancia, á camara, que nil.o me concedesse a 
quantia que exigia para a missllO de Portugal ; 
pois qne era constante, que se queria reconhecer 
ao Sr. Infante D., Miguel, como rei de Portugal. 

O Sr. deput11do occultou, maliciosamente a 
clausula com que requeria aquella missao, isto 
é, quando terminasse a questã(t"portugueM ; mas 
elle o que quiz foi h:r assumpto para fallar ·por 
mais de um quarto de hora com as suas cos· 
tumadas declamaÇ11es e insultos. 

Censurou-me lambem o Sr. deputado pela 
portaria que expedi ao presidente da provincia 
de Pernambuco sobre subditos brazilP,iros que 
estivessem servindo de vice-consules das nações 
estrangeiras e perguntou.me qual era a minha 
doutrina á este respeito. 

Eu s~tisfarei ao Sr._deputado com a autori
dade de Valtel e Kales'ber ( lêj. Mas --estou 

._ persuadido, Sr. pres1dente, que ff'Sr. deputado 
nao quiz tomar-me t~nto a liçao soJii;,,e o ~que 
entendo pelas prerogallvas dos consules, 4como 
lançar sobre mim o odiosi> de ter querido vexar 
a um subdito dO'§ 4.,.da . .constituiçllo. E' a pri
meira vez que isto me consta, nem o individuo, 
de ~ue trata o ultimo paragrapho da citada por-
taria, é vice-con!ul. _. 

Espanto-me, Sr. presiiente, de ver o Sr. 
deputado tao protec~r agflijl dos portuguezes, 
quando na assemltléa constifointe tanto contra 
filies troveja.va, tendo dado até o infeliz e bar
Õaro voto de enviar para .Africa os 1,500 
pri~ioneiros portuguezes, que tinha feito Lord 
Chocrane; voto que mereceu a animadversl!.o 
de' toda a assembléa : pois que os pr1s1oneiros, 
sendo considerados infelizes, sao tratados cdfu 
toda a hdmanidade pelas nações cultas. 

Imcrepou-rna,o Sr. deputado sobre a maneira 
por qlfe se liquidava.o as presas.ingtt)21as, feitas 
~ . ' ... ,. 

pela esquadra brazileira, que bloqueou o Rio da 
Prata, pois havia grande clamor a este respeito; 
e pensou aterrar· me, apresentando uma quesi
tadtx. (peço .perdão á camara por esta expressão) 
sobre as ditas presas. 

Se o Sr. de~1tado tivesse lido com attenção 
a correspondencia que existe nesta camara, nllo 
confundiria projectos de rnemorandum com o 
que regula a liquidação, o qual foi o que acom
panhou a nota de Lord Ponsonby de 5 de Maio 
de 1829, nem incommodal'ia á camara e o 
governo com os seus quesitos. Mas o que deseja 
é fazer crer que só elle é quem vigia, quem zela 
os interesses nacionaes. Direi com Cicero ao Sr. 
deputado :-Non amo nimium diligentes.-E 

não sabe lambem o Sr. deputado, que depois de 
se ter accedido ao dilo memorandum, foi elle 
objecto de renhido debate entre os commissa
rios inglezes e brazileiros, que entao erão os 
probos, intelligentes e prestantes brazileiros, 
José Antonio Lisbôa e Francisco José da Rocha, 
que exigirão todos os documentos, taes como 
facturas, apolices de seguro, etc., mandando-se 
vir de Inglaterra todos estes papeis, do que re
sultou ficarem suspensos os,rabalhos da com
missão por oito mezes ? Escusava pois fazer 
quesitos a este respeito. 

Quanto ao clamor de que falia o Sr. depu
tado, sendo a primeira vez, que elle chega aos 
meus Õuvidos, é de presumir, que o Sr. depu
tado só teve em vista macular a honra e pro
bidade dos diyios brazileiros José Dias da Cruz 
Lima e Joaquim Teixeira de Macedo, sendo 
este ultimo de tao reconhecida habilidade, que 
foi tncari·egado de tomar as contas á caixa de 
Londres, merecendo até os elogios desta ca
mara. 

O governo está tao seguro, que tem traba
lhado para fazer menos onerosas as condições 
do celebre memorandmn, que roga á esta ca
mttra, que envie ume commisslio tirada do seu 
seio, em. que entre o Sr. deputado, para que 
vá tomar contas aos commissarios brazileiros. 

O que admira, Sr. presidente, é que o Sr. 
deputado se mostre til.o severo censor da actual 
adui1'nistração, quando tanto poupa, ou para 
melhor dizer, elogia a que deu origem á todas 
estas enormes perdas, que pesllo sobre o Brazil. 

Mas isto nllo lhe convém, porque. . . E' 
melhor callar-me a este respeito. 

Censurou-me, igualmente, o Sr. deputado 
pelo d,~sleixo, com que se tem tratado as presas 
brazileiras, feitas pelos crusadores inglezes na 
Costa d'Africa. S 

Dir~i ao Sr. deputado que estas r'°lamações 
têm sido feitas desde o anno de 1827 tanto pelo 
ex-enviadio brazileiro em Londres; visconde de 
It.«ba~a, como pelo actual Eustaquio Adolpho 
de M'!tto e Mattos; mas ellas têm sido sempre 
rejeitadas pelo governo ingle7., que nem quer 
admittir o recurso á uma terceira potencia, para 
decidir, comq arbitro, esta questao, 
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O Sr. deputado . póde estar certo, que o go· 

verno lera ,irocedido a este respeito com a de
vida energia, esgotando tocfos os · meios que 
aconselha o direito das gentes. em as nossas 
cfrcu~t:mcias, e ainda continua a faaer es
forços para conseguirmos o que requeremos. ~e 
o Sr. deputado assenta que as suas"flalavras m
eatiráõ medo ao governo inglez, venha para a ad
ministração e troveje então como entender. Ou 
talvez quei:erá que se use já de represalias, ou 
de outros meios m11is violentos ? E aqui per
mitta-se-mç,, Sr.presidente, notar a contradicçll.o 
do Sr. deputado. 

Aconselhou-me hontem que nomeasse outro 
ministro para Londres, em lugar do actual ; 
quando ha dous annos increpou nesta camara 
ao meu predecessor, por não ter nomeado 
aquelle empregado enviado extraordinario, tr!· 
bulando-lhe os maio1·es elogios. 

A razão é, Sr. presidente, por que o Sr. de
putado suppõe que aquelle benemerito patriota 
e honrado brazi!eiro, foi um dos que fizcrãO 
as participações, com que·se descorlinárão os 
n.egros tramas, que se urdill.o contra o throno 
do nosso joven Imperador. 

Notou com muito sarcasmo o Sr. deputado 
a contradicçll.o que havia na nota que passei ao 
encarregado de negocios de Inglaterra, sobre a 
extincçao do lugar de juiz conservador e o rela• 
torio do Sr. ministro da justiça, decJarando, em 
ar de triumpho, que a adminislraçao obrava 
discordemente, havendo eu achado acertadas as 
disposições do codigo e o Sr. m'inistro da jus
tiça ap!iW!entado os defeitos. 

Q Sr. deputado com a sua costumada má fé 
occultou a data da !l'Ínha uota, que era de 29 
de Novembro de 1832, logo depois da publi
caçã.o do codigo ·e a do relatorio do Sr. ministro 
da jÜstiça qye é de 13 de Maio de 1833, quando 
já a e:x:periencia tinha .feito notar os ditos de
feitos do coâ,go; e lã.o longe esteve o Sr. mi
nistro da just~a de mer~cer censura d\ camara, 
que ella achou justo o que elle avançara, no
mearff:lo uma commissao intema e externa, para 
corrigirem esses defeitos. Onde está pois aqui 
a contradicção Í' 

Quanto á responsabilidade, que recahirá sobi.e 
a minha cabeça, quando chegar o tremendo 
dies irai, por ter eu dito ao encarregado de ne-

.. goci~ da Inglaterra, que me parel!ia fundada-a 
sua proposta sobre haverem jurados do Brazil, 
chamados de "tnedietate-lingiire, segundo ha em 
Inglaterra ; como a minha correspondencia em 
semelhante materia se acha nesta camara, ella 
deliberará o que entender eUt sua sabedoria. 

Censurou-me O""lilr. deputado, até por me 
haver rido, quando elle fez o seu discurso. 

"" Ora,.Sr. presidente, haverá alguem que possa 
conter o t·iso, quando vê o Sr. deputado fazer 
grimaças, visagens e mornices, ora ab3ixando· 
se, eira levantando-se, para fazer rir as galerias? 
E' verdade, que eu ~eiia chorar, como o i-ti· 

• • ~ ~ . 

losopho grego Heraclito fazia sobre as miserias 
humanas ; o papel que foz hontem o Sr. de
putado é uma verdadeira wiseria humana·. 

Estranhou o Sr. depu!hdo, _por ter eu no
meado um redactor. Não sei pdl"quc o rrome de 
redactor tanto lhe desa~rada; saiba o Sr. de
putado, que me honro muito de ter feito 41Sla 
nomeação, que recabia sobre um brazileiro ta
lentoso e que jã tem feito serviços ao Brazil. 
. Feliz serei eu, se achar outros em iguaes cir· 

cumstancias, pois que tambem os nomearei. 
Terminarei, Sr. presidente, o meu discurso, 

requerendo á camara, que as tres missões, que 
peço, seja.o desde já contempladas no corrente 
anno financeiro. 

O Sr. Mcntezuma, diz que não sabe que 
seria hoje chamado a responder aos erros do 
Sr. ministro. 

Faz o illustre deputado varias observações, e 
responde _,!los argumentos do mesmo ministro. 

O Sr. Paula. e Souza, diz que quando tinha 
pedido a palavra hontem, era para propôr uma 
emenda ; e que depois o honrado deputado, o 
Sr. ministro da fazenda fizera uma emenda, 
mas que apezar disso, elle deputado proporá a 
sua, que é differente ; que depois desta ca· 
mara responder á mensagem, . como respondeu, 
faltará a si se não der ao · ministro dos ne
gocios ewangeiro~ aquella quantia precisa, 
para tomar todas as • medidas que julgar ne
cessarias ; que a camara tinha julgado a men
sagem digna de toda a altençl'l.o. e nao fallára, 
e que o senado fizera o mesmo ; e pergunta o .... 
illustre deputado, como ha de o governo dar 
todas essas providencias, que a camara julga 
necessarias, com o orçamento para o anno de 
1834 1 Que portanto proporá uma emenda para 
que se addicione no artigo, despezas eventuaes, 
para se poder gastar desde já, tanto ; que a 
outra emenda não preenche estes fins ; que 

(} nll.õ approva que ~ nomeem essas lega· 
~ões, porqu~-._, as nao ,Julga por ora precisas ; 
que, emfim, nao é '.laquelles deputados, que 
tomão mais tempÔá camara; mas que ago1·a 
pede licença, nM para responde•, porém para 
fazer.algumas observações ; que tem sido uso 
de alguns senhores, ainda na mais simples 
questão envolverem a marcha d,a política_ geral. 

O iltustre orador continua a discorrer sobre 
a materia, e â tratar da administraçao actual e 
da J!!8ssada, assim como a responder ás ob
jecções -i,o Sr. Montezuma. Diz mais que um 
Sr. deputado declarára, que a administração 
actual era conspiradora ; e que se o era (per
guntou) qual é a razão porque effe deputado 
a na.o accusa : que se na adminislrjiç!l.o ha 
membros coni,piradores, ellesJ)ev~ ser accu
sados, e que por tantl!' se faça- sua accu
saça.o em fórma ; ruas que elle não sabe quaes 
s!l.o esses conspiradores, e que só conhece 
que a sua posi~a_o nas circu1nstancias actuaes 

• 
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é critica; que entende que a administração 
deve ser accusada, quando se afaste do 
ponto nacional, isto é, da marcha da revolução 
de 7 de Abril ; que emfirn os males do Brazil 
nascem menos dessa administração, que do 
poder legislativo, em consequencia dos defeitos 
da lei da regencia. 

Dada a hora, fica l\Índa adiada a discussão, 
retirando-se o Sr, ministro com as formalidades 
com que entrou. 

O SR. PRESIDENTE dá para ordem do dia 17 : 
Discussl:iü .da resoluç1l.o n. 154 do anuo pas

sado. 

Resoluça.o, nll.o impressa, autorizando uma 
companhia para empt·ehender a navegação por 
vapor no rio das Velhas. 

Ao meio-dia orçamento da repartição dos ne· 
· goc:ios estrangeiros. 

Levanta-se a sessilo ás 2 hora~ e_:20 minutos. 

l!lessão.em 1.7 de Julho 

PRES!DENC!A DO SR, LIMPO DE ABREU 

SmrnARIO. -Expediente .-Ordem do dia.
Reg-ulamento para as alfandegas.- Votação, 
- Navegação do 1'io das Velhas.- Votação. 
- Navegaçuo do .Amazonas.- Votação.-
0,·çamento de estrangeíro-l .- DisP,11rso do 
Sr. Ounha Mattos.-Ad·iuinento da discussão. 

A's 10 horas feita a chamada achao-se pre-
sentes 81 Srs. deputados. -.. ' 

Faltão com causa participada os Srs, Moura, 
Mirnnda Ribeiro, Soares da ,Rocha, Junqneira, 
Fernandes da Silveira ; e sem ella os Srs. Corrêa 
de Albuquerque, Hollamla , Almeida Albu
querque, Lino Coutinho, Chichorro da Gama, 
Baptisla Caetano, Gomes da Fonsecu, Ferreirn 
de Mello, Pinto Coelho, Simões, Clemente Pe
reira e Monteiro de Barros. 

O SR~ PRESIDEJ!rri;: declara aberta a sessão, e 
lida a acta da antecedente é aprovada. 

EXPEDIENTE 

O SR. l° SECRETARIO lê os seguintes requeri
mentos: 

1º. De Lourenço Antonio do Rego, datado 
de 16 do coneute.-Fica,.obre á mesa, para 
ser altendido competenlemente. 

2°. De empregados da fabrica de polvora, 
datado de 16 do corrtnte.-Vai á com missa.o 
de pensões e ot·denados. • .,,, 

3º. De João Antunes J da CM:>stu ; 5jl.ta, 
pedin~o augmenlo de ordenado, como professor 
de primeiras letras.-Vai á commissíl.O de in
strucçao publica. 

PARECERES .. 
« Foi visto pela commissao rle saude pnblica 

o requerimento de Vicente F erreira dos Gui
maraes Peixoto, em que pede ser reintegrado 
no emprego de cirurgiao de partido da ~!!'Irra 
municipal da cidade do Recife de Pernambuco, 
do qual fôra e,bulhado pela mesma; é a com
missilo de parecer que o requerimento seja re
mettido á commissao das camacas municipaes, 
parn lhe dar o devido andameuto. 

" Paço da camal'a dos deputados, em 13 de 
Julho de 1833.-·Perefra de B1'ito,-Antonio 
Féh-efra F1'ança. " 

E ' approvado, 

" A commissno de justiça criminal tem visto 
duas representações, que for11o submetlidas ao 
seu exame: urna de tres negociantes accusados 
pelo facto de haverem introduzido nesta cidade 
uma carregaç,ão de escravos, que diz~m ter sido 
comprados antes da extincçã.o do commercio de 
escravatura ; e outra de varias of'ficiaes, que 
se achao presos em consequencia dos aconteci
mentos occorridos nesta capital, em o dia 3 dfl 
Abril do anno proxi,no passado, nas quaes 
pedem urnas e outras, providencias legislativas, 

.. para poderem ser logo sentenciados, visto qu e 
pelas novas disposições do codigo do processo 
criminal têm de ser relal'lladas extraordina· 
riamente as decisões dus suas c:wsas, 11110 só 
cm virtude do art. 317 do sobl'edilo codigo, 
que manda preferir os julgamentos dos presos, 
e d'entre estes os mais antigos em pronuncia, 
mas lambem do art. ~23, que limita o !,iJnpo 
das sessões judiciarias do jmy á 15 .dias só· 
mente, com a simples pt'0!'ogaçil.o de 8 dias á 
arbítrio dos jurados; e, como a connnissao 1·e
conhece ponúel'Osas as razões dos primeiros re
clamantes, visto que, se culpados os escravos, 
que fazem o objecto da sua accusaça.o, têm 
de ficar detidos por longo tempo em um depo· • 
sito,.com grave damno da sua exislencia e pl'Í· 
vados da sua li6'erdade, e se como innocentes 
os accusados, têm estes de soffrer um grandis· 
simo prejuízo com a sustentação dos ditos es
crnvos; e por outro lado, ponderando quanto 
aos segundos redamantes, que em verdàde, na.o 
obstante a providenria dada no codigo em fo vor 
da preferencia dos seus julg.unentos, como 
presos, todavia sendo constante exi~ir ui,n gran·· 
dissimo nuinero de processos de preso~ á 
julgar, será talvez impraticavel a total desac:cu. ·• 
mulação de taes proce~sos, e mui morosa a dê
cisno ela sorte des~cs e de outros accusados ; 
por todas estas considerações, que ... succinta
mente tem ponderado, é a commissão de pa· 
recer que se adapte a seguinte resolução : 

• « A assembléa geral legislativa .. resolve :o 
,..qt. lº. Os juizes de direito ficão autori· 

sados a julgarem por si só todos os processos, 
crimes anteriores á publicaçll.o do codigo do 
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processo criminal, que já eslivessem preparados 
com as provas competentes para o julgamento 
definilivo, uma vez que as partes nisso con
venhão por um termo nos a utc.s. 
• « Art. 2º. Os ptocessos assim julgados terão 

os recursos estabelecidos no sobredito codigo, 
para,..íl,5 relações dos districlos compeh:nles, e 
ahi serao julgados definitivamente pelos 
membros das ditas relações, segundo a fórma e 
regras estabelecidas no mesmo codigo a respeito 
dos processos civis. 

cc Ar!. 3°. Todos os mais processos, em que 
ao tempo da publicação do sobredito codigo já 
houvesse pronuncia, serM preparados simples
mente de lrbello e contestação, com dilaçãc. 
iguaes por parte do accusador e accusado, e logo 
submettidos ao jury de sentença, para o que os 
mesmos juizes de direito poderáõ convocai-o 
extraordinariamente e prorogar as suas sessões 
até serem concluidos, conciliando a expedição 
de laes processos com o menor gravame dos 
jurados. 

« Art. 4°. Ficno suspensas nessas partes as 
disposições do codigo do processo criminal, e 
mais disposições em contrario. 

" Paço da camarJ dos deputados, em 16 de 
Julho de1833.-F. Paida A. e Albuguerqtle. 
-H. J. Barro8 Paim.-Francisco de iSouza 
Paraiso,,, 

E' approvado, e manda-se imprimir com ur
gencia a resolução respectiva. 

« Foi presente ás commii,sões de constituiçt\o 
e justiça c.i.iminal a representaçao da camara 
municipal da cidade do Pará, em data de 13 de 
Abril deste anno, na qual depois de longa expo
siç11o dos molil'os que tiverilo para desobedecer 
ao governo do Imperio, nào dando posse, como 
lhe cun1pria ao presidente nomeado para aquelb 
pl'ovincia José Muríanni, conservando na pre
sidencia ao actuul Joaquim Machado de Oli
veira, e ao~ommando das armas Antonio Cm·
reia Seára, vindo junto áquella representaçllo 
outra no rneSTn0 sentido, assignada co::n 370 
nomes de cidadãos de todas as classes, docu
mentadas ambas corn uma justificaçao eh) 10, 
ou 11 testemunhas, sendo as razões, em que se 
fundárão o ter alli entrado naquelle porto dias 
ames cla cheg~da do novo presidente uma es
cuna ida do Maranhào com a noticia da ida da 
nova autoddade, por cujo motivo se emban
deirou e salvou, o que, diz a representaçM, 
pôz em movimento o~ do partido restaurador 
do ex-lr:1perndo~assim dcnominào sem provas 
ao partido que · em 7 de Ag-osto de 1831 com 

• armas na mno depuzera o 1íresidente Visconde 
~e G~yanna} ameaçando-os com a morte, e 

_ 'ê'scr~v1dM ?lasonando, que por meio de di
- nhel!'o hav1ão ludo obtido; o que mais se 

aggravou por meio de um sermão pregado por 
um frade capuchinho no convento de Santo 
Antonio daquella cidade, concebido no mesmo 

sentido; que já aq11elle povo se achava indis
posto pela leitura de um officio do ministro do 
impel'io, dirigido ao pre,;idente Machado, em 
que lhe t·ecommendava evitasse pelos meios á 
seu alcance os excessos, com que parecia per
seguir-se, e opprimir-se os réos pronunciados 
por occasillO da sedição de 7 d~ Agosto ; con
trib11indo tarnbem para o mesmo fim o saberem 
que alguns réos daquella sedição se achavllo na 
côrte impunes; e que daqui se lhe mandára 
por ouvidor o bacharel Villar Amazonas ; que 
por tudo isto mui receiosos aquelles povos, 
vendo imminente o perigo da guerra civil na 
província, fizerão reuniões desarmadas afim de 
tomar deliberação sobre o publico-Socego, para 
o que por via dos juízes de paz requerêrâo ao 
presidente a convocação de um grande con
selho, composto das pessôas mais gradas da 
cidade, o que se verificou no dia 7 de Abril do 
corrente auno, a tempo que já o novo presi
dente se achava no porto do Pará; que neste 
conselho se resolvera negar a posse ao presi
dente e commandante das armas enviados, 
coJJservando-se os que estavão, dando de tudo 
parte á regeucia; que ao tempo, em que aqurlle 
conselho deliber,wa, foi um cidadão avisai-o, 
qne 1io convento de Snnto Antonio, se fazia 
reunião armada, para o fim-d.i sustentar-se a 
posse das novas autoridades. Accrescentão mais 
em outra representação, em data de 20 de Abl'il, 
que este partido começára n9 dia 16 a fazer 
fogo, sobre os do pai;,;, de que resu ltára a morte 
de 5 cidadãos, e o ferimento grave de 30 e 
tantos, cuja aggressão continuava ainda naquelle 
dia; pedindo finalmente aquelh ca1mwa, per
suadida de haver desempenhado seu dever, qua. 
esta augusta cama11" llie fizesse justiça, lou
vando seu zelo e patriotismo em tal crise. 

,e Sobre o que ponderando, e reflectindo as 
commissões com toda a ma<luresa, observão 
que não pódem ver sem grande magoa, e lagri
mas a longa série rle de,:graças, que desde 1823 
tem chovido sobre a bella e rica ptovincia do 
Pará, digna de melhor sot·le ; em 1823 a morle 
de 250 e tantas victimas no brigue Palh((ÇO; em 

..lt8í24 o ter alli uma autoridade ( o presidente) 
sido o pl'imeiro que deu, a pl'etel(to de gu:irdar 

· a 0t·dem, o criminoso exemplo de negar a posse 
ao com mandante das armas José Ign:icio Borges, 
servim+o-se para isso cio expediente de um con
selho, muitas vezes prompto a condescender 
com a vontade dos que govemão; que em 182e 
teve ll!gar na villa de Cametá triste mortandade 
de tantas ..victimas infelizes ; que em 1831 o 
escandalo de trnH~ sedição a 7 de Agosto dcpu
zera o presidente, apenas com 18 dias de ad1qi
nistra,ão ; que no mesmo anno em Rio Negro 
novos crimes, e no,·as mortes afiectárll.o ào\oro
samenle-'° coração dos,,br?zileiros; que em 1833 
ainda sc:enas igóaes se rejie~m ~assa~çôt, sem 
que de tudo isto tenhno os povos"aJ'l'endido, 
que só da religiosa obse1·v,mcia da co:nstituiç~Q 
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e das leis póde resultar a paz, a tranquilidade 
e a feli~dade. 

« Um excesso provoca o11lro, um crime chama 
outro crime, o mal aggrava-se, os odios eter
n isM-1,e, e afinal é infallivel a desgra~ total da 
pri,vitiéia. E' a isto, que as com missões dese
jarião chamar a meditação .. de ,Lodos os ~azi
leiros que amão o seu piiii. 

« Passando daqui a re!lectit· sobre o que 
expõe a camara do Pará, otlservM as com
missões que sempre o pretexto da salvação pu
blica serve para acobertar os maiores desvarios 
da razão e da justiça; que já do mesmo motivo 
se servira ent!l.o o partido, que, a 7 de Agosto de 
1831, pisou o dominante de agora, que este em
prega na oppress!l.o daquellea mesma linguagem. 

" Nem podem as com missões descobrir como 
se possa salvar um povo, calcando aos pés a 
costituição, as leis e a justiça, habituando os 
homens ao desprezo de tudo, quebrando assim 
todos os vínculos moraes da sociedade, e sepul
tando tudo na voragem espantosa da anarchia. 

« Igualmente desconhecem as commissões, 
como é que podia produzi!' no animo dos bons 
e honrados paraenses, uma tal com moção colllo 
a que ri,fere a carnara, o simples facto do em
bandeiramento, e salvas de uma embarcação 
que levava a noticia da prnxima ida das novas 
autoridades, pal'a a provincia, n!l.o sendo taes 
acções vedadas por lei alguma, como se podia 
dellas deduzi1· p1·ognostico de tel'l'1veis desgraças 
para aquelle povo que 19.o le,ianamenle se apo
derou de falsos terrores? Que querendo pelo 
contrnrio a oulru porçllo de cidadãos, que 'te 
déss~osse ás uuloridades, exigia uma acção de 
jôstiça, e obrava po1· isso legalmente, emquanto 
nllo tomou armaS"para esse tim, o que se nllo 
verifica dos documentos, sem que daqui se po
d1!sse inferir, sem desmarcada prevenção, que 
elles fossem absolutistas e restauradores do ex
Imperador r..quando só os que perlul'b!l.o a exc
cuçno das leis, se poderião appelLidar absolu-
tistas. -

~ Nem merecem altençao alguma os ridículos 
boatos que se espalhárão, de que tudo havino 
conseguido po1· força de dinheiros espalhados 
pelos da sediçao de 7 de Agosto. Não ~ão mo
tivos tão futeis os que decidem a conduct:t de 
um povo circumspecto. E' gratuita a asseve
raçno da camara, quando diz s1r facto que a 
po'sse das novas autoridades faria o mal sem re-
media. .. 

« Se a camara lhes negou a posse, como o 
póde assim affirmar ? P!:IO contrario, nenhun, 

, homem sensato pode1á aqui.,dizer que uidos os 
males que soffrt:ij, e tiver de soffrer a província 
n!l.o procedem da injustiça com que aquella 
posse se recusou. O povo alvoraçou-se, por 
temer,· ou desconfiar que a posse se negasse, é 
portanto evid,mte, que se elta fosse conferida, 
elle se lranquilisaria. Nem podem~ as com
missões atinar com motivo algum politic~ue 

~ .. . 
TOMO ll ' • 

tenhao em vi~a os partidos, que se dcbellll.o no 
Pará, protestando sempre submiss!l.o .e respeito 
á constiluiç!l.o e j reg~cia, em nome do Sr. 
D. Pedro II, attenlantflt, no meio de tudo isto, 
contra o socego publico, e ~!ando lfs leis so
ciaes, o que bem dá a conhecer que elles só 
têm em vista exercerem vinganças desasl'l'llsas, . 
envolvendo em suas facções muitos cidadllos 
honrados ; porém illudidos com falsas idéas de 
patriotismo. A' vista do que não podem as 
commissões, sem tremer, ouvir que se peça á 
esta augusta camara, guarda da constituiçfio e 
das leis, a apprcvação e louvor de semelhantes 
actos, tendentes a ludo anniquillar. Quando 
muito pelo contrario julgão as commissões que 
é de justiça, honra e dignidade-ilesta camara, 
nao só o reprovar, mas alta e expressamente 
censurar e desapprovar semelhantes procedi
mentos, fazendo-$e dizer ao governo, á quem 
compete fazer executar as leis, que deve tomar 
todas ª!!..medidas de justiça, prudencia e mode
!'aÇllo que julgar convenientes a restituir a paz 
áquelle povo agitado. 

« Paço da camara dos deputados, em 15 de 
Julho de 1833.- M. Alves Branco.- Fran• 
e-isco de .Souza Paraiso.- H. J. de Barros 
Paim.i, 

« Voto separado. 
lc Sou de parecer que sej!'.O 1·em~lidos os re

querim-eotos e dctcumentos que presentes fôrem 
ás com missões, ao góverno, á quem compele com 
maduro exame deferir os supplicantes, e dar 
todas as providencias que a justiça de mil.os_.. 
dadas com a prudencia aconselhllo, na melanco
lica crise em que se acha a província do Pará ;e 
que se dê andamento ao projecto de amnistia 
que está sobl'e a ·mesa, unico balsamo que muito 
póde minorar, quando sanar nllo possa os males 
do 13razil e amigai· os discordes animos dos 
puaenses, que, irritados pelo choque dos par
tjdos e alenlados pelo criminoso abandono emi 
que tem e.do aq~lla desgraçad .. .. provincia, 
desde a horrurosa catastrophe do « Palhaço i, e 
outros da mesma·,guisa, farão a sua total ruína, 
se continuar a vogar a maxima de se nao saber 
nem castigar, nem perdoar. ,. 

·• .t Paço da camara dos deputados, em 15 de 
Julho de 1833.-A. P. da Costa Feri·eira.
F. de Paula Almeida Albuquerque, » 

Manda-se"'imprimir, com urgencia, o voto se
paliado dos dois membros das commissões. ..... 

ORDEM DO DIA 

Discute-se o requerimento do &r, Perdigão, 
adiado em 9 do corrente. 

E' regeitado • 
Passa-se a discutir '-resoh:tçllo1"'que approva 

o regulamento dado pelõ governo ãs alfandegas. 
O SR. CARNEIRO LEÃO ·mànda á mesa esta 

emenda. 
ll 

·"" . 
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« Art. 1 °. O governo fica autorizado a pôr 
em execuço.o o regulamento das alfandegas de 
25 de Abril de 1,332, e a fazer uelle as 
alterações, que a experiencia mostrar neressa
rias e convenientes á hoa arre1..3d~il.01 até que 
o referido regulamento sPja derinitivamente 
approvado pela assembléa geral. 

« Art. 2º. A referida execuçll.o lerá lambem 
lugar nas alfandegas das provinchs.-Carneiro 
Leão.» 

O SR. ARAUJO LIMA lambem manda a se-
guinte: • 

« Devendo apresentar na sessll.o de 34 as 
alterações, que houverem feito, organisando um 
só corpo de doutrina, o qual não poderá d'essa 
época por diante ser alterado senão por lei. -
.Araujo Lima.n 

Siio ambas apoiadas. 
Depois de algum debate approva-se a_ re

solnçao com as emendas dos Srs. Araujo Lima e 
a do Sr. Carneiro Leão, ficando prejudicadas 
as dos Srs. Lobo de Sonza, Maciel, Getulio, 
Castro e Silva; bem como outra do Sr. Car
neiro Lell.o, apresentada em 27 de Junho. 

Entra em discussão a reso!Üçào offerecida 
pela commissao de conime1·cio e artes, ácerca 
do requerimento de Guilherme Kopki sobre a 
navegação do Rio d:is Velhas por barcos de 
vapor. -E' approvada e rernettida á com missão 
de redacçM. 

Discute-se o parecer da commissào de 
commercio e artes, adiado ern.,.'5 de Julho 
de l,833, sobre a navegaç:ti. do Amazonas. 
-E' approvado, mand~11<lo-se imprimir a re-. 
soluçao respectiva, mas pedindo-se dispensa da 
impressão, assim se resolve. .., 

Entra em discussll.o, o parecer adiado em 
13 de Julho de 1832, da com missão de ,Ç.!lnsti· 
luiçll.o ácerca de Joaquim Alves de Abreu 
Guimar11es Picaluga. -Fica adiado pela. hora. 

E' rejeitado o parecer adi~o, em 12 de 
Outubro de 1831, das com missões ecclesiaslicas, 
e de pensões e ordenados ácerca de 24 musicos 
instrumentistas da imperial ca·pella. 

Entra em discussfio o parecer, á que se 
refere outro da com missa.o de · pensões e or· 
denados, datado de 6 de A$oslo de l 8S2, e que 
irala de Francisco Antonio ' dô Rego, thesou
rciro do muzeo nacional, adiado em •25 de 
Oulubrn de 1831.-E' approvado. 

Continua a discuss:i.o do orç1mento da re
partição dos negocios estranl;eiros. 

O' Sr. Cunha Mattos: - Sr. presidenté"t 
Havendo o Exm. ministro dos negocios estran
geiros logo no prii,cipio ilestu diiicussão mos · 

,.. lra~o a confusão.e desord1m1, em q,1e s~ ach:to 
• os mleresses dos cicladàos brazil~iros no reino 

de Portugal, sinto que S. Ex. nau e,;Lej., pre· 
i!;enle para eu lhe pedir, ou talvez para lhe · 

... 

dar alguns esclareci mentas sobre os o~j.ectos 
apontados pelo mesmo senh_Qr. 

• Eu"' desejo saber quaes forllo as medidas to
madas pelo nosso governo a respeito rla prisão 
do vice·cOnjiul b,azileiro da.cidade do Porto ; e 
do procedimento do mesmo governo sobre o 
insulto feit11oá bande~a brazileira, arvorando-se 
-em um navio portuguez, que sahio do rio 
Douro, para debaixo da sua protecção escapar 
ao fogo das baterias do Sr. D. Miguel ; e o 
motivo de serem as embarcações brazileiras 
obrigadas a arrearem a bandeira nacional nos 
portos hespanhóes. 

As respostas, ou informações de V. Ex. 
levar-me-hião a outras exigencias, que agora 
me parecem ociosas. 

Sr. presidente l Eu cheguei ha poucos dias 
de Portugal, e observei alli um la l desarranjo 
nas cousas do Brazil, que julgo necessario sub
mettel-o ao conhecimento desta augusta ca
mara, para se remediar pela maneira mais 
prompta, que fôr possível. ~ 

Quando eu, em Outub,;.o de 1831, cheguei á 
cidade do Porto, servia de vice-consul do im· 
perio do Brazil, um homem de appellido Faria, 
o qual desempenhando honradamente seus 
deveres, teve a desgraça de se fazer suspeito ao 
govemo do Sr. D. Mi~uel. Este vice-cousul re· 
cebeu ordem do consul geral, ou do Rio de Ja
neiro, para communicar aos •subditos brazi
leiros, que se havia estabelecido umn1odelo 80 
tope nacional. Em observancia desta determi
naçao convocou o vice-consul á casa da sua re
;;idencia a todos, ou a"" maior parle dos brazi
Ieirns, marcando ás 11 horas da manhã para 
sua reuniao l Aconteceu, porém, que nessa 
mesma manh:t pelas 9 horas, foi a sua ca.sa 
rodeada por uma grande patrulha da guarda da 
policia, e inteiramente esquadrmhada ; os seus 
papeis examinados, sel\ados e conduzidos pelo 
prnprio desembargador delegado do intendente 
!§era! da politia pat·a a casa•da intendencia, e ,. 
elle vice-consul remettido Pftra as cadê,-.!a re
laçao, com lodos os homens ( incluso u,n ga
lego aguadeiro) que se achavao na mesma cas!l 
vi,;itada. 

Os boatos que se es~lhárã.o sqbre esta prisao 
forào cliversos: uns allribuirão-11 1a á denuncia de 
haver recebido procla,nações do Sr. duque de 
Brngança,·•co11tra o Sr. D. Miguel, e foito dis
lrib11içao dellas na cidade uu Porto, e-"'llltros 
lugares; e outros disserãu quuJ'ôru prP.,;o por 
aconselhar aos b razi leiros a não i:ttrw11·re1·em 
corrr diuheiros para o' e rnpresti,no forçado, 
aberto ,relo governl'I de Portugal. 

O certo é que o motivo da prisão foi muito 
consequente, pois que na occ.,sião e,n que o 
Sr. D. Pedro entrou, e o seu e"<ercilo na ci· 
d,ide do Pnl'lo, ab,rndonada pelo general realista 
visconde de S,1,nta M,u'lha, ficand,i ua~ cadê.ts 
lllais rle 300 pre;,os de e,·i,oes políticos, houve 

• cuidado de remover para Lamego, ou Almeida, 
... - . .. 
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o mencionarlo více-consnl Faria e mais dous 
-indivíduos, que igualmente preso~, com elle se 
acha vão. • 

Desde, então, ficárão os interesses brazileiros 
s_em terem 11m defensor natural ; e por isso no 
dia 6 de Agosto seguinte, am negociante por
ltlfl!'Uez convidou os brazileiros a fazerem uma 
reuniao para se nomear um vice-consul, ou 
agente consular deste imperio, por nao ter ha
vido quem quizesse servir por con vi(e do consul 
geral de Lisboa. A reuni!íO fez-se no dia 8, e 
foi eleito agente consular o cidadão Francisco 
Belens de Lima, natural da Bahia; e a acta da 
sua eleiçao teve o exequatur do governo consti
tucional. 

Belens servio com dislincção por algun3 
mezes; mas vindo de França ou da Inglaterra, 
um moço portuguez de · muito boa familia do 
Porto, com patente de vice-consul, passada pelo 
consul geral, que então se achava fóra de Por
tugal, por motivos talvez semelhantes aos que 
derão lugar á prisao do Faria, duvidot1 o Belens 
fa:oer entrega do consulado a Pedro Teixeira de 
Mello ( este é o nome do moço portugnez a 
que alludo) em razão da falta de sello na pa-
tente, e o set lsta pas$ada fóra do lugar do 
consulado geral. 

O governo do Sr. duque regente concedeu o 
exequatllr a Pedro Teixeira: Belens protestou 
contra o exequatur, e o ministro dos negocios 
estrangeiros decidio a favor de Belens, e de· 
clarou ao seu contendor, que ficava sem effeito 
o ·reconhecimento, que se havia dado ao di
ploma lfllssado pelo consul geral. Assim con
tinuo11 Belens a desempeulrnr muito s,1tisfacto
riumente os deveres de vice-consul, e como tal 
se correspondeu directnmenle, tunlo com a se
crntari11 de estado dos negocios estrangeiros 
deste impel'Ío, como com o governo do Sr. duque 
de Brugança, e com os genornes comrnanduntes 
das J'orç~s do Sr. D. Miguel, que siliu\'ão u ci· 
dade do Porto, os quues sempre respeitárão o 
pavilhno hruzileiro, e annuirão ás requisições 
que llies foÍia o vice-consul Belens. 

Quando porém eu cheguei á Bahia dis
serao-me q11e Pedro Teixeira de Mello, fôra 
confirmado no emprego de vice-consul do 
Brazil na cidade do Porto, e eu temo que os ge
neraes realistas, na.o tenhão com elle commu· 
nicaçao, ou correspondencia, por constar que o 
mesmo Pedro Teixeira está pronunciado na de
vassa da alçada do Porto, e é reputado pelas 
autoridades portuguezas, como réo de alta 
traiçao. No c"IO de assim. ser, vao os interesses 
bt·azileil'os a soffrer gra:~s inconvenientes, e é 
por isso que eu desejava, que S. Ex. o Sr. mi· 

• nistro dos negocios estrangeiros tomasse quanto 
antes as prudentes medidas analogas ao estado 
de Portugal. 

O acontecilllento da bandeira lambem me· 
rece consideraçao. O mestre de um navio por· 
tuguez surto no rio Douro, sabendo que o 

Sr. D. Miguel permillia a livre pass3gem dos 
navios estrangeiros, qnando sahiao do Porto, 
cnbrio-se coíu a banrleira brazileira, para atra
vessar por baixo de todas as baterias realistas 
livre do fogo, mas teve a infeliz lembrança de 
arrear o pavilhílo brazileiro-e içar o da Sra. 
D. Maria, apenas se vio fór:. da barra. 

O resultado deste insulto foi determinar o 
Sr. D. Miguel, que dnhi em diante os mestres 
dos mvios brazileiros, antes de fazerem á vela 
fossem á bateria de S. Paio, apresent~r os 
despachos consulares, para se qualificar a iden
tidade da embar,cação. Verdade _é que o 
Sr. D. Pedro ordenou no meffno dia, que se· 
na.o repetisse e3te procedimento, mas o governo 
na.o mandou punir o aggressor com as penas, 
que as leis do reino impõem áquelles que nos 
navios arvorao pavill1ao estranho, muito prin
cipalmente cornpromettendo os interesses do 
Brazil, o que certamente aconteceria a nao 
haver o vice-consul Belens d11do urna satisfaçll.o 
ao general do exercito do Sr. D. Miguel. 

Um illustre deputado censurou o go\rerno 
sobre o procedimento contrn um agente con
sular em Pernambuco .. 

Devo informar ao Sr. deputado, que no Porto 
acontecet1 um caso quasi st!melhante, e teve 
11ma decisao identica do governo do Sr. duque 
de Bragança. 

Francisco Joaqnim Maia, negociante do 
P~rto, e vice-consul de Sua Magestade o rei da 
Prussia, foi intimado para entregar ao governo 
algumas pipas de vinho, em occasião dt; uma 
apprehensao geral do que pertencia aos subdilos 
porlugnezes, e e~stisse dentro das linhas 'de 
defeza, O vice-consul oppoz-se, allegando seus 
privilegios transcriptos ou declarndos nos di
plomas a tal l'espeito. O governo do Sr. D. Pedro 
n!l.o fez caso daquella opposíçao, e quiz expedir 
on effectivamenle expedio ordem para elle ser 
preso. 

O corpo consular tomou o negocio em con- • 
sideraç!lo, e M r. Sorret, consul de Sua Mages
tade Britannica, dirigio-se ao marquez de Loulé, 

·ministro dos negocios estrangeiros, mostrando 
que o procedimento do govtrno era uma vio· 
laça.o do direito das gentes , e apoiava os seus 
argumentos com a autoridade de Martens, 
aporilada em uma nota, em que trata dos con· 
sules de qualquer potencia, que sao subdilos 
do paiz em que exercitao emprego consular. 

O certo é que ainda no àia 5 de Maio, em 
que eu •sahi do Porto, insistia o governo em 
dizer que o vice-consnl da Prussia, como subdito 
do paiz estava sujeito a todos os encargos, na· 
CÍOIJJleS, 

Agora passo, Sr. p~sidente, a responder ao 
illustr& depujado o Sr.. ontezuma, que no dia 
dP. ho1~tem se dirigio xprllaia.,.meitle a mim, 
annunciando-me ser eu um dos :fuJJe8 de que 
trata a correspondencia ministerial que deu 
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motivo á mensal!;em da regencia sobre a res-
tauraç!lQ do S~ duque de Bragança. -

Eu aproveitl\--me:"liei do mesmo direito de me 
defender como têm ~ado ou'rf'osJ,rs. ,iepntados: 
não lançarei mão de sarcasmos, invectivas e 
injurias indignas clesta casa, in~nas de todo o 
homem hem creado. 

Eu lambem sei annexins, e dicterios de sol
dado de tarimba, sei chufas; mas nunca faço 
uso dellas contra os meus collegas, porque sou 
homem sério, e bem educado. 

Conheço que o illustre membro com a sua 
natural sagacidade quer chamar-me a campo 

· para ter occasi!lo de saber mais alguma cou~a 
além do que eu já aqui rlisse, ou talvez para 
me combater, e enredar. Pois bem : vamos á 
questão que é de natureza muito grave. 

Diz o nobre deputado que eu sou um dos 
fuões indicados como rest.auradores do Senhor 

_,. D. Pedro e·m um dos papeis vindos da Europa! 
Muito sinto que não esteja pre~ente o Sr. mi
nistro dos negocios estrangeiros para decl:uar 
nesta casa se com effeito o meu nome se acha 
neste papel. 

Eu, Sr. presidente, não sou desses .fuões ; ~~ 
Raymundo José da Ounha Ma.ttns: n!ln per
tenço a esse rosa rio de .fuão daqui, fuão cl'alli, 
fuão para lá, fuão para cá, fiião disse, /uãn fez, 

,.. fuão fqi, fuãn veio, fuão vae, nada disso sou ; 
n!l.o me metto em meadas ; e se com e/feito o 
Sr. deputado entende que entr_p no numero 
desses f11ões, accuse-me já ; accus~-me qnem 
qnizer: nno me poupem ; estou pt'Ompto n 
mostrar que a exist.ir o meu nome em algnm 
desses papeis, é uma infamia, uma injuria, um11 
cal11mni111 uma iniqnidade. 

E11 íallo com mnita cnlmn; o ma11 espírito 
está mni trnnqnillo, n minhn consciencin ó 
purn, nada temo, nndn devo, e por isRn nno 
faço caso des~as exlrnvogantes novidn<~s ! 
,,, Ora e,,. devo dizer no Sr. depntnóo, que se 

sou restirnrador, tenho n honra de pert.eucer no 
partido_ .de que dizem q11e o honrado membro 
é um dos mais distinctos chefes, e nesse caso 
eu venho militar debaixo das suas bandeiras, 
quer como um dos generaes da restauração, 
quer como um fraco instrumento, ou um 
simples soldado! 

)II_as o illustre deputado diz que cl!egando eu 
ao Brazil, e vendo em discussão a mensagem 
sobre a restauração, depois de fallar do Senhor 

'i D. Pedro, contando as palavras, q11e S11a Ma
gesta.Je Imperial me disse no dia 13 de Jaalho 
de 1832, logo me sangrava na veia da saude, e 
contradissera, o que hav(a affirmado. 

Eu rogo ao illustre memiiro, que tome em 
consideração aquill1rque.vou annotar: eu tenho 
57 annos, estl've na Com d'Africa 19, e nnnca 
me sangrei na veia da saude nem na da enfer
midade! Não me contradigo, nem o negocio é 
de contradicção; fallei muito claramente, di
zendo que não obstante o Senhor !,). Pedro ... ., 

arffimar-me CfUe não queria que em seu nome 
se fizessem 1~volnçoes nQ Brazil, ou se lem
brassem delle para o tornarem à col!ocar no 
throno, nem por i3so eu o acrediti>.va, •por co
nhecer muitl) perfeitamente a sua inronstancia e 
a sua vdubilidade ! E' isto contradizer? E' isto 
sangrar na veia da saude? Para que fim ? E 
quereria o Sr. deputado qite eu aqui affirmasse, 
que o Senhor D. Pedro não medita uma res
tauraç!lo, a qual posto que pareça improvavel, 
não é absolutamente impossível? Eu conheço 
todas as difficuldades que se podem apresentar 
na tr.ntativa de uma restauraç!\o ! Se o Senhor 
D. Pedro (sem calcuhr os immensos obstaculos 
qne encontrou na empresa de Portugal) tem 
sido tão desgraçado com :l sua expedição, como 
se lembraria de vir ;:io Brazil, que é empresa 
muito mais difficultosa? Todavia, ella não é 
absolutamente impossível; e eu disse na outra 
sessão, que desejava que o governo estivesse 
alerta, e qlle n!\o s_e arlormecesse com as pa
lavras qne referi , sabidas da bocca do Senhor 
D. Perlro ! 

Qnando fui á Pol'tngal, expnz á esta angusta 
camara os motivos poderosos qne me obrigavão 
a acompanhar a minha familia áquel!e reino, 
motivos que além d11 perda do socego de espí
rito, tamhem me !izer!lo perder mais de 100,000 
cri.1sados. . 

Cheguei ao Porto em Outubro de 1831, e 
Jogo no principio da primavera, participei a esta 
nngusta camnra, que me recolhia com brevi
dade ; mandei meL1 sobrinho para o Brazil, e 
en tnmhem o acompanharia a n!to serem os 
motivos qne se achão nn carta que escrevi.-. 

Logo qne o Senhor D. Pedro desembarcou, fui 
comprimentnl-o, s11tisfazendo assim os devere~ 
rle nm homem de bem, que lhP- devia m11ilos 
fnvore~, por ter sido monarcha, e fundador do 
imperio do Brnzil, e ;,obretndo por ser pai do 
nosso aug11sto lmperarior. Nesse dia, senhores, 
apresentei:me pela primeira vez no Porto com 
o tope brnzileiro; conhecendo bem que este 
distinctivo é mnlvisto por um grande numero 
de pessoas, quando orna ~ éhapéos de officiaes 
nascidos em Portugal, que tomárão partido a 
favor da independencia do Brazil. 
• O meu comportamento foi sempre igual 

áqnelle qne mostrei durante o governo do Sr. 
D. Miguel ; respeitei as leis do paiz, reconheci 
os beneficias da hospitalidade com que sempre 
fui tratado. As cousas mudáril.o senhores! Os 
ministros do Senhor D. Pedro houverão-se 
com.,nigo com a maior iniqui,tade ; mas elles 
encontrárão um brazileiro intrepido, que nãO 
teve medo de os arrostar, nllo oh~nte conhecer 
que estava sujeito a ser levado ao campo de 
Santo Ovídio, e ahi fuzilado. ~ .,. "' 

Os barbaras ministros do Senhor D. Pedro, 
com excepção de Bernardo de Sá Nogueira e o 
Mousinho da Silveira erlo capazes de com
metter toda a sorte de atrocidades, 



Câmara dos Deputados - Impresso em 09/01/2015 14:40 - Página 7 de 7

.... -... SEfiSÃO EM 17 DE JULHO DE 1833 85 -O marquez de Palmella, initlkgo declarado 
do Brazil ; José da Silva Carvalho, _p maior op-· 
pres~or do povo portt1guez; e o infame Joaquim 
Antonio Je Magalh~es, digno n!a exec1·a~ão 
eterna, estavão promptos a,."*viTigar •nos brazi· 
leiros os resentimentos de Portugal, Eu mostro 
sen.hores, a minha correspondencia com o 
Senhor D. Pedro: aqui está o que tive com um 
seu ministro: permitta-me a camara, que eu 
·leia a carta, que dirigi á Sua Magestade, quando 
a minba casa foi assalt,1da, os me.!.1,S papeis re
volvidos~ e eu injuriado: Vf\jão se eu tive du
vida em pugnar pelos interesses, e pela honra 
brazileira ; observem que me ni'lo acobardei á 
vista de uma occupaçãO absurda, mas impor
tando em crime capital. Os meus esforços pro· 
duzirão algum interesse aos subditos brazi
zileiros residentes n'aquelle reino, e todos co· 
nhecerao, que nem um instante me esqueci dos 
meus deveres para com a patria que havia 
abraçado. ( Lê. ) 

Quando eu digo nesta carta, que alguns por· 
tuguezes forllo maltl'atados, lembro-me do 
marquez de Palmella, porque queixando-se um 
brazileiro de lhe haverem ,4lmado uma besta 
cavallar para o serviço, perguntou-lhe o mar•qnez 
se elle era nascido em Portugal, e respondeu
se-lhe pela affirmaliva, disse: ,e V. rn. deve en
vergonhar-se de dizer que é br:izilei ro. " A isto 
tornou o pretendente: "Senhor! Eu tenho 
muita honra de declarar que sou cidadno bra· 
zileiro, e nllo nego a patria que adoptei, para 
se nllO diz_e11 como de V, Ex.~ue já a 111!gou 
tres vezes.» O marquez resP.ondeu : " Está bem, 
cómo diz que é brazileiro7 eu lhe mando eq· 
!regar a sua mula." 

A outro brazileiro chamado José Soares, que 
morou na rua do Ouvidor loja de latoeiro, e era 
conhecido por grande sebastianista, deu-se em 
despacho quando queria como estran~iro set· 
livre do aboletamento: " Os cidadaos brazi· 
leiros,,sao membros da sociedade pot·tuTiueza em 
quanto residem em Portugal, enssim como gost\O 
dos commodos, lambem estao sujeitos aos cn· 
cargos puhlicos, ,1 e isto dizia-se a um brazi
leiro quando todos os outros estL·,mgeiros es
tavao isentos desses encargos. 

Os brazileiros ficárão ao depois gosando 
deste mesmo beneficio, jalve~ em consequencia 
da carta, que escrevi ao Sr. duque de Brt1gança; 
outro brazileiro por dizer, que o• Senhor 
D. Pedro arruinára o Brazil, e depois ia ar
ruinar Portugal, foi mettido na cadêa, levado 
ao tribunal de gaerrn e jilstiça, onde o celebrl) 
J'Oaquim Antonio de Magalhães, procurador 
geral da corôa, propoz fosse degradado para 
Angola, atro,cidade a q~a se opguzerao os hon· 
rados vogaes do mesmo tribunal, que logo ah· 
solverão o réo e o puzerao em liberdade. 

Eu poderia, senhores, ler outros papeis por 
onde mostrei em Portugal o brazileirismo : 
fallei cinco vezes com o Senhor D. Pedro; 

1i 

evjilei sempre os s~u! i;p.inislros7 e aÍ tive o 
desgosto de não me encontrar de proposito ~om 
os generaes Cabreiras e outros meus patrícios 
com cfu~ h~via servil,lo em Portug,iJ, no 
Roussillon e outros 1'ugares. 

Aqui ""°rreu a ~alicia de que eu vinha de 
França ou de Inglaterra corn o visconde da 
Pedra Branca, on de Itabayana, sem que eu 
ltJuvess'e sahido do Porto; e estando soffrendo 
a peste, a fome, e~ guerea n'aquelle mesmo 
tempo, em que me rei,utavào talvez em viagem 
para restaurar o Senhor D. Pedrn. 

-Senl'ióres, eu disse, q11e ni"\O acreditava nas 
palavras do Sr. duque de Bragança, porque vej;:; 
nas historias, que os homens são filhos das 
circumstancias. Q1.iando o general Monk pre
tendia collocar no throno a C:1rlos II, dizia aos 
seus officiaes, ·que ia defender os interesses da 
rep11blica, e de Ricardo Cromwel. Quando a 
joven Stuart pretendia invadir a luglaterra, • 
dizia aos CtTriosos, e su,peitadures79ue elle de
sejava lcabat· os seus d~s e,n F,·ança; mas fez 
o contrario, e, se voltou milagrosamente á 
França, foi depois de perder a batalha de Cul
loden. Quando Fernando VII estava em Va
lenccy, dizia aos hespanltóes que amava cordial
men.te a conqtituiçM; mas chegando a Valença 
deitou essa con;'tituiçãü por terra. Quando o 
Senhor' rei D. Jono VI jurou a•cons!ituiçil.o por
tugueza, Üisse aos ministros estrln'igeiros, 'que 
se achavao presentes, que informassem aos seus 
soberairos, q11e elle havia prestado o jurnmento 
muito por silll vontãüe; mas d'ahi a tempos 
annullou essa constitui~\no nll celebre jornada 
da villa Franca ou de Poeira. Quundo linul
mente o Senhor D. Pedro suhio do Br.11zil, 
disse-nos riue ia ucnbar u sua curreirn em re· 
tiro na Europa; mas chegando á fogluterru, 
mudou de opini11.o e melteu-se nus uvcuturas 
de Portugal, cujas e>icolhas mal havia culcu-

• lado ; pot·ta,nlo ni1o pense o- Sr, dcpntado, qu«_ 
eu sot1 contradictorio : <!luvi as pa4ififras do 
S:rnhor D. Pedro, mus nno as acredito ; elle 
disse-me, que nao que:r nada do Bt·azil, mas"eu 
nao afianço, que elle ni'lo queirn; e se todavia 
appareceu o meu nome.. nesse~ papeis dos 
juões, declaro, que S1lo falsos: ÍniqLlOS, Calutn· 
niadores; e en1 tal caso perrnitta-se-me dizer 
Latet ai~1,1,is Jn !!~bis, ou que!'-se acicular o 
puuhal coutra a minha pessôa ; ando to<io o dia 
na rua: não saio de noite, e t,Q,dos sabem, que 
apezar desta cautella, nem por ~o o meu il
luslre collega o Sr. May e eu deixamos de ser 
atacadi:Js, e de ..;offt·ermos algumas pancadas. 

Concluo, Sr. presidente, rogando ao Sr. depu
tado,que me accusa, sem o ler para is!:!o as provas 
necessarías, que acredite que n9.o tenho noticia 
de nr-gocios de restauração, e que deiejo que 
terminadas as contendas de Portugal, se nomeie 
um ministro para a côrte de Lisboa. 

Eu sahi de Portugal com passaporte, e aqui 
âisserno q1te · viéra fugido ; aqui está passado 
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pelo vice·CQ.n~u l. recon heciilo pela reparliçM 
da st-guranç:i publica, rultricado pelo gen •-·ral 
Cabreira, governador das armas e nas ontras 
estnções, em que 1-les passaportes costumao 
aprest-ntar-se. , 

O SR. CARNEIRO LEÃO propôz esta emenda: 

« Ao § 1~. com a sPcrPl " ria de estado, seu ex
pediente e correios 22:000$000. 

«Ao~ 2"'. com a$ legações, consulados, etc., 
108:000$000 . -Carneiro Leão.>> 

E' apÓiada, e igtffilh1ente esta do Sr. 
Paula e Souza : _ 

« Mais para despezas eventuaes e extra· 
ordinarias, que poderá despender desde já, 
25:000$000. - Paitla Souza. " 

Depois de uma longa discussão, em que 
tomárão parte os Srs. Henriques de. Rezende e 
A 11gnsto May deu a hora, e o Sr. Carneiro ila 
Cunha propõe a prorogaç!l.o, e n!l.o passando fica 
a m:1teria adiada. 

O SR. PRESIDENTE dá para ordem do dia : 
Discnssllo do orçamento da repartiç!l.o dos 

negocios estrangeiro~ . 

Levanta-se a sessllo ás 2 horas da tarde. 

Sel!lsão em 18 de Julho 

PRESIDENCIÃ DO SR. LIMPO DE AB!\EU 

SuMMARl't,~-Expediente.-Ordem d~ dia,-Or
çame11to de estrangeiros.-Discui·sos dos Srs. 
Calmon, JJlontezuma, Rebouças, e Carneiro 
Leão.- Votação. 

A's 10 hol'Bs feita a chamada, comparecem 
80 Srs. deputados. 

Fall!l.o com pnrticipaçl!.o os Srs: Moura, 
Pontes, Fernandes da Silveira, Junqueira e 
Pereira Ribeiro: e sem clla os S1's. Luiz Caval
canti, Corrêa Albuquerque, José Cal'ios, Lino 
Coutinho, Alves Branco, Pinto Chichnrro, B. 
Caetano, Gomes da Fonseca, F. de Mello, P. 
CoP.lho, Simões e Clemente Pereira. 

Abre-se a sessllo, e lida a acta da antece
dente, é approvada. 

O SR lº SECRETARIO, lê os seguintes officios : 

EXPEDIENTE 

Do mini~tro da fazenda, remeltendo o 
oftic\o n. 37 de 25 de Junho ultimo, em que o 
presidente de.Minas Geraes e:r.põe a necessidade 
de ~e eonse'\-varein na!Juella~rovincia, ao menos 
em quhnto se arrecfti~ d ·citas de mi11e1·açllo, 
QS CaSUS de fundiçllo, que ora111 aholidus pelo 
ar!. 28 da cul'la de lei de 24 de Oulubro de 
1832. -A' secretaria. 

Do mesmo ministro, lL·ansinillfodo o ol"fieio 

do presidente a"e Pernaml:!41co,~ ~ i7 de Maio 
ultimo, sob n. 4~ com 011tro do eontaqor geral 
interino da thesouraria daquella provin,:i:!Jie }ã 
do dilo mçt, . .j,p~Juindo uma representaçao ·que 
lhe dirigia o respectivo procurador fiscal_Jm 19 • 
de Março do mesmo anno, ~obre o nbandono, 
em que se achão os feitos das execuções da fa. 
zenda, e necessidade da conservação de~m t'ôro 
privilegiado, na conformidade do § 17 do art. 
177 da constituição, como unico meio de se 
adiantarem as cd!'tranças; e igualmente o officio 
do inspector da thesouraria da-µrovtncia da 
Bahi,a, sobre e mesmo assump!o, de 26 de Abril 
proximo passado, sob n. 22, e um parecer do 
procurador fiscal do tribunal do lhesouro na
ciNial, que lembra diversas providencias ten
dentes a remover tão grave mal.-A' com
missão de justiça civil. 

Do secretario do senado, communicando que 
o senado, adaptando as emendas feitas ~la·ca
mara dos deputados ao pt·oiecto tte lei, que su
je~ta as fabricas de mineração de assucae e as 
lavouras de canas ás leis geraoes das execuções, 
o dirigia á l>i).ncçri.o imperial ; assim como a re
solução, approvando as pensões concedidas á 
M,moel Rodrigues Gomes · de S01:ria, Manoel ,.4 

José de Abreu, p.ai e mri.e de Florentino José 
Lopes; communicando igualmente, que o 
senado n!l.o pôde dar a sua approvaç!l.o á 'i-e,o
luç!l.o do conselho geral da província de Goyaz, 
erigindo em julgado o arraial de CorunTbá, for
mando parte .,iõ município de Mi.lia-Ponte.
Fica a cat~ara inteirada. 

Do mesmo secretario, rer11ettendo dnas propo
siçoes: uma instaurando na villa de Mda-Ponte 
uma cadei,ra de gramrnalica latina, com o or
denado de 400$ ; e a outra creando uma escola 
de primeiras letras .!)ª freguezia de Nossa Se
nhora da Ajuda, ilha do Governador d~sta H,t"O· 
vincia; outt·ositn os documentos relativos á uma 
dellas.-A' imprimir-se. • 

Do mesmo secretario, cobrindo as emendas 
feitas pelo senado ús duas proposições desta ca
mara : uma marcándo as forçns navaes para o 
anno financeiro de 1834 a 1835 ; e outra ap
provando os ordenados de differentes cadeiras 
de primeiras letras na província do Mamonh!l.o. 
-A' imprimir-se. ·· 

Do mesmo secre!Mio, remettendo com os do
cumentos respectivos as daus proposiçôf:s do se
nado: uma autorisando a santa casa de mise
ricordia• da capital da província dq. Espirita- • 
Santo, para poder adquiri.i:., em bens de raiz, até 
o valor de 20:000$; e outra sobre proposta 
do c0o11selho provincial do Maranhri.o, augmen
lando os ordenados dos officiaes da secretaria 
do governo da mesma provincia.-A' imp~i
rnil·-se. 

E' remellida á cornmissri.o de justiça criminal 
a representação da CAmarn municipal da im· 
pedal cidade do Oul'o Preto, datada de 11 de 
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Maio ultimo, acompanhada da cópia do protesto 
do"l'ovo ~opaJ!aquella cidade; á commissl\o 
de constituiç110_.e poderes o reqnerimento de 
alguns habitantes da freguezia de S. José desta 
côrte, pedindo que se annnlle a eleição de de
putados desta província; á <!itipmissl\o de esta
tística o ?ºs habitantes da nova freguezia, 
creada na ilha de S. Pedro do tenno da villa 1ie 
Propiá, província de Sergipe d'EI-Rei, pedindo~ 
a r~ogaçao do art. lº do decreto de 16 de 
Agosto de 1832 ; á commissl\9 de pensoes e or
denados o dos desembargadores Luiz Antonio 
Barboza de Oliveira, João Homem de Carvalho 
e Pedro Madeira de Abreu · Brandao, pedindo 
que esta camara h~a de convidar aos illustres 
membros da commiss1\o respectiva a darem o 
seu parecer, sobre a sua pretenção; á com
miss!\o de pi..tições o de Domingos Allemle Sa
lazar. 

Silo â'pprovada-s as redacções das duas seg!lin
tes resoluções: uma.fazendo extensiva á todos os 
tribunaes do imperio a dispo,:;içM da resolução 
de 9 de Novembro de 1830 art. 3°, e outra, 
alltorisando o go1·erno a soccorret·, por lll)il só 
vez, era,. Montpellier a Francisco L11iz de-€ouza 
com a quantia de 600$, e a assistir por espaço 
de tres annos, na Europa, a Manoel de Araujn 
Porto Alegre com a mesma qua11lio. annual-
men.te. -

O SR. PAULA E SouzA manda á mes,\ o se
guinte requerimento : 

,e Requeiro, que ernquanlo se di~11tir o orça
mento, corn~ce sua rliscu,;sao ás 11 horas, 2º, 
que dL1ranle a mefülll disc11:;s1l.o se prorogue a 
sessno 1 hora.-Paula e Suuza. " 

Entrando em discuss!lo e pondo-se á vot~çllo, 
é approvada a 1" parle e regeitada a 2•. 

Ficllo adiados, por se pedir a palavra, os se-
guinlesJ>areceres : -

• "A commissão de co11stit11içl\o ex.aminou are
presenlaçll.o do conselho geral Lla prÔvincia de 
Goyat, 11;1 qual pede á esta a11g11sta camara 
prnvidencias contra o abuso ,.lese achar com 
a,sento 110 senado o marq11ez de J,Lcarepag11á, 
como senador daq11ella proviucia, tendo elle 
vindo fóra da lista triplice, e aclinndo-se votado 
em 4° lugar na acta geral respectiva ; violan-
1'0-se assilll o art. 43 da constit1licáo. Sobre o 
que refle - te a co111rnissã0 que snn"do privativo, 
pelo art. 21 cio codigo fundamental de cada 
uma das camaras legislativas o direito ae ve
rificar poderes dos membros de cada uma 
·dellas, sem que a outra possa intervir em tal ma
teria, nada mais resta á c~r;nara electiva do que 
accusar o ministr~ qne perpe_trou a violaçãO da 
constiluiç1l.<r, e que para este fim se peça ao go
verno o decreto, ou carta imperial da no
meaçao do referido marquez parc1 senador do 
imperio. 

" Paço da camara dos deputados, em 25 de 

Junh~ <!-e 1833.-João Candido de Deos p 
Silva,--.1. P. da Gostei FerreÍ1·a.-Manoel 
Alves Branco. i, 

Pedi nt!o-se urgencia, ó apoiada e nao passa. 

,e Fo_i visto pela cornmissao de constitniça.rJ o 
requerimento de Antonio A1nerico de Urzedo, 
lente da academia medico-cirurgica de~ta dlrle, 
no ~uai, queixando-se da injustiça, que lhe fi
ze~ o ex-ministro do imperio,jL1bilando-o com 
seu ordenado, contra a dispo8ição da lei de 3 
de Out11 bro do anno preteri to, que só mag,da 
dar tal destino aos professores, q119 por sua 
irlade e enfermidade nllo puderêrn continuar 
no exercício do n1agisterio, pede que esta au
gusta camat'a prove ji\. rle remedio a lesão, que 
lhe f~ra causada. Sobre o que ponderando a 
cornm1ssão, que o snpplicante prova com effeito 
que apenas <:0nta 46 an11os de idade, se,n que 
soffra enfermidades, que o inlrnbililem de con
tinuar nas fun.:ções, em que se achava em
preg,1do ; que foi semµte repulado habil para 
aquflllas funcções, e que a j11bilação que lhe 
foi dada pelo decreta de 1º de Março do anno 
C?L'rente está fóra da lei, que rege o estabele
cimento á que pertence o supplicante ; e que 
nao_ 11:iformando o governo sobre a queixa do 
preJudicado cousa alguma digna de attender-se, 
julga a com1nissao que se obrou injustiça com 
o s11pplicante, a qual de,ve cess.;r, reinte
gnrndo-o no lugar de que foi tirado sem que o 
pedisse; e é por isso de parecer que atisim se 
diga ao govt!rllO, e que lhe deve <leforir, como 
parece jLJsto. 

« Puço da camara Jos deputados, em 11! de 
Jullw de Hi33.-João Candido de Deo• e ói:tva. 
-Marwel Alves Bn:meo.-A. P. da Co~ta 
Ferreü·a. ii 

Pedindo-se lambem a urgencia é apoiada e 
no.o passa. 

ORDEM DO DIA 

Continua a "discussài+il!> orçamento dos ne
gocio::, estran5ei1·os ClJtll a:; ern 1~nd .i:; apoiadas:. 

O Sr. Calmon diz que o S1·. ministro do,; ne
goeios est1·au~~11·os li11lia c, .. nb,üidn o seu voto 
sep·1rado, füzendu-lhe algu111as 0G,e1·va~oe.,, afim 
de que se j~lg11e ju~to o ob_j,•cto. do µe,lido · no 
seu reht.türio, que tià,, l~O:UOOJ ; e 411e para 
isto rlis;éra 411e elle de1-rnt,do, 411.rndo foi mi
nistro tinha apresent .. do uma maior 4ua11tia no 
o~ameo.to, do que elle apresentou : continua 
dizendo que não re:;ponde as observaçõe:; do 
Sr. ministro, pol'que o não 11/i pt·esente ; e 
que a respeito de outras idéas, que se tem -. 
apresentado, lambem deseja que ~lle esJeja na 
sua presença. 

Depois do illustre deputado ter feito algumas 
ob,iervações, diz que pelo seu silencio se não 
venh:,. a dizer que elle é homem que quer 
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.rozas para si e espinhos para oulrolt; qne ;t,im-

" p~açn.,_ que lhe_;fizera o Exm. ministro é 
rnJusla ; q~se (mha !l11lado o que elle depu 
f.&do havia4tpresentado no seu relatorio ele 1830 ; 
que nesse anno havia pedido 170:000$ ; e 

, que por elle ter pedig.o em 1830, esta quantia, 
~ nll.O obrigava a pedir hoje 130:000$. 

O illnstre orado• mostra as tiiffereoles lega
ções que tinlr:r·marcado no seu orçamento, e diz 

_que erl!o mais seis, do que as que pede 
o aclual ministro ; que linha pedido uma envia
lura extraordinaria, quando a côrte de Roma 
conservava no Rio de Janeiro um embaixador de 
primeira ordem ; que só-para aquellas côrtes 
estrangeiras, que têm aqui enviaturas, se 
deve mandar outras da mesma ordem : diz 
mais que convém em que se pague bem tos 
diplomaticos, para nao faz!l,l;em tristes R"'uras · 

_J;Ju~p~ra a enviatur!\ de t";'ig_~terra, elle O depu'. 
""fado tmha. dadíl 12:000$ ; e que o Sr. mi
nistro actual dá 10 ; e assim de menos 
em outr;:is : qlle entende que a~ despeias com 
as envia luras estrangeiras, se póde economisar. 
Tratando da legação para Portugal, diz que o 

.,• Brazil d~ois de reconhecido, apresentou duas 
missivas" da primeira ordem, que tinha.o sido 
d2us senadores, que lrao nomeados, como em
baixadores extraordinarios';' e que Êl-Rei o Sr. 
D. Jono VI apenas tinha mandado 11 m simples 

• encal'l'egado ~ negocio, que fôra Carlos Ma
lhias ;• e que a Sra. infanta ~egente, fizera o 
tnesmo: e que, por consequenc1a, elle deputado 
tem assentado qne o Brazil nao deve continuar 
~ dar dtstes exemplos ; e que, por. conseguinte, 
Julga que convém que haja um encarre
gado de negocios e~Portugal, e n!IO um en· 
viado extraordinario; que as cousas, como estao 
em Portugal, se devem talvez decidir em dous 
me,.es; que emfim a·questao pOl'tuguez~ se ha de 
decidir em pouc~tenipo, po~e não póde con
tinuar da mesma sorte em quê se acha · tra
tando da enviatura para a HHspanl!â, pr~tende 
de1nonstrar que nll.O é necessaria ; e que a 
razao porqu~ o pavilhllo brnzileiro nao é admit
ti_do nos p~rtos de Hespa_nha, é porque ella 
amda nao tmha reconhecido o nosso pavilhll.o 

·p~los mesmos principias políticos, que ella 
am?a nll.o reconheceu a independencia das co
lomas. TratandQ do .;que disse a respeito dá' 
legaçà?, para o Mexico, ('!'ór se considerar, como 
a mais importante da America Hespanhola 

• diz que•elle não entende isso assim, e produ~ 
as _razoes1 em que se funda, julgando antes 
mais precisa para a Boiivia. 
. F:i,llaácerca da e_menda do Sr. Araujo Vianna, 
e diz que ella amda dá mais 5:000$": do 
que'O ministro pede e conclue dizendo qu~ lhe 
parece que se tem economisado, com aquelle 
orçamento ; e que. a camua vote, como lhe 
parecer nesta mater1a, 

O Sr. Montezuma, depois de ter pedido as. 

emendas pâra as ler, diz que tem a fa~.,., ob
sen'ações sobre as emendas apresentadas 
nesta-c:u;a pelos Srs. deputados ; que o Sr. 
deputado Paula e Souza tinha feito uma 
emenda "f'kra qtie nas despezas eventuaes se 
puzesse 25:000!h e pede que este Sr. depu. 
tado lhe demonstre em que ha de empregar. o 
governo esses 25:000$ ; depois de outras ob
servações, ccntinua dizendo que \l~ando tinha 
ouvido pedir hontem a palavra ao 1llustre autor 
do yoto separado, tivera toda a satisfaçao para 
ouvi~ o ~eu h~nrado collega deputado pela 
Bahia,· pois que JUigou que elle tomaria a defeza 
cta administraçll.o transacta ; e nota que o hon
rado deputarto não tivesse tomado a defe:.a da 
referida ad1~1inistraçao, em que entrou ; que 
lodos os dias se vi! na Europa, um ministro 
que sabe da administr açll.o sustentar no banco 
da opposiçn.o os aclos dessa administraçao ; tra: 
tando do deficit que ha, diz que elle tem aug
mentado e que as despezas se tem diminuído • 
e que nao sal:e como isso se faz. Fazendo o 
illnstre deputado muitj observações sobre os 
actos da administra~ actual e tocando na 
conducta do ex-ministro da justiça o Sr . 
H~norio Hermeto Carneiro Leão, a r espeito do 
obJecto da sua denuncia, este S r. deputado jul
gan'do-se insultado, pede a palavra, pela ordem 
e o mesmo faz o Sr. Evaristo e outros Srs. de'. 
pulados .• 

( 1Yas galerias, por estcr. occasião, se ouve 
grande SU8surrd', o que dá lugar a alguns S1·a _.., 
deputados pedfrcm ao Sr. pr~idenf.e a con· 
serv.ação da 01·dem e que f ar;a obeervar o 
1·egimento.) 

O Sa. P11ESIDENTE recommenda e pede toda a 
attençll.o e lembra no illustre deputado o Sr. 
Montezuma, que se cinja ao ponto da questao 
e que, se se t)lpelirem destas scenas, man
dará evacuar as galerias ; que nao passará 
dti uma, ou du!'.S duzias de pessoas, que 
~stllo alli de proposilo para esse fim ; que 
Julga, em summa, necessario dai· uma sa· 
tis façao aos representantes na naçao brazileira. 
(À. poíado). 

D epois de restabelecido o silencio, o Sr. 
Montezuma, continua a fallar sobre a materia . ' e oppõe-se as emendas que forllo apresentadas, 
combatendo a sua doutrina.... . 

Fallando mais na questn.o os Srs. Paula 
e Souza, Henriques de Rezende e Vasconcellos, 
e chegada a hora, o Sr. Paula e Souza pede 
que se proroguc a sessao por a.ia is uma hora 
se tanto durar a discussao deste objecto . ' 

Co11sultada a camara sobre o requerimento 
do Sr. Paula e Souza, approva-se. 

·O Sr. Rebouçãs diz qoe a doutrina do voto 
separndo, é a que !'ôra sustentada ; e que ao 
seu ver as. emendas o nll.o tinhll.o sido; que 
apenas se tinha passsado peta questão ; e que 
por consequcncia vota a favor do voto separado : 
e que tambem o faz condicionalmente, em-
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quanto melhores razões não sustentarem as 
emenda~; declara o ilJ1111tre deputado, que ellc 
tí3J.a entrado na censura, que se tem lançado 
nesses senhOt'es!.. que nao foro.o reeleitos ; 
mas como da sua não,íeeleição, n:fo se seS"ue 
cousa alguma, nem resultndo nenhum máo 
para elle deputado, e s6 sim se fosse para a 
causa publica, não tem de que se queixar ; e 
que á este respeito guarda o silencio. 

Depois de ter reito outras observações, diz 
que se tem negado aos membros da opposição · 
a rnai;i;ha de considerar"°ª administ,a~ão tran· 

•Sa?ta, para. julgar eia •actual, a qual tinha o in
tuito de regeneradora e que, como tal, ~via 
mellwrar os males anteriores. 

O illustre orador conclue o seu discurso, 
fazendo algumas observações sobre a marcha da 
administração. 

Cf SR, MAY vota pelo voto separado. 

O Sr. Carneiro Leão dir. que tinha pedido a 
palavra para responder aq que disse o nobre 
deputado, que o tratou de corypll~U da ad-

. ministração e que a sua marcha é a cau
sadora de todos os males que soffre a nação ; 
sobre este ~b.i!!cto. diz o que sente em 
pou~as palavras ; que se te\n accusado esta 
administração de propéir a introducção de 
tropas estrangeiras no imperio para rebater os 
revollosos ; mas isto é ralso e se nno tinha 
proposto semelhante cousa que este c,bjedo se 
passou em sessl\o secreta e qne o 11obre depu
tado o nno d~via dcch1 rar ; e con li nua a-res-
ponder a outras objcccües. -

' 6' O Sfi. Rebouças dá a cxplicaç110 ao que linha 
dilo, por se entender com elle aquella decla
raçao. 

Depois do longo debnte, encerrada a dis
cussão, retira o Sr. Ar:mjo \lianna a sua 
en1enda, e pondo-se ú volaçao o arl. 3" 6 uppro
vudo; bem como os §§ l" e 2", e n .cmcndu do 
Sr. Paula e Souza e pl'ejndicada a do S1·. Cnr
neiro Leao. 

O Su, PrtESJDEN'I'E dá para ordem do dia 19 : 
Orçamenlo dos negocios tia lllarinhu. 
Discussilo das ernend,,s do senado sobre a 

reforma da academia militar e de marinha. 
Resoluçi'lo j.lesle anno impressa sob !1·. 90 .. 
Levanta-se a sessão depois das 2 horas da 

tarde. 

70llt0 II 

SessJ.o em :U, d-Jtdho 

PRESIDENCIA DO SR. LIMPO DE ABREU 

·-· . - . J .• ,., Smrn4R10.-J;x,,ed1ente. - Ordem do dia.- · 
Orçamento da marinha.- Dis,JW808 dof" 
Srs. Rebouças e Rodrifl'les Torres ( ministro 
da marinha).- .Adiainento da.il,k_cussão. 

A's 10 ho~as feita a chamada, compare-
cem 80 Srs. deputados, 

FalHto com~ausa participada os ~s. Moura, 
Ponles, Fernande.11 da Silveirl!.-e .Junqueira ; e 
Sefi! ella os Srs. Hollanda, Corrêa de A!b11-
q0u~rque, Lino Coutinho, Alves Branco, Calmon, 
Qh1chorro da Gama, Baplista Caetano, Pinto 
Coelho, Gomes da Fonseca, Paes de Barros, Si• 
mões, Clemente Pereira e Odorico. 

Aberta a sessão, e lida a acta da· antecedente · 
é approvada. 

• 
EXPEDIENTE .-. ... 

O SR. SECRETARJo Jf.os seguintes oflicios 
lº. Do ministro e sec·;etario de estado dos 

negocios-do imperío, enviando um dos au· 
tographos da reeolução da assembléa geral sobre "'" 
ot'.tt::, do conselho geral da provincia de Goya;,-' 
er1gmdo em freguezia cte natureza collativa no 
arruial elo Rio Claro, a capella curlda de 
Nossa Senhora do Rozario, com a mesma in
vocai;ão, na {J,,\lal a rcgencia, em no>fle do Im- , 
perador -o .Jr._D,. Pedi:o II, consente, etc.-.. O 
anlograpbo para o arch1vo. 

2'. Ôo mesmo mini~ro, dando as informr
ç0es exigidas por esta augusta camara, sobre 
os acontecimentos que têm tido lugar em Porto 
Calvo, na província das Alagôas, etc.- A' secre
taria pura ser presenteá quem fez a requisição. 

3°, Do ministrô" da justiça, enviando um 
of'/icio do juiz de orphãos da villa da' Ilha 
Grande, em que pede esclarecimentos ácerca 
Llo urt. 20 titulo nnico da disposiçao provisoria 
reluliva á administração da justiça civil.- A' 
commissl\o de justiça civil. 

4°. Do mesmo ministro, acompanhando uma 
relaçãO dos empregados publicas civis e cccle
siaslícos, que se ach!l.o fóra do imperio, em vir
tucre de licenças concedidas por aquella repat'· 
tíçii.o, satisfazendo 'àssilií ás informações exigidas ... 
por esta augusta camara em officio do 11 do 
mez antecedente, etc. - A' secretaria para ser 
presente á quem fez a requisiçao. 

5°, Do mesmo ministro, enviando o requeri· 
menta de Venancio José Lisboa Filho, actual 
juiz de orphãos desta cidade; e o officio do juiz 
de direito, chefe de policia, pedindo este provi
dencias sobre as duvida, que têm occorrido na 
execução do codigo do processo criminal ; bem 
como a concessao de ordenado que pede aquelle 
em atten~ào ao diminuto re11dimento do seu 

1~ 
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--lugar, etc.- A t·epresentação do chefe de po-
-.1tJicia á cotmnissão de justiça crimi'nal, e a do .. 

juiz dos orphãos á de pensõe~ ~ ordenados. 

6º. Do 1° secretario do senado, particip°ãndi;i 
que o senado não pôde dar a sua approva~o ás 
resôluções do conselho geral da província do 
Maranhão, creando o emprego de nrn ama
nuense~ encarregado da ('Scripluração que oc· 
correr na camarada cidade de S. Luiz do Ma
ranhão, e determinando que na villa de Caxias 
se situem 50 candieiros; á imitação dos que se 
usão na illuminação de sua capital-; etc.- Fica 
a camara inteirada. - • 

Sno mandados á com missão de justiça civil 
os requerimentos de Manoel Rodrigues de 
Araujo e Joaquim José Gomes da Silva, e á 
commissão de diplomacia o requerimento de 
João }uiz Ayroza; e á de peliçõe.s o de D. Maria 
Extermera de Mendonça. 

O Sr .. Montezuma diz que offerece á conside
ração da camara os papeis que havião sido en-. 
viados pela secretaria do irnpel'io sobre os ne
gocios do P:l.rá; e qne elles contêm alguns 
objeclos bem interessantes, os quaes devem ser 
tomados na devida consideraçào ; pede portan tQ,, 
que estes• papeis sejãc enviados á coihmissao, 
que tomou conhecimento deste negocio; e que 
posto ·clla lenha já dado o seu parecer, comludo 
se achar que dexe dar outro, que o dê, porque 
a maleria é de grande importancia. 

O illustre deputado lambem pergunta se já 
tinha vindo os documentog que elle havia-pe
dido á respeito do banco, e declara, que a com-,._ 
missil.o nM póde dar o seu parec?!t·, sem ter o 
conhecimento preciso deste objeclo. 

O Sa. PAULA ALBUQUERQUE, declarando a ma
neira com que assignára com restricções o pa
recer das respectivas con11nissões sobre a pro
posta do poder executivo, apresentada pelo 
ministro da justiça, lendo por objecto fazer 
algumas alterações na lei de 18 de Agosto de 
1831, e resolução de 25 de Outubro de 1832, 
nll.o se oppõe,.a 'l'jUe se mande imprimir o dito 
parecer.- Assim se decide. 

O Sr. Castro e Silva faz uma indicaçM sobre 
a pena, que se deve impor a um Sr. deputado, 
que revelar o que se passar em sessil.o secreta. 

Tratan~o o illustre deputado a respeito dos 
espectadores das galerias, diz que tem sido in
f?rmado, que alguns delles, chegil.o aos con
tmuos da casa para lhes guardarem as ben
galas,_ lhes ~izem: veja que esta é de estoqiie, 
que isto pois, é escandaloso, e que portanto 
reguer, que a commissão de policia da casa, 
haJa de dar o seu parecer sobre este objecto. 

O Sr. Carneiro da Cunha pede, que esse pa· 
recer. se dê cor? urgencia, e todas as provi
d~ncias. necessanas á respeito das galerias ; e 
diz mais, que nllo era hontem a primeira vez, 
que os senhores das galerias tinhão tomado parte 

. 
na discussão, mas que isto nao é decente ; e 
c,Ql,UO o requerimento do Sr. deputado·trata 
deste objecto, µor isso requer que elle seja 
attendido, e que faz isto, mais collfllt ~re~n
ta&le do Brâzil, do ~e por si s6;porcj'1te tem 
corilgem p,ira fallar: continua dizendo, que não 
será verdade, mas que se diz, que ha certas 
pessoas que são mandadas para as galerias 
para fazerem essas desordens, e terem essas 
disputas; e que lhe consta tamhem, que muitos 
hom.ens socegados que desejao ouvir •dis
CL~ões dos tlt"s. depntados, já não querem vir 
·assistir á ellas, po_c causa doynotivos experr-
didos. • · 

O SR. PRESIDENTE diz, que,.a mesa toma este 
objecto em consideraç,?.o, e que dará quanto 
antes o seu parecer. 

O Sr. Paula. e Souza. pede que a mesa dê 
essas providencias, e diz, que além dellas, lhe 
parece que o regimento actual dá as.providen
cias a. tal re§~eito ; e que t~do que tem havido 
nesta casã é ·aevido á somi"na de prudencia do 
Sr. presidente: que elle contando, como tem 
contado, com a maioria da camara~eve ficar 

..JTiais energico, e pede finalmente o illustre de
putado; que o Sr. presidente d 'alli em diante 
não deixasse divagar na . questno os Srs. de
putadps que fallassem. ( .Apoiados. ) 

ORDEM DO DIA 

Entra em discus~o o cap. 5° do..J?roríicto 
de lei do orçamentb sobre a reparti_~ãoâa ma-
rinha .• ., . 

CAPITULO V 

llfinisterio dos negocio.s da ina1i.nha 

cc Art. 6º. O ministro e secretario de estado .. 
dos negocios da marinha é autorizado a des
pender em tQdo o imperio, no anno financeiro 
desta lei : 
§ l.º Com a secretaria de es-

tado, seu expediente e 
correios . . . . . . 

§ 2º. Com o corpo da armada, 
guardas-marinha, aspiran· 

25:826$280 

tes e reformados. . 158:929$560 
§ 3°. Com o corpo de arti-

lheria d·a marinha, refor-
mados e avulsos. . . . 100:263$000 

§ 4º. Com as companhias de 
aspirantes marinheiros. , 

§ 5º. Com a auditoria e execu
toria. 

§ 6º. Com a capellania. 
§ 7º. Com a repartição da 

saude . . . . . . 
§ 8º . Com a intendencia, con· 

tadoria , almoxarifado e 
officiaes de fazenda de 
embarque. 

53:700$000 

1:180$000 
2:400$000 

6:792$000 

24:028$000 
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..:'SESSÃO EM 19 DE JULHO DE 1833 91 -" ... § 9º Com a inscripçil.o do ar- .. 
· sena], e\icravo~ da fazenda 

:a p_l!Jllica-.e ma(e,rial da ma-
r;uina. . . • . . 

§ 10:0> Com gratificações. . 
§ 11. Com os navios armados 

em estado·de paz. . . 
§ 12. Com paquetes, devend& 

ter a div'ts1l.o do norte 4 _ 
enffl'.Ircaçoes . . . . 

§ 13. Com os navios desar-
mados., . 

§ 14. Com premios para 
ajuste de marinheiros. . 

§ 15. Com o custeio -dos pha
róes, barcas de soccorro, e 
despezas de lotaç1l.o. . 

§ 16. Com gratificações aos 
pilotos que servelft de es
crivães, e aos offici~ que 
aj1,1si1l.'1.»COntas, e outras 
despezas. . . . . 

§ 17. Com o mestre da es
cola dos apreudizes do ar
senal. . . . . . 

§ 1~,.CÕm o hospital de ma
rinha, desda já. . . 

• § 19. Com a comprwie em-• 
barcaçoes para obstarem 
a importaçao de escravos, 
desd14iá. . . . 

§ 20. Com o estabelecimento 
de officin as no arsenal do 
Rio de Janeiro. . . 

§ 21. Com o quartel da ilha 
das Cobras. . . . . 

§ 22. Com a obrtt do dique, 
além do prodncto da 
venda da pedra que alli 
se tira. . •. . ·• . 

§ 23. Com o estabelecimento 
de boias desde n barra da 
fortaleza até a foz do 
Amazonas. • 

§ 24. Com a abertura do 
canal ao longo da lagôa 
Araruama, desde já. . 

§ 25. Com o balisamento dos 
canaes das lagôas Mirim 
e dos Patos, e da barra do 
Rio Grande do Sul, por 
meio de boias, desde já. 

§ 26. Com as obras dos pha
róes para as provincias do 
Rio de Janeiro, Bahia e 
Rio Grande do Sul, e 
compra das respectivas 
machinas. . . . . 

§ 27. Com os estabelecimen
tos de marinha nas pro
víncias , descontando-se 
na do Maranhao o soldo 

"I .... 

" 263:879$500 
4:336$ú00 

539:076$000 

72:000$000 

92:214$000 

20:000$00Ô 

8:0~7$000 

10:Q00$000 

360$000 

3:000$000 

100:000$000 

48:000$000 

17:000$000 

20:000$000 

15:000$000 

6:000$000 

12:000$000 

50:000$000 

do fallecido chefe de es
quadra Vasconcellos. 

.. . .. 
237:143$000 

'1;-, 1,891:174$340 
Sao mandadas á mesa as seguintes emendas : 
1•. ,, Com o estabelecimento de boias desde 

a barra da cidade da Fortal<;_ra' até á foz do• 
Amazonas, e pnra o bàlisam.Jnto dos canaes 
da~ lagoas Mirim e dos Patos ; e da barra do 
Rio Grande .. do Sul, desde já 20:000$000.
Vieira Sotlto. » 

Apoiada. 
2". cc Supprima-se o § 25 do mesmo capitulo 

e artigo. - Vieira S01lto. » 

Apoiada. 
Commm:1icada a chegada do ministro da ma

rinha, é recebido com as formalidades do 
estylo, tomando assento continua a discussã~, 
e vêm á mesa as seguintes emendas : 

" Com o barco de vapor, para ser empregado 
como corteio para 1J1S provincias do Norte, 
10:000$000. - R81iende. " 

Apoiada. 
cc Ao § 26 accrescente-se -Maranhão.- S. 

R. - Costa Fei·reira. » 
'• Apoiada. 

« Ao § 9º accrescente-se - depois das pala
vras-éscravos.da fazenda publica- dos quaes 
passaráõ pal'a o jardim botanico 20 casaes, 
com as crias respectivas ; incluindo-se dous 
officiaes de carpinteiros e dous de pedreiro.-
S. R. - Maci'.el. ,, 

Apoiada. 

O Sr. Rebouça.s pede a palavra, e discor
rendo sol.ire a materia, conta ·o facto que tinha 
acontecido a um empregado do arsenal de ma
rinha, que havia sido despedido do seu em
prego, por ter em sua casa um retrato do 
ex-Imperador, o Sr. D. Pedro ; diz o illustre 
orador que lhe consta pelos papeis publicas 
este facto; e mais que este mesmo empre
gado pretendendo justificar-se, o Sr. ministro 
lhe n!lo quizera admittir essa justificaçno ; e 
que assim fôra expulso por ter opinião diffe
rente ; e exige afinal, que o Sr. ministro lhe 
dê a devida explicaçào sobre este objecto. 

O Sr. Rodrigues Torres (ministro da ma
rinha) depois de respond_er ás reflexões de 
alguns senhores, falia no topico em que tinha 
tocado o Sr. Rebouças, e diz que a demissão 
de um escrivão do almoxarifado é um facto ; 
que esse homem linha requerido á elle mi
nistro, que lhe explicasse o motivo da sua de
missão, e que elle o nll.O tinha feito, porque não 
é obrigado a dizer esses motivos ; e porque já 
lhe havia dito verbalmente ; o que resta pon
derar é saber, se a demissão que se fizera fôra 
legal ; e que, portanto, passa a sustentar em 
como ella foi legal ; diz mais que no alvará d~ 
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. 1793, que organizou a ,.intendeicia de ma- S. Pedro do Rio G~•de do.SuL de 1831, 
:i,ri«ia de :Wsbaa, se vê '(üe os e~retos nQ impresso n, 10 - a 8". 
- cr~d<TS nessa ititendencia são amollÍ,Veis, e a Santa Catharina, no impresso n.•5 deste 

arbitrio ·do governo ; e qne "Tbgo se deve julgar auno a 2'. 
que uno são vl!alicios, Alagôas a impressa sob n. 101 approvadn 

Tocando na lei ácercã'"i:!bs officios de justit;'.a -~ pelo senado,. , 
e fazenda pretende demonstrar a ctifferenQíl · Maranhão no impresso sob n. 42 -- n 2", 

' ~e~ • entre officios e empregos. Para justific~ seu · 
argt,111'lento passa a ler o referido alvará e a Goyaz a de n .. 46 approvada pelo senado. 
dizer que já em outr~ess!!&tinha fallado s~bre Par_:1hyba_ no impresso n. 72- a 4", 5" e 7" 
esta mesma materia, e iJll"e tinha dado a s'ua e ª 2. !1º impresso n. _54 de 1831. 
opinião ácerca da vitaliciedade, ou não vitali- Espmto-Santo a do 1mprasso n. 47. 
ciedade dos empregos ; e depois de ter feito Levanta-se a ses$1\0 depois das <luas horas. 
mais algumas observações, continua dizendo 
que não houve illegalidade no seu procedi
mento, demiltindo esse empregado ; o nobre dE:· 
pulado tinha já relatado esse facto escand4loso, 
que aconteceu a 29 do mez passado ; facto pelo 

•qual esse homem se_ tinha declarado inimigo 
da ordem de cousas existentes, dando assim a 
demonstrar, que eslava prompto a promover 
uma nova ordem de cousas ; e que o governo 

-de maneira nenhuma devia continuar a conser
val-o no seu emprego, porque um homem, que 
se havia de tal modo cornporlado, podia com
promelter essa administração, de quem elle se 
declarava inimigo ; e não é tão grande o mal, 
que se suppõe, se lhe fizera, com a sua de
missr.o, porque elle se tratava com grande luxo, 
e tinha as outras rendas além do mesquinho or
denado que percebia do emprego, e conclue o 
Sr. ministro declarando, que nllo houve impo
lilica, nem injustiça <la parte do governo. 

Depois do St·. Rebouças responder aos ar
gumentos do Sr. ministro, dá a hora, e fica a 
discussão adiada. 

Retira-se o Sr. ministro com as formali-
dades do estylo. 

O SR. PRESIDENTE dá parn ordem do dia 20 : 
Leituras de projeclos e indicações. 
Resoluçno deste anno impressa sob o n, 59. 
Dita impressa sob n. 6,5. 
Dita não impressa so}Jre o .alferes Joaquim 

de Sant'Anna de Souza Campos. 
Dila impressa sob n, 44 de 1832. 
Dita não impressa sobre Manoel do Carmo, 
Emenda do senado sobre Jacintho Vieira do 

Co11 to Soares, 
Ao meio-dia resolução deste anno impressa 

sob n. 104. 
Dita dita sob n. 115 e as seguintes propostas 

dos conselhos gernes : 
De Minas no impresso n. 23 deste anno 1", 

2• e 3·. 
~alto Grosso no impresso n. 63, l° e 2•, e 

no impresso n. 45 - 1• 2• e 3•. 
Bahia no impresso n: 61 - l" e 2• e no 

impresso n . 103 - 1• e 2•. ' 
S. Paulo, a do impresso n. 44, e no im

presso n. 43 - l", 3" 5• e 6". 

Sessão ~im 2<? de .. Julho 

PRES!DENCIA DO SR. Lln!PO DE ABREU 

SuMMARro.-Expediente.-Ordem do dia.-Lm:
t11ra de projectos, indicações e 1·eqiie1·-h11cnto,1. 

A's 10 horas, feita a_chamada, comparecem 
76 St·s, deputados, fall!ío com participa~:no os 
Srs, Moura, Araujo Lima, Fernandes da Sil
veil'a, Calmon, Junqueira, Ribeiro de An<lru<lu, 
Paula e Souza e Antonio Amaral ; e se111 clla 
os St·s. Rebello, Paes de Andrade, C1.11Têa Al
bnqnerque, Montezurna, Lino Coutinho, Alves 
Branco, Chicharro, Gomes da Fonsccn, Pinto 
Coelho, Baptista Caetano, Paula Sirnocs, Cle
mente Pereira e Baplista Percim. 

O SR. SECRETARIO lê os seg11inles ol"lic:ins : 
l'. Do ministro <la fazenda, acompanl,ando 

por copia o officio do presidente ela provinda 
de S. Pedro do Rio Grande do Sul, sohl'c de
cretação de sommas na lei do orçamento pnra 
o futuro anno financeiro, para scrnm 11ppli, 
cadas á amortisaçllü das dividas passivas da 
mesma provincia,-A' commissll.o de orçamento. 

2º. Do mesmo ministro, acompnnhnndo n 
representação do conselho geral da província 
da Bahia, para que os direitos de imporlaçno 
alli pagos fação parte das rendas publicas da 
mesma provincia.-A' 3° com missão de fazenda. 

3º. Do ministro do imperio, remellcndo a 
acla do collegio eleitoral de ltabyra de Ma llo
Dentro, da provincia de Minas-Geraes, sobre a 
reeleição do Sr. Araujo Vianna.- A' cowmis
são de poderes. 

4º. Do ministro interino da justiça, remet
tendo o requerimento do padre Antonio Nunes 
da Silva, em que pede ser pago do ordenado, 
que vencia como capellão dos colonos de 
S. Leopoldo. - A' commissao de pensões e 
ordenados. 

Ficll.o sobre a mesa, para serem tomadas em 
consideração em tempo cipportuno, as repre
sentações das camaras municipaes da villa do 
Sabará, e da de Barbacena, e da sociedad~ 
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Pacificadora ~hi)t=1ntropic: e Defensora da ~ibe-;: "' 6 Paço da c;m~ra• dos deputado;, em 18 de 
da!!,e, e Cons~1t~1ção no S~b~rá, para que se nno Julho de 1833,-Evai·isto Fm-reira, da Veiga.-, 
conc~da ammst_ia aos sed1~1osos do Onro Prelo. F. de O. Paes de Andrad,e.~J. A . de Le1n08 " 

Vai á comm1ss!I.O de petições o requerimento · · 
do prooedor e mesarios da irmandade do SS. " A. com missão de pensões e ordenados vio o 
Sacramento da igreja matriz de Nossa Senhora reqnerimento de Antonio Francisco Leal , em 
dos Remedias da '>'ilia de Paraty; e fic:-1 sobre que..,se queixa de achar-se privado do ord~do 
a mesa, para ser tomado em ..consideraçrio, q,,lf! percebia,eô'\-no lº medico do extincto hos-
como requereu O Sr. Soar~ da Rocha •o reque- >pilai mil_itar desta _córte, em_J..onsequencia de 
rim~nto de Fr. Estevã? «h•Assumpçà'o, actual nil.o ler sido approva~ {i sua aposentae!oria por 
p~es1dente ?ºS carmelitas descalços da provin- esta augusta camara, e a informaçno do governo, 
ma da Bahia, para que nil.O seja approvada a em que declara qne por este mesmo motivo 
propo_sta do respectivo conselho geral ácerca do não se tem julgado :tulorisado para mandar 
supphcante, e seus companheiros. pagar ao supplicante o meio ordenado, com o 

qual foi aposentado e t:i.o pouco readmittil-o ao 
Lê'm-se e approv1io-se os seg1~intes pareceres: seu antigo exercício antes da extincção do dito 
cc Foi presenteá commiss:i.o de commercio e hospital, porque as suas continuadas mok stias 

P?r elTa examinado o requerimento dos ll(Jgo- o inhibem a desempenhar 1 s funcções daquelle 
ciantes de~ta praça com 136 assignatur:is, no lugar, o qual aliás já se achava provido. 
qual, referuwo os abusos e prejnizos, que lr.m "A commissão, entrando no reconhecimento 
resultado á seu trafico commercial da nmllipli- rias razões porque fôra desapprovada-a aposen-
cidade de casas de leilão, que tanto se tem au- tadoria do Rupplicante, ficou inleirr.<la de que a 
gmentado nestes ultimas tempos, pedem prnvi- commissão de pensões, no anno de 1830, foi de 
dencias, para tolher, ou pelo menos 1lirnin11ir parecer, que os medicas e cirurgiões dos hos-
aquelles males. E começando os snpplicantr.s pitaes militares nào podião ser considerados 
pela historia de taes casas desta côrte, ,lizcm como empregados publicas, mas antes como 
que, sendo ellas em sua origem abertas para o medices de partido, ou quando muito como em -
fim de nellas se vender por conta de com- pregados de commiss:to, aos quaes seria absurdo 
panhias de seguro, fazendas avariadas afim de conce<ler aposentadoria; e que esta augusta ca-
prompfa liq_uidaç~o de contas de seguro, hoje mara, conformando-se com este parecer, na 
se ach!lo mm alheias daquelle fim ; já perma- sessão de 7 de Agosto do referido anno, desap-
nentes e diarias, vendendo até a retalho e por provou aquella aposentadoria ; consequente-
miudo; que ellas têm dado lugar n fraudes mente entende a commissão, que deve subsistir 
consideraveis, vendendo-se nellas fazendas de- esta deliberação ; mas, ignorando o que se tem 
terioradas como boas ; qne tem concol'rido praticado com os outros medicas e cirurgiões 
para roubos feitos á praça, admittindo fazendas, dos hospitaes exti1v•tos, os quaes, segundo à 
que alguns mercadores dolosos alli fazem vender opinião adaptada pela camara, não podem ser 
por todo o preço com animo de se evadirem considerados como empregados das repartições 
com cabedaes alheios apenas reduzidos a e:3:tinctas e com direito á continuaçilo dos seus 
moeda ; sobre o que ponderando a commissão ordenados até serem empregados, pois que 
e á vista do§ 24 do art. 179 da constilnição, neste caso grande injustiça seria desapprovar-se 
que permitte todo o genero de industria e com- a aposentadoria do supplicante e privai-o no 
mercio, que se não opponha aos costumes pu- lodo, ou em parte do seu ordenado, prati-
blicos, á segurança e saude dos cidnd:tos ; e bem cando-se o contrario com outros, em identicas 
assim dos tractados de commercio com as circumstancias, é igualmente de parecer, que 
nações amigas, parece-lhe, que deve tomar-se a subsistindo por ora, como dito fica , a deliberaçil.O 
medida legislativa seguinte: tomada a seu respeito, se exija inforrnaçllo do 

« A assembléa geral legislativa decreta : governo, sobre o que se tem praticado com 
outros medicas e cirurgiões-móres dos hospitaes 

(e Art. 1°. Cada casa de leilão pagará annual- exlinctos, para tomar-se na devida consideração 
mente o imposto de 800$, nesta côrte, de 400$ e evitarem-se as excepções injustas e odiosas. 
na Bahia e Pernambuco e de 200$ nas demais 
cidades commerciaes do imperio. (( Paço da camara dos deputados, em 19 de 

« Art. 2º. Nenhuma destas casas se abrirá Julho de 1833.-J. F. de Toledo.-J. M. 
sem licença annual por escripto das camaras Carneiro da Oimha.-H. J. de Barros Paim. i, 
municipaes, em as quaes se conceda a permissll.o ,, A com missão de pensões e ordenados vio o 
de fazerem um leilão por semana. requerimento de Antonio Ferreira da Silva, que 

cc Art. 3º. Estas não lhes concederáõ as li- em consequencia de achar-se na idade de mais 
cenças sem a prestação de fianças idoneas, ve- de 80 annos, pede que se approve a mercê 
rificadas nas secretarias das respectivas munici- da sobrevivencia da pensão de 100$, concedida 
palidades, á bem das quaes fica applicada a ás suas tres filhas Maria Antonia da Silva, Rosa 
renda do imposto mencionado. Antonia da Silva e Antonia Francisca da Silva ; 

cc Art. 4º, Fica.o revogadas, etc. e observando que a commissão de pensões, no 
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anno de 1828, deu um parecer ~a respeito, o 
qual, por deliberação da camara, . foi remettido 
á com missão de fazenda, segundo uma nota que 
nelle se observa, se!II' que de então até o pre
sente tenha havido decisão alguma que conste 
á commissão, ella é de parecer que entre 
novamente em discussão, e o offerece, pois que 
sendo approvada, ou rejeitada a resolução 
proposta por aquella commissilo, cessaráõ as 
justas reclamações do supplicante, por uma tão 
longa demora. 

« Paço da camara dos deputados, em 9 de 
Julho de 1833.-J. F. Toledo.-J. M. O. da 
Cunha. " 

« A' commiss!1o de justiça civil foi presente 
o requerimento, onde Alexandre José dos 
Santos, que diz ser casado, pai de numerosa fa
milia, e morador na beira do Rio Preto, em 
urna ponta de terra devoluta e conquistada aos 
bugres por seus progenitores, qne de um lado 
confina com aquelle rio, e do outro com 
a sesmaria obtida, mas não cultivada, nem 
dernarcacla pelo originaria possuidor João 
Pedro Maynard, vem queixar-se deste, porque 
depois de haver o supplicante formado alli sem 
embaraço algum o seu estabelecimento de agri· 
cultura, com casa e plantaçãO consideravel, um 
agente do referido l\faynard foi com escravos ao 
sitio e arrancou tudo, causando-lhe o prejuizo 
de mais de 5,000 cruzados. Igualmente se 
queixa de Thomaz de Aquino Alves, porque 
havendo o supplicante novamente feito sua roça 
e arrancharnento no mesmo lugar, com bem 
fundada esperança de não ser mais outra vez 
inquietado, apparecera este acompanhado de 
outros e de escravos, dizendo que lhe pertencia 
aqueHa terra por compra feita a Maynard, e com 
os maiores insultos destruiu todo o seu tra
balho ; e porque tem por vezes, mas debalde, 
recorrido á justiça, conclue o supplicante pe
dindo á assembléa geral as providencias que 
para o caso parecerem mais acertadas.- A 
commissl1o, entendendo qüe as leis existentes 
ministr!lo ao supplicante todos os meios de que 
póde pôr mllo para sustentar seus direitos, des
conhece a necessidade de qualquer nova me
dida a este respeito, e é por isso seu parecer 
que o requerimento seja indeferido. 

« Paço da carnara dos deputados, em 15 de 
Julho de 1833.- J. O. de Miranda Ribeiro. 
-Antonio JJ-laria de Moura.- J. Corrg;i, Pa
checo. » 

cc Farão presentes á commissão de orçamento 
os documentos remettidos pelo governo a res
peito da duvida que occorreu entre o promotor 
da provedoria dos residuos e o recebedor do 
sello, sobre a iritelligencia do § 8º do ai vará de 
17 de Junho de 1809, querendo aquelle, e ne
gando este que seja comprehendido debaixo da 
denominaçllo de-legado-para ser sujeito ao 

pagamento da decima, o que ao testamenteiro 
fôr deixado a titulo de premio pelo trabalho 
da testamentaria. E comquanto a comrnissão 
se incline a seguir a opinião do _promotor dos 
residuos, todavia julga que est~s papeis de-,,etti 
ser remettido~ á commisSfflJ' ae justiça civil, 
para .esta interpôr seu parecer a respeito. .., 

« Paço da camara dos deputados, em 25 de 
Julho de 1833.-Duarte Silva.- M. N. Castro 
e Silva.» 

O SR. REzENDE pede urgencia para entrar em 
discussl10 até o meio dia o projecto de lei que 
impede o ex-Imperador de regressar ao Brazil. 

E' apoiada, mas rejeitada. 

ORDEM DO DIA 

Lê-se e é remettido á commissllo de justiça 
civil, um projecto de lei _offerecido pelo Sr. Castro 
e Silva, sobre a reforma das relações existentes 
e creaç1lo de novas nas províncias de Minas, 
S. Paulo e S. Pedro. 

Vêm á mesa a,;; seguintes indicações do 
Sr. Castro e Silva : a 1 • para dar a com
missão de policia as convenientes providencias, 
com que se obste á que entrem nas galerias da 
camara pessoas, que trag11o bengalas de estoque; 
2• para se fazerem diversas emendas ao regi-
mento da casa. · 

Vai á commiss11o de constituição o seguinte 
requerimento : 

cc Requeiro que a commissão de constituição 
apresente á camara a interpretaç!lO, e intelli
gencia do art. 26 da constituição, apresentando 
por artigos os actos, que sllo permiUidos aos 
membros de cada uma das camaras, e pelos 
quaes são inviQlaveis ; e se são, ou n!lo res
ponsaveis pelas calumnias e injurias, que proa 
ferirem em seus discursos. -Oast?-o e Silva.» 

Tiverão segunda leitura as proposições de 
reforma da constituição, que tiverão lA em 8 
do mez passado ( estas proposições são do Sr. 
Ferreira França, e versão sobre libertos, e 
pessoas de diversa religião não serem inhibidos 
do gozo d'algum direito político). 

Entra em discussao a resolução deste anno 
n. 59 áccrca da prelençl!o de Jacorne Gerardo 
e Maria Lumachi de Mello : 

O SR. CosTA FERREIRA offerece a seguinte 
emenda, que nãO é apoiada : 

« A assembléa Geral legislativa decreta.
Gosta . Ferreim." 

Julga-se discutida a materia, é approvada, e 
adoptada a resolução, e remettida á commisFllo 
de redacção. 

Têm igual destino a resoluç::to, autorisando 
o director do curso jurídico da cidade de 
Olinda, ou de S. Paulo, para admittir á Manoel 
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Ribeiro da Silva Lisbôa, a fazer acto das ma· 
terias do 4º e 5º anno, que Sê ensinão em 4vir
tude da lei de 11 de Agosto de 1827; aresoluçll.o 
contemplando como olVcial de 2º liuha da 
provincia de S. ~aulo o alferes Joaquim de 
Sant'Anna de Souza Campos; a resolução appro
vando a tença de 300$ annuaes á D. Constança 
Clara de Souza Gonzaga; a resoluçll.o appro
vando a aposentadoria concedida á Manoel do 
Carmo Inojoza, escrivao- da mesa da estiva da 
alfandega de Pernambuco. 

A emenda do senado á resolução desta 
camara ácerca de Jacinlhô Vieira do Couto 
Soares. • 

O SR. MELLO MATTOS pede urgencia para 
entrar em dmcussão a resoluçao deste anno, 
impressa sob 'h. 122; e sendo apoiada, não' é 
approvada. 

Entra em discu:ssão a resoluçllO deste anno 
n. 104 sobre a divisãO da freguezia de S. José 
desta côrte. 

O SR. REZENDE offerece o seguinte requeri
mento, que é apoiado, discutido e approvado. 

REQUERIMENTO 

« Adie-se em quanto se pedem, e recebem in
formações, ao governo, ouvido o ordinario, re
mettendo-Jhe para isso os requerimentos das 
partes . - Rezende. " 

O SR. PRESIDENTE retira-se, e o Sr. vice-pre
sidente occupa a cadeira. 

Passa-se a discutir-se a resoiuçao n. 115 
deste a·nno, erigindo em freguezia a capeila de 
N. Senhora do O' da povoação de Papari, na 
provincia do Rio Grande do Norte. 

O art. 1 º. é approvado ; e entra em discussão 
o art. 2º. 

O SR. DuARTE S1LVA manda á mesa o seguinte 
requérimento, que é apoiado, e depois retirado 
á seu pedido. 

REQUERUIENTO 

« Proponho o adiamento até haver as infor
mações do governo, ouvindo este o ordinario. 
- Duarte Silva • " 

Voltando-se á discussllo do art. 2º vêm á 
mesa, e silo apoiadas as seguintes emendas: 

«O ordinario do lugar marcará os limites da fre· 
guezia de accordo com a camara . municipal res
pectiva; o mais como está no artigo.-Rezende.» 

,e Depois da palavra-frnguezia-accres_ce°:
te-se-sujeitando ao conselho geral da provmc1a 
o processo da divisM dos terrenos, para final 
approvaçao. - Salva a redacção. - Lobo de 
Souza.» 

Julgada finda a discussllo, é approvado o artigo 
e rejeitadas as emendas, adaptando-se a reso
lução, que é remettida á commissão de re· 
dacçao. 

' Teve então lugar a discussão « separada-
mente" das propostas seguintes dos conselhos 
geraes das províncias : 

De Minas Geraes, sob n. 23 deste anno. -
A 1ª para que os parochos, e curas nos Domin
gos e dias santos á estação da missa conven
tual publiquem as leis e decretos, assim geraes, 
como peculiares. -Approvada. 

A 2° creando na capital da província uma 
casa de fundição d'ô ouro.-Rcjeitada. 

A 3• sob,e a adrninisfração do vinculo da 
J!l'guára, instituido na comarca do Sabará.-Re
jeit?ida. 

De Matto-Grosso no impresso n. 63.- A 1.• 
erigindo em freguezia a capella de Nossa Se- 1' 
nhora do Rozario do Rio Cuyabá acima. -Ap-.,. 
provada. 

A 2• creando em cada uma das freguezias 
da província um corpo de policia de paz, com
posto de um cabo e de 3 a 10 soldados. -Re
jeitada. 

No impresso n. 45.- A 1" creando escolas 
de primeiras letras para meninas nas cidades 
do Cuyabá, e Matto-Grosso, e nas villas do Dia
mantino e Poconé.-Approvada. 

A 2" Para que todo o eslancieiro tenha o 
seu gado costeado no termo de 2 annos.-Re
jeitada. 

A 3" Para que nenhum professor de ensino 
publico da provincia receba em sua aula, salvo 
as de primeiras letras, individuo algum, sem 
que apresente certidllo de approvaçll.o de gram
matica da lingua nacional.-Rejeitada. 

Da Bahia no impresso n. 61.- A 1." para 
que fação parte do collegio dos orphãos da 
capital da província todos os bens em oulro 
tempo administrados pelos leigos de Jeruzalem. 

.. -Rejeitada. 
Não se vencendo a prorogação da sessão 

até ás 3 horas, o Sr. presidente dá para 
ordem do dia 22 de Julho : 

Continuação da discussão do orçamento na 
parte relativa .ao ministerio da marinha. 

Emenda do senado a resolução sobre a re
forma da academia militar. 

Idem, idem, sobre ã votação para o gráo 
de doutor. 

Resoluçao deste anno n. 90. 
Levanta-se a sessilo ás 2 horas. 
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Sel!lsão em 22 <fe Julho , .; 

SuMJIIARIO. - Ex~DJENTE. - Ordem do dia. 
- 0.-çamento da marinha:-D~s~u-rso,q dos 
Srs. Hollanda Cavalcanti, Vteii·a Souto, 
Maciel e /Jfoi~tesiima.- Votação. 

PRESlDENCLA DO SR, LIMPO DE ABREU 

A's 10 horas, feita a · chamada, achão-se 
presentes 80 Srs. deputados, falta~do com caus~ 
participada os Srs : M?ur~, Carneiro ~a Cunh:.i, 
Bello, Fernaildes da S1lve1ra, Junque11':l, Paula 
Souza Ribeiro de Andrada ; e sem ella o~ Srs: 
Col'rê~ de Albuquer~e, Lino Coutinho,-Chi
chorro da Gama, Baptista Caetano, Gomes da 
Fonseca Pinto Coelho, Paula Simões, Baptista .. 
Pereira,' Clemente Pereira, Alves ijranco e 
Jgnacio Joaquim da Costa. 

O SR. PRESIDENTE declara aberta a sessão, 
e lida a acta da antecedente. é approvada. .. 

EXPEDtl:NT'E • 

O SR. 1° SEcREiARIO, lê um reqtl.f)rimento 
ào padre Manoel da Assurupção Pereira,-A' 
comrnissão de petições. 

O SR. CASTRO E SrLvA, manda á mesa o se
guinte requerimento : 

"Requeiro se pergunte ao governo, se os juizes 
de direito, tanto do crime, como do cível, no
meados depois do codigo do processo, conti
nuão, á vista do art. 49 do mesmo, a receber 
emolumentos, e qual a lei em que se fundao 
para isso.-Gastro e Silva. " 

E' approvado. 
O mesmo Sr. deputado, propõe mais este re

querimento : 
« Requeiro se peça ao governo, copia do do

cumento, pelo qual el-rei D. João VI, deu ao 
ex-physico-mór Vieira, Barão de Alvaiazere, a 
casa, que servia, como propriedade da naçil.o, 
i;ara a convalescença dos invalidos na rua dos 
Invalidos, nesta côrte e tudo quanto houver, que 
esclareça este negocio.- Castro e Silva. ,, 

E' approvado. 

ORDEM DO DIA 

Continua a discussão sobre o orçamento 
do ministerio da marinha e emendas apoiadas. 

O Sr. Hollanda Cavalcanti diz que entende 
que as emendas, que esta.o sobre a mesa, silo 
bem desnecessarias ; que não se está senão nas 
circumstancias de gastar aquillo, que seja ab· 
solutamente necessario ; que todos sabem que 
ha uma divida e que se vai entrando cada vez 
mais em maiores embaraços ; que na repartição 
do imperio se tem cortado certas despezas, 
como a destinada para os trabalhos estatís
ticos ; que faz estas reflexões, nao pelo de
sejo que tem de censurar a administração ; 

te..t1 que lembrar á camara o estado em 
que a nação se acha ; que embora a adminis
traçao não tenha ainda mostrado o estado das 
nossas finanças, sabe-se que..ie está com urna 
divida enorme para pagar quanto antes. 

Fazendo outras observações, continua o il- ., 
lustre orador, que se diz constantemente, 
que as rnossas rendas nilq.,. chegllo par:r_ as 
nossas necessidades, mas está convencido d, que chegllo para a despeza ; agora do 
systema ~da arre-etldaça.o, é que não espera 
muito ; ·diz mais, ha um deficit, e a razno 
delle, é fazerem-se todas essas despezas des
necessarias; está resolvido, como sempre, 
a nll.O votar ~or nenhum tributo ; e com 
isto não é fazer opposição ao governo, porque 
sabe que as rendas chE!\ão e até sobejão ; que 
elle deputado tem toda a co11frança na adminis
tração financeira da marinha ; mas quanto á 
política, não louvará. 

.. O illustre cffl'putado começá a analysar as 
despezas marcadas no orçamento, e é de opi
nião, que se supprimão algumas ; na.o ap
provando que se ponha no orçamenlo, para_ o 
anno de 1834 a 1835, despezas presentes, assim 
como algumas, que já t-êm apparecido sobre as 
quaes se diz, desde já. 

Manda á mesa esta emendá : 
" Supprimao-se os-§§ 16, 17.19, 20, 21, 22, 

24e 25. 
" No § 26 em lugar de 50:000$-diga-se-

25:000$. 
« No § 27 em lugar de 230:143$-diga-se-

180:000$. - Hollanda Gavaleanti. " 
N. B.-No caso de que passe a despeza com a 

barca de vapor proposta em uma emenda, seja 
tal despeza comprehendida no § 12, isto é, de
duzida do dito paragrapho. 

E' apoiada em todas as suas partes. 
A's 11 horas é introduzido na camara com 

as formalidades do coslu me o Sr. ministro e 
secretario de estado dos negocios da marinh», e 
toma assento. 

O Sr. Vieira Souto, expli.::a os motivos que 
teve a commissão para marcar as despezas, para 
a repartição da marinha no orçamento. 

O Sr. Maciel, discorre sobre a materi?, falla 
nas despezas que se fazem com os correios, no
tando-as de excessivas e dizendo, que essas 
embarcações podem navegar com 10, ou 20 
pessôas, pois que as americanas navegao apenas 
com 7. 

O Sr. Mcntezuma diz que já lhe, custa a 
fallar sobre o orçamento, mas que fara algumas 
observações sobre objecto~ toca.dos e l:1ªº 
tocados ; que na.o lhe é poss1vel deixar de d1z~r 
duas palavras sobre aquillo, que fosse mais 
interessante, nem de motivar o seu voto . 

Tocando o illustre deputado na repartição da 
saude, diz que é de grande importancia fallar 
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nesta materia e saber-se as medidas que se 
têm tomado, para se evitar o contagio : se 
tem requerido e decretado dinheiros para este 
negocio, mas ha queixumes a este res
peito ; e deseja que o Sr. ministro diga 
alguma cousa sobre isso ; sabe quç_ se tem 
adoptado medidas por meio de cartas, afim 
de evitar o contagio, e deseja saber fie acaso 
se tem adaptado outras a respeito das fa. 
ze·ndas, ou cargas e muito principalmente a 
respeito dos navios porluguezes : que tinha 
sido informa~ por um seu amigo qne em Paris, 
e em outros.póntos da França se tinh~ descoberto 
uma nova =fermidade, que supposlo nll.D ser 
contagiosa, tem morrido muita genta della ; 
emfim é preciso, que se adoptem alguns 
meios, porque a materia é muito importante ; 
sobre a cholera morbm já se havia man
dado consultar á academia medica cirurgica, 

• mas não sabe se acaso já se teg1 tomado 
essas medidas para se salvar a nação deste 
mal ; pois ~sta materia ainda não tem sido 
tocada ; que os 6:000$ marcados no orçamento 
para estas despezas nao é quantia pouca, mas 
demasiada. 

_ Fallando o illustre orador sobre os correios, 
diz que é necassario que sobre isto haja a mais 
exacta fiscalisaçao, para que o serviço seja bom ; 
depois de ter fallado sobre outros artigos, diz 
que tinha tomado alguns apontamentos na 
sessao·passada, mas se persuade _ que já tinha 
respondido e na.o sabe se ainda lhe resta alguma 
cousa a dizer ; pois na sessao passada se tocou 
em um objecto, pelo qual se tinha censurado 
a admiuistraçlio, e vem a ser a demissil.o de um 
escrivll.o da intendencia de marinha ; S. Ex. o 
Sr. ministro, se tinha nessa occasino esforçado 
por mostrar a legalidade da demissM e a con
veniencia della, e que para isso tinha lido o 
alvará de 1793 e a lei de 1827, que o Sr. mi
nistro dissera que aquelle homem mostrou-se 
opposto ao ministerio, mas nil.o demonslt·ou 
que elle tivesse violado a lei , diz mais o illustrc 
deputado, que S. Ex. nilo é trihuna] compe
lente para decidir este negocio ; e continua a 
foliar sobre empregados pUhlicos, a demonstrnr 
a honra e probidade daquelle de que se trata, 
apresentando e lendo alguns documentos. 

Depois de longo debate, dá-se a materia por 
discutida, e retira-se o Sr. ministro com as 
formalidades do estylo. 

Approva-se o orçamento da repartiç!lo da 
marinha com as emendas do Sr. Macid ao § 9º, 
do Sr. Costa Ferreira ao § 26, do Sr. Vieira 
Souto ao § 23, e com a suppres~ao dos §§ 24 
e 25 ; sendo reprovadas, ou retinidas as outras 
emendas offerecidas. 

O SR. PRESIDENTE dá para ordem _ do dia o 
orçamento do ministerio da gnerra e o mais 
do dia antecedente. 

Levanta-se a sessno dtpois das 2 horas da 
tarde. 

-.:QMO 1~ 

séssão 001 ~3 de Julho 

PRES!DENCIA DO SR. Lll\lPO DE ABREU 

SmrnARro.- Expediente. - Ordem do dia. -
Orçarnento cja guerra. -D{qcurBos dos Srs. 
Maciel, Ànte·ro de Brito (ministro da guerra). 
- Votação. - Ordenados dos pro.fessoi·es e 
ma.is e»ipregados ela academia mi l-iiar e de 
mcirinha.-Exa,mes para o r;ráo ele doutor em 
direito. -Pareceres adiei dos. 

A's -10 horas feita a chamada comparecem 
7 4 Srs. deputados . ._ - ~ 

Faltao com causa participada os Srs. Moura, 
C. da Cunha, Bello, Fernandes da Silveira, S. 
da Rocha, Vasconcellos, Araujo Vianna, Jun
queira, C. Leao, P. e Souza. A. Amaral e B. 
_Pereira ; e sem ella os Srs. Hollanda, Araujo 
Lima, C. Albuquerque, Lino, Barreto, Alves 
Branco, Pinto Chichorro, B. Caetano, P. 
Coelho, G. da Fonseca, Simões e Clemente 
Pereira. 

Aberta a sessllo é lida e approvada a acta da 
sessao antecedente. 

EXPEDIENTE 

O SR. 1 ° SECRETARIO lê o officio do ministro 
dos negocios estrangeiros, communicando a 
correspondencia dos agentes consulares do im
perio, residentes em Portugal, nas cidades de 
Lisbôa e Porto, desde que alli entrára o Sr. 
duque de Bragança. - A' secretaria para ser 
presente á quem fez a requisiçao. 

E' remettido á commissil.o de justiça cri
minal CI requerimento de José Botamini ; á de 
commcrcio, industria e artes o de Joao Mor
rissy ; á de marinha e guerra o de Jo!lo Luiz 
Ferreira da Silva; a de instrL1cçao publica o de 
Manoel Carneiro de Souza Lacerda e á de pe~ 
ti~oes " de Joao Dias. 

Sao aprovadas as redacções das seguintes 
resoluções : 

l°. Admittindo a Manoel Ribeiro da Silva 
Lishôa a fazer acto das materias do 4º e 5º 
t1nno, que se ensinão em virtude da lei de 11 
de Agosto de 1827. 

i•. Desmembrando da matriz de Sant'Anna 
da villa de S. José de Mipibú, e elevando á 
igreja parochial a capella de Nossa Senhora do 
O' da povoaçao de Papiri. 

3". Autori,;ando o governo para fazer exe
cutar em todas as al famiegas cio i111perio, o re
gulaniento expedido na data de 25 de Abril, e 
o additamentu de 23 L1e Agosto de 1832. 

O SR. MAY manda á mesa o seguinte re
queriuiento: 

« Requeiro se peçAo ao governo as neces~ 
sarias informações ácerca da veracidade de um 
offieio trRnscriplo no periodico-Verdade-n. 
199 de 16 do corrente mez, de Julho, e que se 
diz ser do presidente de Pernambuco, e diri
gido ao respectivo ministro ; por isso que aiS 

13 
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doutrinas exaradas no dito officio s!lo de uma 
natureza subversiva dos princípios da nossa 
constituição jurada, e proprios só para destruir a 
igualdade cÕmtitucional, que é á base do nosso 
eâificio social b.azileiro. 

« Paço da camara dos deputados, em 23 de 
,Julho de 1833.-May. ,, 

O Sr. Ma.y diz que tendo lido aquelle officio 
em uma folha, quer saber se é legal, se.,. ~fim 
é verdadeiro ou apocrypho. 

O Sr. Henriques de Eezende diz que se a du
vida do Sr. deputado consiste em não o ter 
visto em folha offi~ial, elle deputado declara 
que o linha Ii~o n'uma dessas folhas. 

O Sr. Rebouças diz, que- quer acrescentar ao 
requerimento, que o governo tr(!,_nsmitta á esta 
camara o officio, de que se trata, ou a cópia ; 
este negocio é o mais serio de todos que se 
podem offerecer á consideração da camara ; 
que este officio [ôra transcripto na Aurora e na 
Verdade, cujo redactor é irmão do actual mi
nistro da justiça, que fez as propostas á esta 
augusta camara e o que se lembra no 
officio é o mesmo, que o minisfro tinha apre

·Sentado, e isto rlá a entender, que existe 
uma conspiração no Brnzil : fazel'!.do o illustre 
deputado mais algumas observações, conclue 
pedindo papel para fazer uma emenda ao re-
querimento. · 

O Sr. Luiz Ca.valcanti diz que tinha ouvido 
fallar muito naquelle officio e elle demonstra, 
haver alguma especie de conspiraçao ; mas a 
seu ver, este officio não merece tanta impntaçao, 
e o presidente de Pernambuco, por escrever, o 
que escreveu nllo é digno de argnição ; nenhum 
governo no Brnzil póde manter a segurança : pu
blica, com as leis que se têm feito nesta casa ; e 
mesmo as propostas do governo, que lêm sido 
apresentadas nao ti.raráü os males do Brazil. 

Esta discuss:io fica adiada pela hora. 

ORDEM DO DIA 

A's 11 horas entra o Sr. ministro da guerra 
com as formalidades do estylo, e tomando 
assento, entra em discussão o orçamento da 
repartiçAo da guerra. 

CAPITULO VI 

Mínisterio dos negocios da guerra 

« Art. 7º. O ministro e secretario de estado 
dos negocios da guerra é autorisado a despender 
em todo o irnperio, no anno financeiro desta 
lei: 

§ 1 º. Com a secretaria de es-
tado, seu expediente e 
correios .. 28:078$000 

§ 2°. Com o conselho supremo 
militar, deduzidas as gra
tificações do conselheiro, 
e vogaes que as percebem 
pela repartiçAo da ma
rinha, e do,.vogal que gosa 
de outra pelo archi vo mi
litar . . 

§ 3º. Com o commando de 
armas. . . . . . . 

§ 4º. Com o estado-maior do 
exercito, o fli e i a e s de 
corpos e officiaes nvulsos, 
comprehendidos os da ex
tincta 2• linha que vencem 
soldo ; e com os refor
mados. . . . . . . 

§ 5º. Com o~corpo de enge
nheiros, deduzidos os ven
cimentos dos que s::to 
membros do corpo legis
lativo, e de um reformado. 

§ 6º. Com os corpos do exer
cito, ligeiros de Matto
Grosso, e artífices • . . 

§ 8". Com as divisões do Rio 
Doce, ligeiros do Ma
ranhão e pedestl'es elo Es
pírito-Santo _ ,. . . . 

§ 8º. Com a acade~ia militar 
e de marinha . . . . 

§ 9°. Com o archivo militar e 
of1icioa lythographica . . 

§ 10. Com arsenaes de guerra 
e arrnazens de artigos 
bellicos . . . . . . 

§ 11. Com as pagadorias das 
tropas . . . . . 

§ 12. Com os hospitaes regi
mentaes e despezas de 
botica. . . . . . . 

§ 13. Com a fabrica do ferro 
de Ypanema. . . . . 

§ 14. Com as pensões aos 11 
alumnos da academia me
dica-cirurgica . . . . 

§ 15. Com diversas outras des-
pezas . . . . . . . 

§ 16. Com os soldos atrazados. 
§ 17. Com a divida militar da 

provincia de Matto-Gro;;so 
desde já . 

12:075$000 

14:724$000 

1.120:000$000 

18:741$580 

1,083:079$600 

54:991$540 

9:795$000 

3:475$000 

237:139$000 

9:510$000 

33:016$000 

3:336$000 

1:267$000 

150:000$000 
150:000$000 

50:000$000 

2,979:227$720 

Vem á mesa e é apoiada a seguinte emenda : 

« Ao § 16 substitua-se o seguinte : 
« Com a divida militar atrazada, desde já, 

200:000$000. - Vieira Souto. - Baptista de 
Oliveira. » 
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O Sa. VrEIP.A SouTO dá algumas explicações 
sobre este objecto em quesUl.o .. 

O Sr. Maciel discorrendo ácerca da materia 
e sobre o § 15, nota que não se disse quaes são 

..... 
. e< Nos lugares onde ha mais de um iUiz de 
direito, podert cada um trabalhar com o jury 
curn..ulativ?mente.- $alv~ a redacçao.- Re
bouças.,, ~ 

.. as despezas ; e fallat1do sobre as guardas na'!" 
cionaes, diz que ellas entre . nós não podem 
servir para mais do que servei;p. as da França ; 
que ellas, emfim, não são as mais proprias para 
fazer a guerra com energia ;-e é por isso que 
jã offereceu ã camara um projecto sobre a 
organisaçao de corpos de cavallaria para a sua 
província do Rio Grande do Sul. 

~ Sendo apoiada e entrando em discussilo é 
p.pprovada ; e a resolução adaptada é remettida 
â commissao de redacçao com a emenda e 

O Sr, Antero de Brito (ministro da gueri·a) 
dá algumas explicações sobre as gratificações 
abonadas a2s conselheiros do Mbunal do con
selho supremo e declara que ha só dous conse
lkeiros e cinco vogaes ; e fallando igualmenre 
a respeito dos officiaes engenheiros, e do official 
que foi reformado, ha um i.urto debate, findo o 
qual é julgada sufficientemente discutida esta 
materia e o Sr. ministro da guerra ..retira-se 
com as mesmas formalidades com que entrára. 

Cerrada a discussão e pondo-se á votação o 
art. 7º é approvado com todos os seus para
graphos, ficando prejudicada a emenda. 

Entra em discussão a lº emenda do senado 
á resolução, marcando os ordenados dos profes
sores e mais empregados da academia militar e 
de marinha desta côrte, e propondo-se o adia
mento é apoiado e nao passa ; finda a discussão, 
põe-se a votos a emen·da, é rejeitada, assim como 
o são todas as outras. 

Entrão em discussão as emendas do senado á 
resolução, marcando · ,a fórma de se fazer os 
exames para o gráo de doutor nos cursos juri

- dicas de Olinda e S. Paulo ; e pondo-se á vota
ção são approvadas e adaptadas com a resoluçi!.o, 
e remettidas á comiuissão de redacção. 

Entra em discuss!iO, é approvada e man
dada á commissão de redacção a resolução n, 9, 
autorizando o governo a pagar ao tenente-co
ronel do estado maior, João Antonio Pereira da 
Gunha, a importancia de seus soldos que 
deixou de perceber durante o exel'cicio de ~n
carregado de negocios junto á côrte de Berlun. 

O SR. MELLO MATTOS propõe urgencia para 
entrar em discussão a resoluçil.o 122 ; e sendo 
apoiada e vencida, entra em discussão ; é 
approvado o 1 º artigo ; assim como o 2° e 3º ; e 
entrando tambem o 4º, vem á mesa e é apoiada 
a seguinte emenda : 
. e< Ficão sem effeito, para este fim sómente, 
todas as disposições em contrario.-Reboi,ças. i> 

Pondo-se á votaçtto o artigo é approvado, 
com a emenda. 

O SR. REBOUÇAS manda á mesa o seguinte 
artigo additivo : 

artig~ additivo. • 

PARECERES ADIADOS 

Entrando em discussão o parecer da com
miss1!.0.le constituição -.Qbre a representaçao de 
Joaquim Alves.de Abreu Guimarães Picaluga, 
vem á mesa e é apoiada a seguinte emenda do 
Sr. Rebouças : 

« Em deferimento ao supµlicante, se declare, 
que é cidadão brazileiro e uo goso ·de seus 
direitos politicos por meio da seguinte re
solução: 

cc A asse.i:nbléa geral legislativa reso.-e : 
,e Joaquim Alves de Abreu Guimarl\es Pi

caluga, é cidadão brazileiro· e no goso de .. -,êus 
direitos politicos.-Rebouças. i> 

Põe-se á votação é approvada, ficando por isso 
prejudicada a emend11. 

Entra em discussão e é approvado o parecer 
da .:ommissão de justiça civil sobre Antonio 
Alves "da Silva Pinto, e a resolução a impri-
mir-se. _ 

Entra em discussão e é rejeitado o da mesma 
commissão sobre Roberto JoãO do Cabo. 

J;ntra em ' discussil.o o da commissão de 
guerra, sobre Carlos Felipp~ Garçao Rozie_rre ; 
vêm á mesa, e s~o apoiadas as segumtes 
emendas: 

cc Requeira ao poder judiciario.-Ferreira 
da Veiga.» 

cc Pergunte-se ao governo o dia ªI? que ? 
supplicunte entrou no serviço do Braz1l.-Luiz 
Cavalcant·i. » 

Dada a hora fica adiada a discussão, 
O Sa, PRESIDENTE dá para ordem do dia 24 : 
Orçamento , no cap. 7º, e no cap. lº do tit. 2º. 
Resoluçao de 1832 impressa sob n. 111. 
Res~l~ção impressa sob n. 41 de 1833. 
Levanta-se a sessão ás 2 horas da tarde. 
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Ses•ão Clll ~4 de Julho 

PRESIDENC!A DO SR. LB!PO DE ABREU 

...... ' t - -
SuMMARIO. -Expediente .-Ordem do dia . -

Orçamento da fazenda.-Diseur,o,os dos Srs. 
Montezuma. Araujo Via1~1ia e Hollanda 
Cavalcanti.::-Adiamr-nto ãa discuBsão 

Feita a chamada ás 10 horas, comparecem 
80 _Srs. deputados. • • 

Fallão com causa inotivada os ..tirs. Moura, 
Carnelt'õ da Cunha, Luiz Cavalcanti,. Bello, Fer
nandes da Silveira, Junqueira e Antonio 
Amaral ; e sem ella oa St·s. Corrêa de Albu
querque, Lino Coutinho, Pinto Chicharro, 
Baptista Cnetano, Gomes da Fonseca, Pinto 
Coelho, Simões, Clemente Pereira, Costa e 
Pereira Ribeiro. 

Aberta a sessão é lida e approvada a acta da 
antecedente. 

EXPEDIENTE 

O SR. l" SECHETARTO lê os officios seguintes : 

Do ministro interino da justiça, acompa· 
nhando por copia o decreto que crêa mais um 
lugar de juiz de direito do cível nesta cidade. 
-A' commissno de justiça civil. 

Do mesmo ministro, acompanhando os offi
cios d.os presidentes das provincias, constantes 
da relação que remette com as actas das s·es
sões dos conselhos administrativos, sobre a 
divisão das mesmas pl'ovincias em termos e 
comarcas.-A' commissllo de estatistica. 

Do mesmo ntinistro, remeHendo o decreto 
que concedeu ao conselheiro Luiz Paulo de 
Araujo Bastos a aposentadoria que requereu, 
no lugar de desembargador dos aggravos da 
extincta casa da supplicação.-A' commissão de 
pensões e ordenados. 

Do ministro da fazenda, respondendo ao que 
se lhe exigio ácerca de José Alves Pinto Cam
pello.-A' secretaria para ser presente á quem 
fez a requisição. 

Remettem-se: á commissa.o ecclesiastica a 
representação da camara municipal da villa de 
Baependy, sobre a interpretação do decreto de 
18 de Setembro de 1829. 

A' commissão de justiça criminal a repre
sentaçllo da camara municipal da villa do 
Pombal, em que pede a demissão do actual 
presidente da provincia da Parahyba do Norte, 
pelas razões que expende. 

A' commissão de pensões os requerimentos 
de José Ignacio dos Santoa, Maria Feliciana 
Azeval, Joaquina Roza do Sacramento e An
tonio da Costa. 

Ficão sobre a mesa as representações da 
camara municipal da villa de Baependy e da 
commissao da sociedade sustentadora do go-

verno legal do Senhor D. Pedl'C II, installada
em S. Gon~lo da Campanha, .. para que n!10 
seja.o amnistiaclos os sediciosos do Oura Preto. 

O SR. CARNEIRO DA CuNHA parUeipa que 
por doente não comparece.-Fica a camara 
inteirada. • .. 

Approva-se a redacçao da resolução, ap
provando a aposentadoria concedida a Manoel 
do Carmo Inojoza., escrivão dâ inesa dâ estiva 
da a!randeg11 !W P,1m1ambuco. • 

Entrando em discussão o requerimento 
adiado hôntem do Sr. M~, lê-se· e apoia-se a 
seguinte emenda : 

<e Que se peça ao governo, uma copia do offi
cio, avis~, ou que quer que seja, com que 
tenha respondido ao officio do presidente de 
Pernambuco, que se•acha sobre a mesa.-S,illva 
a redação.-Rebouças.» 

Julgada discutida a materia, são rejeitados o 
requerimento e a emenda. 

O Sr. Perdigão diz que tinha requerido para 
que se pedisse ao governo duas representações 
da província das Alagôas, tendentes ás eleições ; 
diz mais que se no Brazil se quer o systema 
constitucional, é necessario, que ª• lei das 
eleiçaes seja cumprida exactamente ; e que 
sem isto nllO póde haver um tal systema; que 
nas representações, que apresenta se mostra 
que a constituição fôra postergada ; mas nllo 
entra agora na indagaçllo se pertence, 12u 
não á esta legislatura o conhedímento deste 
facto; e remette á mesa as referidas represen
tações. 

Sao lidos os seguintes requerimentos : 

«Requeiro para que estas representações que 
apresento, das camaras municipaes da cidade 
das Alagôas, datada em 31 de Maio, e ua villa 
da Assembléa, datada em 2 do mesmo mez, 
com varios documentos, v!lo á commissão de 
constituição, para com urgencia dar seu 
parecer à respeito • 

<e Paço da camara dos deputados, em 23 de 
Julho de 1833 .-Perdigão.» 

" Requeiro que se peção ao governo os 
preços das differentes peças de lona compradas 
pelo arsenal de marinha ; especificando-se 
as épocas de cada uma compra ; assim como as 
qualidades do genero .-Montezuina. " 

Postos á votos silo approvados. 

ORDEM DO DIA 

Entra em discussão o orçamento da despeza 
da repartição da fazenda para o anuo financeiro 
de 1834 a 1835. 

CAPITULO VII 

Minü;terio dos negocios da fazenda 

cc Art. 8º. O ministro e secretario de estado 
dos negocios da fazenda, é autorizado á des-
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pender em todo o imperio, no anno financeiro 
desta lei : ' 
§ 1°. Com os juros e amorti

zaça.o dos emprestimos 
brazileiros de 1825 e,. 

'- 1829.; importando em 
,t 273,449 ao cambio -
media de 40. · 1,640:694$000 

§ 2º. Com a divida interna 
fun'dada, incluidos 3:000$ 
para os juros do legado 
de _M. F. Guimarll.es á 
misericordia de Matto-
Grosso, quando isto se 
verifique. 

§ 3º. Com ·a caixa ;\e amor
tiznçliQ e filial da Bahia. 

§ W. Com o tribunal do the-
souro. . . .. 

§ 5º. Ço~ as !besourarias pro· 
v1nc1aes . 

§ 6º. Com as alfandegas. 
§ 7°. Com as mesas de di-

versas rendas .. 
§ 8º. Com as recebedorias e 

collectorias . 
§ 9º. Com o expediente das 

repartições fiscaes. 
§ 10. Com a administraçllo e 

expediente das casas da 
moeda . . . . . . 

§ 11. Com os em1mgad~ de 
l'eparlições _extinctas. 

§ 12. Co1n os aposentados 
cujas mercês tenhão sido 
approvauus . 

§ 13. Com as pensões nos 
termos elo paragraph , an
tecedente. 

§ 14. Com as ten,as . 
§ 15. Com o monte-pio . . 
§ 16. Con, a junta do com-

mercio e seu expediente. 
§ 17. Com a caixa de depo· 

silos publicas. . . . 
§ 18, Com a typographia na

cional. 
§ 19. Com despezas even

tuaes, pagamento de au· 
sentes, depositas, rebates, 
conducções e obras. 

1,529:432$670 

19:3~0$400 

49:76b$000 

216:300$00 
76:468$000 

76:128$000 

89:873$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 

7:200$000 

300:000$000 

4,321:558$270 
O Sr. Montezuma. diz que para esclareci

mento seu é necessario ser informado sobre 
certos quesitos ; e que esta materia é de 
todas a mais importante ; e bem que não seja 
directamente, é indirectamente ; della depende 
o bem ou mal da nação, todas as na
ções se têm sublevado mais pelo estado da 
sua marcha a res[Jeito de impostos, taxas, e 
esperdicios de suas rendas, do que por outro 

• 1 t' · · ~ua quer mo 1vo, isto pois tem acontecido em 
J:.odas as nações cultas, e na.o cultas e entre 
nó,; tern succedido o-mesmo~ ' 

• Discorrenrlo mais sobre a maleria, e fazendo 
algumas observações, diz cjue desejava que S. Ex. 
o Sr. ministro lhe disesse se tem feitó responsa
veis as autoridades subalternas, que não remet
terao os orçamentos i-rovinciaes e dado os es
clarecimentos precisos por elle ministro, diz 
que nao póde dar essas contas, porque os or
çamentos não vierno das províncias ; tambem 
pretende que S. Ex. lhe responda, ou as pes
soas que fizerll.o o orçamento, sobre qual, foi a 
base adoptada pelo ministerio para poder fazer 
no Ol'\:amenlo essas distincções entre as deR
pezas geraes e despezas provinciaes ; verdade · 
é, que na camara se tinha decidido que essas 
d:spezas geraes, fossem separadas das provin
ciaes ; está finalmente persuadido, que esta 
mate ria é difficil; pois qu!!"aquillq que deve-se 
adaptar a respeito de uma provincia não se 
póde adoptar a respeito de todas, e que emfim 
deseja ser informado de como se organisou a 
receita das rendas nacionaes. 

O illuslre orador, fallando sobre todos os or
çamentos das differentes províncias, nota que 
para umas ha sobras, e para outras não; e diz 
que o orçamento n1to póde agradar, e vota 
contra elle ; lambem falia nos differentes pontos 
d~relatorio,:do St·. ministro. 

O Sr. Araujo Vianna. (ministro da jri,zenda) 
responde aos argumentos e obje.cções ,do Sr. 
deputado, e emquanto ao topico ácerca"da re
ceita, diz que o meio de se obter o seu augmento -
é melhorar o methodo da arrecadaçM, e que 
talvez isto se consiga com a resolução á res
peito das alfandegas do imperio. 

O Sr. Hollanda Cavalca.nti pergunta ao 
Sr. presidente se a discussno é sobre o orça
mento, ou sobre as . despezas provinciaes. 

O SR. PRESIDENTE responde que é sobre o 
orçamento do ministerio da fazenda: 

O SR. HoLLANDA CAVALCAN·r1 continua di
zendo qlle n(lo linha ouvido urna palavra sobre o 
orçamento, e por isso julgc1 que a discussão é 
outra ; e que, q,rnndo se julgar a discuss/lo das 
despezas das prnvincias, enl(lo clle depL!laclo irá 
á essa materia; en1 uma quasi certeza pelos 
precedentes havidos, que serno desprezadas as 
suas ob,;ervações; màs isto o na.o desanima, e 
vai pois entrar com o 1 ° paragrupho : (lê) pre
tende demonstrar que ha nisto um arbil rio da 
commiss:10 : e espera quand,i o Sr. ministro 
pedir a palavra, seja o primeiro a reclamar o 
seu pedido; di-1 ínais : faça.o quem quizer mi
nistro, elle deputario já na.o se lhe importa com 
os individuas, o que quer é força no governo 
para garantir a segurança, a tranquillidade pu
blica e o systema jurado. Continua a fi.zer 
varias obset·vações sobre o objecto e todos os 
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paragraphos do orçamen\, '-ª notar qs erros 
da a'tlministraça11, e diz que mandará á mesa 
11rua emenda. 
~ A discussão fi!oi,.adiada, 

O Ss.' SECRETARIO M.;LLO MATTOS lê o officio 
do ministro do imperio, respondendo que a re
gencia em nome do Imperador, a ~6 do cor
rente pelo meio-dia, receberá a deputaçl!.O desta 
camara, que tem de levar á,sancçao alguns 
project.os de lei.- Fíc'ã a camara inteirada. 

O SR. PRESIDENTE nomêa para a deputaçilo 
meqcionada os Srr.. Paes de Andrad~, Cam
pello e Pacheco ~imentel; e Ili para ordem do 
dia 26 de Julho: • • 

Continuaçao da discussão do or~a"l'nento. 
Emendas do senado á lei de fixaç!lo das 

forças navaes. . 
Resoluç!io~ deste ãnno impressa sob n. 41. 
Resolução do anno passado sob n. 111. 
Levanta~se a sess:i.o ás 2 horas. 

" Seesão em ~6 de Julho 

' PRES{DENCIA DO SR, LIMPO DE ABREU 

SuutARIO. - Expediente.- Ordem do dia.
Orçamento da fazenda. - Discv.rsoa 'itos 
Srs. Moniezmna, Arai\jo Vianna ( ministro 
da fazenda) e Paes de Andrade.- Votação. 

A's 10 horas feita a chamada, comparecem 
83 Srs. deputados. 

Fall!io com partipação os Srs. 'Mc1'11ra, Jun
queira, Limpo de Abreu, Bello e Paula Simões; 
e sem el!a os os Srs. Corrêa de Albuquerque, 
Perdigão, Lino Coutinho, Chicharro da Gama, 
Baptista Caetanc,, Pinto Coelho, Gomes da 
Fonseca, A. Anwral, Clemente Pereira e Lédo. 

O $a. VICE-PRESIDENTE declara aberta a sessllo, 
e lida a acta da antecedente, é approvada. 

EXPEDIENTE 

O SR. lº SECRETARIO dá conta do seguinte: 
1°. Um officio do ministro da fazenda, re· 

meltendo outro do presidente de Pernambuco 
sobre as duvidas que occorrem, por se nao 
achar declarado coro precisao, se cada um do, 
permutantes de bens de raiz e escravos, deve 
pagar siza do valor da causa que se permutar, 
ou se do excesso sómente, que se voltar em 
dinheiro.- Vai á commissno de justiça civil. 

2°. Um t,fficio do ministro da guerra, sobre 
Antonio Francisco Leal, datado de 24 do cor
rente.- Vai á secretaria para ser presente á 
quem ft-z a requisiçM. 

3º. Uma represe11tação da camara mun;
cipal de Caeté, datada de 3 rlo corrente.- Fica 
sobre ª. mesa para quando se ti-atai· do objecto 
respectivo. 

. . 
4º. Um requerimento de Joaquim Rodrigues 

Pfix11t.o, e mais indios da aldêa de S. Pedro de 
C .. bo.,.Frio.- A~ comrnissno de catechese. 

5°. Um requerimento de varias moradores 
da ilha do Governà'.dor, datado dt, lº do cor
rente; e o de Roberto Ferreira da Sdva, lente 
jubilado da academia militar.- Vao ambos á 
commissao de petições. 

6º. Um officio do Sr. deputado Paula Si
mões, participando nãO poder comparecer á 
sessa.o annual.- Fica a carnara inteirada. 

7°. A redacçao •da resoluç1lo sobre o grão 
de doutor, da que autoriza o governo para 
pagar ao tenente·COf,onel Joll.o Antonio Pereira 
da Cunha ; da que autoriza o governo a con
ceder a Guilherme Kopke o privilegio exclusivo 
de navegar o rio das Velhas, por 10 annos. 

S:i.o todas approvadas. 
O Sr. Montezuma diz que deseja saber, se 

cotn effeito já tinhào vindo os documentos que 
possão justificar a acta da ,llltima sessão do 
banco, e que sem elles a commissll.o não 
póde trabalhar sobre ·o objecto, pelo qual os 
accionistas tanto retlamil.o ; que emfim elle de
putado faz o seu dever, q~ é exigir, q11e 
venhM ~sses documentos, e que se n!io vierem, 
pac!encia. 

O SR. CASTRO E SILVA manda á mesa o se
guinte requerimento : 

,, Requeiro se remetla ao governo, por cada 
um ministerio copia da relaçao junta, para que 
á vista dos ,:tutogeaµhos desses act.os legislativos, 
que subir:to á sancçao, se conheça ~e forao 
sanccionados ; e sendo pela ar!1irmutiva, os faça 
Ílllprimir, corno determina a conslituiçao art. 69 
e 70.- Castro e Silva.. 11 

E' approvado. 
. O· mesmo Sr. deputado faz mais este reque

rimento: 
« Requeiro que mande examinar o auto· 

grapho da lei de 13 de Outubro de 1831, sanc
cionado pelo ministerio do imperio, que trata da 
reuni!l.O dos bens patrimoniaes dos hospitaes da 
Misericordia e Paraizo, cm Pernambuco; se 
esse aútographo é projecto da assembléa geral, 
ou sob proposta do conselho geral da província . 
de Pernambncu, como parece, afim de ser cor· 
rígido o impresso que está concebido como 
lei geral. O mesmo a respeito da lei de 11 de 
Agosto de 1832, e pelo mesmo ministerio, que 
declara livre a passagem do Rio Grande para a 
povoação de S. José do Norte, a qual se acha 
impressa como lei geral, quando parece que é 
sob proposta do conselho geral da província de 
S. Pedro do Sul. 

« E pelo ministro da fazenda a lei de 11 de 
Julho de 1832, que manda levantar um µharol 
no morro de S. Paul9, que está promulgada 
como lei geral quando parece que é sob pro-
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posta do con,;elho geral da ·provincl'à da Bahia. 
O mesmo a respeito da lei de 25 de ÜLllnbt·o 
do mesmo anno, aboli,1do a junta diamantina, 
que está t:0mo lei geral;- quando parece (jlle é 
sob proposta do conselho geral da proviiwia de 
Minas.- CCUJtro e Silva. » 

E' approvado. 

O SR, PAULA SouzA faz o seguinte requed
rnento : 

« Requeiro que se peçllo, ao governo pelo mi
nislerio respectivo, informações respeito á exe
cuçM da lei de tanto, que estabeleceu barreiras' 
nas estradas que passao pela serra, e dos seus 
resultados, e do que entende convir presente
mente a tal respeito.- Paula. e Souw. >> 

E' approvado. 

PAREC~RES 

« A commisssao de pensões e ordenados, vendo 
o requerimento de lnnocencio ,José GalvM, the
soureiro geral da junta da fazenda na província 
da Bahia, que pelo governo foi trnnsmillido o 
anno proximo passado á esta augusta camara, 
para deliberar sobre a grntificaç~o que elle pre
tendia pelo encargo que se lhe annexon de the
soUl'eiro d:\caixa filiaf da amortisaçM, é de pa
recer que j,e .!devolva ao governo o m?.smo re
querimento, para'11,14,sel4'estitnlío ao supplié,rnte 
os seus docnmentos,·visto que pelo § 19 do 
art. 22 du lei de 24 de Outubro do referido 
anuo se deu a conveniente providencia, sendo 
o presidente em conselho autorizado para sr· 
biirar a pedida gratificnçao. 

,r Paço da cami1ra dos deputados, em 24 de 
Julho de 1833.- J. F. de Tole clo.- H. J. 
B. Paim. » 

E' approvado. 
« Foi presente á comm issao de inslmcç/lo pu

blica o requerimento de Francisco Thomaz de 
Figueiredo NtJves, que allegando ter estudado 
direito civil na universidade de Paríz, onde con
seguiu o gráo de licenciado, i. tempo em que 
ainda no Brazil nao er1!.o cr~ados os cursos ju
rídicos, requereu ao ministro da justiça um 
lugar de magistratura no impeda, que lhe 
foi indeferido por ser fomrndo em paiz es!ran
geiro, pedindo em consequencia á esta augusta 
camara adinittil-o a fazer exame de direito 
patrío em qualquer dos cursos juridicos do 
Brazil, para o habilitar ao que pretende, visto 
que, quanto ás outras materias respectivas as 
estudou em França. 

« Sobre o que, ponderando a commisstio, fun
dada em precedentes já tidos com alguns qne 
estudarão em Coimbra, e forao aqui admittidos: 
é de parecei· que se defira com a seguinte re
soluçao: 

« A assembléa geral, etc. 

« Qualquer dos directol'es dos cur,os juri-

dicos do imperio po<lerá admittir a Francisco 
Thomaz de Figueiredo Neves a fazer exame do 
direito patrio civil e cciminal, e smt pratica ;.. 
.9:' approvado, lhe m~al'á passar certidao, que 
junta á carta de licenciado o habilitará para os 
lugares ele magistratura. .. 

,e Ficn.o suspensas as leis e estatutos em con
trario para est~effeito sómente. 

« Paço da camara dos deputados, em 22 de 
Julho ele 1833-- J. R ... ,JSoares da Rocha.
Manoel Ignacio de Carvalho. l> 

E' approvado, e a resolução ; imprimir ; e 
pedida a disperl!;a da impressão, não é conce
dicla. 

.. 

,e Foi examinado nelas com missões de consti
tuição e guerra o re'querimento de Clemente de 
Mello Pereira e Sampaio, que se queixa de ter 
sido demittido do ~mprego de assistente depu
tado de commissario geral do exercito, p~ de
creto de 6 de Maio de 1831, por não sei' ci
dadão brazileiro, fic'llndo por isso incluido na 
disposição do art. 10 da lei de 24 de Novembro 
úe 1830, contra o que reclama o supplicante, 
pretendendo provar que em 1822 i. 1823 se -
ach,wa no Brazil, e que p'l'lr isso deve ser rein
te~ado ao cargo de que fôra privado. Sobre 
o que ponderando as commissões, observa.o que 
o supplicante pretende gozar dos foros de ci
d,:ulao brazileiro, por mn simples attestado ~ra
cioso, um re<:ibo de soldo, e depoimento de 
tres testemunhas, quando ~s corumissões foi 
pre~enle documento authentico, que sem re
plica demonstra o supplicante residindo em 
Lisboa em Abril e Dezembro de 1824, decla
rando-se alli negociante portugue·z, e jurando 
na devassa .a que se procedeu naquella ci
dade por occasiao dos rnovimen~s politicos 
t,rndentes a proclamar regente o Senhor infanllt. 
D. Miguel, ainda em vida de seu pai. ·· Como, 
pois, podia o supplicante ser""l:!idado.o brazileiro 
etn 1823, cidadao portugu'à em 1824, e. outra 
vez cidadllo brazileíro em 1831? 

,e A~ vista do que, sao as commissões de pa
recer, qne se lhe deve indeferir a pretençao. 

<e Paço da carnara dos deputados, em 10 de 
Julho de 1833.-João Candido de Detts e Silva. 
-José Joaq·uim Vieira Souto.-.A. M. Costa. 
Fei·reira. -Bapt-ist,,, de Oliveira. " 

E' approvado. 

« As commissões ecclesiastica e de pensões e 
ordenados virao com altençao o requerimento e 
supplica do cabido da Sé de Olinda, o qual re
presenta, e expõe as necessidades que soffr.em 
os seus membros pela mesquinhez dos meios 
de subsistencia, com que sM soccorridos, sendo 
mui limitadas as suas congruas, assim como 
todos os vencimentos dos mais empregados 
daquella calhedral, prit1cipa.lmente attento ao 
estado actual da cidade de Olinda, na qaal os 
viveres da primeira necessidade, e ·o alni;uel 
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das casas silo incomparavelmente superiores 
áos seus tionorarios, por isso vêm pedir, e sup
plicar algurp augmiwto nos seus vencimentos. 
As commissôes considerando, que as congruas 
e ordenados de todos os empregados em geral 
sll.o verdadeiramente alimentos de presente .; e 
sendo constante, que todas as cidades do im
perio, inclusive a do Recife, nenhuma offerece 
alimentos da vida mais caros do que a cidade 
de Ofinda ; e considerando tambem, que de 
todas as cathedraes do imperio nenhuma é 
menos sor,corrida do q11e a de Olinda; e ob
servando mesmo, que até agora alguns dos em
pregados subalternos, e mesmo a despeza de 
concertos, ornamentGs e--aUaias, não entravM 
em fo1has, pois que erllo soccorridas pela t.erça 
parte das congi-ua.s: das cadeiras vagas, as quaes 
congruas em virtude do art. 18 in fine da lei de 
14 de Julho de 1331, ficl\o' jazendo no the
souro; á vista pois, de todas estás conside
rações, ás quaes accresce ainda a de que quasi 
todas as dignidades, prebendados, e meios pre
bendados- silo mais que sexagenarios, e que 

vctualmente já se achllo tres prebendas vagas ; 
mas nllo perdendo de vista o estado act,ial das 
finanças do imperio, offerecem á esta augusta 
camara, para dsmonstrar a justiça do pare~r 
das mesmas commissões, tim m~pa compa-.t 
rativo, no qual se vê: lº a despeza actual, que 
o Lhesouro faz com cada uma das cathedraes ; 
2º a despeza particular com a de Olinda ; 3º 
qual o augmento da despeza que ora accresce 
com todos os em prega dos, e sQ.ccorros dos ar
tigos, que erao soccorridos pelo terço das con
gruas das cadeiras vagas; 4º qua l o moutante 

-._ da despeza a que fica actualmente elev .. da, a 
qual ainda é inferior ao termo rnedio compa-
1·ativo das outras cathedraes do imperio. As 
commissões portanto sll.o de parecer, que se 
defira a tão justa snpplica com a seguinte 
resolução : 

" Art. 1 º. A dcspeza da cathedral de Olinda 
fica desde já elevada á quantia de 10:355$420. 
na conformidade do mappa apresentado. 

<e Art. 2°. Ficão derogadas todas as dispo
sições em contrario. 

" Paço da camara dos deputados, em 15 de 
Julho de 1833 .-Manoel Ignacio de Carvalho. 
-Antonio .Maria de .i}[ow·a.-.F·rancisco de 
Brito Gtterra.-Jol(quim Floriano de Toledo. » 

Fica adiado por haver vc,tos vencidos. 

ORDEM DO DIA 

Continua a discussão do orçamento do 
minislerío da fazenda. 

S~o lidas_ as seguintes emendas : 
<e lª. Que se contemple a despeza correspon

dente ao p;igamento do emprestimo porluo-uez 
á cargo do Brazil, por convenção de 29" de 
-6.gosto de 1825, no anno financeiro, isto é, 
488:334$000. 

cc 2•. Declare-se no § 4º deste artigo, que as 
gratificações nelle incluídas serll.o conferidas 
uuicam_!!nle áquellcs do,; emprel!ados do tri
bunal do thesoui-o, que se distinguirem no de
sempenho de seus devtres: Rejào estes nffü:iaes 
da secret;iria, ou da contadoria da revi'sllo. 

e< 3". Supprima-se o paragrapho sendo a des
peza a elle correspondente comprehendida na' 
das mesas de diversas rendas, ou deduzida das 
collecta·s respectivas. 

« 4". O expediente das repartições fiscaes seja 
orçado em 100:000$000.• 

« 5". O § 11 seja orçado em 20:000$000, cor-· 
respondente á despeza com aquella parte da 
desreza com os empregados de repartições ex
tinctas, que pela sua idade, tempo de serviço e 
habilitação não fôrem aptos para continuar a 
servir em outros empregos. 

" 6ª. O § 12 seja orçado em 100:000$!)00, de
duzindo-se os vencimentos <ie aposentadoria 
áquelles, que sendo aposentados estiverem em 
exercicio de qualque·r outro emprego, ou com
missllo conferidos depois da aposentadoria. 

« 7ª. O § 18 seja supprimido, sendo a ·despeza 
da typogra phia âeduzi vel da sua receita. 

« 8ª. O § 18 Despezas eventuaes, etc., seja 
orçado em 250:000$000.-Salvà a r'l!dacçllo. -
Hollanil,[!, Oavalcant-i. » 
·~~ {udas apoiadas. 

<< No § 7º augmenle-se a quantia de · 
14:000$000 com o accrescimo de de,peza prove
niente de reforma.-Baptista de Oliveira. » 

r,,l • .. 
.i!. apoiada. • 
O Sr. Montezuma diz que tinha pedido a 

palavra na sessão passada para fazer algumas 
ob~vações, ás quaes o Sr. ministro da fazenda 
tinha respondido, e ao que ~lle deputado pre
tende replidlr; notou-se que se afastára Mda 
questão, porque Callou no orçamentõ e nas des
pezas provinciaes; e á isto diz que' para se 
po·der provar que o orçamento da despeza geral 
não tinha sido bem organisado, cumpre exa
minar os objectos das despezas proviuciaes : 
ernfün tinha perguntado qual fôra a base,--de que 
S. Ex se servio para organisar este orç;iment'ó, 
e elle lhe dissera qee tinha sido a lei de 24 de 

.. Outubro. ' . 
Continua a fazer algumas observações sobre 

este objecto, e diz ter rlemonstraL!o, que o or
çamento deve soffrer uma alteração mui grande: 
tocaudo sobre os cmprestimos, diz que elles 
nno se achllo na.ordem t~o dia; e que a dou
trina desse judeu de Hamburgo, que diz, que 
os cmprc8limos enriquecem ás nações, nllo é 
exacta ; e sohre este objeclo lia uma pequena 
obl'a, que bem o de111011slrnvn, 11 qual cumpre 
seja exuminad11; so ucuso He uno póde com as 
despezas, se fuçno ceu11t1111iuN, ~Heji1 prirneit·o 
por elles tlepulutlc,ij, 11110 cll,ui 1luí,u111 cu11ieçnr ; 
se hllO de lei' 6.000 cru~1ulua pc,r unnu, lunhll.o 
só.6$400 por dia durnnte o tempo ,,tu sos~o. 
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O illuslre deputado continua a discorrer lar
gamenl~ sobre a maleria; e perlindo as ewendas 
para examinal-as, diz que vota por ellas, e por 
todas, que re·d11zirem as despezas ; deseja 
que S ,· Ex. informe á camara, para que sao 
necessarios 800:000$ destinados a despezas 
eventnaes, c11ja quantia acha demasiada. 

Tocando na despeza com,..a typograpliia na
cional, diz q11e vota pela emenda que fa7. tirar 
da su11 receita a despeza; n!!.o ha Díar.ios da 
Gamara, 8 se diz que o povo, a quem chamãCà os 
descontentes, (que nã- são os da ~~ioria) de
clarão, que a carnara na.o-tem Diario por~e nao 
quer que se saiba o que alli se passa •. 

Depois de. ter produzido outros argumentos, 
conclue dizendo: que . pri!sentemente nós nll.o 
ternos ministro cfe finanças, nem ministerio, e 
por isso se nll.o póde votar por despezas, senllo 
aq11ellas que fo,rern de absoluta n~cessídade. 

O Sr. Ara.ajo Via.nna. (ministro dajazenda) 
responde ás objec~es' d'l,., Sr. Montezuma ; 
pelo que respeita aos empregados pn bli
cos, ,não sabe,como se ha de remediar este 

• negocio, 'e cortar estas despezas porque ao go
verno cumpre sustentai · s, e emquanto á ob
jecçao ácerca da lei de 24 de Outubro, diz não 
se deve affastar della ; espera que as disC'i-5!-ões 
entre nós acabem e que a naçao se una, e para 
o fLJ!uro se opresente uma renda muito superior 
á sua existencia actnal ; e a respeito do que se 
disse ácetca de Minas, elle dirá que o que se 
tinha gasto com es1>e negocio, fôra aq.1,1il~ que 
se julgou necessado. 

O SR . PAEs DE ANDRADE como membro da 
deputaçllo composta do dito senri'9: e os Srs. 
Campello, Pacheco .e Pimentel, nomeada para 
apresentar á regencia, ern nome do Imperador, 

·-iJrojectdtde lei, para obter a sancção imperial, 
dá conta da sua cornmissll.o. 

Conli1rna a discussno, e é julgada suflicienle
mente discutida esta materia. 

Depois de longa discussão, posta a materia á 
volaçno, approva·se o orçamento, quanto ás des
pews, com a emenda 2• do Sr. Hollanda ; com 
a 2" parle da emenda uo rn esrno Sr. rlepulndo 
ao § 12; com a ememla do mesmo ao § 18 e 
ao 19. 

Fica porém, adiado, por havello. empate de 
votaçil.o, o § 8° e a emenda á elle offen:cida ; 
sendo rejeitadas, ou prejudicadas as demais 
emendas . 

O SR. PnESIDENTE dá para ordem do <lia a 
discussao das emendas do senallo á lei da fi. 
xaçil.o das forças nav~es ; da resolução deste 
anno impressa sob n. 77; da resolução não 
impre~sa do anno pa~sado sobre o titulo do 

. conselho concedido aos ministros plenipolen
ciarios e enviados exl raordinarios da resoluçi\o 
deste anno irn-pt'essa sob n, 41 da resolução 
de 1829 sob n. 57 ; da do ann passado sob 
n.111. • 

TOMO II 

Ao meio dia resoluções dos conselhos geraes, 
a saber: da Bahia ·no impresso n. 61, a 2° e 
no impresso n. 103, a 1"-e a 2". 

Do Piauhy, a do impresso n. 48 desle anno. 
D~ Santa Catharina, no impresso n. 15 a 2• 

desle an110. 
De S. Paulo, no impresso 11. 44, e 110 im

presso n. 43 a 1", 3", õ" e 6". 
De S. Pedro do Sul, a 8" do impresso n. 10 

de 1831. , 
D" Parahyba, a 2• do impresso n. 54 de 

1831 e 7• e 8• do impre~o n. 131 de, 1832. 
Do l\faranh!l.o, no impresso n. 42 a 2", 3" e 4". 
De Alagôas, a do impresso sob n. 101 appro· 

vada pelo senado . 
De Goyaz, a de n. 46 approvada pelo senado 

e do Espir.ilo-Santo, a do impresso n. 47. 
Levanta-se a sessão ás 2 1/4 horas da tar<le. 

Sessão em '."~7 de Julho 

PRESIDENCIA DO ~. LIMPO DE ABREU • 
SmlldARIO .- Expediente.----: Ordem do dia.-

Em!ndas do senado á proposta do governo 
~obre {orças navaes. -Votação.-C'reação de 

..... varias cadeiras na vil/a de Campos.-Votação. 
-Titulo de conselho aos enviados ea:traoTd·i
narios. -Adia.mento.- Fixação do sub&idio 
dos ,tepiitados . 

A's 10 l1oras fei ta a chamada, comparecem 
82 Srs. depuladoi,, 

Fallào com particip~çào os Srs. Moura, Bello, 
Vasconcellos, Araujo Vianna, Jil\1queÍl'a, Paula 
Si,rnões, Antonio Amaral e Pinto Peixoto ; e 
sem ella os Srs. Luiz Cavalcanti, Corrêa de Al
buquerque, Lino, Pinto Coelho, Gomes da 
Fonsecli, Clemente Pereira e Lédo. 

Aberta a sessao, e lida a acta da anlecedenle 
é approvada. 

Foi° remétliua ã commissllo especial encarre
gada do exame das contas da caixa de Londres 
o ol'ficio do visconde de Itabaiana, acompanhado 
da sua resposta ao 2° relatorio da commissão 
encarregada do exame d!ts contas da legação do 
Braiil em Londres. 

Approvão-se as ·redacções das seguintes re
,sol11ções : 

1.• Sobrn Joaquim de Sanl'Anna de Souza 
Campos. .,., 

2." Approvando a tença concedida a D. 
Constança Clara de Souza Gonzaga. 

3." Sobre Jacome Gerardo Maria Lomachi 
de Mello. 

4." Declarando cidadão brazileiro a Jacintho 
Vieira do Couto Soares, , 

'" O Sr, Costa Ferreira dh que parece 1m· 
14 
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possível que se tenha já chegado ao fim de 
quatro mezes de trabalho, e ainda se nao tenha 
feito nada a Nspeito dos conselhos geraes dns 
provincias, se isto assim continua vai-se dar 
fermento á essas cabeças esquentadas, que 
qt1erem federação já e já ; é portanto neces
sario att~der ás circumstancias melindrosas 
do B razil, e sobre este objecto mandava á mesa 
o seguinte requerimento : 

<< Paço da camara dos deputados, 22 de Julho 
de 1833. - J. F. de Toledo.-J. M. Cai·
neiro da Cunha. 

A resolução a imprimir: 

ORDEM DO DIA 

Entra~em discussl!.o, e stto approvadas as 
emendas do senado ao projecto de lei, que 
marca as forças navaes para o anno finan ceiro 
de 1&34 a 1835; e sendo lambem adaptadas, 
forno remettida-.com o mesmo projeclo á com-
missào de redacçãtl. 

" Requeiro que 1 discussão sobre as resolu
ções dos conselhos gera,!S principie ás 11 i1oras, 
ou logo ,siepois do debate da emenda do senado 
sobre a fixaçno das forças navaes ; e bem assim 
que d'ora em diante se prorogue a sessl!.o até 

. ás 3 horas nos dias destinados ás propostas dos 
ditos conselhos.- Costa Ferreira. » 

Entrando em <lis~ssfiO, e sendo approvada 
a resoluçl!.o n. 77 creando vat"ias cadeiras em 

, a villa de Campos, vem á mesa, e é apoiado 
o seguinte al'tigo additivo do Sr. Baptista Pe
reira. 

Entrando em -discussno, e pondo-se a votos 
JlOr partes, é todo rejeitado. ., 

E' approvado o seguinte parecer da com~
missão de pe1fsões e ordenados : 

<e Tendo o governo por decreto de 24 de Abril 
,do corrente anno concedido urna pensll.o ali
mentaria de 350$ a 5 ~phãs de •menor 
idade, filhas do làllecido José Pedro da Silva, 
escrivl\o que foi da mesa grande da intenden
cia d'a marinha desta côrte, ·em attençao a 
terem ficado reduzidas á miseria; a com mis
são de pensões e ordenados observ~ que sendo 
aquellas meninas orphãs de pai e to ãi ti verão 
abrigo em casa de. um paren!e pobre;-e car
regado de famili;1, ao qual muita honra faz 
este acto de beneficencia, e a commis~ao .de 
maneira alguma quer fazer offensa, quando 
julga, que todo o tempo lhe sel'á pouco, p,,ra 
cuidar na sua familia, e que o governo obraria 
mais economica e acertadamente, se fizesse 
recolher as dilas orphãs á uma cas1!1de edu
caçao, dando-lhes ªiuella peris.1to sómente até 
tomarem estado, -,11orque áeste modo melhor 

• serill.O ellas educadas, e se attenderia ·ás nos~as 
apertadas circumstancias financeiras, que de 
certo nao permittem, que fique á cargo do es
tado todas as familias dos empregados publicas 
'tio iwperio, que em \'arias províncias se achão 
igualmente reduzidas á miseria, e que com 

'"razao se de.em _queixar, vendo que o cuidado, 
• e beneflcencia d.o go-..erno se limita oo estreitd" 
circulo da côrte ; e pois, que outra marcha se 
tem seguido, e a commissao jlllga, que j:'i agora 
é de equidade· nao abandunal'·Se as s••breditas 
01·phns, é de pan::l:er; que se approve a penso.o 
conforme a seguinte resolu~no : 

« Arligu unicu. Fica approvudn a p1msno nli
mental'ia de 350$, concedida por decreto ,ie 
24 de Abril do corrente a11no, á Mal'ia1111a Cue
hrna da Silva, Catharina C:iel:,11a . tia Silva, Eu
genii Caelanada Silva e Elvira Caetana da Silva, 
filhas menores do fallecido José Pedro da Silva 
escrivllo que foi da mesa grande da intendenci~ 
da marinha desta côrte, a qual deverá cessar 
4-,cada uma dellas desde que tomarem estado. 

ARTIGO ADDITIVO .. 
<c-0 1Jrofessor de grammatica latina terá o 

ordena~ de 500$.- Bciptista Pereira . » 

Tambem vem á mesa e é apoiada a seguinte 
emenila: 

« Que o mesmo professor de latim seja o de 
francez.-Paula e Sowia. " .,,., 

Pondo-se á votaç1ftJ é appr~ado o ar tigo, e 
rejeitada a emeni:!a ; e sendo adoplada a reso-
1 ução com o artigo auditivo, é rernellida á com
missl!.o de redacção. 

Entra em disc11ssão a resolução não impressa 
sobre o titulo de ~nitlho aos enviados extr'tlor
dinarios. 

O SR. MoNT~UMA manda á mesa o seguinte 
_:·equerimento de"'orclem : · 

.« Proponho, qne se substitua~ palavra-re
solve- pela -decreta. 

Dr..ndo meio dia fica adiado. 
Lê-se e manda-se imprimir com urgencia Ó 

projecto de lei apresentado pela commissao de 
pensões e ordenados no seguinte parecer : 

« A commiss!l.o de pensões e or<lenados sub
mette á consideraç!iO desta augusta ca"mara o 
projecto de decreto, marcando o subsidio dos de
pulados da proxima futura legislatura na fórma 
do arl. 39 di constitu içllo. 

« A assembh\a geral legislativa decreta: 
<( AL't. 1º. O subsidio dos deputados da pro

xima futura legislutura é taxado na quantia de ... 
400$, pa-sos no fim de ca,~ mez das ses;Oes 
ordinarias, extl'aordinarias e prorog,.çoe:; . 

« Art. 2º. No tempo <lds ses,õ,•s 1,,r;isla livas 
fieno ccssan,lo dÓ ,11 <! 11tc us vcnci111enlos e ul'de-
11ad,1s dos empregos e olfü:ios; !JllC se nno 
podem exercer conjunctamc11le dunrnlc as 
mesmas sessões, salvo se o deputu,lu ou senauo1· 
nl!.u quizer 1·eceber o subsidio. 

« Art. 3º. O, depntados qne niJ.o residirem 
na côrte, perceberáõ uma indemnisaçao annual 
p ara 'li despeza da vinda e volta, qu~rá arbi-
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trada pelos presidentes em conselho das respe
cli vas provincias com altenç!lo ás distancias. 

« Art. 4º. O que fica disposto na presente lei 
sobre os deputados, compt·ehende lambem aos 
suppleutes. 

« Art. 5º. Fic!lo revogadas, etc. 
« Paço da camara dos deputados, em 26 ele 

Julho ele 1833.-'-J. F. de To1edo.-J. 111. Car
neiro da Cunha.-J. H. B. Paim. ,, 

Entra em discnss!lo e é rejeitada a 2" pro
posta do conselho gcn1l da província da Bahia, 
impressa sob n. 61 (tem por objecto remover 
para o hospício da piedade os carmelitas des
calços, que existem 110 convento de Santa The-
reza da capital). "' 

A mesma sorte teve a 1" e 2• do mesmo con
selho, impressas sob n. 103. (A 1" tem por 
objeclo soccorrer com 1:000$ annual os hospi
taes de caridade das villas da Cachoeira, San to 
Amaro e Nazareth: A 2" dar providencias rela
tivas ao dizimo de gado e de m.iunças). 

Entm em discussão e é approvada a do con
selho geral da provincia do Píauhy, impressa 

. sob n. 48. (Tendo por objecto estabelecer barcas 
nas principaes passagens do rio Parahyba) . 

Entmndo em discussll.O a 2• do conselho geral 
da província de Santa Catharina irqpr~ssa sob 
n. 15. (Tendo por objetlo el'Í-!,ir em fr~g~zia \ 
capella de S. João de Imaruhy\ 

E' lambem approvada. ' · 

O SR. PRESIDENTE dá para ordem do dia 29 : 
Discussão do § 8º do ai:t. 8° da lei orçamento, 

que ficou adiado· por empate de votos; e conti
uuaçD.o da discussao da mesma nos ca pitulas 
seguintes. 

Levanta-se a se~o depois das 2 horas Ja 
tarde. 

§essão em ~9 de ..Julho 

PRES!l)ENCIA DO SR. LIMPO D~ ABREU 

S UMMARIO, - Expedients. - Ordem do dia.
Orçamento da j7tzenda.- Votação. 

de Pedro José de Abreu Guimar11.es: o l º é 
remetlido á com missão de pensõe,; e Ol'denados, 
e o 2° á comm issão ele petições. 

A pprova-se a redac<;ào da resolução, que 
autoriza os juizes de direito a j11lgarem por si sós 
loc\os os processos crimes anteriores {1 publi
caç!lO do codigo do processo criminal, que já 
estivessem preparados com as provas com
petentes para o julgamento defin itivo, uma vez 
que as parles nisso convenhllo por um termo 
nos autos. 

Approva-se lambem o seguinte requerimento: 

" Requeiro que se peça ao governo que in
forme sobre os seguintes artigos : 

e< 1°. Em que anno foi posta no estalei ro do 
arsenal de Snntos uma corveta que alli se 
man,!ou construir, em que estado se acha sua 
despeza até o presen te, e se é verdade que por 
vezes se tem tirado madeiras arrnina;.ias pelo 
tempo, sendo substituidas por outras novas. 

" 2º. Se tern conhecimento de haver-se exe .. 
cutaclo exactamenle o risco dado para construc
ç!lo da mesma, visto que ha opiniões de que a 
sua altui:a é desproporcionada, e' de que será 
ri1ister dimin ui l-a, como se praticou com 
uma náo construida na Bahia . 

" 3º. Que havendo-se diminuído C(;)nsidera
v~mente o fundo do porto do arsenal, depois 
que aquella corveta existe no estaleiro, se tem 
reconhecido ser indispensavel augmentar muitas 
braças á caneira, pr,ra ser ella lançada ao mar, 
e mesmo o caes do dito arsenal ... e em quanto 
foi m·çada esla obra '1'!, as causas da diminuiçM ' 
do fund o do porto, e se tem dado as conve
nientes providencias para evitar a conlinuaçno 
deste mal . 

" 4º. Qual a consignação mensal enviada pelo 
arseflt>l desta côrle ao ·cri. Santos, para as obras 
de construcção , pagamento de empregados e 
sustento dos escravos occup':"tdo~ no córte de ' 
madeiras, e se não tem sido revo~adas. a9'()rdens 
que obrig!lo ao inspector do arsenal de Santos, 
a enviar no fim de cada mez um resumo das 
despezas-.. com as obras, e córte de madeiras ; 
tem o actual executado estas or~ns, e o go-· 
verno está ao facto destas d~speza:;. - • · 

l<'eita a chamada"~ 10 horas, ,eompal'l!(>em " 5º . .Em que tempo principio~e concluio-se 
81 Srs. deputados. ,.. na .villa ae P<\.!iinaguá '\i. construcção de unM • 

F S corveta de guerra, debai~ ãa dire~çD.o do alln.o com ca~a motivada os rs. Moura, d d , 
Hollanda, Junqueira, Simões, Antonio Amaral, chefe de divis!lO Plr\.llo-Fr~re de An t~ e, e 
Alves Branco e May ; e sem ella os Srs. sua de~peza total ; e se comparada com a que 

se tem feito com a dita corvel,a, no estado em • 
Conêa de Albuquerque, Lino, Pinto Coelho, ciue se acl.1!t, nno pârece esta ser excessiva. ' 
Gomes da Fonseca , Clemente Pereira, l.êdo, 
Almeida Torres, Mon(ezumàfe Rebello. " 6º . Finalmente, se o governo, nllo obstante .,. 

Aberta a sessn.o é lida e approvada a acta da a falt1t:iue já se exp::ime?ta , de _madeiras de 
antec.:edente. --Construcçao nas multas mais prox1mas ao ar-

EXPEDIENTE 

O SH. SECRE1'AH!O dá conta dos requerimentos 
do ~ootnbargador Jono Homem de Carvalho e 

~- - .. "' ..... -. '; .... 

senal de Santos, e difficuldade de arrasta
mento, e embarque dellas, e outros inconve
nientes ainda assim pr~di!' mandai, que se 
leve a ~!feito a continuaçao .Jle um brigue, que 
se mandou faz2r alli, para º, qual já existem, ha 
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3 ou 4 annos, algumas madeiras preparadas, 
e qual a irnporlancia dellas .-Toledo.» 

O Sr. Ca.tneiro da. Cunha. pede a palavrn e falia 
no decreto de 1821 de D. João VI, ácerca da 
arrecadação dos dízimos, e diz que nas pro
vincias do norte continua a não se fazerem 
cobranças de dízimos das miunças ; e até 
em Pernambuco lhe constava não quererem os 
povos pagar cousa algunia, e assim cumpre 
que a camara tome medidas a tal respeito, 
isto é, se devem ou não continuar a pagar ; e 
é, pois, necessario adaptar-se um melhor 
melh<'do de cobranças, do que aquelle que 
existe; que se deverá adoptar um melhor 
systema emquanto se não adoplãO outros meios . 
para supprir as despezas que se es_Ul.o fazendo 
nas províncias ; e sobre este obJecto apre
se-ola um projccto de decreto; e n!!.o se con
fiando nas suas luzes a este respeito, pede 
que vá á commissào de orçamento. O illustre 
deputado lê o projecto e remette-o ú mesa, o 
qual teve o destino requerido. 

São lidos os seguintes pareceres: 
" Antonio Justino de Brito Lima e Joaquim 

José Gomes da Silva, aquelle proprietario, e 
este serventuario, com serventia vítalicia dos 
officios de contador da casa da supplicação, e 
distribuidor dos juízos das correições do cível e 
crime da côrte, e da mesma casa, representárll.o 
á esta augusta camara o gravíssimo prejuízo 
que têm soffrido pela diminuição do rendi
mento destes officios, vista a nova organização 
judiciaria, em razão da qual perderão adis
tribuição, e contagem, que lhes competia de 
toda;; as acções que corri!l.o nos juízos das ex
tinctas correições do civel e crime, e nos da 
cortia, chancellaria e commercio, cabendo-lhes 
apenas contar os autos, que correm por ap· 
pellaçll.o ; ao mesmo tempo, que ao contador e 
distribuidor do geral, se augmenlárão extraor
dinariamente os seus rendimentos, por ser o 
unico contemplado para a dislribuiçil.O e con
tagem de todas as acções que hoje correm nos 
juizos que substituirão áquelles que forão ex
tinctos; e depois de allegarem, e provarem os 

·serviços, que têm prestado, pedem em con
clusão que se determine que ao officio de con
tad-Or da rehçl!o se una lambem a distribuição, 
e cont1!f;em dos actuaes juizos do cível e crime, 
de maneira, que nestes juizos fiquem havendo 
dous ~stribuidores, e contadores, o que longe 
de fazer penurbaça.o na administração da justiça, 
pelo conlral'io, facilita mais o expediente. 

A commissão de justiça civil, á quem forão 
pre~nles estes requerimentos, lendo examinado 
as razbes em que sao fundados, e os documentos, 
que provllo o~ ·serviços dos supplicantes, n!lo 
p<í.._de deixar de recollhei_.er a justiça ,que lhes . 
as'h, e por isso é de part!c'~, ~ se .ih~:s 
defira c~m a seguinte resoluçao ~ 

« Paço da camara dos deputados~m ~7 de . , 

Julho de 1833.-Antonio Maria de Mottra,
José Oesario de Miranda R-ibeiro.-José Corréa 
Pacheco." 

Approvado, e a imprimir a resolução: 
" A assembléa geral legislativa resolve : 
e< Ar!. 1º. O distribuidor dos extinctos juízos 

das correiçõt!S do civel e crime da côrte, j11izo da 
corôa, chancellaria, e conselho da fazenda, ser
virá conjunctanicnte com o distribnidor e con
tador geral do civel e crime, para a distribt1içllo 
dos feitos. . 

« Art. 2º. O governo designará as vams para 
que cada um delles deve fazer a distribuição e 
contagem dos autos. 

cc Arl. 3º. Fico.o revogadas todas as dispo· 
sições em contrario .. 

rc Paço da carnara dos deputados, em 27 de 
Julho de 1833.-Antonio ,lfaria de Moiira. -
José Oesario de JJiiraudci Ribeiro.-José Oorréa 
Pacheco. » 

" Foi presente á commiss!lo ecclesiastica um 
of'ficio do ministro e secretario de estado dos 
negocios da justiça, com o qu,1I envio~ a e~la 
augusta camara a .acla do conselho pres1denc1al 
da província de Sergipe, em que propõe a 
creaç1l.o de diversas freguezias naquella pro
v incia, que devem ser desmembradas de outras 
já existentes, e a commissão para poder dar o 
seu parecer a respeito, requer que aquella acta 
seja reenvia da ao governo, afim de que este 
mande ouvir sobre aquella proposta ao prelado 
da Bahiu, ouvindo este por escripto aos pa
rochos respectivos. 

cc Paço da camara dos deputados, em 24 de 
Julho de 1833.-Antonio Jfaria de Moura.
Manoel Ignacio de Carvalho.- Ji'i-anci8co de 
Brito Gt1e1·1·a. » 

Approvado. 
« Felix da Rosa de Vasconcellos, representa 

a estR augusta camarn que sendo administrador 
de uma capella insliluida pelo padre Manoel 
Rodrigues Caldeira, no engenho denominado 
Sapucaia, termo da villa de Santa Luzia, co- _ 
marca de Sergipe, e ac·hando aqnelle encapei
lamento onerado com dividas de maneira que -'2 

não podia cump:-ir o onus a que estava sujeito, 
requer e obtem do pl'ovedor das capellas da cu-_. 
marca, alvará de licença para poder vender .. 
uma porção de terreno daquella capella, que ~ 
n!lo podendo ser aproveitado o seu produc~ 
servia bem para a satisfação das dividns,.j11 .. 
licença lhe foi dada com a- clausula de a fnet· 
confirmar no praso tle seis mezes, pelo twi~
da ll}esa da consciencia e .,prdens, do que. logo 
tratou o suµplicanle, r·eqllll'llendo áquelle4tr-i-

u11111l, o qu~, mandan~~ _,1illispo11'ies,se_ ""-· 
procurador d:r corôa, este eiogrn que o herde,roi 
segu1tdo a insli,l1!iç1lo, de~suc~der,.na cap;lla, 
fosse ouv. ácerca liigue"'.1]9legofflo, e~do 

,,. ... ____ '"""' '#' 
... C' 41 ........ --· 
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por isso os papeis a Sergipe, quando se ultimou 
esta diligeucia, tinha sido já extincto o tribunal 
da mesa da consciencia; e não se determinando 
na lei de sua extincçào, a que autoridade ficava 
pertencendo aquelle direito , por isso requer 
que esta augusta camara, por um aclo legisla
tivo, confirme a venda que fez do terreno men
cionado. 

« A commissão de juotiça civil, tendo exami
nado este requerimento, e os documentos que 
provão o que allega o supplicante, é de parecer 
que se lhe defira com a seguinte resolução. 

,e Paço da camara dos deputados, em 29 de 
Julho de 1833.- Antonio Maria de Moiira.
J . JJt, de Miranda Ribeiro.- José Corr~a Pa
checo. » 

Approvado, e a resolução a imprimir : 

cc A assembléa gel'dl legislativa resolve: 
cc Artigo nnico. Fica firme e valiosa a venda 

que fez Felix da Roza de Vasconcellos, ao padre 
Pedro da Motta Rebello, da porção ele terreno 
pertencente ao encapellarnento da fazenda de 
Sapucaia, cuja venda consta da escriptura pas
sada a 5 de Agosto de 1826. 

« Paço da camara dos deputados, em 29 de 
J.ulho de 1833.-.dntonio Maria de Moura.
José Cezario de Miranda Ribeiro.-José C01·rêa 
Pacheco, » 

ORDEM DO DIA 

Entra novamente em discussão o § 8° do 
art. 8° do cap. 7º tit. 1 º com a emenda do Sr. 
Hollanda Cavalcanti, que por empate de votos 
tinha ficado adiada, e julgada discutida a ma
teria, é rejeitada a emenda e approvado o para
grapho. 

Passa-se ti discussão do cap. I° tit. 2º, e jul
gando-se discutido, sno approvados os arls, 9º 
e 10. 

Entrando em discussao o cap. 2º, o Sr. Luiz 
Cavalcanti, propõe e vence-se, que se discutilo 
simultaneamente todos os outros capitulas do 
mesmo titulo. 

Em consequencia vem á mesa e ~no apoiadas 
'ãs seguintes emendas : 

cc...Jo art: .Jt, s 2\-Accrescente-se 2:000$, 
pa1'h compra ~e livros--Maaiel. » 

• " Ao art. 17, § 7º. Com a illuminação da ci
dfitie do Recife 4:2õ<1$ ~ para a cidade de 
Oiinda, desde já, .e com a mesma autorização 

•· -~do§ "8° art. 44, 18:S00{F-M. I. de 0a1"ualho. ,, 
,:. ·~Tit~- cap. 2º, art. 11; ao§ 8° substitua-se 

• o seguinte :-Com as obras pub,licas inclusive e 
. .. desde já· acooo$ ; . par~ o deseccamento de 

. ..,_ ~ --,,.antano~e 6:000&, para-a abertura do canal ao 
;. _ longo-da lag~}-raruamà 1150:000$.-Vieira . .. ~outo. ~- *' ·-111--- • 

, , 

~ ah ..... "Tit. 2º, cap, 2º, art. 12, ao~ 6º subsr· 
o seguinte :-Com o reparo de cadêas ~ • _.,.,,.. 
- Vieii·a Soitto. » ·= "'··- ' · 

« § 5º, art. 17.-Dar-se-ha para a v~~ na • 
província de Pernambuco, o mesmo q~,-lll, 
para a Bahia.-Pereira de Brito. ,, -..., .... 

" Cap. 5°, art. 15, ao§ 2º com o ewâT;nte · 
do conselho geral 600$000. .. :;,.. 

" Ao § 5°, com as obras publica~ 
Fe1"11andes da Silveira, » ............. --. 

« Paragrapho additivo entre o § S~ e o 10'. 
art. 14, com a ponte da villa rla Ca~ra 
S .• Felix 12:000$.-Emesto Ferreira França. ii 

« Art. 19, paragrapho additiv,p_7--Pa~;h_. 
medio dos pobres 200$, que já forifFd:J.dc,,;..,no 
orçamento do anno passado.-Brito ~ .» 

cc Art. 11, paragrapho additivo.~~~p"has • 
com obras publicas sejão feitas dm~ 
traçao do governo provincial, quanQ.!Wl!íO appa
reção empresarios perante a junta ~enda ; 
o mesmo se pratique com as ~~dêaj!, 
-H. de Rezende. ,, -;;.. · 

cc Ficão separados no lyceo d7 ~lCo .... 
as 2 cadeiras de francez e inglez ~n o 
ordenado de 500$ cada uma.-~de. ».. _ 

cc Art. 27, § 3°.-Para~str~o p~a 
34:000$, e nãa 25 como es-l"t"!ttíp..:Qje~ 
Paula Souza. » ~ 
· « Art. 20, § 9•. -Acrescy~~00$ 

para guisamento de 20 igrejas que ainda• O.,!!ã0 
tern.-Pachecr,. » 

,, Ao ~ 1° do cap. 8°.-Errl"!l.1gar de 8:000$, 
diga-se 9:000$000.-Lobo deJ~-- ; 

« Cap. 8°, ao § 2º-Er • -se 
- 1:200$. Ao § 3° em .w.i.;,io;,'1111 :3 
20:000$. Salva a redacçno.--Lobo_j.e i{h. » 

(< Ao § 4º do cap. 8º redij1l..se assim ,com o 
ordenado do cirurgião-mór da_:e"rovincia 1 com 
obrigação de fazer pro~ vaczj_no!I. á sua 
custa 600$. Salva a reda o. obo cffll!So~a. i> 

§ . .-. . 
« Ao 12 do cap. 8'.':-9- . e assim : 

-com o hospital Ja _ ~do abo-
lido o chamado dildmo .r;."tue se 
arrecada por conta d~l)t - • Salva a 
redacção.-Lobo de &.t!,~ -....- . 

<e Art. 29, paragraphõ·~•~reva- se 
tambem em letra as quanti __ ~sãdas nos 
algarismos que !~-._. . ~ -~~.-Re-
zende. » _ . ..,._ ... 

Emendas ao cap: 1'8"': ~ 
« Art. 28, § struc lica-em 

lugar de 4:240$, dig~~~lill,,íiil'li• 
<e§ 12.-Parochos, etc.--t]u~ 3:820$, 

diga-se-4:220~~~ ... » , 
<e Art. 20, § 10-Sup 'm,rse a qu~tia de 

800$, designada no § 10 ~- ~é!! c~çào -~ -......~ ~~"--
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de expostos, e substitua-se o mesmo paragrapho 
com a quantia de 1:000$, para illuminaçno da 
cidade . -Torres Vasconcellos.1, 

,, E~endas ao cap. 11 art. 21.-Na província 
do P1auhy. - § 3°. Com a instrucção publica 
8:000$000. 

« § 5°. Com obras publicas inclusive 3:000$, 
para tres barcas em divnsos portos do Rio 
Parnahyba, e augmento da somma applicada 
para construcçllo do palacio do presidente 
9:000$000. 

« § 9º. Com os parocllos, coadjuctores e guiza
men tos 3:925$000. 

« § 10. Com os reparos de cadêas e conslrucção 
de casas de prisao com trat.alho inclusive 
-!:000$, parn as cadêas, e casas de camaras das 
villas de Paranaguá e Campo Maior 7:000$000. 

ARTIGOS ADDl1'!VOS 

" Soccorros aos pobres do hospital 1:000$000. 
"Com o cirurgitlo do partido publico 800$. 

Salva a redacçll.o.-Sá Palacio.1> 

«Ao§ 6º do art. 12-Substitua-se o seguinte : 
-C'lm os reparos de cadê;is e cons!rucção, etc . 
62:500$000. 

« Ao§ 14 do art. 14-Substitua-se o seguinte : 
-Com os reparos de cadêas, etc. 34:000$000. 

,e Ao§ 14 do art.17-Substilua-se o seguinte: 
-Com reparos, etc. 34:000$000. 

«Ao§ 14 do urt. 26-Snb,titua-se o seguinte: 
-Com reparos, ele. 18:000$000. 

«Ao§ 14 do a rt. 29 -Snbstitua'.se o srguinte: 
-Com reparos, etc . 18:000$000.- Carneiro 
Leão.» 

Cerrada a discussão são approvados os §§ 1° 
a 11 do art. 11, cap. 2°, e a emenda do Sr. H. 
de Rezende, e rejeitada a do Sr. Maciel, e prejn
dicarla a do Sr. Vieira Sonto. 

Os §§ 1 ° a 5, 7º e 8º do art. 12, cap. 2º são 
ta111bem approvados, assim como a emenda do 
Sr. Carneiro Leao ao § 6° que é rejeitada, e a 
emenda do Sr. Vieira Souto . 

Os §§ 1 º a 13 do art. 13, cap. 3° forao lodos 
approvados; e assim tambem os de 1 a 16 do 
art. 14, cap. 4º, rejeitada a emenda do Sr. E. 
F. França, e prejudicada a do Sr. Carneiro 
Leao ao§ 14. . 

Os§§ lº a 12 do art. 15, cap. 5° Sll.O appro
vados, ficando prejudicadas as emendas do Sr. 
Fernandes da Silveira aos §§ 2º e 5°. 

Os §§ 1º a 14 do arl. 16, cap. 6º ~llo lodos 
approvados assim corno o sao os de 1 a 4 , e 
de 6 a 16 do art. 17, cap. 7º, e a emenda do 
Sr. Pereira de Brito ao § 5º, que é rejeitada; e 
~ e_menda do Sr. Rczende ao § 3º, ficando pre
JUrlicadas as do Sr. µadre M. I. de Carvalho ao 
§ 7º, e do Sr. Carneiro Leão ao § 14. 

Os§§ lº . a 15 do art. 18, cap. 8º são appro
vatlas, sendo rejeitadas as emendas do Sr, Lobo 

de Sonza nos§§ 4° e 12, ficando prejndicadas as 
do mesmo Sr. aos§§ 1°, 2º e 3º. 

Os §§ lº a 12 do ar!. 19, cap. 9º são appro
vados, sendo rejeitada a emenda additiva do Sr. 
Bt·ito Gnerra. 

Os§§ 1º a 13 do art. 20, cap. 10 sao appt·o
vaclo~, sendo regeitada a emenda do Sr. Pacheco 
ao § 9º e prejnrlicada a do Sr. Torres Vas
concellos ao § 10. 

Os §§ l • a 12 do art. 21, cap. 11 são appro
vados ; ficando prejndicadas as emendas do Sr. 
Sá Palacio aos §§ 3º, fíº, 9° e 10 e rejeitadfJs os 
artigos additivos do mesmo senhor. 

Sno a pprovados os . §§ 1 º a 17 do art . 22, 
cap. 12: 1º a 15 do art.. 23, cap. 13; e l º a 3° 
do art. 24, cap . 14: lº a 14 do art. 25, cap. 
12 e lº a 20 do art. 26, cap. 16 ficando pre· 
judicada a emenda do Sr. Carneiro Lel\o ao 
§ 14 deste artigo. 

Os §§ 1 º a 14 do art. 27, cap. 17 são appro
vados, ficando prei n dicada a emenda do Sr. 
Pau!a Souza ao § 3º. 

Os §§ l" a 13 do art. 28, cap. 18 são appro· 
vados, ficando prejudicadas as emendas do Sr, 
Duarte Silva ao.i §§ 3° e 12. 

Os§§ 1° a 16 do art. 29, cap. 19 são appro
vados, assim com o a emenda additiva do Sr. 
Rezende; ficando prejudicada a do Sr. Carneiro 
Leão ao § 14. 

O SR. PRESIDENTE dá para ordem do dia 30 de 
Jnlho: continuação da discussllo do orçamento 
nos títulos 1º e 4º, e os projectos de lei em os 
ns. 2, 3 e 4 annexos ao mesmo orçamento. 

Resoluçno deste anno impressa sob n. 41. 

Levanta-se a sessão ás 2 1i2 horas. ---
Sesi,;;üo en1 30 de Julho 

Pf\ESJDENCIA DO SR. LIMPO DE ABREU 

SmtMÀRIO. -Expediente .-Ordem do dia. -
Orçamento da t·eceita . - Discursos dos Srs. 
Hollanda Cavalcanti e Evaristo.-Adiamento 
da discussão. 

Depois das 10 horas feita a chamada, aehllo-se 
presentes 81 Srs. deputados, 

Fal!f\o com causa participada os Srs. : Moura, 
Alves Branco, Lopes Gama, Junqueira, Paula 
Simões, Alvarenga Ferreira, Antonio Amaral e 
May ; e sem ella os Srs. : Rebello, M. I. de 
Carvalho, Corrêa de Albuquerque, Lino Cou
tinho, Pinto Coelho, Gomes da Fonseca, Lédo, 
Clemente Pereira e Almeida Torres. 

O SR. PRESIDENTE declara aberta a sessllo, e, 
lida a acta <la antecedente, é approvada. 

. EXPEDIENTE 

. O SR. 1º SECRETARIO dá conta do seguinte ex
pediente; 



Câmara dos Deputados - Impresso em 09/01/2015 14:40 - Página 2 de 4

SESSÃO EM 30 DE JULHO OE 1833 111 
1 º. Um officio do ministro do imperio, do 

theor seguinte : 
" lllm. e Ex.01. Sr.-Tendo-se recebido no 

ministerio dos negocios do irnperio por mão do 
procurador do Sr. duque de Bragança, o of'ficio 
incluso em original., do 1narquez de Rezemle, 
datado de 28 de Mato do corrente ann·o, acom
panhando um folheto i10presso, e urna carta 
daquelle senhor á Sna Magestado Imperial o 
S~nhor D. Pedro II, a qual sendo-lhe entregue, 
foi por pal'te do mesmo augusto senhor res titui da 
á regencia, versandc- tudo sobre o ajuste de 
contas do referido Sr. duque de Braganç'a com o 
thésouro publico deste imperio, e bem assim 
sobre a execução do que se Hcha estipulado 
no tratado do seu casamento com a Sra. du· 
queza de Bragança. 

« A mesma regencia, em nome do Imperador, 
com quanto se persuada não ser a fórrnr1 em. 
pregada pelo Sr. duque de Bragança a compe
tente para fazet· chegará assemblea geral deste 
imperio, qualquer reclamaç/lo de direitos neste 
assumpto, me ordena, todavia, que passe ás 
mitos de V. Ex. para ser preseute á carnara 
d?~ _Srs. depu lados, tanto a carta .J.Utographa 
du:1g1da á Su_a Magesl.ade o Imperadot', como o 
refendo offic10 e o folheto, que o acomp:mh0L1. 
· « Deus guarde a V. Ex. Paço, em 29 de 

Julho de 1833.-Aurel-iano de Souza e Oli
veira Coutinho.- Sr. C,1ssiano Sµit·idiào de 
Meilo Mattos. » 

« lllrn. e Exm. Sr.- Sna Magestaàe Imperial 
o Senhor D. Pedro, duque de Bragança, or
denou-me que lransmíti~se a V. Eic fl incl usa 
autograplrn, que o mesmo aw•·nsto senhor di
rigia a Sua Magestade o lmpc~·ador t.lo Brazi l, 
a!im de ser competentemenle levada pot· 
V. Ex. á regencia, em nome deste augusto mo
narclrn, á qual pe1·tence tomar o devido conhe
cimento do conteúdo da mencionada auto
grapha. 

« Aproveito esta nova occasiào, que se me 
offerece, para renovar os rendidos protestos da 
mais subida consideração, com que tenho a 
honra de assignar-me. 

« lllm. e Exn1. Sr. Nicoláo Pereira de 
Campos Vergueiro, senadot· e ministro secre· 
tario de estado dos negocios do imperio. 

« De V. Ex., muito altento venerador,
.ilfarquez de R ezende. 

« Paris, em 28 de Maio de 1833. » 

,e Me11 bom irmão, e me u sobre todos muito 
amado e presado filho : 

« Tendo chegado ao meu conhecimento o 
parecer da commissão de fazenda da camara 
dos Srs. deputados do imperio do Brazil, em 
sessao de 25 de Agosto d e 1831, no qual por 
conclusào se declara s er eu devedor ao theso11ro 
nacional do impcrio,da quantia de 622:242$2-57, 

por_ varios artigos mencionados no parecer ; bem 
assim outro parecer da mesma cornmissllo, lido 
?ª s_es~ao de 11 de Outubro de 1832, ern que, 
111st1tu111do-se por differente modo a conta 
sobre os mesmos artigos, son. dehitado para 
com o mesmo thcsouro por uma ainda maior 
qu:rntia : é do meu dever representar ao go
verno de Vossa Magestade Imperial, bem 
como ã camara dos Srs. deputados, as obser
vações, que, a bem de meu direito, 111e cumpre 
allegar, sobre as conclusões da referida com· 
missão e fnnda;11e11tos que, naque\les pareceres, 
e respect1 va discussão da sob redita camara, se 
achão resumidamente expeadidas. 

« Como, porém, em materia de tll.o me\in
dl'Osa natureza, cumpria cingir-me aos prin
cipios da mais reslricta ju~liça; resolvi con
s11ltur alguns dos mnis dis tinctos jurisconsultos 
da Europa, e a opinião que e\les unanime
mente emittirão sobre. este assumpto, consta da 
memoria junta. 

,e Outrosim, enternlo ser rio meu dever, por 
('Sta occa~ilíO, sol icitar do governo de Vossa Ma
?estad_e Imperial, e da assembléa geral desse 
1mper10,. a continuação da execução do que se 
acha estipulado no tratado de casamento as
signRdo pelo meu plenipotenciario, o· marquez 
de Barbacena, e pelo cavalleiro Plana! de la 
Farje, plenipotenciario de Sua Alteza Real a 
dltquez.t (I ,~ L euchtemberg, em nome da Sere
nissiina r•rin ,:eza Arnelia sua filha. 

« Confiando nos direitos, que me assis tem 
e á duqueza miuha esposa, be111 assim na~ 
rectas intenções do governo de Vossa Mnaes
tai.lt:_ Imperial, e dos representantes da nt~ção 
braitlc1rn, que a$ duas distínctas, e precitadas 
questões, rn:il poderáú deixar de Sf:1' resolvidas 
de uma maneira justa e decorosa, só me resta 
renovar á Vossa Magestade Imperial, com a ex.
pressO.o dos ardentes votos que faço pelas suas 
prosperidades, inseparnveis das do imperio do 
Brazil, os protesto:, ele sentimentos não menos 
cordeaes, com que sou de Vossa Magestade Im
perial, bom irmão e carinhoso pai.- D . Pedro. 

« Paço do Porto, em 6 de Maio de 1833. » 
.º. SR. PRESJDENTE declara que este negocio 

vai a comm1ssão de contas. 

O Sr. Montezuma. pede a palavra pela ordem, 
e diz, que depois de uma commissllo exa
minar esl.es papeis, passem á commissão de 
diplomacia; pois que ha negocio de .finanças e 
negocio diplomatico, pelo que diz respeito ao 
casamento do Sr. duque de Bragança, e que por 
tanto ambas as cômmissões <levem tomar co
nhecimento deste negocio. 

O Sr. Oa.lmon diz qae se peça ao mi
nistro dos negocios estranaeiros todos os pa
peis relativos ao casamento." 

O Sr. Custodio Dias é de opinião que este 
negocio vá á mesrna commissao, que já 
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tinha dado o seu parecer sobre o objeclo em 
questllo. 

Põe-se por conseguinte á votaça.o se acaso os 
papeis devem ir lambem á commissão de di
plomacia; e a camara resolve que sim. 

2º. Uma representnçao da camara municipal 
de Cabo Frio com data de 19 do corrente.
Vai á cc,mmissao de justiça civil. 

3º. Uma representaçao da camara municipal 
de V11ssouras com data de 19 do corrente, 
mandando um requerimento assignado por 
grande numero de cidadãos daquella fregueúa, 
e mais o parecer de urna commissno a quem 
encarregou do exame do mesmo requerimento. 
-Vai á commissa.o de estatistica. 

4°. Um requerimento de D. Emilia L11iza de 
Faria e seu ma1·ido João Manoel Pio.-Vai á 
commissilo .de petições. 

O SR. CALMON envia á mesa e é approvado o 
seguinte requerimento: 

" Que se peça ao 15overno copia authentica de 
todos os papeis offíciacs a respeito do casamento 
do Senhor D. Pedro duque de Bragança com 
Sua Magestade a Srn. D. Amelia ex-imperatriz. 
-Calinon. » 

PARECERES 

e, A commissao especial encarregada de exa
minar a accusação aprese11tada pelo Sr. depu
tado Hemiques de Rezende, contra o ex:-mi
nistt·o da fazenda o Sr. senador rnarquez de 
Madcá, passa ll dar o seu parecer sobre rao 
imµorbnle negocio, 

« Dos papeis anneirns á accusaçào,assim como 
dos que depois fora.o presentes â com1nissrio a 
que se achl\o juntos collige-se o seguinte: 

r< Tendo participado o nosso encarregado em 
Pariz; que João Mal'olle pretendia intrnt!uzir no 
imperio bilhetes do banco falsos, com municou 
em oflicio de 17 de Novembro de 1823, que 
elle tinha 2,000 bilhetes de 400$ e 2,700 de 
200$, os quaes deviãa ser meltidos em um bahú 
com escaninhos, tencionando porém passar-se 
para Inglaterra, aonde se embarcaria parn cá, po· 
dendo lambem (porque estav!io bem impressos) 
tra1.el-os todos, ou parte delles nas algibeiras . 
Em um dos officios renietteu o mesmo encar
regado (para servirem de amostras) 2 bilhetes 
impressos, 2 mais ainda em branco e urna tira 
de papel do que elle havia levado daqui. 

" Recebendo o ministro dos negocios estran
geiros estas communicações, participa-as ao da 
fazenda, o qual incumbio ao juiz da alfandega a 
apprehensão do bahú. 

« Joa.o Marolle passou-se com effeito para In
glaterra, e o bahú veio da França em o navio 
que se esperava. ·• 

« Nao appareceu o lermo da achada; porém 
vê-se claram ente por uma acta do banco (o 
qual por interesse proprio devia ter feito as mais 

escrupulosas indagações) q11e nll.o se achou nos 
escaninhos senão papel em branco, sendo de 
presumir que pretendia fazei-o estampar aqui, 
e tambem, que os já esta_mpados elle os trazia 
comsigo de Inglaterra. 

" O ministro re!llette para o banco esse papel 
sem estampa, como consta do seu mesmo offi cio, 
assim como as amostras dos bilhetes falsos. 
Tudo isto foi fechado e lacrado, e entregue a 
um dos deputados do banco para guardar na sua 
caixa ; mandou depois o ministro, que o banco 
lhe enviasse o papel, e as amostras para o com
petente processo, o que sendo cumprido, foi o 
corregedor do crime encarregado pelo mesmo 
ministro do procedimento iudiciario. 

"Vê-se, pois, que os bilhetes estampados nllo 
vierão no bahú, e que só se apprehendeu o 
papel em branco; e tendo o banco ern vista esta 
circumstancia, offereceu um bom premio a quem 
descobrisse os bilhetes, ou os seus introductores, 
como consta da mesma acta ; sendo os bilhetes 
que apparecerao, os que o nosso encarregado 
havia remettido para amostra. 

« Entre os papeis ha um officio do juiz da al
fandega de enlào, o qual diz que o resultado 
da diligencia foi apparecerem alguns bilhetes 
impressos, mas sem assignatura, de cuja quanti
dade não se lembra. Sendo porém este officio 
do anno passado, e sendo esta uma informação 
dada de memoria e não sobre escriptos, que elle 
mesmo confessa nl!.o ter nenhuns a esse res
peito, póde-se entender serem estes alguns bi
lhetes imµl'essos, os mesmos que forno rernet
tidos pai-a amostra; pois que nem o ministro 
e1n seus diversos officíos, e nem o banco fal\ao 
em taes billiell's. 

" E' isto que se collige dos officios que forao 
presentes â commiss!l.o, e que ella solicitou para 
esclarecer o negocio. Sendo portanto regular a 
conducla do tninislro, assim para pôr em 
guarda o papel achado, como para fazer pro
cessar cornpetenlemenle como é de direito; é 
de parecer a commissao que a accusaçao nao 
é pt'ocedente, 

" Paço da camara dos deputados, em 23 de 
Julhc de 1833.-Pedro de Araujo Lima.-F. 
de Paula .Almeida Albuquerqiie.-C. !Jf. L. 
Gama.» 

Vai a imprimir-se. 

" Manoel de Carvalho Paes de Andrade pede 
que se lhe mande pagar os juros vencidos desde 
o anno de 1824 a 1831, do valor de unia letra 
de 4:080$, que lhe fôra apprehendída em Per
nambuco para o cofre da fazenda publica, por 
ordem do general Francisco de Lima e Silva, 
em consequencia dos acontecimentos, que tive
rão lt1gar na dita provinda, e1u 1824. A com
missào de faze11da, á vista da lei de 22 de 
Dcze111bro de 1761, que pt'Ohibe os ,iuros nas 
dividas activas e passivas da fazenda publica, 
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é de parecer que a prelenção do supplicante 
seja indeferida. 

11 Paço .da camara dos deputa,!os, em 29 de 
Julho de 1833.-Manoel Amaral.-Lobo de 
Souza.-Lu,iz Cavaleamti. » 

E' adiado, por se pedir a palavra. 

ORDEM DO DIA 

Entra em discussllo o cap. lº do ti!. 3º Jo 
orçamento. 

Das rendas publicas 

11 Art. 30. Continuao a cobrar-se durante o 
anno financeiro desta lei lodos os impostos, de 
que trata o titulo 3º, capitulo unico da lei de 24 
de Outubro de 1832 com as seguintes alte
rações: 

« § 1 º. O imposto das casas de leilao fica 
extensivo, desde já, ás casas de consignação de 
escravos, ás de jogo de bilhar, ás de cambio e 
ás de fabrica de cigarros, ou charutos. 

« § 2°. O imposto sobre as lojas e tabernas 
será desde já lançado na razão de 1/4 °/. do 
valor contido nellas ; e sobre os boleguins na 
1·azll.o do 5 °/0 do seu producto annual. 

« Arl. 31. O ministro da fazenda fará pro
ceder, desde já, ao lançamento de uma decima 
rurnl sobre lodos os predios rusticos e fabricas, 
para que a assembléa geral decida, á vista do 
resultado, e circumstancias occorrentes, se con
virá substituir a dita decima ao dizimo e outros 
impostos, que ora pesno sobre os proLluclos da 
nossa agricu\lura e industria. " 

O SR. HENRIQUES DE REZENDE manda á mesa 
estes artigos addilivos: 

" l°. Fica estabelecido por dous nnnos um 
dom, gratuito á beneficio do estado, de 10 º/0 

sobre todos os ordenados, subsidios, tenças, pen
sões e soldos das patentes de coronel para cima, 
para suppl'imento exclusivamente do deficit. 

« 2•. A q11arta parle dos ordenados de todos 
os empregados publicas é considerada gratifi
cação de braçagem, e como tal pedencel"i 
áquelle, que em impedimento fizer o serviço. 

« 3°. Todos os empregados das repartições 
extinctas, que houverem de ficar desempregados, 
serão aposentados com metade d_e seus respe·· 
clivas ordenados, ou com dous terços, os que 
tiverem mais de 20 annos de serviço.-Hen
riques de Rezende. " 

São apoiados todos os lres artigos. 
O mesmo senhor offerece mais esta emenda : 
« Supprima-se o § 2º.-Rezende. » 
E' apoiada. 
O SR. CALMON propõe, como emenda, o pro-

jecto àe lei de 1833 sob n. 130, . 
,, A assemblb geral legislativa decreta: 

TOMO ll' 

" Arl. 1 •. Cada casa de leilão pagará annual
mente o imposto de 800$ nesta cõrte, de 400$ 
na Bahia e Pernambuco e de 200$ nas demais 
cidades commerciaes do imperio, etc. » 

E' apoiada. 

O Sr. PEREIRA RIBEIRO propõe e é apoiada a 
seguinte emenda : 

" Os generos consumidos pelos lavradores 
em suas fabricas e casas na provincia de Minas, 
sejM livres do dizimo na fórma do decreto de 
16 de Abril de 1821. 

« Sala das sessões, em 30 de Julho.-Pe
reira Ribeiro. " 

O SR. MACIEL manda á mesa a seguinte 
emenda ao§ 1° : 

,, As casas de leilã.o pagaráõ 600$ annuaes. 
« As casas de consig naçil.o de escravo~, de 

cambio, · de jogos de bilhar e aquellas onde se 
não fabricão e vendem obras feitas de metal, 
pedras, madeira, sola, couros e sedu 200$ por 
auno. 

11 Nas casas de charutos, modas, liquidas en
garrafados ou contidos em vidros, o imposto 
será de 100&. Os vendedores avu1sos de qual
quer destes objeclos, serao obrigados a pagar 
metade do imposto du loja respectiva. Todos os 
sobreditos impostos serão reduzidos á metade 
nas povoações m enores de 400 fogos. 

« Artigos additivos. 
,, Os §§ lº, 3°, 5°, 7°, 9°. Art. 77 do parecer 

da commissa.o e os seguintes. As fazendas e 
generos recolhidos aos armaiens das alfandegas 
pagará.o pelo tempo que exceder a 40 dias a 
armazenagem na 1·az11.o de 1/4 º/0 do !>eu valor 
por mez. 

" Os generos da Azia pagarão 30 ./° de im
portaçll.o. 

11 Fica livre a exportaçil.o do páo-bt·azil pa
gando 30 °f..-Salva a redacção.-blaciel. » 

Sno apoiados os artigos ad<lilivos e a erneuda 
ao § 1 º. 

Depois de longo debate, o Sr . Duarte Silva 
manda a mesa a seguinte emenda : 

« § lº. Supprima-se, e as fabricas de ciganos 
ou charuto,;.-Duarte Silva. "E' apoiada. 

O SR. CALMON pede e concede-se que retit-e 
o projecto deste anno, sob n. 130, q11e uJJerecera 
comu emenda, e no seu lugar manda, e é 
apoiada a seguinte emenda : 

« Ao art. 30.-Substitua-se ao § lº o se
guinte : 

« As casas de leilao pagat·ão 800$ por anno 
nesta côrte ; 400$ na Bahia e Pernambuco e 
200$ nas outras cidades e villas. As casas de 
consignaçll.o de escravos, e as de bilhar e de 
cambio, e as de fabricas rle charutos e cigarros 
pagaráo o imposto de 100$ .-G,,hnon." 

15 
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O Sr. Hollanda Cavalcanti discorre larga
mente sobre esta matcria, e toca em todos os 
paragraphos da l_ei, sendo de opinião que este 
objeclo · vá á uma commissllo para dar no
varJ1ente o seu parecer ; e emquanto ás casas de 
leilão diz que é alli onde os generos se com
pra.o mais baratos, e onde melhor se co
nhece a qualidade da fazenda ; o Brazil ca
rece de braços e de homens industriosos ; 
que em uma. casa de leilão se vende, o que se 
póde vender em 30 lojas ; é justo que 
sobre as referidas casas de leilão se imponha 
alguma cousa por alli se vender todos os ge· 
neros; e fallando o illustre deputado sobre as 
casas de cambio, diz que ellas são peiores, que 
as de leilM; e conclue votando pelo artigo em 
questão, sem as excepções. 

O Sr. Evaristo defende o parecer di\ com
missll.o, e vota por elle, isto é, a favor do im
posto sobre as casas de leilão, marcado no pro
jecto. 

O Sr. Ernesto França. falia no sentido 
contrario, e pretende demonsti·ar, qne o pro
hibir essas casas de leilão directa, ou indirecta
menle é contra a liberdade do commercio, e 
por consequencia contra a conslituiçll.o. 

O SR. CALMON combate a doutl'ina do illustre 
deputado. 

Depois de algum debate fica a discussll.o 
adiada pela hora. 

O SR. PRESIDENTE, a requerimento do Sr. 
Vasconcellos, consulta á camara sobre se deve 
discutir a creação de cada imposto em separado 
e vencendo-se que não, fica toda a materia 
adiada pela hora. 

O SR. PRESIDEN-rE dá para ordem do dia : 
A continuação da discussão do orçamento, a 

do projecto de lei deste anno impresso sob 
11. 132, a da resolução deste anno impressa sob 
n. 41 ; da do anno passado impressa sob 
n. 111 ; da do :nesmo anno impressa . sob 
n. 116. 

Levanta-se a sessão depois das 2 horas da 
tarde. 

Sessão e01 31. de .Julho 

PRES!DENCIA DO SR. LIMPO DE ABREU 

SmrnAR10.-Expediente.-Ordem do dia.-Or
çamento da reeeita.-Discursos dos Srs. Costa 
Ferreiru., Cunha Mattos, Paula Souza, Eva
risto e Monf.ezuma. - Votação dos arts. 30 e 31. 

A's 10 horas, feita a chamada, comparecem 
83 Srs. deputados; faltanJo com causa par
ticipada os Srs: Moura, Alves Bi·anco, Lopes 
Gama, Araujo Vianna, Junqueira, Miraada Ri
beiro, Paula Simões, Alvarenga e - Antonio 

Amaral; e sem ella os Srs.: Corrêa Alhu
qnerqne, Lino, Pinto Coelho, Gomes da Fon
seca, Pereira Ribeiro e Clem ,nte Pereira. 

EXPEDIENTE 

O SR. l º. SECRETARIO dá conta do expediente 
lendo os seguintes offi dos : 

Do ministro interino da justiça, cobrindo o 
plano que o engenheiro hydraulico D. José 
G!lasque, offerece para o estabelecimento de um 
hospício e casa de correcç!lo nesta côrte.-A' 
commissa.o de justiça criminal. 

Do mesmo ministro, remettendo o officio do 
promotor publico áce.rca da duvida que teve a 
j,mta de paz em tomar conhecimento ele um 
recurso intentado. de uma sentença condemna· 
toria do juiz municipal do termo desta cidade, 
com o fundamento do que dispõe o art. 2 l 6 
<lo codigo do processo. -A' com missão dl! jus· 
liça civil. 

Do mesmo ministro, acompanhado da infor
maçllo do presidente interino da relaç!lo desta 
provincia, e dos requerimentos do padre João 
Capislrano, sollicitando providencias ácerca do 
methodo, que algumas relações, nas causas que 
em gráo de revista lhe silo dirigidas, têm adap
tado de ligarem-se unicamente aos termos em 
qlle vao concebidas as sentenças do supremo 
tribunal de justiça, julgando sómente a nulli
dade de certos termos dos autos, e certos inci
dentes, e accórdãos, que servirão de funda
mcrnlo para a concessão da revista, sem deci· 
direm cousa alguma do merecimento dos autos, 
e objl'!cto total.-A' mesma commissão. 

Do mesmo ministro, transmittindv o officio 
do presidente de Goyaz, reclamando em conse
quencia da resolução do conselho do governo, 
que no orçamento do futuro anno financeiro de 
1834 a 1835, fosse incluída como divida a 
quantia de 2:600$ pa1·a pagamento das congruas 
vencidas até Junho do corrente anno dos vi
garios encommendados ·das freguezias de nossa 
Senhora da Natividade e Senhora dos Re
medios.-A' commissão de orçamento. 

Ficão sobre a mesa as seguintes represen
tações das camaras municipaes : da villa da 
Campanha, pedindo que se não conceda am· 
nistia aos sediciosos de 22 de Março em Ouro 
Prelo, e das villas de S. Joll.o d'EI-Rei e de S. 
Bento de Tamandoá pedindo a remoçll.o do 
actual tutor de Sua Magestade Imperial, e das 
suas augustas irmãs. 

E' rernettida á commissão de constituição a 
da camara municipal da villa de Pouso-Alegre, 
reclamando a attenção da camara sobre o es· 
('.andaloso abuso da administraçao passada na 
nomeação de senadores, que estavão fóra das 
listas triplices, lembra, corno um dos meios de 
reparar a violaç!lo do nosso pacto fundamental, 
o eliminar-se da despeza na lei do orçamento 
o subsidio dos que assim farão nomeados, 
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li'.' ren\eltido á cmnm\s-.ão de est,11is!\cl\ o 

officio do presidente <la proviricia <le S. Pedro 
do Rio Grande do Sul, acornpanhudr, da ~opia 
1fa t!Cla da scss!1o ào consellca !'ldu1i11i,;tc«liw1, 
contendo a divis!lo dos termos e comfltcas re~
pe<;tiv .. s; as~im corno a nome:,çllo de alguns 
jui~es e or·denaiios arbi(rados. 

S.ao remetlidos fl commis.sJlo de justiça cil'i) 
os requerimcutos do provedor e mesarios da 
santa casa da mísericordia da cidade da Bahia, 
e de G1irislovao P<;ssoa da Silva Fillio. 

A' àe canstituiçll.<1 a de Joté Cacàos<J Perefra 
Lobo. 

A' 3• de fazenda o de Manoel José de Arauio 
Franco. 

S!lo approvados os Mguintes pareceres : 
11 A co1mnissM de fosiit~a 1:.ivi!, tendo e'lt.ami

nado as duas represl!nl:içôes hwlusas ào:supremo 
tribunal de justiçtt, que a esta ttugnsta. co.mata 
en'liou o ministro ~ ser.relati() d1o estado dos nt!
gacios da justiça, em a{{icio <te 11 do correnle , 
versando as ditas representações sobre du,•idas, 
que se têm a\i suscitad() : a 1• á.cerca da in
s\Jfficiencía da lei de 18 de Seternbro de 1828 
§ 18, en!enàenào a Mhu,!).o de Pemambaeo, 
quando revisor!', IJUe. füe cu1tipre j11\g.J.r s\S. 
mente a nullidade que servio de fundamento 
pata a ('oncessao da revisfa, e n:to de-meri(ís 
-do processo e reenviai-o á r\\laçl!.O que pro
fel'io a sentença recorrida para novo julga
rnento; e, entendendo a relaça.o desta. cõrte, a 
q«e l<Ji o processo apresenfa~o, ql1e ell:i. m\o 
podia mais tomar conhecimento delle, p<:>r ter 
elCpirado a sua juri~dicçn.o com a sentença final, 
de que ~e iul11rpc:r1. l\ re'!\sla, e nll.o haver lei, 
que permitta a uma. relaç/to determinará outra, 
gue torne a ju\i>1r o tnfstno processo; e u'esle 
juliado interpondo-se revista., decidia-se no Sl\· 
premo (ribuna[ úe j11s(iça ser mister provi
dencia legis)ati11a, como tudo consta Jos rer.·· 
per.tivas accórdaos, eiwiadoa por copia; e a~.
ácerca da intelligencia da lei de 15 de Se
ternbro de 1827 § 7°, vi$to que nos pt·ocessos, 
em que contendem os p:roprielaríos de officios 
de justiça, ou fazenda com 01:1 serventnarios, 
entendeni. uns juízes, que tendo, ern virtude da 
sobz-edila }ei mad«cfo ~s ârcums-taaeias, em. que 
o serventuario por um contracto se obrigára a 
paga1' at\nua\mente ao proprietario certa e de
terminada quantia, tem caducado e$se con
!racto, e qve por is-,o 1>,o é o servelltuario obri
iado a pagar cousa alguma mais do que a o• 
parte, na fórrna da supracitada lei ; e entendem 
outros, que o scrven(uario é obrig<1do ao cum: 
primenlo do conlJ'aC1l>, poi· nl\o ser a 1füa lei 
app\icave\, em ra2:l.o d1;1 nl\o ler tratado dos 
casos, em que as propl'iedades, ou serventias 
vit,ilic:ias de taes affidos l'ori!O adquiridas por 
títulos oneroso~. 

,e A comm.issãO, 1·econhecenda a necessidade 
que (~m as duas citacfa.s [eís de serem declaradas 

DOS do>JS Í1)1)ÍCl¼dDS r,arag-,·apnos, 1JD qne Si! CQ(I• 
forma co01 a opini~o elo s11prem() tribnrial de 
jnsliça ; e Ver'ldo, qne ne~ta rasa forll() apresen· 
tad<Js e iml)ressos dous !)rojer.tos de !1oi, nm de· 
baixo ,lo n. fl,7 cirshci nono, e o outro debaixo do 
n. 106 do anno de 1830, qne dao as pr~cisas prc
videncía.1; pl>ri\ l)S Ca>-l)S mencionados, e ~llll-as, 
q11e ~ ex17eriencis moslra nccessarias: é de p8· 
recer que taes projeclos de lei sejao tomados 
em c~nsideta<;llo e. di;;cnlidos, afim de ce'il.sarem 
as duvidas a respeito da intelligencia das duas 
}ejs, a.cjm.a cit.aàas. 

u Paço à:i camara dos àeput:idos, EJm 26 ôe 
J1ilh<J de 1833.~J. Co?-rfo Pacheeo,-J. Ce· 
za.río áe lJiro.nda Ribeíro.-.Antonio ]Jla.ria de 
Mou.·ra. ;, 

11 A comrníss.M de ju!l/iça criminal, a quern 
foi rernettido o officio do juiz de paz do cul'alo 
(segundo a divlsn() antiga) do C11rralinho, per· 
teacen(e á µarochitl da cidade c(e (foy\\-i, em 
dai.a .de 1 D de .Ma;o !Jo corrente, c}o q,,al se 
iniere, que se continu"l ainda ani a. eunbar 
moeda de cobre, com a inscripçO.o de~Pelrus l 
-e achar-se es5a moeda correttdo em giro 
com inercial entre os habitantes da ,;ua juris
dicçllo, e até terem sahido avultada~ quantias 
para f6ra da, províncía ; é de parecer que se re· 
melt~ ao gorerno o mesmo oflicia eoni a moeàa 
do dito cunho, que o acompanhou, afiro de q11e, 
mandando (!Xaminar esse negocio, faça dat· as 
providencias, que ju!g;ar convenientes. 

« f'aç.,;i d,,. <'-1\mara dos del)utadoi, \\m 2€ de 
J1Jlhf.l de 1833.-P. P. C. de Albuqum·que,
F. S. Faraiso.-H. J. JJJ. Pairti, ,, 

« À comrniss:i.o de jt1stiça crin,inal à quem 
foi presente a rt>presentaço.o da camara muni
cirull <lo Oul'a Preto, em dflfa de 1 O de Maio da 
corrente, na 911a\ propondo-se a mesma ajus
tirt,:ar o movimento, que enln.o ai li occorria, in· 
te1·cedía pelo povo e tropt\ daque!!e muníciµío, 
al)m àe que verifü:aàa a muàança do presiàenle, 
que entllo governava aquella província : é de pa
recer que -.,jslo a~ha.r-se já um projecto de an1-
nistia, vindo do senado, fique a sohredita repre
sentaç!lo JJII mesa, p;:ira ser tomada em consi
deração quando se tratar desse objecto. 

« Paço da camara dos deputados, em 26 de 
J\i.lh.(} de 183:t-F. P. C. de Á.fóuq'lterq1.te, 
-Francisco de 8<iu&a Para;i,80, " 

" O cooàe àe Linhllres, pal' ào l'eino àe Por· 
luga\, representa á esla augusta camara g'll~ 
sendo antigo proptielario na província de Minas 
Geraes, de bens que estavâo incorporados no 
seu morgado es!ahelecidl) em Pl)rt11ga\, faz.fü~ 
muita c()nta. vender estes bens, que pelo facto 
da independenciii e separação do imperio, se 
kwnárão allodiaes, visto que nenhuma porção 
de lerrilorio do ín1perio pódc estar s11jeila á in
stituições e leis de um paiz estrangeiro ; l!laS 
%mo r11ceie da. parte do11. compra.dores a(iuma 
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duvida a e,;te respeito, por isso, pede á esta au
gusta camara que por um acto legislativo de
clare allodiaes os dilos bens. 

« A cornmiss!io de justiça civil, á quem foi 
presente esta petição, que não veio acompa
nhada do decreto, ou alv:1rii. <le encorporução 
desses bens ao morgado de q11e se trata, pela 
simp>es razão de que o supplicante emigrou na 
revolução portugtwza, d~ixaudo naquelle reino 
todc,s os seus bens e papeis, julgando muito 
attendiveis as razões do s11pplicante, ao gne 
accresce a vantagem de entrarem aquelles bens 
110 circulo livre do commercio, não ficando os 
seus rendimentos slljeitos a serem remettidos 
para 11111 reino estrangeit·o; é de parecer que se 
lhe defira com a segninte resoluçao: 

« A assembléa geral legislativa resolve: 
,, Arl. lº. As propriedades existentes na pro

vincia de Minas Geraes, que esta.o encorporadas 
ao morgado pertencente ao conde de Linhares, 
inst_ilnido no reino de Portugual ti.cão desligados 
do mesmo morgado e com a natureza de bens 
allodiaes. 

« Art. 2º. Fica.o revogadas, para este effeito, as 
disposições em contrario, 

« Paço da camara dos deputados, em 29 de 
Julho de 1833.-Antonio Maria de .Moura.
José CorrJa Pc.1cheao.- Joaé Cesario de Mira.nda 
Ribeiro. » 

A resoluçãO á imprimir-se. 
Ficão adiados, por se pedir a palavra, os se

guintes pareceres : 

" A 3" commiss!io de fazenda do o reque
rimento de Felix de Abreu Mello, que pede o 
pagamento de soldos vencidos anteriormente 
ao anno de 1797, e tendo em consideraç:io a 
decisao desta augusta camara, toll)ada na ses
são de 23 de Outubro de 1831, que reprovou a 
resoluçào offe1·ecirla peln com1nissno de fazenda, 
que -declara, que os direitos dos credorn~ á fa. 
zerHla publica em virtude de soldos, ordenados, 
e venci1nenlos de empregados quaesquer, que 
tivessem assentamento em folha, nM estavão 
comprehendidos na prescripçao decretada pelo 
alvará de 9 de Maio <le 1810 :-é de parecer 
que se indefira ao supplicante. 

" Paço da ca1nara dos depl!b<los, em 26 de 
Julho de 18::l3.-Mimoel Ainaral.-Luiz Ca
'IJalCfmti. - Lobo. de Souza . 1, 

" A camilfa municipal da vill:i da Cachoeira, 
em oflicio de 8 de Junho do col'rente, representa 
ª. necessidade de levantar -se uma ponte sobre o 
rro Pará-assú, para facilitar sua con1munic>1ç!l.o 
com o arraial de S. Felix, e consequentemente 
com lodo o interior da provinda para aqnelle 
lado, cuj11 transito hoje fazem com surnma diffi
culdade em ca116:1s; e, que nl:!.o tendo a mesma 
catnar,l 111eios pa1·a levar II effeito es;;4 empresa 
recorria á esta aug11~ta c:1rnara, para que na lei 
1.fo orçamento se lhe consignasse qttantia suf-

ficiente para ella, estabelecendo uma ta"1(a de 
uso, e passagem, por tanto tempo, quanto baste 
para se tirar o capital, que fôr emprej!;õldo, como 
já se detenninon e m resoli1ç/lO de 25 de Ou
tubro de 1831, sobre a ponte do rio S unh oham 
na provincia tia Parahyba do Norte ; ou esta
belecer-se urna fi nta, por uma vez sómente, 
sobre os h àbitantes do município na proporç!W 
de se11s teres, 

« A commissao de orçamento julga muito 
altendivel a represantaçào da camilra, mas nao 
tendo ella recorrido ao conselho geral da pro· 
vincia, e ne1.n apresentado a planta da obra, e 
seu orçamento, co:n as demais circumstxncias 
exigida~ na lei de 29 de Agosto de 1828, nao 
póde ser tomada e111 consirleraçào.-E' de pare
ctr, que neste sentido se officie ao governo, 
para lhe fazer -constar . 

" Paço da cau1ara dos deputados, em 26 de 
Julho de 18:rn.-lJuurle Silva.-M. N. Castro 
e Silva.1> · 

ORDEM DO DIA 

Continua a d iscussào do orçamento com as 
emendas apoiadas na sesstlo antecedente. 

O Sr. Oosta. Ferreira. diz que levanta-se 
para motivar o seu voto, porque vota contra 
a creaç11.o de novos tributos ; que estes sao ti
rados á sociedade, sem que esta mesma. so
ciedade tenha a recompensa ; que emfün já
mais vota pela creaçãO de novos tributos, 
sem que esta creaçilo passe pela fie ira de lres 
discussões; que o illustre membro 11ue linha 
dado o seu voto separado, :;e apartára dos seus 
col!egas. 

Aqui o illuslrc ot·ador an.ilysa o voto sepn· 
rado e a emenda oITerecida pelo seu autor, e 
continua dizl!ndo, q11e o illustre deputl\do autor 
do voto scp1trarlo, diz no cabeçalho do rnesrno, 
que não ha de cl'ear novos tributos e que no 
entanto, creava um novo com a sua ~menda 
a res peito das casos de leila:o ; que se dfa que 
isto é para moralisar a naçlio brazileira ; mas 
elle entende que a unica escola para mo· 
ralisar a nação bra.zileira é a execução da lei ; 
e fallando sobre as casas de leilão d izendo . que 
el!as são mais escolas de calculo do que as 
outras loj,1s e vota contra o novo tribLtlo, que se 
lhe pretende impôr, -

O illustre deputado falia sobre o tributo das 
casas de consi15n,•ção de escravos, vota igual· 
mente contra elle, sendo de opinião que se 
deve facilitar estas transacções ; e emquanto ao 
tributo que se pretende impôr sobre as fabricas 
de charutos, tarnbem vota contra elle e conclue 
dizendo que tinha feito um jnramento de não 
votar por tributo algum, emquanto os homens, 
que têm os b~ns da naçtlo em seu poder não 
derem alg11ma cousa. 

O Sr. Cunha. Mattos falla na emenda, que 
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trata da decima aos empregados publicas e mi
litares; e combatendo a sua doutrina, vota contra 
ella. 

O Sr, Paula a Souza. íalla nesta materia, e 
é de opi niào que se adie a cliscuss!!.o sobre os 
dois primeiros artigos, e vá isto á commissão 
do orçamento para combinar sobre o melhor 
methodo de supprir o deficit; e que continue 
a discussão sobre os outros objectos do mesmo 
orçamento. 

Vem á mesa o seguinte requerimento de 
adiamento: 

" Requeiro que se siga a discussno do orça
mento do ar!. 32 inclusive em diante, voltando 
á com missão os paragraphos e artigos sobre no
vas imposições e ficando ella encarregada de nos 
apresentar, quanto antes, os meios de supprir 
o deficit.-Paula Souza,,, 

Sendo apoiado, e posto á votaçao é rejei 
tado. 

Lêm-se duas emendas do Sr. Pereira de 
Brito e outra do Sr. Perdig11.o, que são apoiadas. 

Entra em discussão o requerimento do Sr. 
Paula e Souia, para que a discussllO se adie, e 
volte este objecto á commissão do orçamento. 

Depois de discutido o adiamento, é posto á 
votaçãO e não passa ; e por conseguinte continua 
a discussão sobre a matería em quesl11.o. 

Vêm á mesa e são apoiadas as seguintes 
emendas: 

« Fica extincto o imposto da cisa das com
pras, vendas e arrematações, e e~caimbos em 
torto o Imperio do Brazil.-Pordigão," 

" O dizimo do assucar fica reduzido a 5 % 
sem desconto.-Carneiro da Cunha." 

11 O algodão, além do dizimo eslabeleci,io, e 
do consulado de sahida, não pagará mais im
posto nlgum.-Pei·eira de Brito,,, 

11 Fica abolido o imposto denominado da 
garapa na província de Pernambuco.-Pereira 
de Brito.ii 

11 O imposto sobre as lojas e tabernas, será 
desde já lançado sobre as que tiverenl de yalor 
mais de 1:000$-S. R.-Fernanrles da Sil
veira.i> 

« O dizimo do algodao, e assucar, na pro
víncia das Alaiôas, seja cobrad,:i no acto da 
exportaçllO.-I. J. da Costa.,, 

« O equivalente de 1 "lo de que trata o ar!. 51 
§ 'l.º da lei de 15 de Novembro de 1831, com
prehende sómente as mercadorias estrangeiras, 
seccas e molhadas, á e]!:cepção da moeda es
trangeira de ouro e pt·ata, e dos metaes pre
ciosos em pinha, Os generos de producçao bra
zileira de província a província silo isentos 
deste imposto. Esta determinação terá lugar 
desde jà.-Montezuma.» 

O SR. PEREIRA DE BRITO s L1stenta a doutrina 
das suas emendas. 

O Sr. Evaristo discorre sobre esta materia, 
e conclue, sendo de opiniào que se vote uni
camente sobre o art. 30, e nào sobre para
graphos, que se lhe seg,1em, uma vez, que a 
camara tinha resolvi do que não ~e adiasse a di'>
cussao, e algun, Srs. deputados lel'em dito, que 
bastao as rendas actuaes. 

O Sn. MACIEL sustenta a sua emenda e o 
mesmo pratica o Sr. Perdigão. 

O Sr. Montazuma diz que não tinha tença.o 
de fallar sobre este ohjecto, mas que o faz pela 
direcçno, que o negocio tem tomado ; quandÓ 
se tratou das despezas, di~se que era ne
cessario que se tomasse muito cuidado no modo 
de estabelecer e fixa r essas despezas, mas que 
se nao fizera caso disso ; que um Sr. deputado, 
que n!lo é do seu credo, havia dito, que a 
despeza geral e provincial se achava mal es tabe
lccida, e fürnda. 

Fallando o illustre orador na administraçao, 
dizendo que contar com o melhoramento das 
rendas, sem contar com o melhot·amento da ad
ministração é o mesmo, que contar com cousa 
nenhuma ; qne ella nào se embaraça .com cousa 
alguma, e as denuncias pódem ferver todos 
os dias, que emfim á ella nao importao, que 
passe a receita ou deixe de passar ; e que o 
uugrnento de ordenados, que ella tem feito, tem 
sido fatalíssimo ; aue emfim tem despendido 
com mãa lar~a. 

Continua a fallar largamente sobre a marcha 
da administraçao, estranhando que na casa não 
esteja o Sr. ministro da fazenda para assistir 
a u•na discussao desta natureza; e fazendo mais 
algumas observações, diz que sustenta a opinião 
de que os impostos são impopulares ; mas que 
no caso de se acl1ar um imposto máo, se deve 
procurar outro nao tão máu para substituir, e 
com isso se faz um bem ; e isto é exa
ctamente o que ha nas emendas ; e o que 
pois resta saber é se se deve trntar agora deste 
negocio ; diz mais o itlustre deputado, que ha 
um imposto sobre as casas de leila.o; e que ha 
uma emenda sobre a extincçl\O do imposto d,is 
cisas ; emquanto ao imposto sobre as casas 
de leilão, elle deputado diz que é util e 
vantajoso, nao para augmenta1· as rendas pu
blicas, mas para ser o substítuílivo do outro 
imposto da cisa, que é peío1· ; que pois o im
posto soure as casas <le leilão é utilíssimo. 

O illustre deputado roga á ca1nara, que 
se leia uma representaçao apresentada nesta 
casa, assignadu pot· 136 negocianl!ls dos mais 
respeitaveis destn côrle ; e pel'gunta a esses 
senhores da, c11sas de leilão qual é a rnzno 
porque elles uao se estabelecino em li:ljas, 
como os outros, para venderem as suas 
fazendas; que ainda 4ue se imponha a estas 
caiias 1:200$ por anno, não lla de diminui!' 
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o seu numero ; e o imposto de 800$ é pouco 
e não é para as acabar. 

Tendo o illustre orador feito mais observa
ções a este respeito, trata do imposto da cisa, 
e pretende demonstrar n utilidade da sua abo
liçllo ; e ácerca do imposto sobre as casas de 
consignaçãa de escravos, vota contra elle ; e 
sobre as casas de jogo, diz que na sua opinino 
11enbuma deve haver, e pottanto para ellas 
haja uma imposição grande ; e conclue fa
zendo outras observações sobre o objecto em 
questão. 

Depois de terem fal\ado os Srs. Maciel, Cus
todio Dias e Vasconcellos, é julgada sufficiente
menle discutida esta materia. 

Cerrarla a discus:sll.o, o S1·. Rezende retira a 
sua emenda, e pondo-se á votação o art. 30 é 
approvado, e rejeitado o § 1 º e supprimido o 2º. 

Sno lambem approvadas as emendas : do Sr. 

Pereira de Bril.o relativa ao imposto da garapa: 
a ào Sr. Rezende supprimindo o § 2°; a do 
Sr. Montezuma, e os artigos addilivos do Sr. 
Maciel comprehendidos nos§§ 7º e 9º do art. 77 
do parecer da commissão. 

Todas as 011!l'as do mesmo silo : umas rejeita
das e outras prejudicadas. 

Sao igualmente prejudicadas as dos Srs. 
Dnarte Silva e Fernandes da Silveira; e rejei
tadas as dos Srs. Calmon, Carneiro da Cunha, 
Pereira Ribeiro, Perdigão, Pereira de Brito e 
Ignacio Joaquim da Costa. 

O SR. PRESIDENTE dá para ordem do dia 1 • de 
Agosto: 

Continuação da discussão do orçamenio, e a 
mesma de hoje. 

Levanta-se a sessão ás 2 1t2 horas da 
tarde. 
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CAMARA DOS SRS. DEPUTADOS 

Sessão elll 1. de Agosto 

PRES!DENCIA DO SR, LIMPO DE ABREU 

Su1>1MAR10.-Expediente.-Ordem do dia . -
Orçamento da receita • - Votação dos artigos 
32 e 33. 

Feita a chamada ás 10 horas e um quarto, 
co m parecem 77 Srs. deputados. 

Faltll.o com causa participada os Srs. Moura, 
Alves Branco, Lopes Gama, Junqueira, Simões, 
Alvarellga, Antonio Amaral, Cliichorro, M. de 
Barros e Odorico; e sem ella 05 Srs. Corrêa 
de Albuquerque, Lino, Pinlo Coelho, Gomes 
da Fonseca, Clemente Pereira, Araujo Lima, 
Pereira de Bri!o, Bello, Montezuma e Mendes 
Ribeiro. 

Aberta a sessrio, lê-se e approva-se a r:cla da 
antecedente. 

EXl'f:Dll::N'J'E 

O Sn. 1" SECRETARIO dá conta do seguinte: 

Offieio do ministro do irnperio, participando 
que por carta imperial de 27 do niez passado 
foi nomeado s~'nodo1· o Sr. deputado Paula 
Sou-,.a. -Fica a ca mara inteirada. 

Officio do ministro da fazenda, respondendo, 
que examinados os autographos das leis de 11 
de Julho, e 25 de Outubro de 1832, reco
nheceu-se o engano apontado no officio de 27 
do ruez passado; e que por isso ia dar as 
necessarias providencias para o corrigir.- A' 
secretaria. 

Officio do mesmo ministro, transmittindo o 
officio do presidente da província da P;1rahyba 
com o mappa da despeza, que tem de fazer-se 
com a companhia de guardas municipaes per· 
manentes da mesma província .-A' cornmissao 
de orçamento. 

Officio do mesmo ministro, acompanhando o 

TOll!Oll 

do presidente da provincia de Minas Geraes 
ácerca do estabelecimento de uma:casa de moeda 
na mesma província. - A' 3" commiss!\o de 
fazenda. 

Ol'ficio do secretario do senado, participando, 
que por officio do ministro da marinha se com
municára ao senado ter sido sanccionada a re
soluçao da assembléa geral legislativa, tomada 
do conselho geral da provincia do Maranhao, 
sobre outra mandando alli collocar um systema 
de boias.-Fica acamara inteirada. 

Vaiá commissllo de petições o requerimento 
do irmao ministro da vcneravel ordem 3° de 
S. Francisco da Penitencia d'esta cidade. 

PARECERES 

« A commissll.o de pensões e ordenados exa
minou os documentos que acompanhárilo o 
decreto de 6 de Dczemhrn do anno proximo 
passado, pelo qual o governo houve por hem, 
que José Alves Pinto Campello, fosse consi
derado como apos,mtado no emprego de njn· 
dante da officina de abriçilo da casa da moeda 
desta côt'te, vencendo o ordennrlo, que lhe com
petisse, e ele qne se achava privarlo desde 1828, 
tcrnpo, em q•.1e foi de111ittido rl'aquclle em
prego ; d'elles co11slu que em consequencia de 
achar-se este cidactao impedido por molestia no 
anno de 1826, e em re:;olução de consulta do 
conselho da fazenda, se determinou por aviso 
do l º de Agosto do mesmo anno que se prose· 
guisse no pagamento dos seus ordeuados, mos· 
trando elle por certidões authenticas a conti
nuaçilo do seu impedimento ; o que por decreto 
de 6 de Fevereirn de 1828 o governo o dc
mittira juntam ente com outros sele empregados 
d'aquella casa, por que sem embargo rle re
petidas admoestações do provedor conlinuárilo, 
sem motivo fundado, a faltar ás suas obrigações, 
o que consta do referido decreto, do qual o go
verno enviou copia á requisição d'esta camara, 
declarando, porém, nao existir no lhesouro a re· 

16 
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presentação do provedor, em conseqnencia 
da qual se lavrou aqnelle deP.reto .. 

« Do que fica expendido, e se deprehende de 
taes documentos, p,u-ece evidente, que sendo o 
referido Carnpello obrigado á apres2ntar_ cer
tidões authenlicas, para comprovar a conlrnna
ção do seu impedimenlo, n_ào o r.e'.: durante o 
espaço de dous annos, e por rsso for Justamente 
demittido, e que nenhum direito linha então, e 
nem agora para ser aposentado, já pela falta de 
lei, que o autorise, já por contar apenas 13 
annos de serviço n'aqnelle estabelecimento, ejá 
finalmente, por não mostrar a sua ~bsolula im
possibilidade de continuar no serviço, estando 
aliás (quanto parece) em boa idade, e com ro
bustez para isso, e consequentemente a prodi
galidade do governo em conceder-lhe nov11-
mente o seu ordenado á titulo ele aposentadoria; 
graça esta que a commissao julga não se dever 
approvar até mesmo pelo rnáo exemplo, que 
d'ella seguir-se-hia, sendo logo aposentados 
igualmente os outros sete empregado:;, que com 
aquelle forllo dernittidos. 

« Paço da camara dos deplltados, em 30 de 
Julho de 1833.-J. M. Carneiro da Ounha.
J. F. de Toledo.-H. J. B . Paim. » 

Adiaqo, por se pedir a palavra. 
(( A commissao de pensõl:!s e ordenados, á 

vista dos requerimentos de Manoel Paulo Q1iin
tella, official maior da secretaria do governo da 
provincia de Pernambuco, e de Joaquim Pedro 
de Souza Cruz, pedindo este, que se lhe mande 
pagar a pene ão de 150$ . p~r anno, que ll!e 
foi concedida antes da consl1tmça.o, e que recehra 
pelo cofre da policia, cujo pagamento fôra su:;
penso por não ter sido contemplado na lei do 
orçamento; e queixando-se aquelle de ter sido 
muito mesquinhamente aquinhoado pelo pl'Csi
dcnte, em conselho, na distribuiçt\o da r1uantia 
consignada para gratificação dos officiaes da se
crel11ria, sendo de mais privado, ou esbulhado 
de nma parte elos emolnrnentos que percebia, 
a qual foi repal'lida pelos offiP.iacs ; requer qL1e 
novamente se reilére a l'etfLri:;ição desta ca111arn 
feita no anno de 1831, ao governo, para in
formar quanto ao requerimento do segundo, 
como exigia a commissa.o, qµe set'vio n'aquellc 
anno, o que até o present~ n~o tem sido sa_tis
feito; e que, quanto ao pnme1rn, se lransnutta 
o seu requedmento aó mesmo governo, µara 
informar ouvinúo o presiJente d,lljllella [JL'O· 
vincia. 

,, Paço da camara dos deputados, em 30 de 
Julho de 1833.-J. F. de Toledo.-J. M. Cal'
neiro da Ounha. » 

Approvado. 

ORDEM: DO DIA 

Entra em discussa.o o art. 32 cap. 2º, til. 3°, 
ela lei do orçamento. 

RECEITA GERAL 

· ir Arl. 32. Ficão e1n vigor o art. 78 e para
graphos e os arls. 80, 81 e 82 da lei de 24 de 
Outubro de 1832. >• 

Este artigo é aiJprovado sem discussao. 
Passa-se á discussão do art. 33, cap. 2º do 

mesmo titulo. 
« Ar!. 33. Ficil.o em vigor os arts. 83, 85, 

86, 87, 88, 89 e 90 da lei de 24 de Outubro de 
1832. » 

São lidas e apoiadas as seguintes emendas : 
« Cap. 3º, receita provincial, artigo additivo : 
« O producto dos gados do evento, onde os 

houver, ficará pertencendo ás camaras munici
paes respectivas.-Brito G·uerra. » 

,r Addicione-se á este art. o 84 da lei de 
1832.-Rezende." 

« Os artigos e paragraphos referidos na pre
sente lei do orçamento sejão exarados por 
extenso.-Ainaral. i> 

r< Que adaptando-se a emenda do Sr. Re
zende, se apresente cada uma das rendas com 
a quota, que lhe col'responde, e no fim a quota 
total de todas ellas.-Paula Souza. " 

Sobre este objecto fallil.o os Srs. Henriques 
de Rezende, Calrnon, Castro e Silva, Vascon
ccllos, Mal'ia do Amaral, Luiz Cavalcanti e Hol
landa Cavulcanti, que discorrendo largamente 
sobre a rnalet·ia, uiz no meio de seu discnrso 
que a carnara se nào deve fechar sem se 
fixar o meio circulante, sob pena de passar por 
traidora a admiuistmç!lo que a fecha; note bem 
a camarn, uma cousa, e vem a ser, quando ;,e 
trata de uma nrnleria verdar.leiramente nacional, 
desapparece esse parlido ele opposição(apoiados); 
c111nµre procurar a nniao dos brazileiros, e o re
meuio aos seus males; se e.leve, pois, tratar do 
systema monelal'io; cumpre que a admi
nistl'ação di~a á canrnra quaes são as neces
sidades publicas ; elle deputado nt\o quer 
que se lllU>le esta administração, fiquem 
embora os mesmos mini~lros, mas fallem ver
da tle ; e concli1e dizendo que vota contra todos 
os artigos da lei. 

Depois de um renhido deb,üe em que l'alltl.o 
alguns Srs. deputados, é julgada sufficientemente 
discutida esta materia. 

E' approvado o artigo, supprimindo-se nos 
arts. 88 e !JO da lei de 24 de Outubro de 1832, 
á que elle se refere, as palavras -emquanlo 
não fôr reformada a constitL1 ição. 

E' lambem approvada a emenda do Sr. 
Amaral, rejeitando-se as dos Srs. Rezenele e 
Brito Guerra, ficando prejudicada. a do Sr. Paula 
Souza. 

O SR. PRESIDENTE dá para ordem do dia 2 de 
Agosto : 
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Continuação da discussl!o do orçamento e a 
mesn1a do dia antecedente. 

· Levanta-se a sessão ás 2 1/4 horas. 

PRESJDENCIA DO SR • LIMPO DE ABREU 

SulllMARlo .- Expediente.- Ordem do dia.
Orçamento da ?·eceita.- Votação dos arts. 34 
e 35.-Díscussão das emendas e additivos ao 
orçainento.-Adiamento da disci1,Bsão JJela 
hora. 

Depois das 10 boms feita a chamada, compa
recem 82 Srs. deputado,,. 

Fallno com causn os Srs. Moura, Hollando, 
Lopes Gama, Junqueira, Paula Simões e 
Antonio Amaral; e sem e\la os Srs. Getuíio, 
Corrêa de Albnquerque, Lino Coutinho, Alves 
Branco, Arnujo Vianna, Pinto Coelho, Gomes 
da Fonseca, Monteiro de Barros, Clemente 
Pereira e Odorico Mendes. 

Aberta a sessa.o e lida a ac!a da antecedente 
é approvada. 

EXPEDIENTE 

O SR. 1º SECRETARIO passa a dar conta do se
guinte: 

1° . 0fíicio do ministro da fazenda, enviando 
o requerimento do marei:hal de campo João 
Chrysostomo Callado, em que pede a inclernni
saç:i.o de varias perdas que diz soffrera em 
Montevidéo, por occasião da independencia do 
imperio, e durante n guerra do sul, etc.- A' 
3· commissão de fa1.enda. 

2°, Do mesmo ministro, enviando outro do 
presidente da provínr.ia das Alagôas, sohre os 
requerimentos de Mollars e Rufe], que pedem 
a indemnisação da quantia ele 4 :57ll$280 cm 
moeda de cobre, por se dizer falsa, e que fôra 
recolhida á lhesournria ger11l, em consequencia 
das or,lens expedidas á extincta j1111t11 da fa. 
zenda daquella provincia, etc.- A' 3· com
missàO de fazenda. 

3º, Do ministro do impPrio, enviando o 
officio do presidente da provincia das Alagôas, 
em data de 19 de Junho passndo, com a copia 
da acht da sessão do conselho do governo, na 
parle relativa ao exame q11e per:mte o mesmo 
fizera Manoel Gratuliano d;i Costa, professor de 
primeiras letras na povoaçlio de S. Braz, termo 
da villa de Penedo, afim de ser approvado pela 
assemblél! geral o ordenado que se arbitrára. 
- A' commissao de pensões e ordenados. 

4". Do mesmo ministro,enviando um ofticio do 
prt,sidente da província do Rio Grande do Norte, 
em data de 29 de Maio do corrente anno, acom-

p~nhando o requerimento d_e Urbano Egidio da 
Silva_ Costa,. lenle da cadeira publica àe geo
metna da cidade_ do_ Natal, em que pede que o 
seu ordenado sep igualado ao dos professores 
de rhelo1·ica e philosophia da mesma cidade, 
arbitrados pelo presidente, em conselho, afim 
de _m er_ecer a ~pprovayao da assembléa g~ral 
leg1slat1va.- A comm1ssão de pensões e orde
nados. 

5º. Do mesmo ministro, enviando os anto
grnphos dos dons decretos da assembléa geral 
legislativa, datados de 26 do corrente : l º esta
belecendo duas povoações nos sitias mais ada
ptados da estrada projectada entre o termo da 
cidade ?º Desterro e da villa de Lages ; e o 2º 
determmando que ela fazenda nacional do Cu
bai.no de Santos, na provincia de S. Paulo, fique 
separado o termo de meia legua em quadra, e 
o que actufllmente serve de pastagem publica 
e todo elle cedido e applicado para pasfa"e~ 
dos anirnaes , que transita.o pela estrada0 de 
Santos, e para fo1:daç1\o de uma povoaçll.o, 

. nos quaes a regencia, em nome do Im perador 
consente.-Os autographos para o archivo. 

E' recebida com especial agrado a felicitação 
que á esla augusta camara dirige a carnara ffili· 
nicipal da villa de Cantagallo, pela reunião da 
presf:nte sessão, da qual espera promptas rne
uidas para curar os nossos males e arredar de 
nós, além das desgraças que ameaçil.o á nação, 
o opprobrio de 1:lllla restauraçlio, etc. 

Vai á commissno das camaras municipaes a 
represenh,çilo da r,,,marn municipal da villa de 
Canl"gallo, e rn que pede faculdade para crear 
um empregado, que tenha privativamente á seu 
cargo a contabil idade daquella camara, e para 
podei· arbitrar e pngar gratificações aos fiscaes 
do seu municipio, etc. 

Vai á com missão t.le pensões e ordena dos o 
requerimento de Rodrigo José de Figueiredo 
Moreirn, ex-thesourciro geral da província do 
Rio Gl'andc d u Sul ; á cornmissno de consti
tuição o de Feliciano Luiz de Almeida, e IÍ 
de peti~Oes os de- Domingos Antonio Dnr:ío, 
Jo;é Botarnine e M,rnoel da Silva Santos ; e ao 
1" secretario o de .Manoel José Pereira da 
Silva. 

PARECERES' 

« A 3• commissão de fazenda vio as duas 
representações do conselho provincial da Bohia, 
te ndentes a impostos, e como semelhante ob
jecto pertence á com missão de orçamento; por 
isso é de parecer que á ella passem as ditas 
represenlações. 

u Pnço da carnara dos depnlaclos, em 1° de 
Agosto de 1833.- }lfanoel Amaral.-Luiz Ca
valcanti,-Lobo de Souza. » 

E' approvad9. 
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<< A 8º commissão de fazenda vio o officio do 
ministro da fazenda, de 22 de Maio do corrente 
nnno, sobre o requerimento de André Pinto 
rla Silveira, relativo ao imposto dos rollos de 
tabaco, e como semelhante objecto pertence á 
commissno de orçamento, é de parecer que á 
clla se rnmelta o dito officio e mais papeis. 

<1 Paço da camara dos deputados, em 2 de 
Agosto de 1833.-M'anoel Amaral.-Lobo de 
Somia.-Litiz OavalcanU. " 

E' approvado. 
Da commissão de pensões : 
<<D.Maria Estremera de Mendonça, viuva de 

D. Jono de Mendonça, capitão de cavallaria, que 
foi morto na campanha do Sul, em serviço deste 
irnperio, obteve o soldo,que pel'cebia seu marido, 
n titnlo de pensl\o, por aviso de 18 de Fevereiro 
de 1817, o qual foi confirmado por outro de 11 
de Julho de 1829, pede a continuaç1l.o de seu 
pagamento, que fôra suspenso por ordem do 
presidente da província de S. Pedro do Rio 
Grande do Sul, por não ter sido contemplac.lo na 
lei do orçamento. 

<< A com missão de pensões e ordenados, vendo 
que a supplicante comprova por documentos as 
razões allegadas, entende que ella está nas cir
cumstancias de ser deferida, sendo para isso en
viado o seu requerimento ao governo, á quem 
compete examinar se ha algum outro inconve
niente que obste, e nll.O havendo, determinar 
o pagamento daquella pensão, a qual tendo 
sido concedida antes da constituição, não de
pende de approvação. 

<< Paço da camara dos deputados, em 26 de 
Julho de 1833.-J. F. de Toledo.-J. 111. 
Carneiro da Ounlta. " 

E' approvado. 
Da mesma commissão : 
,1 D. Francisca Tarrio Baptista, viuva dn al

feres ajudante Francisco Antonio Baptista, re
presenta e mostra por documentos que seu ma
rido servio 24 annos, 11 mezes e 22 dias, sem 
nota alguma, que fez a campanha da Península 
pelo espaço de 6 annos e as do Sul desde 1816 
até 1828, sendo nesta prisioneiro do inimigo, 
do qual conseguio escapar-se, e foi então pro
movido ao posto de alferes, e que por lhe fal
tarem 8 dias para preencher 25 anncs de ser
viço, ficou ella reduzida á percepção da quarta 
parte do seu soldo, isto é, á quantia de 5$500 
por mez, com a qual não póde sustentar-se e 
educar 3 filhos menores que tem em um paiz 
estranho, visto ser natural de Montevidéo e 
por isso pede que esta camara use de equid;de 
com ella. 

11 A commissão de pensões e ordenados firme 
c~1 s~us principias, de que os serviços e~traor
dmarws _taes como aquelles que se allegão, sao 
os que Justamente devem ser remunerados, e 

que sendo prestados em campanha, com risco 
de vida e sacl'ificio de todos os commodos, 
equivalem ao duplo dos que se prestão. em 
guardas de procissões e nas paradas quando a 
falta de tempo se limita apenas a 8 dias ; en
tende que a supplicante é digna da comiseração 
desta augusta carnara, que tilo generosa e be
nefica se tem mostrado para com outros, em 
mui inferiores circumstancias; e por isso offe
rece a s!:guinte resoluça.o : 

<< A assembléa geral legislativa resolve: 
<< O governo fica autorizado para mandar 

pagar á D. Francisca Tarrio Baptista, viuva do 
alferes njudante Francisco Antonio Baptista, a 
metacle do soldo que este percebia. 

« Paço da Cilmara dos deputados, em 30 de 
Julho de 1833.-J. !J,l, Carneiro da Cunha. 
-J. F. de Toledo. » 

E' approvado e n rcsoluçllo a imprimir. 
Da mesma commissno : 
11 Tendo o governo por decreto de 19 c.le 

Junho do corrente anno, aposentado a Luiz 
Sawter, continuo do supremo tribunal de jus
tiça, a commissão de pensões e ordenados 
observa que esta graça se basêa em um simples 
requerimento, que veio annexo, no qual o dito 
continuo allega ter sido accommellido de uma 
grave enfermidade e presumir que, ainda 
quando se restabeleça, ficará em circumstancias 
de nao poder continuar no exercicio de seu em
prego, o que não parece motivo sufficiente para 
approvar-se a sua aposentadoria ; por isso q11e 
elle deve confiar na divina providencia, e es
perar o seu restabelecimento ao mesmo tempo 
que o povo brazileiro que paga os impostos deve 
igualmente confiar e esperar, que· ella illumine 
ao governo para nao augmentar despezas, sem 
motivos bem fundados e provados ; mas po
dendo acontecer, que o governo tivesse. infor
mnções e documentos que pot· esquecimento 
não vierão, os quaes provem os annos de ser
viço daquelle empregado, sua idade e absoluta 
impossibilidade de continuar no serviço ; requer 
a commissão que se exijao taes documentos, 
afim de interpôr á vista delles seu parecer defi
nitivamente. 

« Paço da camarn dos deputados, em 26 de 
Julho de 1833.-J. F. de Toledo.·-J. M. Car
neiro da Ounha. 11 

E' approvado. 

ORDEM DO DIA 

Entra em discussão o capitulo unico do tit. 4º 
do projecto de lei do orçam·ento. 

,1 Til. 4º.-Disposições geraes. - Cap. unico. 
~Art. 34. Ficão em vigor os arts. 16, 35, 72, 
73 e 98 da lei de 24 de Outubro de 18 32. 

,1 Art. 35. Ficão dcrogadns etc. 
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« Paço da camara dos deputados, em 15 de 

Junho de 1833.-Calmon. " 

EMENDAS 

« Accrescenle-se ás disposições geraes os 
arts. 3º, 20, 36, 37, 38, 41, 4,5, 46, 80 e 81, do 
projecto da commissão. 

" Igualmente reduzão-se a artigos de dispo
sições geraes os decretos n. 2 e 3.- Henriqties 
de Rezende. » 

Apoiada. 

<< Offereço o art. 20 do projebto da commissão. 
- Castro e Silva. >> 

Apoiada. 

e< Artigos additivos - Fica orçada a receila 
geral do imperio na quantia de ... ( ahi a som ma, 
que resultar das differentes imposições) a saber: 
imposição tal... tanto, e assim por diante até á 
ultima. 

<< Outro artigo.-Fica orçada a receita pro
vincial de todo o imperio na quantia de ... (ahi 
o mesmo que se fizer para a receita geral). -
Paula Souza. >> 

Apoiada. 

O SR. REZENDE requer faculdade, para retirar 
a sua emenda; assim se vence. 

Finda a discussão, e postos á votação os ar
tigos · do projecto, sAO approvados ; rejeitado o 
r e prejudicado o 2º artigo additivo do Sr. 
Paula Souza, e rejeitado o do Sr. Castro e 
Silva; é deliberado que passeá 3" discussão o 
projecto com as emendas approvadas, e manda 
ao autor dei mesmo para redigir as emendas. 

Entra em discussao o projecto n. 2 annex:o 
ao do orçamento. 

<< A assembléa geral legislativa decreta: 

« Art. lº. Ficão em vigor o § 11 do art. 20 e 
os arts. 32, 33, 36, 38, 39, 40, 41, 42 e 45 da 
lei de 15 de Dezembro de 1830. 

« Art. 2". Tambem ficão em vigor os arts. 5º, 
6º, 13, 16, 22, 48, 54 e 55 da lei de 15 de No
vembro de 1831. 

« Art. 3º. Ficão igualmente em vigor os 
arts . 5º, 6º, 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. 

" Art. 4''. O governo fará vender, ou arrendar 
em hasta publica: 1" as fabricas de piassaba e 
serrar madeiras, e os pesqueiros e cacoaes na 
provincia do Pará ; 2º a fabrica de ferro de 
S. João de Ipanema, na província de S. Paulo. 

« Art. 5º. Todo o arrendamento de predios 
nacionaes será feito por qualquer praso até 
o de 9 annos. O aforamento, porém, de chãos 
encravados, ou adjacentes ás povoações, que 
sirva.o para a edificaça.o, será perpetuo. 

« Art. 6º. O governo nesta província, e os 
presidentes, ern consellio, nas demais, ficllo au
torisados para contractar a illuminação das res
pectivas cidades por meio do gaz; comlanto que 
no contracto não se exceda á despeza decretada 
para a illuminação actual. 

e, Art. 7º. Ficão supprirnidos os ordenados do 
escrivilo do hospital de Santos e do capellào do 
collegio, na província ele S. Paulo, assim como 
abolida a despeza com o quartel do Rio Pardo 
na província do Rio Grande do Sul. 

« Art. 8°. Ficào revogadas, etc.-Calmon. " 
SM mandadas á mesa e lidas as seguintes 

emendas. 

"Diga-se-A assembléa geral legislativa re-
solve.-Rezcnde. » 

Apoiada. 

« A a,;sembléa geral resolve : 

" Artigo unico . Ficão em vigor todas as dis
pos!ções législa tivas nas anteriores leis do or
çamento, sobre aquellas que já se achão revo
gadas. S. R.-.Castro e Silva. u 

« Que na disposição que manda vender, ou 
arrendar a fabrica de ferro de Sorocaba, se 
supprima o termo - vender-ficando só a 
faculdade de arrendar,-Pa1tla Souza. » 

Apoiada. 

Continuando a discussll.O com as emendas, o 
Sr. Rebouças propõe o adiamento da disctilssão 
até a 3'· discussao do projecto do orçamento; 
apoiado o adia mento, e finda a discussa.o, é 
approvado, ficando as emendas s ujeitas ao 
adiamento. 

Passa-se a discutir o projecto n. 3 annexo 
ao do orçamento. 

Passa-se á discutir o seguinte projecto: 

« A assembléa geral legislativa decreta: 

« Art. l°. Os juros da divida interna fluctnante, 
inscripta no grande livro da divida publica , em 
virtude da lei de 15 de Novembro de 1827, 
serão contados do dia da inscripçào. E para este 
effeito a divida antiga, reduzida á cedulas, será 
considerada como divida floJctuante. 

« Art. 2º. Será inscripto no grande livro da 
divida publica o e mprestimo de _e 400,000, con
trahido na praça de Londres, em virtude da lei 
de 8 de Outubt·o e decreto de 29 de Dezembro 
de 1829. 

« Art. 3º. O governo fará passar do cofre do 
deposito publico do Rio de J aneiro para á caixa 
da amortisação da divida publica mais 100:000$ 
os quaes, hem como os 200:000$ que passárão, 
em virtude do art. 96 da lei de 24 de Outubro 
de 1832, serao empregados em apoiices da di
vida ; se rvindo estas de caução ao dito cofre 
de deposito, e s endo o juro dellas applicado 
para a amorlisação da divida publica. O mesmo 
se praticará a respeito das apolices da divida 
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que existirem no referido cofre e tambem 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 de Hmortisação da divida publica, 
será removido para o thesouro nacional. 

« Art. 5º. Ficão dcrogadas, etc.-Calmon. ,, 
São mandadas á mesa, e lidas as seguintes 

emendas: 

« Art. 1.0 - Em vez do dia da inscripçãO
diga-se-da data da lei. - Supprima-se o 
art. 4º.-JJfontezuma.i, 

Apoiada. 

« Que no art. 3° se accrescenle que passem 
para a caixa da amortisação não só 100:000$, · 
como tudo que houver no cofre do deposito 
publico, á excepção do que fôr necessario para o 
expediente desse ser viço. S. R.-Paula Souza." 

Apoinda. 

« Accrescente-se á minha emenda-nunca 
sendo menos de 100:000$000.-Paula Souza." 

Apoiada. 

« O governo é autorizado para augmentar os 
ordenados dos inspectores das thesourarias das 
províncias de Sergipe, Goyaz e J.\,Iatto Grosso, 
não excedendo o total vencimento de cada um 
dos inspectores a um 1:200$. S. R.-Lobo de 
Soitza." 

Apoiada. 

O Sa. Loso DE SouzA pede faculdade, que lhe 
é concedida para retirar a sua emenca. 

Continua a discusr;ão; dada a hora e por se 
haver pedido a palavra, fica adiada. 

O Sa. PRESIDENTE dá para a ordem do dia 3 : 

Resoluçll.o n. 131 deste anno ; dita n. 57 de 
182!:); dita n. 95 deste anno ; dita n. 41 ; dita 
n. 110, vinda do senado; dita n. 135; dita 
n. 116; dita vinda do senado sobre Eduardo 
Ewald ; ao meio-dia discu ssão da resolução 
n. 126 do anno passado ; e as seguintes pro
postas n. 131 de 1832 ; n. 49 de PernambtJco 
a 3•; a do impresso n. 44 do conselho geral de 
S. Paulo ; e a 1 ª, 3', 5• e 6ª deste anno ; a 8° 
no impresso n. 10 de 1831 do Rio Grande do 
Sul ; a 2ª, 3" e 4ª, no impresso n. 42 do Mara
nhão ; a do impresso n. 101 das Alagôas, ap· 
provada pelo senado ; a do n. 46 de Goyaz, ap
provada pelo senado; na ultima hora eleição 
da mesa. 

Lev:rnta-se a sessão depois das 2 horas. 

Sessão em 3 de Agosto 

PRESIDENCIA DO SR, LIMPO DE ABREU 

SunrnARIO. - Expediente. - Ordem do dia. -
Projecto sobre n pretenção do bacharel .An, 
tonio .Alves da Silva Pinto . - Votação . -
Pensão a D. Edeltnides ~Maria Amalia de 
.Andrade.-Votação.-Projecto sobre a 7;re
tencão de lt,fanoel Pereira Heitor de Macedo. 
- Votação.-Prqfeclo sobre a p1·etenção de 
Lourenço .Antonio 11.o Rego.- Votação.-Rfs
titiiição á sua antiga cathegoria a povoação 
de Santa Luzia da província de Sergipe.
A dianiento. - Eleição da rn'lSa. 

A's 10 horas feita a chamada, comparecem 
83 Srs. deputados. 

Faltãu com participação os Srs. Moura, 
Junqueira, Paula Simões, Anl.onio do Amaral, 
Lopes Gama e Miranda Ribeiro ; e sem 
ella os Srs. Almeida Albuquerque, Corrêa de 
Albuquerque, Lino Coutinho, Alves Branco, 
Carneiro Leao, Pinto Coelho, Gomes da Fon
seca, Baptista de Oliveira e Clemente Pereira. 

O SR. PRESIDENTE declara aberta a sessão, e 
lida a acta da antececente, é approvada. 

'EXPEDIENTE 

. O SR. l° SECRETARIO dá conta do seguinte: 

l'", Um officio do ministro do .imperio, da
tado do 1 e do correu te, remellendo uns officios 
dos juízes de dil'eilo do civel e crime.-Vai á 
secretaria para ser presente á quem fez a re-
qubição. · 

2°. Uma felicitação da camara municipal da 
villa de S. Francisco de Paula, província do 
Rio Grande do Sul.-E' recebida com especial 
agrado. 

3º. Uma representação da camara municipal 
da cidade de S. Paulo, datada de 17 de folho 
deste anno.---Vai á commissão das camaras 
muuicipaes. 

4º. Uma representação da sociedade dos 
Amigos da Beneficencia, da villa Dianrnntina, 
com data de 7 dt: Julho deste anno.-Fica sobre 
a rn esa para quando se tratar do objecto res
pectivo. 

5°. Uma representação de João Cados Leal, 
com data de 3 de Jnnho deste anno.-Vai á 
commissl\o de poderes. 

6°. Um requeriliiento de Felix Corrêa de 
Brito, administrador do correio geral da pro
víncia das Alagôas; e o de Joaquim Pinheiro 
de Campos.-Vão ambos á commissão de 
petições. 

E' approvada a redacçao da resoluç:to, que 
manda crear em Campos cadeiras de rhelorica, 
de philosophia, de francez e latim. 
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E' lambem approvàda a redacção da lei, que 
fixa as forças navaes do impeda. 

O SR. CARNEmo DA CuNHA, faz e é apoiado o 
seguinte requerimento : 

cc Requeiro, que se peça ao governo a ol'dem, 
que expedia o niarquez de Queluz á legação de 
Londres, para ·se pagar ao redactor do pe
riodico iqlilulado o P adre AniarQ, com a de
claraçM da quantia, que vencia por anno, e 
quanto se pagou á este redactor em virtude 
desta ordem.- (',a,rneii·o da Cunha. » 

PARECERES 

cc A commissãa de justiça civil examinon um 
requerimento de Manoel Rodrigues de Araujo, 
em que, queixando-se do procedimento que 
para com elle tem tido o padre Luiz Gonçalves 
Dias Corrêa, em uma contenda judicial, que 
trazem sobre uma propriedade rmal, pede em 
conclusão, depois de declarar que não tem es
peranças de que se lhe faça jtistiça, por que 
alguns magistrados lhe são suspeitos, que esta 
augusta carnara lhe nomêe um juiz probo para 
tomar conhecimento de seu pleito. 

<' A commissão entende, que existindo nas 
leis em vigor providencias a respeito, á clhs 
deve o supplicante recorrer, e que por isso não 
póde ter lugar a sua pretenção. 

cr Paço da camara elos deputados, em 26 de 
Julho de 1833.- A. Maria de Moiira.-J. M. 
de Mfranda Ribeiro.-J. Corréu Pacheco. » 

E' approvado. 

« A commissao de pensões e ordenados, á 
quen1 foi presente o requerimento do padre 
Joaquim Raphael da Silva, professor publico de 
grammatica latina do bairro de S. Fr. 
Pedro Gonçalves da cidade do Recife d_e Per
nambuco, pedindo que a sua aula seja conser
vada no salão da casa dos ex-congregados, onde 
existe por permissão da extincta junta de fa
zenda,· visto que, sendo limitado o seu orde
nado, não póde ter casa para isso s ufficiente, 
entende que não ha inconveniente em conti
nuar a existir a aula naquelle edificio, pois que 
assim o affirmão as informações e documentos 
que apresenta, isto não inhibe de dar-se em 
qualquer tempo outro destino á propriedade, 
quando o bem do estado o exija, condiç11.o esta, 
com que lhe foi concedida a permissão, de que 
trata ; e por is;;o é de parecer, que ne.,ta con -
formidade se officie ao governo. 

<< Paço da camara dos deputados, em 9 de 
Julho de 1833.-J. F. Toledo.-J. M. Carneiro 
da Ciinha. » · 

E' approvado. 

cc A' commissão de justiça civil foi pt•esenle 
o officio do ministro do imperio, de 15 de Maio 
do anno passado, enviando á e5ta camara o 
requerimento de Joaqu im de Azevedo Souza 

e Domingos de Araujo Bastos, onde estes 
pedem, se lhes concedl\o por sesmaria as 
sobrns da estancia denominada, dos Barros, na 
pruvincia de S. Pedro, em .indemnisação do 
rincao chamado da Cria, que foi tomado á seus 
antecessores pelo governador d ilquella provincia 
José Marccllino de Figueiredo, para o estabe
cimento de iudios gnaranys : e isto para que, 
tomado o referido requerimento em conside
ração, haja a assembléa geral legislativa de de
ferir aos supplicanles como fôr de justiça. 

« A commissão examinando o mencionado 
requerimento com os documentos juntos achou 
allegado e sufficientemente provado : 

cc l". Que Manoel Jorge e Monica Pereira, 
forào os legitimos senhores e possuidores da 
eslancia denominada, Charqueada Velha, · no 
districto de Mostardas daq uella provincia, por 
sesmaria á elles concedida por el- rei D. Joào V 
no anno de 17 44. 

" 2º. Que fazia parte daquella estancia da 
Charqueada Velha, e era comprehendido dentro 
dos limites della o rincão da Cavallada, que 
os proprietario5 fecharão com um valle de mais 
de m eia legua de comprido, para dentro delle 
manterem a criação de mulas, que na verdade 
nlli tiver::to por muito tempo; em razão do que 
se dava o nome de Rincão da Cria. 

<< 3". Qne José Marcellino de F igueiredo, 
um do~ govértrndores daquella provincia, fun
cbnJo no hdo oriet1tal da lagôa dos Patos uma 
povoação de índios guaranys ; para sustentação 
dos mesmos, afim de não serem pesados á fa
zenda naclonal estabeleceu uma faí:emla de 
criação de gados no grnnde rincão chamado 
depois es tancia dos P ovos, e hoje de S. Simao. 

e, 4º. Que não tendo esta estancia lugar 
algum fechado, par a conter a cavallada neces· 
saria ao seu costeio, o mesmo govern\ldor 
tomou á Antonio de Azevedo Souza, segundo 
marido da sobredita Monica Pereira ; pais e 
sogros dos supplicantes, o mencionado rincão 
da Cria ou da Cavallada, promeltendo-lhe por 
elle outro tanto, ou mais campo. 

« 5°. Que esta promessa ntlo foi cumprida 
por aquelle governador, ( que logo deixou de o 
ser) nem pelos seus antecessores ; e conse
quentemente está por fazer-se a justa indemni
saçao do sobredito tíncilO da Cria; o qnal desta 
fórma incorporado á estancia dos Povos, ou de 
S. Simão, ficou coin ella pertencendo á fazenda 
nacional; ao depois ao desembargador do paço, 
P aulo Fernandes Vianna, por doação que lhe 
fez el-rei D. João VI; e hoje existe no dominio, 
e posse da viuva e filhos do mesmo desembar, 
gador. 

,e E á vista de tudo isto, quanto fica deduzido, 
concluem os supplicantes , pedindo que em in
demnist1ção daquella sua 1)l'opriedade, se lhes 
concedão por sesmarias as sobras, que houver 
da estancia dos Barros, ou do Retovado, im
mediatas á sua estancia da Charqueada Velha, 
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« A commiss!lo, reconhecendo a justiça desta 
supplica, é de parecer, que aos supplicanles se 
defira com a seguinte resoluç!\o: 

,, A assembléa geral legislativa resolve : 
" O governo fica autorizado para conceder, 

por sesmaria, a Joaquim de Azevedo Souza, 
e a Domingos de Araujo Bastos, as sobras 
que houver, da estancia dos Barros, ou do 
Relovado, na província de S. Pedro do Sul, 
tanto _ terreno, quanto baste para a indem- · 
nisaçlio, que lhes é devida, do rinclio da 
Cria. 

« Art. 2. º São revogadas todas as disposi
ções em contrario. 

Paço da camara dos deputados, em 23 de 
Julho de 1833, - J. Cesa1·io de JJ,firanda 
Ribeiro. - J. Corríla Paclieco. - Antonio 
Maria de JJ1oura. )> 

E' adiado por se pedir a palavra. 

ORDEM DO DIA 

Discute-se a resoluçM n. 131 sobre o ba
charel Antonio Alves da Silva Pinto, do anno 
passado. 

Vêm á mesa as seguintes emendas: 
<( A assembléa, ele. 

« Art. unico. F., bacharel em leis pela uni
versidade, fica habilitado a fazer os exames 
dos annos das sciencias ju ri dicas e sociaes 
em - qualquer dos cursos de S. Paulo, ·ou 
Olinda, pagando as competentes matriculas. 
S. R. - Pereira de Brito. n 

E' apoiada. 

" Passando pelo exame do 5º anno, n'um 
dos cursos jurídicos do imperio, obterá carta 
de bacharel formado. - Rebo·uças. " 

E' apoiada. 

« Caso passe a tesoluçrto com a emenda do 
Sr. Rebouças fica extensiva á todos os de
mais bachareis em iguaes circumstancias. 
S. R. - Costa .Ferrefra. " 

« Os bachareis formados em jurispruden
cia, em quaesquer universidades estrangeiras, 
poderáél obter carta de formatura nos cut·~os 
jurídicos do imperio, precedendo os exames 
naquelles ramos de sciencias sociaes e juri
dicas, que as leis organicas dos mesmos 
cursos jurídicos têm marcado. S. R. - Ba
ptista Caetano. n 

E' apoiada. 

« A advocacia nos audiiorios desta côrte, 
anterior á publicaçlio do codigo do pro
cesso criminal lhe dará direito a ser em
pregado nos lugares de magistraturas, logo 
que tenha conseguido o diploma dos actos a 
que é admitlido. S. R.- Ferreira dd Veiga. i> 

E' apoiada, 

Depois de longo debate, passa a res-olução 
com a emenda do Sr. Rebouças, ficando 
as outras prejudicadas, e é remeltida á com
rn isslio d e redacção. 

E' approvada e remettida á commissliO de 
redacçliO, a resoluçlio n. 57, approvando a pen
silo de 350$000, concedida á D. Edeltru
des Maria Amalia de Andrade. 

E' rejeitada a resolução n. 95 deste anno, 
sobre Manoel ·Pereira Heitor de Macedo. 

Entra em discussão a resolução n. 41, 
deste anuo, sobre Lourenço Antonio do Rego ; 
e depois de algum debate, fica adiada pela 
hora. 

Ao meio dia entra em discussão a reso
lução n. 126. do anno passado ; restituindo 
á sua antiga cathegoria de villa a povoação 
de Santa Luzia da prnvincia de Sergipe, e 
pedindo o Sr. Soares da Rocha o adiamento, 
assim se vence. 

Discute-se a resolução do conselho geral da 
Parahyba, 2" do impresso de 1831 n. 54, 
elevando á freguezia a capella de Nossa Se
nhora da Conceiçao da povo:,.ção de Cabe
ceiras. 

Depois de algum debate, é approvada. 
Discute-se a resoluç~o 8ª do .mesmo con

selho geral, no impresso n. 131, sobre a 
plenitude do direito de propriedade, respeito 
á criaçlio dos gados, e livre exercício da 
agricultura ; é interrompida. a discusslio pela 
retirada do Sr. presidente, tomando a ca
deira o Sr. vice-presidente. 

Continua-se, e afinal é a materia adiada. 

ELEIÇÃO DA ~[t!:SA, 

E' eleito presidente e Sr. Limpo de Abreu 
com 50 votos; vice-presidente o Sr. Marcellino 
de Brito com 48. Sabem eleitos secretario, com 
39 votos os Srs. Odorico e Ferreira de Castro ; 
e sorteando-se, fica 1 º secretario o Sr. Odo
rico Mendes, e 2" o Sr. Ferreira de Castro ; 
3° o Sr. Soares de Souza com 37 ; 4° o Sr. 
Chichorro da Gama com 36 ; tendo sido sor
teado com o Sr. Mello Maltos, que obtem 
o mesmo numero, e fica primeiro supplente ; 
sendo o segundo o Sr. Vallasques com 22 
votos. 

Nilo tendo ainda dado a hora, continua a 
discussao d a resolt1çt1.o 8" tio conselho da 
Pat'ahyba, no impresso n. 131. E fica adiada 
pela hora. 

O Sr. vice-presidente dá para ordem do dia 5: 
A continuação da discussao dos projectos 

annexos ao orçamento ; discussao do projccto 
de lei deste anno, impresso sob n. 132 ; da 
resoluçliO deste anno n. 41 ; da do anno pas
sado sob o n. 116 ; da do mesmo anno sob 
o n. 111. 

Levanta-se a sessão depois das duas horas 
da tarde. 
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Sessão em ~ de Agosto 

PRESIDENCIA DO SR. LIMPO DE ABREU 

SmrnAR10.-Expediente.-Ordem do dia.-Ad
ditivos ao orçamento. - Discui·sos dos 
/5rs. Montez11ma, Ern88to França, Carneiro 
da. Ounha, Pcmla Souza e Castro e Silva. 

A's 10 horas, feita a chamada, comparecem 
79 Srs. deputados. 

Faltando com participação os Srs. Moura, Al
buquerque, Hollanda, Pereira Carvalho, Lopes 
Gama, Junqueira , Baplisla de Oliveira, Simões e 
Antonio Amaral ; e sem ella os Srs. Nello, 
Corrêa Albuquerque, Lino, Barreto, Pinto 
Coelho, Gomes da Fonseca, Pereira Ribeiro e 
Clemente Pereira. 

Aberta ·a sessão, e lida a acta ela ant.ecedenle 
é approvada. · 

EXPEDIENTE 

O SR. 1 º SECRETARIO dando conta do expe
diente lê os seguintes officios : 

Do ministro da marinha, satisfazendo com os 
officios originaes do intendente e do contador, 
á requisição exigida em oflicio de 26 do mez 
findo, sobre as contas e irnporleincia d,1s Jonas 
compradas nestes dous ultimos annos.-A' se
cretaria para ser presente a quem fez á requi
siçllo. 

Do secretario do senado, participando que 
por officio do ministro e secretario de estado 
dos negocios da buerra, de 30 do mez passado, 
foi communicado ao senado ler a regencia, em 
nome do Imperador, sanccionado a resolução 
da assembléa geral legislativa, que approva as 
pensões concedidas á Manoel Rodrigues Gomes 
de Souza, soldado da 2" linlia da ilha de Itapa
l'ica; á Manoel José de Abreu, tenente refor
mado da 2° li nha da província de S. Pedro do 
Rio Grande Jo Sul ; e ao pai e mãi de Floren
tino José Lopes, soldado das guardas munici
pnes permanenles.-Fica a e.amara inteirada. 

E' recebida com agrado a felicitação da so
ciedade defensora da liberdade e independencia 
nacional da vil!a de S. Francisco de Paula de 
S. Pedro do S1.11. 

O Sr. Castro Alvares pede que se trate da 
amnistia, que tinha vindo do senado, e que se 
attcnda ao estado dos individuos que se 
achno presos, pois que é necessario que elles 
saibi.l.o qual será a sua sorte, e se pódem ter 

· algumas esperanças de melhorar o seu oslado, 
nao obstante terem vindo essas representaçoes 
das camaras municipaes, para que se nll.O con
ceda amnistia ; e conclue rogando ao Sr. pre
sidente, para que na primeira occasiào dê para 
ordem do dia este negocio. 

O SR. Pr.ESIDE;-;TE responde que á elle, como 

1'0MO II 

deputado pela província de Minas, ,não podia 
deixar de merecer-lhe toda a allençM seme· 
!bante objecto. 

São approvados os seguintes pareceres : 

" A commissão de justiça criminal viu ore
quel'imento de Giant Neuville, francez estabele
cido nesta cidade com casa de hospedaria· e 
ca[é, o qual expõe que lendo sido intimado por 
ordem do juiz de direito chefe de policia, para 
ir á sua presença e assignar lermo de não con
sent.ir em sua casa ajuntarem-se homens vadios 
e ébrios, que vociferem e tramem conlra o go
verno sob pena ele ser cornpellido a sahir pal'a 
fóra do imperio; sobre o qne requerendo ao 
governo certidão das rlenuncias, que contra elle 
fossem dadas, e que pudessem dar lugar á por· 
taria pela qual se ordenára ao sobredilo chefe 
de policia haver com o supplicanle o procedi
mento acima mencionado, lhe (ôra isto dene· 
gado ; e por esta razll.o pede á esta camara 
ordem que se passe a sobredita certidão. 
E como semelhante pretenção nll.o está nas 
altribuições da camara : é a commissão de pa
recer que se declare ao supplicante que nllo 
compete á carnura ordenar o que elle pretende. 

« Paço da camara dos deputados, em 18 de 
Julho Lie ] 833. - F. de P. Almeida e Albu
querque.-H. J. B. Paim,_;__F. de Souza Pa
raiso. » 

cc A commissão das camaras municipaes, a 
quem foi presente a representação da camara 
da villa das Lara ngeiras, da provincia de Ser· 
gipe em qu e se queixa da injustiça que lhe foi 
feita pelo conselho do governo, corn a nova 
creaçM da villa na povoação do Soccorro, dis
tante daque!la uma legoa, e que além d e 
pequena, mostra a incapacidade para haver 
nella municipio, accrescendo mais os emba
raços que deve causar ás justiças a nova divi
são pelo rio Tramandahy, que corre 50 braças 
distante do povoado das Larangeirns. 

« A commissão, á vista dos docm:nentos qüe 
apresenta a camara queixosa e razões em que 
se funda para obstar uma creaçno, que não traz 
comsigo utilidade alguma: é de parecer qne 
se remettão estes papeis á commissiJ.o de esta
tistica, á quem se acha affocta a divisa.o feita 
pelo conselho, afim de que, tomando-os em con• 
sideração, dê seu pal'ecer á respeito. 

« Paço da camara dos deputados, em 10 de 
Julho de 1833.-A. J. de Lessa.-Baptista Pe· 
refra, " 

« A' comrnissão de orçamento foi presente o 
ofíicio do ministro e secretario de estado dos 
negocios do irnperio, em data de 11 de Junho 
do corrente, com a representação do conselho 
geral da província de Matlo Grosso, ácerca de 
medidas que julga urgentes e necessarias a 
prol da conservação da cidade de Ilfatto Grosso, 
antiga capital lia província, que existe hoje 

17 
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como abandonada pela falta de soccorros pecu
niarios que devem ser remettidos de Cuyabá, o 
que vai dando occasiâo á separação, como já se 
requereu ao governo. 

« A commissão, examinando este negocio, 
achou que por parecer da commissão de esla
tistica, appl'Ovado na sessão de 13 de Maio do 
corrente, derão-se todas as providencias recla
madas ; e não restando outras a dar, a com
missao é de parecer, que se lhe defira que já 
estão dadas as providencias. 

« Paço da camara, em 1º de Julho de l 833.
Duarte e Silva.-.M. N. Casb·o e Silva.» 

u Foi visto pela commissão dos conselhos ge
raes, a representaçll.o do conselho geral do Mara
nhão, expondo que os recursosjudiciaes, sempre 
forão d'alli interpostos directamente para a casa 
da supplicação d'e Lisbôa, no tempo me5mo, 
em que no Brazil já existião duas relações; e 
posto que pelo alvará de 10 de Maio de 1808 
(com a mudança da séde da monarchia para o 
Brazil) fosse creada a casa de supplicação do 
Brazil, todavia pelo alvará de 6 de Maio de 
1809 declarou-se que os aggravos ordinarios e 
appellações das províncias do Pará e Maranhào, 
fossem interpostos parn a supplicação de Lisboa 
e assim continuou-se a observar, ainda mesmo 
depois da creaçil.o da t·elação daquella província, 
cujo districto eslendia-se ás províncias do Gril.o 
Pará, Piauhy e Ceará, por assim ser determi
nado no regimooto dado áquella relação, até 
que foi felizmente prnclamada a independencia 
deste imperio. 

« Este passo tno glorioso nil.O foi pol' si só 
ba3laute parn remover os embaraços e incom
modos, que soffdilo aqnelles povos, a respeito 
dos recursos pendentes na casa da sup
plicacll.o de Lisboa, que necessariamente lá 
devill.O col'rer, porque nenhum procurador se 
atreveria a requerer o contrario : em tal col
lisllo, as partes que nllo desejavM ficar inde
fesas, forilo seus procurndores naquella côrte, 
continuando a tratar do seu direito, muito 
principalmente, porque a um particular n1'\o 
era permittido prudentemente prever qual seria 
a sorte da guerra ; felizmente foi esta concluida, 
e reconhecida a independencia pelo tratado de 
29 de Agosto de 182,5; quando, porém, aquelles 
povos esperavão que, por arranjos de um go
verno com outro, fossem avocados para o 
Brazil os recursos pendentes na supplica,ção de 
Lisboa, o contrario verificou-se, resultando de 
um tal procedimento a persuasão, em que as 
partes eslavo.o de que alli deverião conclui r 
aquellas questões jurídicas ; e mesmo porque a 
jurisdicçào dos tribunaes se achava prevenia, e 
nenhuma lei havia providenciado o contrario ; 
até que em fins do anno de 1828 appareceu na 
supradita cidade do Maranhão um avízo, pro
bibindo o cumprimento de taes sentenças; e 
que depois do codigo _criminal já não l,hes é 

licito nem seguir essas causas em Portugal, nem 
tão pouco dar execução ás sentenças, das que 
alli se obtiverão com legitim" discusstto, ficando 
assim vacilante o direito das partes ; pede por 
tanto o conselho geral, que por um acto legis
lativo se fil'me o direito daquellas partes sobre 
as sentenças, que ainda nào tinh!lo passado em 
julgado, ao tempo da independencia. 

cc A commissil.O convencida, por uma parte 
de que com arranjos do governo do B razil corn 
o de Portugal deverião ter sido avocados, quando 
nll.o fossem todos os feitos findos, ao menos os 
pendentes ; e por outra parte, certa de que as 
sentenças proferidas por juizes incompetentes 
são nu lias, e que desrle o tempo em que nas 
províncias do Ceará, Piauhy, Maranhllo e Pará, 
tornou-se incompet,mte, ou pelo menos duvi
dosa a jmisdicçao da casa da supplicaçao de 
Lisboa, a respeiio dos recursos em questao, e 
ainda não julgados, nll.o obstante a pe rsua$ãO, 
em que estavào as partes, que se achava pre
venia a jurisdicção daqt1elle tribunal ; por 
quanto a prevenção só tem lugar, quando ha
vendo muitos juizes competentes com jurisdicçào 
cumulativa, as parles d'entre estes reconhe
cendo um, e perante elle propondo o seu pleito, 
nllo podem delle declinar. 

cc A' vista portanto de taes considerações, e 
para fil'mar uma regra certa, a commissão 
submette á esta augusta camara, e pede que 
com urgencia se discuta, o seguinte projecto de 
lei: 

« A assembléa geral legislativa d ecreta : 

« A.rt. 1". As sentenças que, ao tempo em 
que se proclamou a independencia política deste 
imperio nas pt·ovincias do Ceará, Piauhy, Ma
ranhão e Grão· Pará, foril.o proferidas pelos td
bunaes de Lisboa 5obre recursos interpos tos das 
autoridades judíciaes destas províncias são 
nullas. 

« Art. 2º. As partes que se senti rem aggra
vadas das sentenças dadas pelas autot·idades jLt· 
diciaes das referidas provi ncias, e das quaes 
pendião recursos de appellaçilo ou aggravo or
dinario, ao tempo designado no art igo a ntece
dente, poct·6L':ÍÕ interpôr, dentro de 80 dias, da 
publicaçM da presente lei nas sobreditas prn
vincias, e perante ao j uízes de direito, qne s11bsti
tuirilo aos que as sentenças derão, os recursos 
legaes para os tribunaes superiores competentes 
deste impel'io, não obstante o lapso de tempo. 

« Art. 3º. O termo da interposição dos re
cursos, citaçno das partes, e mais preparos para 
o seguimento dos m es mos recursos, serao es
criptos, e juntos aos traslados existentes nos 
cai·torios, e depois de tudo preparado, ficando 
traslado, que será pago pro 1·ata entre as partes, 
o tribunal superior tomará conhecimento do 
interposto recurso nos termos legaes. 

" Art. 4º. As sentenças dadas pelo tribunal 
da supplieação de Lisboa, e que tivessem pas-
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sado em julgado antes do tempo declarado no 
art. 1º, serl'lo cumpridas da maneira seguinte: 

« Art. 5°. Apresentada a sentença extrahida 
daquelles processos ao juiz a que competir a sua 
execuçrto, esle mandará juntai-a ao traslado, 
autoado o qual, a parte vencida, á requerimento 
da vcncedc,rn, será citada para ver sómente ex
trahir sentença deste processo, e preparado e 
sellado o feito, o juiz por seu despacho mandará 
extrahir na fórm::i do codigo do processo, sen
tença, para por ella se proceder nos termos da 
execução. 

« Art. 6°. Ficão revogadas, para este effeito 
sómente, todas as disposições em contrario. 

« Paço da camara dos deputados, em 3 de 
Agosto ::le 1833.- Vallasques.- Rezende. ,, 

A' imprimir com o projecto. 

Ficão adiados por se pedir a palavra os se
guintes pareceres : 

« O conselho geral da província de Minas
Geraes representa, a instancias da camara mu
nicipal da villa de Baependy, que estando esta 
empenhada na quantia <le 3:704$316, nãO po
dendo por isto satisfazer os muitos encargos, 
que lhe incumbe a lei de sua creação, e sendo 
diminutas as suas rendas poderia ser soccorrida 
com a quantia de 1:621$782, existentes no seu 
cofre e pertencente ao imposto denominado
contribuiçil.o vohmtaria- nssim como com a 
escusa da quantia de 752$766, em que a 
carnara se acha alcançada com este mesmo 
imposto ; e assim mais que o producto do 
referido imposto continue a ser applicado 
para as despezlls com o mesmo municipio; 
igual pedido faz a camara municipal de Jacnhy. 

e, A commissão, lendo em vista a lei de 24 de 
Outubro de 1832, que divid io as rendas publicas 
ern gerues, e em provincincs, pertencendo pela 
dita lei o imposto-contribni\!t\O vol11nlal'Ía-á 
receita prnvincial, e havendo um delicit na re
ceita tanto gemi como pt'ovincial : é de parecer 
que nf\o póde ser deferida aquella representaçno. 

« Paço da camara dos deputados, em 31 de 
· Julho de 1833.-Valasq·ues .-Henriques de 
Rezende. " 

« A commissão de justiça criminal vio are
presentaçao que á esta camara foi dirigida pela 
camara municipal da villa do Pombal da provin
cia da Parahyba do Norte, contra o actual presi
dente da mesma província, na qual o denuncía 
como incurso nos arts. 120, 139, 142, 159 e 160 
do codigo criminal, por varias actos da sua admi
nistração e pede por isto a sua demissão. E 
como a sobredita queixa não vem documentada, 
na fót·ma do art. 152 do codigo do processo cri
minal, e por outro lado não compete á e,ta c<1.
mara a remoção dos agentes do governo, é de 
parecer que tal representaçll.o não póde ser to
mada em consideraçM. 

"Paço da camara dos deputados, em 29 de· 
Julho de 1833.-F. de P . .él.. Alb1iqiierque.-H. 
J. B. Paiin.-Francisco de Souza Par·aiso. ,, 

"Foi visto pela commissão de constituição o 
requerimento de José Maria Corrêa, major ag
gregado, do batalhão de caçadores de 2" linha 
do exercito n. 65, na província da Parahyba, 
que fôra tlemittido a requerimento de reunião 
tumultuaria armada ·no dia 24 para 25 de Maio 
de 1831, naquella provincia, cuja demissão foi 
confirmada por decreto do governo de 20 de 
Julho de 1832, pelo motivo de ser o suppli
cante nascido em Portugal, e alli residente, a 
tempo da declaração da independencia deste 
im perio na mesma província. 

" Allega o supplicante que é verdade que na
quelle tempo estava em Portugal, mandado pelo 
governo da província, contra o que elle pro
testou antes de sahir da Parahyba, e que por 
isso se prova nM ser volunta.ria sua ausencia 
para o prejudicar em seu$ direitos; concluindo 
daqui que se lhe devem declarar os direitos de 
cidadão brazi!eiro, afim de ser reintegrado no 
seu posto. 

« A commissão, porém observa, que dos docu
mE'ntos do supplicante consta que elle por duas 
vezes foi mandado para Port11gal como suspeito 
de desaffecto á causa da independencia e consti
tuição; que ainda de Portugal continuou em 
cartas a dar provas de amizade aos mesmos ob
jeclos ; que de Portugal só voltou em 1827, 
quando já o Brazil alli tinha agentes diploma
ticos seus, pet·ante os quaes facil era ao supplí
cante expressamente declarar adhesao á causa 
do Brazil, o que não fez ; que posto que rein
tegrado em seu posto, depois da recusaç/J.O de 
admissão que lhe fizera o governo da Parahyba 
cm 1827, pol' consulta do tribu11al militar com
pelente, em 23 de Abril ele 1830, é a todas as 
luw:; evidente qi1e semelhante consulta é nulla, 
porque na.o podia aquelle ldbunal declarar di
reitos de cidadno bruzileiro a subdito algum do 
imperio, depois de jurada a constituiçilo; que 
sendo contestado este direito ao S'llpplicante 
pelo governo da Parahyba do Norte, primeiro 
que tudo devia o supplicante liquidar o mesmo 
direito perante a assembléa geral, para ao de
pois ter lugat· a consulta sobre sua reintegração 
no posto de que se via privado, o que se não 
fez. 

« A' vista do .que, parece á commissão que se 
deve indeferir a sua pretençãO, ficando-lhe o 
recurso da naturalisação querendo-o. 

cc Paço da camara elos deputados, em 25 de 
Junho de 1833.-J. (), de Deus e Silva.-A. 
P. ·da Costa Fei·i·efra.-Manoel Alves Bi-anco. ,, 

ORDEM DO DIA 

Continua a discussão do decreto n. 3, com as 
emendas apoiadas na sessão antecedente. 
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O Sr. M:ontezuma. fal\ando sobre a ma.teria, 
· sustenta a doutrina das suas emendas e combate 

as idéas com que as tinhão contrariado e of
ferece a seguinte emenda substitutiva que é 
apoiada: 

cc Que as apoiices dadas em pagamento da 
divida antiga fund,1da, em virtude da lei de 15 
de Novembro de 1827, sejão calculadijs segundo 
o seu valor do mNcado do dia da inscripção da 
divida.-ilíontezuma. " 

O SR. HENRIQUES DE REzENDE requer que se 
discuta este projecto a1·tig•l por artigo, não sendo 
approvatlo. . 

O SR. CASTRO E S1LVA discorrendo sobre o 
projecto em qnestão, offerece a seguinte 
emenda: 

« Offereço como emendas aclditivas os arts. 
17, 20, 21, 27, 28, 29, 33 e 34 do prc>jecto da 
com missão de orçamento.-Caslro e Silva. " 

O Sr. Ernesto Fr~.nça. falia contra o art. 4º do 
pt·ojeclo, a respeito da transforencia do cofre do 
cleposito publico da caixa da amortização para 
o thesouro nacional; ~ depois de fazer outras ob
servações, conclue propondo o adiamento da 
questão, e que voltem o projecto e todas as 
emendas á com missão. 

Sendo apoiado o adiamento, entra em dis
cussil.O, depois de discutido não se approva. 

Continua, por conseguinte, a discussao do 
mesmo projecto. 

Sa.o lidas as seguintes emendas : 
cc Supprima-se a 2• parte do art. lº.

Cahnon." 
« Supprima-se a 2• parte do ar!. 3°, -

Calmon. i> 
" Fica reconhecida a dotação da ex-imperatriz 

D. Amelia ne Leuchtemberg, fixaJo no contracto 
do seu casamento com o ex-Imperador D. 
Pedro. 

cc Nas leis do orçamento se designará lodosos 
annos a quantia respectiva. 

cc Paço da camara, em ,5 de Agosto de 1832. 
-Montezuma. ,, 

O Sr. Carneiro da Cunha. oppõe-se ao artigo 
dizenào que a camara tinha mandado este ob
jecto a duas commissões ; que ellas hão de 
tocar neste ponto e que isto se ha de discutir; 
mas que não é para se apresentar agora na 
lei do orçamento ; é impossivel que a ca
mara nau tome o maior interesse sobre este ob
jecto ; e, depois de ter feito outras reflexões, 
conclue pedindo o adiamento, por ser este um 
negocio, que não deve passar na lei do orça· 
.mento. 

O Sr. Pa.ula. e Souza. propõe que esta emenda 
vá á essa commis,n.o, que existe incumbida 
deste objecto, e o adiamento da materia. 

O adiamento foi apoiado, e passa-se a dis
cutir. 

O Sr. Montezuma. diz que propoz este 
artigo, porque está convencido da ana
logia que ellc tem com a lei em questão ; e 
fallando o illustre orador sobre a pratica, que a 
carnara tem seguido em taes casos, diz que 
essa mesma pratica o autoriza a fazer essa 
emenda ; que um dos objectos tmtados nesse 
projecto, é reconhecer uma divida ; e que o 
reconhecer-se essa dividi. no projecto, é 
porque isto vem a ser uma disposição, que 
deve ter o caracter de perpetuirlade; pergunta 
qual é o objecto do artigo additivo ? ... e diz 
que é determinat· um principio, reconhecer um 
direito, e consagrar uma divida ; se aca,o 
tem ou não obrigaçilo a nação de pagar esta 
divida pelo contracto do casamento, é este, 
pois, o ponto em questllo ; não se póde 
dizer, que é um artigo, que não tem connexil.o 
com o projecto ; emfim não se deve en
cerrar a sessão sem se deterrdnar esle principio; 
principio da mais rigorosa justiça; final
mente quer arredar de si e d::i c:imara todas as 
imputações, que um advogado da França havia 
lançado ácerca da falta de genernsidade ; 
tem que pedir perdão aos ~eus honrados col
\egas da commissão, de ter adiantado um 
voto, que pertence aos sens illustres membros ; 
e conclue votando contra o adiamento. 

O Sr. Carneiro entre reflexões que faz sobre 
os objectos, diz que esses advogados da França 
declarl.\o não ser o caso de direito restricto, e 
só da generosidade da nação brazileira; mas 
que ella não ha de altcmder mais á generosi
dade, do que á justiça ; e que não ha receiar, 
que as nações estrangeiras se mettão neste ne
gocio. 

O Sr. Castro e Silva. diz que o ~egocio se 
remelteu á uma commissão; e qne por
tanto, se deve primeiro discutir se este prin
cipio de que se trata, é ou não de justiça rigo
rosa ; elle deputado hade sempre sustentar 
o principio da justiça, e 'não esse, que se quer 
dar á nob1·eza ; emfim este principio está 
ligado com o decoro, . e dignidade . da nação ; 
e couclue vot:mdo pelo adiamento. 

Depois de terem fallado mais alguns Srs. de
putados nesta materia, o adiamento é posto á 
votaçil.o, e approvado. 

Continua a discussão do projecto. 
S:i.o offerecidas mais as seguintes emendas ·· 

que são apoiadas : 
« Proponho que, adaptada a minha emenda, 

que diz, em vez do dia da data da inscripção 
-se diga-da data da lei-se determine igual
mente, que os juros que se vencerem em vir
tude da sobredita emenda, sejao capitalisados, 
e pagos em consequencia.-Montezuma. " 

« Ao art. 1º.-Depois da palavra-inscripção 
- accrescente-se - capitalisando-se .até essa 
época os juros vencidos segundo a mesma 
lci.- Culmon" 
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e< Substituão-se as palavras-data <la lei
estas-~econhecimento da divida.-Rebouças.» 

cc Proponho, que em vez do dia da inscripção 
-diga-se-da data da lei a respeito de todas as 
dividas, seja qualquer que fôr sua natureza, ou 
por que tenhil.o sido contrahidas com venci
mento de juro ou não. Estes juros vencidos até 
o dia d.i inscripção da divida serão capitalisados, 
na fórma marcada na lei de 25 de Novembro de 
1827 .-Montezmna. )> 

O mesmo Sr. Montezurna retira as suas 
duas emendas - ao art. 1º em vez do dia da 
inscripção-diga-se-da data da lei ; e a outra 
-µroponho que adoptada a minha emenda, 
que dii, que em vez do dia, etc. 

Cerrada a discllssão é approvada a 1• parte 
do artigo até ás palavras-do dia da inscripç1\o 
-ficando prejudicadas as emendas do Sr. 
Montezuma, e as dos Srs. Calrnon e Rebouças; 
e pondo-se a votos a do mesmo Sr. Calmon, 
supprirnindo a 2• parte do artigo, é regeitada; 
assim como tambem é a mesma 2ª parte. 

· E' approvado o art. 2º, e a 1" parte do 8' 
uté ás palavrns- da divida publica--ficando 
supprimida a 2• pela approvaçll.O da emenda do 
Sr. Calmon, que a supprimia; e rejeitada a 
do Sr. Paula Souza, e prejudicado o seu addita
mento. 

E' rejeitada a emenda do Sr. Montezuma 
supprimindo o art. 4°, o qual pondo-se á vo· 
tação, é approvado. 

Tambem são rejeitadas as emendas additivas 
do Sr. Castro e Silva, menos a que se com
prehende no art. 21, que fica prejudicada ; e 
julgando-se finda a 2• discussão, passou-se para 
a 3· e é remeltido o decreto com as emendas á 
commissão respectiva para a redacçll.O. 

O Sr. Presidente dá para a ordem do dia 6 : 
3• discussllO do orçamento. 
2" do projt!cto n. 4 anncxo ao mesmo. 
2• d iscussão do projecto de lei deste anno 

impresso sob n. 132. 
Levanta-se a sessa.o ás 2 e ¼ horas da tarde. 

Sessão em 6 de Ago!!.lto 

PRESIDENCIA DO SR. MARCELLINO DE BRITO 

SumrARIO. - Expediente. - Ordem do dia. 
Orçamento em 3º discussão.- D·i.~etwsos dos 
Srs. H ollanúa Cavalcanti e Paula Souza. -
Adiamento da d·i.gciissão pela hora. 

A's 10 e ¼ horns occupándo a cadeira o Sr. 
vice-presidente Marcellino de Brito, por nào 
hnver comparecido o Sr. presidente Limpo de 
Abreu, faz-se a chamada, e ach!\Q-se presentes 
84 Srs. deputados. 

Faltão com causa communicada os Srs: An
tonio Joaquim de Moora, Lopes Gama, Araojo 
Vianna, Junqueira, C:mdido Baptista e Paula 
Simões ; e sem ella os Srs : Luiz Cavalcanti, 
Manoel Ignacio de C,uvalho, Corrêa de Albu
querque, Lino Coutinho, Pinto Coelho, Gomes 
da Fonseca e Clemente Pereira. 

Aberta a sessão é lida e approvada a acta da 
antecedente. · · · 

EXPEDIENTE 

O Sa. l º SECRETARIO dá conta do expediente, 
lendo os seguintes officios : 

Do ministro da marinha, acompanhando uma 
conta da lona comprada para provimento dos 
armazens do almoxarifado da marinha desde 
Janeiro de 1831 , até o fim de Junho de 1833. 
--A' secretaria afim de ser presente á quem 
fez a requisição. 

Do ministro de estrangeiros, cobrindo os 
papeis, que delle ~e exigir:10 áccrca do casa
mento do ex-Imperadol' o Senhor D. Pedro I. -
A' commissno de diplomacia. 

Do ministro do irnperio, submcttendo i con
sidcrac;~o ela camara, 11ma representaçno do 
coronel D. Josó Guasque, o qual se offcrece com 
algumas cornlições e privilt!gios, a pôt· em 
pratica os planos, que apresentou para o enca
namento das aguas ao inlel'ior ,las casas dos 
habitantes da capital, despejo das mesmas e 
illuminação por meio de gaz.-A' commissão de 
commercio industria e artes. 

Do mesmo ministro, incluindo uma infor
maçào do vigario capitular deste bispado, sobre 
a representação dos moradores da freguezia de 
S. José desta côl'le, pedindo a divisão da indi
cada freguezia.-Vai á corrimiss!\Q ecclesiast ica, 
á requerimento do Sr. Henriques de Rezende. 

Do indicado ministro, communicando que o 
governo havia já expedido ordens ao presidente 
de Goyaz µara proceder ás convenientes inda
gações sobre a moeda de cobre, que alli girava 
com a legenda de Pedro I, afim de serem pu
nidos os falsificadores e introductores della, 
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quando recebêra a recornmendaçãO da carnara 
a semelhante respeito.-Fica esta inteirada. 

Do referido ministro, sujeitando á approvação 
da camara o augmento de ordenado conferido 
ao professor da cadeira de primeiras letras da 
freguezia de S. Gonçalo desta provincia.-A' 
com missão de pensões e ordenados. 

Do mesmo ministro, submettendo lambem á 
approvaçao da carnara, o angmento do orclenado 
conferido ao professor de primeiras letras da 
freguezia de Nossa Senhora do Pilar de Iguassú. 
-Tem igual destino . 

Do referido ministro, incluindo o decreto 
por que foi aposentado com a terça parte do seu 
ordenado, o professor de primeiras letras da 
freguezia de S. P edro Velho da cidade da Bahia, 
Joaquim de Souza Ribeiro Pimentel, afim de 
obter a competente approvaçilo.- Vai á mesma 
com missão. 

Do ministro da gnerra, acompanhando para 
ser tomada na consideraçllo qne merecer, a re
presentação de Guilherme Young, tendente a 
ser indemnisado dos prejuizos, que soffrêra com 
a reexportação, que fôra obrigado a fazer para a 
Europa do armamento, que pelo governo lhe 
havia sido encommendado e que depois se lhe 
nl!o aceitára por deliberação desta camara.
A' 3' com missão de fazenda. 

Do secretario do senado, commnnicando ha
verem sido sanccionadas as seguintes da as
sembléa geral: 

« Relação das resoluções da assernbléa geral · 
legislativa, a que se refere o officio da data 
desta: 

« Resolução de 4 de Julho de 1833, determi
nando que os professores, que se destinarem ao 
ensino de primeiras letras pelo methodo de 
Lencastre nas províncias , em que se não acha 
ainda em pratica, possilo ser examinados no 
mesmo methodo perante o presidente em con
selho de qualquer provincia, em que já se acha 
estabelecido, ou na côrte perante o ministrn do 
imperio. 

<e Dita de 5 de Julho dito, determinando que 
todo o conteúdo da resoluçllo do conselho geral 
da província de S. Paulo, sanccionada pelo de
creto de 10 de Julho de 1832, sobre a abertura 
de estradas e melhoramento das existentes, 
faça parte da legislação peculiat· da província de 
Santa Catharina e como tal seja executada. 

« Dita de 5 de Julho de dito., creando uma 
cadeira de primeiras letras na povoaçao de · Tra
hiry da província do Ceará, com 300$ de orde-
11ado: e determinando que o seu professor seja 
proviilo nn fórma das leis existentes. 

" Dil11 1lc 5 <le Julho dito, creando na villa da 
l,11µ;111111 1111 província de Sanla Catharina , uma 
11~1:111;1 p1~1'11 111eni11us e pl'Ovidcnciando sobre o 
i;cu provil11011lo. 

,i Dita de 5 de Julho dito, determinando que 
os o!'llenados dos professores de primeiras letras 
das freguezias de S. José e de S. Miguel da pro
víncia de Santa Catharina, que se habilihi rem 
para o magisterio na fórma do art. 6º da lei de 
15 de Outubro de 1827, fiquem elevados a 
260$000. 

« Dita de 11 de Julho dito, approvando a 
pensilo de 400$ annuaes, concedida por de
creto de 26 de Maio de 1832, á Francisco Ro
drigues da S ilva Mello, estnrl:rnte do curso de 
sciencias jurídicas e sociaes da cidade de 
Olinda. 

,e Dila de 12 de Julho dito, determinando que 
além das cadeir:i.s de rhetorica e philosophia, 
fique igualmente creada na capital da província 
do Piauhy, uma outra cadeira de francez e geo
graphia, com o ordenado de 600$ annuues ; e 
providenciando sobre o concurso della. 

cc Dita de 12 de Julho dito, approvando a ju
bilaçãO concedida por decreto do 1° de Junho 
de 1832, ao padre Francisco de Paula e Oli
veira, na cadeira de philosophia racional e 
moral, dn cidade de S. Paulo, com o seu or
denado por inteiro. 

,e Dita de 11 de Julho dito, approvando os or
denados das cadeiras de primeiras letras creadas 
na cidade da Fortaleza, e em algumas villas e 
povoações da provincia do Ceará. 

« Secretaria do senado, em 3 de Agosto de 
1833.-José P edi·o Fernandes. » 

Vai á commis,ão de estatistica uma repre
sentação de Salvador de Góes e Souza. 

A' 3" de fazenda, outra dita de varies mo
radores da villa do Coraçao de Jesus das La
rangeiras, na provincia rle Sergipe. 

A' de inslmcçllo p11blica, um requerimento 
de José dos HL1mildcs Castro. 

A' de pensões e ordenados, um dilo de JoD.o 
Carlos da Cunha Gusmão e Vasconcellos. 

Remetle-sc com urgencia á commissil.o de 
poderes a seguinte indicação do Sr. Cus
todio Dias: 

« Indico que a commissão de poderes exa
minando a apuraçil.o geral dos deputados da pro
víncia de Minas-Geraes, declare se ha vaga na· 
qLiella deputação, e se cabe suppril-o ao Sr. An
tonio Marques de S. P aio, que sé acha nesta, 
afim de que o mesmo possa tomar assento como 
supplente. 

« Paço da camara dos deputados, em 6 de 
Agosto rle 1833.- Custodio Dias.)> 

O Sr, Montezuma pede a palavra para saber 
se já tinha.o vindo ou nao os documentos que 
se haviao pedido ao governo ácerca da assem
biéa do banco ; e diz, que no caso de nllo 
terem chegado, se repita o oflicio ao governo 
pedindo esses documentos, pois que emquanto 
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eiles não vierem não póde a com missão do 
banco dar o sell parecer ; e manda á mesa o 
seguinte r_equerimento : 

<< Que se repita ao governo o meu requeri
mento sobre as cessões das acções do banco nas 
épocas marcadas no mesmo requerimento, mos
trando-se a urgencia da mo.teria, visto acha
rem-se os trabalhos desta legislaturn quasi no 
seu fim.- S. R.- Monteznma. » 

« Requeiro se peça ao governo a seguinte 
informação: 1° se o ex-Imperador o Senhor D. 
Pedro I empenhou os seus diamantes, e os da 
fallecida imperatriz, ao Banco do Brazil, em 
1821 ; sé esta offerta foi acceita, e se no banco 
ainda existem esses diamantes.-2º a quan
tia que sub~ci·eveu o ex-Imperador para o em
prestimo nncional em 1823; a quanto monta 
esse emprestimo ; quanto se resta delle, e se ao 
ex-Imperador ainda se lhe resta alguma quantia 
desse emprestirno.-M. N. Cl),Stro Silva. » 

A requerimento do mesmo Sr. Castro e 
Silva envia-se á commissão de justiça civil, 
o oflicio do ministro do imperio com as res
postas dadas pelos juizes do civel e crime sobre 
a lei, em que se fundão para perceberem emo
lumentos depois da publicação do couigo do 
processo. 

ORDEM DO DIA 

A's 11 horas occupando a cadeira o Sr. pre
sidente Limpo de Abreu, e dando-se principio 
á 3" discussil.o do orçamento, sil.o offerecidas 
e apoiad.1s us seguintes emendas : 

" Cap. 11, art. 21: emenda udditiva.-Com 
o hospital de !!aridade em Piauhy 600$000.-
S. R.-,Sú Palacio. » 

" Requeiro a suppressão do § 4º do arl. 6º 
sobre a companhia dos aspirantes marinheiros. 
-Soares dct Roch'Z.J> 

« Stipprima-se o ordenado · para o capellil.o · 
de S. Christovão.-Carnefro da Cunha. » 

« As casas de leilil.o no Rio de Janeiro, paga
rão annualmente 400$, na Bahia e Pernambuco 
200$, e nas outras capitaes das províncias 
100$000.-Cai·nefro ela Cunha. » 

" Art. additivo.-A carne sêcca exportada 
para fóra do irnperio só pagará 2 °lo de consu
lado, e o dizimo que actualmente paga.-S R.
JJ,Jaciel. » 

« A' commissào de estatis tica da côrte 
2:000$000.- Cunha !Ylattos. » 

" Supprima-se o § 19 do art. 6·' cap. 5°, o 
qual consigna 100:000$ para compra de em
barcações contra a importaçil.o de escravos de;;;de 
já. - RebouçaH. i, 

<< Eleve-se ao numero de quatro os correios 
de cada uma das secretarias de estado.
Odwico .Mendes. " 

O Sr. I-!ollanda, Cavalcanti offerece a con
sideração da camarn um grande numero de 
emendas ao orçamento, e diz que a economia 
sobre as despezas deve começar primeiro pela 
camara dos deputados ; nota que é dema
siado o numero de officiaes que ha na se
creta1·ia da camara; e diz que d'antes se fazia 
com seis ol1iciaes, o mesmo que se faz agora com 
os nove que existem ; e lambem erão des
necessarios tantos continnos. O illustre depu
tado é de opinião que se supprima a des
peza com os diarios da camara dos senadores : 
porque emqaanto houver diarios á custa da 
naçil.o, a nação ha de ser mal servida ; éstes 
diarios, quando se faziilo á custa da nação sempre 
erão dil"igidos e rrdigidos por um partido ; e 
por mais que os representantes t.raba
lhem para que se transmittao as suas opi
niões taes e quaes as proferem, sempre esse 
partido lhes dá um certo geilinho ; elle 
deputado quer que todas as opiniões sejilo 
transmitlidas ao publico, e que hajilo jor
nalistas e tachygraphos de certos partidos, porque 
isto estimula mais os representantes, mas 
que é de opini i:lo que toda essa despeza sáia da 
algibeira dos partidarios, e não seja feita á custa 
da nação ; e finalmente, uma vez que a 
c1mara dos deputados acha que não deve lêr 
diarios, o mesmo deve acontecer a respeito do 
senado. O illustre orador continua o seu dis
cur:;o, foz1.mdo outras muitas observações, e 
manda á mesa as suas emendas, as quaes sao 
todas apoiadas. 

« Emendas á fixação <las despezas para 
o anno ele 1834 a 1835, apresentadas na 3" dis
cussão do projecto respectivo : 

<e Supprima-se no art. 3° as quantias dos 
seguintes paragrapho.s . 

« § 6º.-2:407$ nas despezas da camara e 
sect·etaria dos deputados. 

« § 7º.-10:000$ nas despezas com diarios da 
cnmara dos senadores. 

" § 9º.-as palavras-desde já-nas despezas 
de instrum en tos de anatomia, chimica e 
physica. 

« § 11 e 12. -4:000$ nas despezas com 
compra de livros para as bibliothecas de .S. 
Paulo e Olinda. 

« § 13.-ô:000$ nas despezas com professores 
do curso de mineralogia em Minas, que não 
poderáõ ter exercício naquelle tempo. 

« § 15.-12:000$ nas despezas com fontes 
artesianas. 

« § 16.-10:000$ nas clespeza~ eventuaes, !i
cando sómente 20:000$000. 

« No art. 5º supprimao-se : 
« § 3º.-25:000S: de despezas extraordinarias, 

devendo estas entrar em um credito supple
mentar, quando a sua applicação seja requerida 
anteriormente ao anno de 1834 a 1835, 
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« No art. 6° supprimão-se : 
« § 2º. 8:925$560, correspondentes á dimi

nuiçno natural da officialidade do corpo da 
armada e reformados. 

« § 4º.-53:700$ nas despezas com as com 
panhias de aspirantes marinheiros, que já forão 
supprimidas na respectiva lei da fixaçao das 
forças. 

« f 16.-10:000$ nas despezas de gratificações 
nos pilotos e officines, que ajustão contas. 

« § 18 .-As palavras desde já-nas despezas 
com o hospital de marinha, 

« § 19.-60:000$, e as palavras, desde já, dos 
100:000$ para a compra de embarcações para 
obstar a importação de escravos. 

« § 20. -48:000$ com o estabelecimento de 
offieinas no arsenal do Rio de Janeiro. 

« § 21.-17:000$ com o quartel da ilha das 
Cobras. 

" § 27 .-87 :143$ nas despezas das provincias, 
que silo contempladas no pesso&l, e material 
da armada, mencionados em outros para
graphús. 

" No art. 7º supprimão-se: 
<e § 4°.-120:000$ provenientes da natural 

diminuiçno da officialidade do exercito, licencia
mento dos mesmos officiaes, e soldos corres
pondentes aos empregados nas guardas muni
cipaes, repartições civis, etc. 

« § 5º.-2:741$580 pelas mesmas razões an
tecedentes. 

« § 6º. - 83:079$600 na despeza correspon
dente á differença entre o estado effectivo, e o 
eoru pleto dos corpos do exercito. 

« § 7º.-4:991$540 pela mesma differença nas 
divisões, ligeiros e pedestres. 

« § 13.-3:336$ na despeza com a fabrica de 
ferro de Ipanema, que poderá ser arrendada, 
ou deduzida a mesma despeza de sua receita. 

« § 15.-50:000$ -dos 1.50:000$, que forão 
dados para diversas oulras despezas. 

« § 16. - 150:000$ de despezas com soldos 
atrasados, que devem ser contemplados em um 
credito supplemcnlar. 

"§ 17.-50:000$ de divida militar em Malto 
Grosso, que deve ser considerada como a par
c~lla antecedente, 

« No art. 8° suppl'im!lo-se: 
« § 8º. 39:783$ ficando só 50:000$ para as 

recebedorias e collectorias, pois estas deduzem 
de sua receita a despeza respectiva. 

« § 9 .º 30:000$ ficando só 150:000$ para o 
ex•JCdiente das repartições fiscaes. 

« § 11.-18:873$110, ficando só 8:000$ para 
a tle~pcza com aquelles officiaes de repartições 
extinctas, que puderem ser empregados. 

<e§ 12.-13:lõ2$230, para harmonisar o ven
cido em 2• discussão. 

<( No art. 11.-Supprimllo-se-despeza pro
vincial no Rio de faneiro. 

« § l°.-10:000$ na creação de novas escolas 
o excesso de despezas de utensilios das an-· 
tigas. 

« § 8°.-20:000$ na despeza com desecca
mentos de pantanos. 

« § 9º.-'-30:000$ na despeza com o canal da 
Pavuna, que poderá ser feita por aquelles que 
do mesmo canal se utilisão. 

« No art. 12.-SupprimãO-se-despcza pro
vincial do Rio de Janeiro : 

cc § 5º.-6:000$ de mesadas a 500$ ao hos
pital dos Lazaros. 

« § 6º.-50:000$, ficando só 12:000$ para 
reparos das cadêas. · 

" No art. 13.-Supprimão-se- despeza pro
vincial no Espírito Santo : 

,e § 3°.-900$ na creaç!lo de novàs escolas. 
,e § 6°.-5:000$ de obras, que entrárão nas 

despezas eventuaes. 
<e No art. 14.-Supprimão-se-despeza pro· 

vincial na Bahia : 
<e § 3º.-32:000$ dos 92 dados para as escolas 

devendo obstar-se á creação de novas. 
« § 8º.-5:600$ de ordinarias a . collegios e 

misericordias. 
<e § 14.-40:000$ de ctespeza com casa de 

prisão com trabalho, devendo as de reparos de 
caclêas entrar nos 60:000$ dados nessa pro
víncia para despezas com obras publicas. 

,e § 15.-4:000$ fir.ando só 10:000$ para o 
sustento de presos indigentes. 

" No art. 1,5.-Despeza provincial em Ser
gipe.-Supprimão-se : 

,, § 3º.-2:000$ correspondentes á creação de 
novas escolas. 

« § .10.-4:000$ correspondente á despeza 
com prisão com trabalho. 

<< No at·t. 16.-Despeza provincial nas Ala-
goas.-Supprim!lo-se : 

" § 3º.-1:700$ creação de escolas. 
,, § 12.-5:000$.-Pris:i.o com trabalho. 
« No art. 17.-Despeza provincial em Per-

nambuco.-Supprimllo-se: 
:, § 3º.-3:362$.--:-Creação de escolas. 
« § 13.-2:000$ hospital de Lazaros. 
<< § 14.-40:000$ prisno com trabalho. 
« § 15.-6:000$ dos 14 para sustento elos 

presos. 
« No art. .18.-Despeza provincial na Pa-

rahyba.-Supprimào-se: 
« § 3°.-3:300$ creação de escolas, 
<( § 12.-1:000$ hospital de misericordia. 
,e § 13.-4:000$ prisão com trabalho. 
« No art. 19.-Despeza provincial no Rio 

Grande do Norte.-Supprirnao-se : 
« § 3º.-4:000$ creaç!lo de escolas. 
« § 10.-2:000$ pris11.o com trabalho. 
« No art. 20.-Despeza provincial no Ceará. 

-Supprimão-se : 
cc § 3º. -4:300$ creaçllo de escolas, 
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« § 10.-800$ c1·eação ele expostos. 
« § 11.-4:000$ µrisão com trnbalho. 
« No art. 21. - Despeza provincial 

Piauhy. Supprímão-se: 

« § 3º.- 1:100$ creaçll.o de escolas. 
« § 10.- 4;000$ prisão com trabalho. 

« No art. 22.- Despeza provincial no Ma-
ranhão. Snpprimil.o-se : 

« § 3°.- 3:590$ creaç!l.o de escolas. 
e< § 14.- 2:000$ hospital dos Lazaros. 
e< § 15.- 12:000$ prisão com trabalho. 

e< No art. 23.- Despeza provincial no Pará. 
Supprimão-se : 

e< § 3º.- 2:000$ creação de escolas. 
<< § 13.- 6:000$ prisão com trabalho. 

« No art. 24.- Despeza provincial em Matto 
Grosso. SupprímAo-se : 

(( § 3º.- 1:510$ creaçll.o de escolas. 
e< § 11.- 2:000$ ptisM com trabalho. 

cc No art. 25 .- Despeza provincial em 
Goyaz. Supprimi!o·se: 

<< § 3°.- 2:000$ creação de escolas. 
« § 12.- 2:000$ prisll.o com trabalho. 
« No art. 26.- Despeza provincial em Minas 

Geraes. Supprimão-se. 

« § 14.- 20:000$ prisão com trabalho. 
« § 18.- 600$ subsidio para livraria. 
e< § 19.- 2:000$ de caudeluria, que poderá 

ser arrendada, ou será deduzida da receita 
respectiva. 

« No art. 28.- Despeza provincial em Santa 
Catharina. Supprimão-se : 

« § 13.- 2:000$ pl'Í5!lo com trabalho. 

<< No art. 29.-- Despei:a provincial no Rio 
Grande do Sul. Supprimao-se : 

« § 3º.- 10:000$ creaçll.o ele escolas. 
« § 14.- 20:000S pris:io com tmbalho. 
« § 15.- 2:400$ de presos pobres e hospi· 

taes, sendo os 2:000$ que restão, sufficientes 
para os presos pobres. - Hollanda Caval
canti. » 

O Sr. Paula e Souza pede que se mandem 
imprimir, com urgeucia, estas emendas, para 
se tomar dellas um verdadeiro conhecimento, e 
se tratar deste objecto com aquella reflexão que 
se deve tratar ; e por i~so requer que se 
adie este negocio só até a~anhã ; e que no 
em tanto se passe á discussliO do projecto n. 4. 

Sendo apoiado o adiamento, entra em dis
cuss!l.o, e depois de discutido, não passa. 

Continua, por conseguinle, a discussao do or
çamento. 

São mais offerecidas, e apoiadas as seguintes 
emendas: 

« O governo fica autorizado a comprar aspa· 
tentes dus ullkiue,; militares, dando-lhes uma 

TOM(? li 

porção ue terras e outra de gado de crear das 
fazendas nacionaes do Piauhy, Malto-Grosso e 
Pará, dando-lhes juntamente uma quantia em 
dinheiro para ajuda de custo, e dando-lhes as 
passagens gratuitas, quando tiverem de viajar 
para o Piauhy e Pará. Salva a redacçã o.- Oar
nefro da Ounha .. " 

« Supprirna-se com o hibliothecario da pro· 
vincia de S. Paulo 400$000.- Carneiro dct 
Ounha." 

« Fica reduzido a 400$ o ordenado do bi
bliolhecario da bibliolbeca da provincia de 
S. Paulo,- Sá Ribas. " 

e< Emenda para ser collocada aonde devida
mente competir : 

<< As grnlificações concedidas aos officiaes de 
secretaria de estado, serão conferidas a arbítrio, 
dos ministros e secretarias de estado, podendo 
transferil·as á quaesquer o!liciaes ou empre· 
gados das repartições e:xtinclas, que sejão 
liabtís; e estes partilharáõ tambem os emolu
mentos das mesmas secretarias. Salva a re
dac~ão.- Hollanda Cavalcanti. 11 

« O porteiro e ajudante do porteiro do gabi
nete imperial terão o mesmo ordenado e grati
ficações, que percebem os porteiros e ajudantes 
das outras secretarias.-Garneiro Leão. » 

cc Comprehenda-se no orçamento da fazenda 
mais 400$ do ordenado do escriv1l.o das exe
cuções ela fazenda da prnvincia de Minas 
Gemes, cujo ordenado foi supprimido no orça
mento do corrente armo, tendo o empregado 
de que se trata trinta anno;; de serviço. Salva 
a rP.dacçào.-Garneiro L eã.o. " 

« O algodllú, além do dizimo, e 2 % de con
sulado de sahida, n!l.O pagará mais imposto 
algum.-Pereira de B rito. " 

cc Quando não passe a emenda, que alivia o 
algodào de toda e- qualquer imposição, além do 
dizimo e consulàdo de sahida, seja· abolida a 
contribuição de 60 rs. por arroba que paga na 
provincia de Pernambuco pela carta regia de 16 
de Maio de 1820.-Pereira de Brito. » 

Não é apoiada a emenda abaixo: 
<< A imposição de armazenagem, de qlle (rata 

o art. 51 da lei de 15 de Novembro de 1831, 
fica elevada á 1 °/0 sobre os generos perten, 
centes á mesa da abertura, e aos de estiva á 
1 1/~ °J.. - Pereira de Brito.» 

São depois apoiadas as seguintes emendas: 

" No § 27 do cílp. 5º, nrt. 6º, em vez de 
237:143$, seja 238:143$, accrescenlado 1:000$, 
para completar os or.ienados de 800$, devidos 
à Manoel Pereira Heitor de Macedo, escl'Ívl.\o da 
matricula, e á José Jacome Doria, escriva.o da 
pagadoria da intendencia da Marinh?. Salva 
melhor redacçao.-Rebouças. i> 

" Ao§ 27, cap. 5º,accrescente se:-0 ministro 
da marinha fica autorizado a despendei· com o 

18 
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melhoramento das barras de Cotinguiba, e rio 
Real na provincia de Sergipe, conforme o plano 
enviado pelo presidente, em conselho, a quantia 
de 4:000$000. Salva a redacçl'lo.-Fernandes da 
Silveira.» 

«Ao§ 5" do art. 4º, cap. 3°-para uniformisar 
os .ordenados das quatro meias prebendas da 
Sé da Bahia, elevando-as á 300$ cada uma, 
525$000. Salva a redacção.-Fernandes da 
Silveira.» 

,, O§ 12 do til. 1°, cap. 7º, art. 8° das emendas 
para a 3• discussao, redija-se· de modo que não 
pareça ter effeito retroactivo.-Ferreira França. ,, 

Sendo 2 e 1/4 horas, fica a discussão adiada, 
e o Sr. presidente levanta a sessM, e dá para 
ordem do dia a mesma de hoje. 

Sesst"í.o ena ,- Agosto 

PRESIDENCIA DO SR, LIMPO DE ABREU 

SuMMARJO. - EXPEDIENTE - Ordem do dia. -
Orçamento em 3" discussão. - Votação . 

Feita a chamada ás dez horas, comparecem 
82 Srs. deputados. 

Faltllo com causa participada os Srs. Moura, 
Almeida Torres, Lopes Gama, Junqueira, Bap· 
tista de Oliveira, Simões e Torres de Vas
concellos ; e sem ella os Srs. Corrêa de 
Albuquerque, Lino Coutinho, Pinto Coelho, 
Gomes da Fonseca, Clemente Pereira, Ribeiro, 
Baplista Pereira e Montezuma. 

Aberta a sessll.o é lida e approvada a acta 
da antecedente. 

EXPEDIENTE 

O SR, SECRETARIO lê os seguintes officios : 

Do ministro do imperio, acompanhando a 
representação da camara municipal, e mais ha
bitantes do lermo da extincta Villa Nova de 
S. José d'El-Rei, que se lhe exigio.-A' com· 
missão de estatistica. 

Do ministro dos negocios estrangeiros, dando . 
os esclarecimentos exigidos ácerca da liquidação 
das presas inglezas. - A' secretaria para ser 
presente á quem fez a requisiçao. 

Do secretario do senado, participando que 
o Senado approvou, e vai dirigit· á sancção, 3 
resoluções, tomadas sobre outras dos conselhos 
geraes de · provincias, sendo duas de Malto 
Grosso, desmembrando da freguezia do Sr. 
Bom Jesus de Cuiabá e erigindo em parochias 
as capellas de N. S. do Rozario, e de N. S. das 
Brotas ; e creando escolas de primeiras letras 
para meninas uas cidades de Cuiabá e Matto 
Grosso, e nas villas do Diamantino e Poconé ; 

. e uma do de Santa Catharina, erigindo em fre
guezia, a capella de S. Joao de Imaruhy. -
Fica a camara inteirada. 

Do mesmo secretario, reenviando a pro
posiçao desta cama ra, tomada sobre ontra do 
coaselho geral da provincia de Minas Geraes, 
estabelecendo a fórma de se publica1·em as leis 
e decretos na referida proviricia; a qual o se
nado não tem podido dar o seu consentimento. 
-Fica acamara inteirada. 

Sao remettidos á commissão do banco os 
officios da commissão liquidadora do banco do 
Brazil, acompanhando o relato1·io dos trabalhos 
da mesma liquidação; e a representação que 
se refere ao mesmo relatorio , 

A' commissão de pensões e ordenados, o re
querimento de Francisco Pereira Monteiro. 

Approvt\-se a redacção das resoluções, que 
approva a pensão concedida á D. Edeltrudes 
Maria Amalia de Andrade; e que autorisa o 
director de qualquer dos cursos juridicos, para 
admiltir á Antonio Alves da Silva Pinto Filho, 
a fazer acto das materias do 5º anuo. 

Lê-se, e entra em discussão o seguinte pa• 
recer: 

cc Foi visto pela com missão de poderes a in
dicaçãO do Sr. deputado José Custodio Dias, 
para que, vendo-se a arta geral da apurnção das 
eleições da provincia de Minas Geraes, se de
clare vagas se as houver e quaes são os sup
plentes, á quérn toca snbstituil-as ; e que, sendo 
examinado pela commissll.o, achou que para 
completar a deputaç:i.o daquella provincia faltão 
2 Srs. deputados, e s:i.o os Srs. : Manoel Gomes 
da Fonseca e José Feliciano Pinto Coelho ; e 
os supplentes ruais immedial.os em votos são os 
Srs. : Antonio da Rocha l<'ranco, com 221 votos; 
e Antonio Marques de S. Paio, com 198. 

cc A' vista do que, achando-se na côrte e~te 
ultimo supplente, e, em conformidade do que já 
por outras vezes se tem praticado com outros 
senhores em igualdade de circumslancias, pa
rece á commissao que se lhe eleve fazer aviso, 
afim de que venha tomar posse. 

cc Paço da camara dos deputados, em 6 de 
Agosto de 1833.-João Oand·ido de Deos e 
Silva.-ilí.. Alves Branco . » . 

O SR. GETULIO manda á mesa a seg11inte 
emenda, que é apoiada, depois de se vencer, 
que não é indicação : · 

cc Q11e se chame o Sr. Teixeira de Gouvêa, 
corno supplente do Sr. José Feliciano.-Ge
tulio. " 

Sa.o mais apoiadas as seguintes emendas : 

« E lambem o Sr. José Bonifacio de Andrada 
e Silva, para occupar, como supplente, o lu11;ar 
do Sr. José Lino Coutinho.-Rebouças. n 

« Que se chame lambem o supplente pela 
província do Rio de Janeiro, para preencher o 
lugar do Sr. José Clemente Pereira.-Castro 
Alvares. ,, 
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ORDEM DO DIA 

Continua a 3• discussão do orçamento com 
as emendas apoiadas na sess1\0 antecedente. 

Vem mais á mesa as seguintes emendas, que 
são apoiadas : 

cc Artigos additivos : 

« A. receita tanto a geral, como a provincial, 
será orçada, tomando-se o termo medio do 
total rendimento arrecadado de cada um dos 
impostos nos ultirnos 3 annos. 

<< A despeza eventual, ou extraordinaria, será 
orçada da mesma maneira.-Lobo de Souza.» 

« São permanentes todas as disposições le
gislativas contidas nas differentes leis do orça
mento de 1830 até o presente, que não dis
serem respeito á despeza e receita, ou que nao 
tiverem sido revogadas até á data desta lei.
Lob() de Souza. >> 

« Supprima-se o arl. 35 do eapitulo unico do 
tit. 4º. - Lobo de Souza. » 

« Elimine-se a suppressão do § 18 do art. 8° 
do cap, 7º, sobre a despeza da typographia na
cional. Salva a redacção.-Lobo de Souza.» 

« Ao tit. 4º, ou para ser col\ocado, conve
nientemente: 

« Artigo. O governo fica autorisado a re
formar, desde já, a administração da marinha, 
nllo podendo todavia exeeder a somma dos or
denados dos empregados da intendencia, e ar
senal de mm·inha da côrle, a quantia arbitrada 
para o pessoal do arsenal do exercito; apresen
tando ludo á assernbléa geral, para final app1·0-
vaç110.-Duarte e Silva. » 

« Os dizimos do algodão e assucar, e os sub
sidios de sabida no asssucar, e do consulado no 
algodllo, serão cobrados na provincia das 
Alagôas, no acto da exporlaçllo,-Pei·digão. » 

. « Os direitos, que o assucar e algociao, pagão 
de p1·oducç1to e exportáç!lo, ser110 arrecadados 
nns provincias productoras, no acto da sabida. 
- Perdigão. ll 

« Contemple-se na despeza do museu, o or
denado do tbesoureiro, como foi vencido em 
parecer approvado pela ca.mara. - Cunha 
Mattos.)) 

« Additamento á emenda do S1·. Perdig11o: 
« No fim accrescente-se : e logo que o seu des

pacho exceda de 100$, os despachantes gozaráõ 
do praso de 3 e 6 mezes para o seu pagamento. 
-Ignacio Joaqiii?n da Costa. " 

« T it. 3°, cap. lº, § 2º , depois da palavra-e 
molhados-accrescente-se-qnando importadas 
no irnperio, e no aclo de seu despacho, para 
consumo-e continue o arligo.-Duarte Silva. » 

« Art. 6º, § 9º, os escravos que passarem 
para o fardim Botanico sejão a contento do di
rector.-Salva a redacç!lo.-.,lfaciel, " 

(( A armazenagem, depois de 40 dias, será na 
raz9.o de¼ º/0 do seu valor ao mez.-Maciel." 

(( Provincia do Rio Grande do Norte. 
- Com as just.iç1ls territoriaes em lugar de 
400$, sejão 2:400$, que já o presidente, 
em conselho, marca para o~ dons juizes 
de direito das duas coman!as.-Brito Gue,·,·a." 

« Supprima-se o art. 4º das emendas, e em 
seu lugar substititua-se o seguinte : - As gra
tificações dos officiaes da contadoria da revi
são, serão permanentes, e iguaes ás dos officiaes 
da secretaria do tribunal do thesouro, segundo 
foi determinado na lei do orçamento do anno 
passado. - Alves Branco. " 

« NM haverá aécumulaçll.O ,ie ordenados 
dos empregados que servem, tendo a opção 
no artigo relativo. Salva . a redacção. - Car
neiro da Cunha. » 

(< Para a illnminação da cidade de Olinda 
4:250$000. - Manoel Ignacio de Carvalho. " 

« O ordenado dos desembargadores será re
duzido a 2:400$, não havendo differença 
entre os presidentes das relações e os mesmos 
desembargadores. Salva a redacçllo.-Oarneiro 
da Cunha. » 

« A imposição sobre a armazenagem das 
alfandegas, é elevada á ¼ °/..-Carneiro da, 
Cunhei. » 

« Tit. 4º, capitulo unico. Os pagamentos, 
que o governo do Brazil tem ainda de fazer, 
como deposita rio das .E, 300.000, que o da G!'li. 
Bretanha dá µara a indenrnisaçllo dos donos 
e carregadores dos navios apresados por em· 
barcações inglezas na costa d'Africa, se façno 
por prestações na e onformidade da lei de 13 
de Novembro de 1827. - O deputado Custo
dio Dia.~. » 

Não sll.O apoiadas as seguintes emendas : 

(< O imposto denominado - sisa - fica 
reduzido a 5 °/. sendo pago á vista. 

,e Paço da camara dos deputados, em 6 de 
Agosto de 1833. - P erdigão. " 

« Fica provisoriamente suspensa a creação 
de novas escolas em todas as províncias do 
·imperio, até que se estabeleça um systema 
mais analogo ás acluaes circumstancias, em 
que se acha o Bt·azil, afim de que se tire 
melhor resultado de uma tão prodigiosa som ma 
despendida, comprehendida no artigo relativo 
ás despezas para a instrucç9.o primaria, Salva 
a ·redacçll.O . - Carneiro da Otmha. » 

« O arroz d'ora em diante não pagará di
zimo. Salva a redacçâo . - Gosta Ferreira. " 

Julgando-se discutida a materi~, são ap
provadas as ernenrlas do Sr. Hollanda Caval
canti aos §§ 9º, 11, 12 e 13 do art. 3º ; ao 
§ 4º do art. 6º ; ao § 6º do art. 7º ; ao § 11 
do art. 8°; aos §§ 18 e 1!) do art. 26 i e ao 
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tit. 4°, capitulo unico sobre as gratificações dos 
officiaes das secretarias de estado ; sendo re~ 
jeitadas todas as outras emendas do mesmo 
senhor. 

São approvadas as do Sr. Carneiro Leão 
ao § 5º do art. 3º ; e ao § 11 do art. 8º ; as 
do Sr. Carneiro da Cunha ao § 12 do art. 3° ; 
ao§ 3° do art. 4°, marcando os ordenados dos 
desembargadores das relações ; ao tit. 3º ca
pitulo unico sobre a · imposição nas casas de 
leilão ; e ao tH. 4º capitulo unico sobre a ac
cumulaçao de ordenados, sendo rejeitadas as 
outras emendas do mesmo senhor. 

Approv!ío-se as do Sr. Lobo de Souza 
ácerca da typographia nacional ; da perma
nencia das disposições legislativas contidas em 
differentes leis de orçamentos desde 1830, que 
n!ío respeitem á despeza e receita ou que n!io 
tiverem sido revogadas ; e sobre o orçamento 
da receita tanto geral, como provincial ; sendo 
rejeitadas a do mesmo senhor, quanto ao orça
mento da rlespeza eventual, ou exlraordinaria ; 
e a de suppress!ío do art. 35. 

A emenda do Sr. Duarte Silva ao tit. 4º• 
é approvada, e rejeitada a do mesmo senhor 
ao lit. 3u, cap. l°. 

A do Sr. Odorico Mendes, elevando a quatro 
os correjos das secretarias de estado, é appro
vada ; sendo rejeitada a do mesmo senhor 
ácerca dos correios do imperial gabinete. 

E' approvada a emenda do Sr. Cunha 
Mattos, dando 2:000$ para a commissào de 
estatística e rejeitada a do mesmo senhor, 
quanto ao thesoureiro do museu. 

A do Sr. Maciel ao tit. 3º, cap. 1 •, é ap
provada, 1:) rejeitadas as outras duas do mesmo 
seuhor. 

E' appl'ovada a do Sr. Rebouças ao § 27 
do cap. 5°, ar!. 6°, e rejeitada a outra ao§ 19 
do mesmo artigo. 

S!io tambem approvadas as emendas do 
Srs. Palacio e Ferreira ; assim como a do Sr. 
Fernandes da Silveira ao § 27, cap. 5º, art. 6° ; 
seu do rejeitada a deste senhor ao § 5º, do art. 4º, 
cap. 3º; e ficando comprehendidas nas vota-. 
ções as dos Srs. Soares da Rocha e Sá Ribas. 

S!io rejeitadas as duas emendas do Sr. 
Pereira de Brito, e as dos Srs. Alves Branco, 
Manoel Ignacio de Carvalho, Custodio Dias e 
Perdig!ío ; ficando prejudicada a do Sr. Ignacio 
Joaquim da Costa. . · 

O Sa. SEcaE'rA.R10 OooR1co lê o officio' do 
mini_stro do imperio, respondendo que a re· 
gencia, em.nome do Imperador, receberá a de
putaç!ío que tem de levar á sanc<,li.o um pro· 
jecto de lei, sexta feirn 9 do corrente ao meio 
dia. 

Fica a camara inteirada. 

O SR. PRESIDENTE nomêa para a mesma 
deputaçao os Srs. Sá Ribas, Toledo e Mon· 
teiro de Barros ; e dá para oi-dern do dia 8 
dCl Agosto: 

Discussao dos projectos de lei annexos ao 
orçamento ; · 

Projecto de lei deste anno sob o n. 132. 
Levanta-se a sessão ás 2 e 3/4 horas. 

Ses•ão em 8 de Agoeto 

PRESIDENCIA DO SR. Llit!PO DE ABREU 

SunrnARIÓ.- Expediente.- P1·ojecto de terra e 
sob1·e a moeda de cob1·e.-Discnrsos dos S-rs. 
Panla Souza, Rebouças, Carneiro Leão, 
Henriques de R ezende, Oassicino, :Monte
zuma e Oalmon.-Ordem do dia.-Additivos 
ao wçamento. 

A's 10 horas faz-se a chamada, comparecem 
82 Srs. deputados. 

Faltão com participaçil.o os Srs. Moura, Lopes 
Gama, Araujo \Tianna, Junqueira, Baptista de 
Oliveira, Almeida Torres e Simões; e s·em ella 
os Srs. Pacheco Pimentel, Corrêa Albuquerque, 
Lino Coutinho, Veiga, Pinto Coell:io, Gomes da 
Fonseca, Miranda e Clemente Pereira. 

Abertá a sessão é lida a acta da antecedente 
e approvada. 

EXPEDIENTE 

O SR. 1º SECRETARIO dá conta dos se• 
guintes officios : 

Do ministro interino da justiça, cobrindo o 
officio do bispo de Pernambuco, que serve de 
informação ao requerimento dos moradores de 
Mornbaça ·na freguezia de Quixeramobim da
quelle bispado, que pedem a creaç!lo de uma 
nova freguezia desmembrada daquella, bem 
como a resposta do parocho respectivo sobre o 
mesmo objecto.-A' commissao ecclesiastica. 

Do ministro do imperio, transmittindo o re• 
querimento dos lentes do curso jurídico da 
cidade de S. Paulo, em que pede se lhes faça 
effectivo o pagamento do accrescimQ de venci· 
mento de seus ordenados equiparados aos dos 
desembargadores da relaç!1o do districto, a que 
pertencem.-A' commissao de pensões e orde
nados. 

Do ministro da fazenda, remettendo a certidão 
do numero de cessões de apoiices do banco, 
feitas desde o lº de Maio até 30 de Junho deste 
anno, exigidas ecn 18 de Julho ultimo.-A' com
missão do banco. 

Do mesmo ministro, remettendo por copia, 
com os documentos originaes, os decretos de 
16 e 18 lle Julho ultimo, pelos quaes foi conce
dida a pensao annual de 400$ á D. Mariano,\ 
Felippa de Assis, viuva do fallecido contador 
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da junta da fazenda da provincia de Minas Ge
raes, Francisco de Assis de Azeredo Coutinho · 
e a José Antonio Barboza a titulo de pensl!.o o~ 
100$ annuaes, de qu6 gosava em virtude do de
creto de 18 de Maio de 1811, que o exonerou 
do exercicio de recebedor do ;;ello, elc.-A' 
commissllo de pensões e ordenados. 

Do secretario do senado, cobrindo a seguinte 
proposiçao do mesmo senado sobre a moeda de 
cobre. 

« A assernbléa geral legislativa decreta: 

<e Art. lº. Todas as moedas de cobr.e, ora 
em circulação neste it!lperio, ser!l.O compradas 
ou resgatadas pelo governo ao preço de 1$280 
por libra, tendo-se atlenção ao cobre especial 
de algumas províncias, para ser remido; se
gundo o valor da sua ecmssao. 

« Art. 2º. As moedas de cobre conhecida
mente falsas, serão cortadas e pagas a pezo na 
razão de 240 réis a libra . O conhecimento da 
moeda de cobre falso se regula rá ou pela visível 
imperfeiçao do seu cunho, ou por conter dirni
nuiçao da 16· parte do peso com que foi emit· 
tida. 

" Arl. 3º. Este resgate, ou compra se fará em 
cada uma das provincias no mais curto espaço 
de tempo, que fôr possível, e que não deverá 
exceder a dous mezes depois da publicaçll.o, 
que deve fazer o ministro da fazenda na pro
vincia, onde estiver a côrte, e nas outras os 
seus respectivos presidentes. 

<r Art. 4º. O ministro da fazenda na província 
da côrte, e os ·presidentes das outras províncias 
escolheráõ pessoas babeis, e de credito, para 
formarem commissões de tres membros cada 
uma, quantas julgarem necessarias para o bom 
desempenho de ta.o importante operaç!lo, se· 
gundo as distancias, e o calculo da circulação 
monetaria. 

cc Art. 5•. Estas com missões se regularáõ 
pel:.s instrucções, que lhes der. na provincia em 
que estiver a côrte, o ministro e secretario de 
estado dos negocios da fazenda, e nas outras os 
seus presidentes. 

« Art. 6º. As com missões nomeadas poderáõ 
chamar as pessoas, que julgarem precisas para 
os ajudarem, e assalariar os operarias, que 
forem necessarios ; sendo toda a despeza feita 
pelas thesourarias das províncias. O ministro <la 
fazenda na província da côrle, e nas outras os 
seus presidentes arbitraráõ as gratificações que 
devem ter os empregados nestas commissoes. 

"Art. 7º. Os donos das moedas de cobre á 
vista da cautela, que lhes devem dar os thesou· 
reiros e membros das commissões do resgate 
com declaração do peso das que forem en· 
tregues, receberáõ lambem por peso todas as 
moedas, que se acharem boas, depois de ca· 
rimbadas, indicando o carimbo o seu valor, que 
será a quarta parte do aclual. 

« Art, 8º. Parn pagamento dos tres quartos 

restantes, e do preço das moedas falsas resga
tadas na fórma do art. 2º, receberáõ os por
tadores cedulas, assignadas pelo lhcsoureiro, 
e mais membrns do conselho do resgate, e pelo 
inspector da thesourari:i. da respectiva província, 
ou por um official da mesma thesouraria, 
por elle nomeado . 

« Art. 9º. Estas cedulas correráõ unicamente 
na mesma provincia, em que forem emittidas ; 
e sendo consideradas, como divida nacional, 
poderáõ circular, e entrar em todas as trans
acções e pagamentos, como moeda corrente, 
emquanto se não remirem pelos fundos á esse 
fim destinados. 

" Art. 10. A som ma pertencente a cada 
província, para pagamento das cedulas, será 
annualmente fixada1)elo corpo legislativo, sobre 
proposta do ministro da fazenda, dando conta 
do total rendimento das contribuicões desti· 
nadas para o mesmo pagamento. · 

"Art. 11. Estas cedulas, ou notas fiduciarías 
serao de pequenos valores, para facil idade das 
transacções, sendo a mínima de 500 réis, e a 
maxirna de 100$000. 

« Art. 12. Findo o prazo estabelecido, que 
será improrogavel para a entrega da moeda de 
cobre em cada província, correráõ quer eslejilo 
carimbadas quer na.o, todas as moedas boas, 
pela quarta parte do seu antigo valor nominal, 

« Art. 13. Nos pagamentos legaes, e em 
quaesquer outras transacções, n!lo havendo es
tipulaç!lo em contrario, ningnem será CJbrigado 
a recebe,· em moeda de cobre mais de 5 °/. na 
somma total do pagamento. 

« Art. 14. O go v.erno nllo poderá fazer 
cunhar moeda de cobre sem lei, que o deter· 
mine. 

,e Art. 15. Todas as moedas de cobre co
nhecídamente falsas, depois do prazo marcado 
para sua apresentaç!l.o, sera.o apprchendidas, e 
tomad,,s por perdidas. 

« Art. 16. O,s fabricadores, e introductores 
de moeda falsa ser1lo punidos com a pena de 
galés, pelo duplo do tempo de pristl.o, que no 
codigo criminal e~tá designado a cada um destes 
réos, e o dobro da multa correspondente, me
tade para a camara municipal do districto, e a 
outra metade para o apprehensor, ou denun- -
ciante, além da perda da moeda achada, e dos 
objectos destinados ao fabrico, para a fazenda 
nacional. 

cc Os traficantes e trocadores da moeda falsa 
incorreráõ nas penas impostas por esta lei aos 
introductores da mesma moed,1 falsa. 

" Art. 17. Os fabricadores, falsificadores e 
introductores de notas, cautelas, cedulas e pa· 
peis fiduciarios da naçao de qualquer quali· 
dade e denomiuaçao que sejao serlio punidos 
com a pena de galés pelo duplo do tempc> de 
prisão imposta no dito codigo aos réos desfa na· 
tureza, e do dobro da multa correspondente, 
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além da perda das notas e papeis achados, e 
das machinas e utensilios destinados á esse 
fim. 

(( o producto destas multas, e dos objectos 
apprehendidos, ter!lo a tnesma applicaçãO, que 
está decretada no artigo antecedente. 

« Art. 18. O governo dará as instrucções e 
ordens necessarias, para que a presente lei 
seja executada com a maior brevidade, e se
gurança passiveis; e as cedulas destinadas ao 
re~gate do cobre serão substituidas ao menos 
uma vez por anno. 

,, Arl. 19. Uma lei especial designará os 
fundos necessarios para o resgate, e pagamento 
das cedulas, que v!lo substituir ao cobre em cir
culação. 

" Paço do senado, em 6 de Agosto de 1833. 
-Bento Barrozo Pereira, presidente. - L. J. 
Duque-Estrada Fu1·tado de Mendonça, 1 º secre
tario. ~ Liiiz J1JBé de Oliveira, 2º secretario.» 

O Sr. Paula a Souza diz que deseja, que 
o projecto se imprima com urgencia, mas 
que vá uma copia delle á uma commissão 
especial afim della dar o seu parecer. 

E' ar!millida á discuss!io esta prnposiçrw do 
Sr. Paula e Souza. 

O Sr. Rebouças diz que se oppõe a seme
lhante innovação ; que, se o Sr. deputado acha, 
que o projecto merece emendas, no aclo tia 
niscussliO, Ih 'as faça; que desgraçadamente, 
q uantas commissões se tem nomeado para 
tratar de semelhante materia, , .ó tem ser
vido para dar azo ás calamidades publicas ; que 
se ha alguem, que queira emendar o projecto, 
o emende ; que se declare solemnemente 
contra todas as protestações com que se queira 
r!emorar este negocio. O illustre orador depois 
de ter feito mais algumas observações, conclue 
dizendo, q·ue elle quer mostrar desta ma
neira, que o corpo legislativo nesta casa nn.o 
trata das suas obrigações, e que o Brazil vive 
na maior desgraça, e a sua provincia em par
ticular. 

O Sr. Carneiro Leão diz que o corpo legis
lativo tem tratado das suas obrigações ; que o 
que se pretende agora, é que este projecto vá á 
imprimir, e á uma commissão; que acha, que 
nenhuma materia é de maior ponderação do 
que esta; que 11!\o é pois novo nesta 
casa remel(e?·em-se projectos vindos do senado 
á uma commissllo especial; que é cousa que 
se tem repetido muitas vezes; que a commissão 
pois, se deve nomear, porque ella é necessaria, 
e que se os seus trabalhos, não correspondem, 
ã maioria da casa, não se pet·de nada com isso ; 
e conclue declarando, que vota pela commiss!io 
especial. 

O Sr. Henriques da Razande diz que era de 
volo, que este projecto vá á uma commissao, 

mas sem pre.juizo da discussão, logo que elle 
venha impresso. 

O Sr. Cassiano diz que a discussão <lesta 
materia, havia de tratar-se com sangue frio, 
como se devem tratar todas as outras discus;ões, 
que se deve, pois, procurar o fim pelos meios 
melhores passiveis ; qne a commiss!io especial 
neste objecto, não faz sen!iO demorar o negocio, 
que assim se ha de entrar em uma discussão 
muito peior; que ninguem pois sujeita o 
seu voto ás idéas de uma commissão ; e qlle 
vota contra is to, porque demorará a decisão 
deste objecto, que é preciso não conhecer o es
tado do Era.til a respeito do cobre, para não 
pretender prompto remedio a este mal : diz 
mais o illustre deputado que até na sua pro
vincia, uma mulher não achando quem lhe qui
zesse aceitar o dinheiro que tinha para comprar 
o necessario para sustentar seus filhos, se 
suicidára; que é pois do rigoroso dever da ca
mara dar um remedia á isto, seja elle qual 
fôr; qne a provincia da Bahia e a de Per
nambuco, são ;is que se achão no maior apuro ; 
e que o Rio de Janeiro já se ia achando neste 
mesmo apuro; e conclue dizendo,que uma com
missão nilo vai fazer mais nada, senno demorai· 
por 8 ou 10 dias o negocio ; que já se acha no 
fim da sessão, e nada de remedio ainda para a 
moeda de cobre ; e é pois da providencia do 
corpo legislativo abreviar o negocio o mais que 
puder, e que portanto se deve desprezar a no
meação da comrnissllo. 

O Sr. Paula. e Souza diz que concorda em 
que se nomêe a co11~missão sem i11terrupçllo 
da discussl'l.O. 

O Sr. Montezuma diz qne sente a mesma ne
cessidade de que este negocio se decirla quanto 
antes ; que bem conhece, que a província da 
Bahia precisa de umn medida II tal respeito, e 
que é por isso mesmo que volu pela norneuçno 
de uma commissao; e que quernnclo ·ene de
putado a maior promptidao na decisno deste 
negocio, é que vota que vá á uma com missão , 
que no projeclo se apresenta uma questno nova ; 
que alli se trata de uma remissao; que a com
missao pois nll.o vai retardar este objecto, mas 
sim dar um centro á discussllo ; que a materia 
é de grande interesse publico ; e que emquanto 
á provincia do Rio de Janeiro, elle deputado 
diz, que se acha muito melhor, do que estava, 
que antes se p~gava o cobre com 40 °/., e que 
hoje na.o se pagando nada por elle, tinhãO os 
pobres nas suas algibeiras esses 40 °/o ; que em
fim vota pela commissllo. 

O Sr. Calmon diz que 11011tem fôra de opi
nião, que nao se nomeasse semelhante com
missão, mas é porque não sabia, que o pro
jecto, que tinha vindo do senado era um 
projecto novo ; que este projecto propõe sim
plesmente uma t·eulisslío de cobre, e que falia 
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em contríbuições, ele.; que elle é imperfeito 
e inexequive). Depois de ter feito mais algumas 
reflexões, conclue dizendo, que é de opiniao, 
que este objecto vá á urna commissao ; e que 
deixa á consíderação da camat·a a nomeação 
desta commiss1lo; que será Lom, que se nomêe 
uma commiss1lo homogenea, e que a camara 
na sua eleição procure pessoas que pc.ss!1o re
mediar este negocio. 

Julgada suffkientemente discutida esta ma
teria resolve a camara que o projecto vá á 
uma commiss1lo especial, na fórma da proposta 
do Sr. Paula e Souza. 

E' remettida á cornmissão das camaras mu
nicipaes a representaç1lo da camara_ ~u~icipal 
da villa de Iguassú, reclamando a remnd1cação 
de seu termo de que fôra esb1ilhada pela nova 
divisão feita pelo conselho presidencial. 

A' commissão de commercio, "industria e 
artes o officio do visconde da Pedra Branca, 
acon;panhado de uma carta de José Ferreir_a 
Borges, cidadllo portuguez, offerecendo á consi
deração do governo do imperio um projecto ~e 
codigo commercial, áfim de que qnando seJa 
aceito, entrar-se em ajuste com elle sobre a sua 
propried,1de. 

E requerendo o Sr. Ernesto que tambern 
vá á com m issao de j ustiç~ civil, não passa. 

A' commissno tle petições, os requerimentos 
de D. M:arianna Henriqueta Ferreira de Brito; 
de Edu,irdo de Ewald, de Jono Teixeira Bar
bosa e de Jo!l.o José T eixeira da Costa. 

Propondo -se a lll'gencia para se nomear a 
commiss:io especial, a que tem de ir a propo· 
siçao do senado sobre a moeda de cobre, é 
apoiada e vencida ; e procedendo-se á nomeaçao 
sllo nomeados os Srs. Paula Souza com 41 
votos, Vasconcellus com 40 e Lédo com 39. 

E' posta á volaçao a urgencia para hoje 
mesmo se nomear a commiss!l.o especial, e ap
prova-se. 

Passa-se á eleiça.u da referida commissão, e 
sabem eleitos os Srs. Paula e Souza com 41 
votos, B. Vasconcellos com 40, e Lédo com 39. 

O SR. PRES!OENTE diz á camara que o Sr. 
Vasconcellos, em consequencia das suas mo
lestias, pede dispensa de ser membro da di ta 
commissao. 

ConSL1llada a camara, decide pela negativa. 

ORDEM DO DIA 

Entrando em discussão o decreto n. 2 com a 
emenda do Sr. Paula Souza, apoiada na sessllo 
anterior, é esta retirada á requel'irnento do 
seu aulor. 

Vêm á mesa e são apoiadas as seguintes 
emendal!l: 

« Que n!lo se possa vender, mas só arrendar a 
fabrica de ferro de S. J ollo de Ipanema, com tanto 
que o arrendamento no.o exceda a 20 annos, e 
que esta medida se execute desde já. Salva a 
redacçll.o.-Pattla Souza." 

" Ao art. 4º, accrescente-se : - cessando 
quanto á esta ultima a consignaç!l.o de 3:336$ 
concedida na lei do orçamento. - Vieira 
Couto. )J 

Cerrada a discussao sao rejeitados os arts. 
1º, 2º e 3"; e approvados os 4º, 5", 6º e 7º ; bem 
como as duas emendas ; e julgando-se finda a 
2• discussão, o Sr. Ferreira da Veiga propõe a 
urgencia para entrar em 3• que é apoiada e 
vencida : 

Vêm á mesa e s!l.o apoiadas as seguintes 
emendas: 

« Do art. 4º t ire-se a palavra-vender. -
Lobo de Souza. » 

cc Ao art. 5º-depois das palavras-será pcr
petuo-accresc,mte-se-assim como o é o dos 
terrenos de marinha. Salva a reda.cção.-Lobo 
de So·uza." 

« Offereço como emendas additivas aos arts. 45 
e •16 do projecto da comrnissao rle orçamento : 
eu1 lugar da palavra - annex.o - diga-se -
adjacentes.- Maciel. ii 

" Em q11anto se n!l.o promulgar uma lei de 
sesmal'ias, fiea autorizado o governo na côrte e 
presidentes em conselho, a arrendar as terras 
devolutas pertencentes ao estado.- Fernandes 
dei Silveira. » 

Nao sao apoiadas as seguinte;; emendas : 

" Fica o governo na côrte e os presidentes 
nas provincies, autorizados a reivindicar os ter
renos nacionaes que estej1lo illegalmente pos
suídos, fazendo-os arrendar á aquelles que os 
tem cultivado. S alva a redacçao.- Fernandes 
da Silveira. " 

<< O aforamento dos terrenos marinhos des
occupados será feito, como já está determinado, 
etc.- Oarnefro da Uunha. » 

cc O governo da provincia do Rio de J~neiro, 
e os presidentes, em conselho, nas demais pro
víncias, fic1l0, etc. - Costa Ferreira. " 

Finda a discussão são approvadas as emendas, 
menos a do Sr. Fernandes da Silveira, e com 
ellas adaptado o projecto, que é remettido á 
commissão de redacçao. 

Entra em discuss!!.O o decreto n. 3 annexo ao 
mesmo orçamento; e o Sr. Getulio manda á 
mesa, e é apoiada a seguinte emenda : . 

« Que se façil.O por prestações, á aprazunento 
das partes, os pagamentos gue o governo te~1 
ainda de fazer para conclmr o das 300 mil 
libras sterlinas, que o governo inglez mandou 
parn indemnização dos donos e carregadores 
dos navios apresados na costa d'Africa, por em• 
barcações britannicas.- Gttulio, J> 



Câmara dos Deputados - Impresso em 13/01/2015 14:27 - Página 1 de 4

144 SESSÃO EM g DE AGOSTO_ DE 1833 

Dada á hora fica adiada. 
O SR. PRESIDENTE dá para ordem do dia 9 

o seguinte: 
Discuss!\o da resolução impre$sa sob n; 137 

deste anno. 
2• discussão cio projeclo de lei deste anno 

sob n. 132. 
Ao m_eio dia as seguintes pmpostas : 
De S. Pedro do Sul, a 8" no impresso n. 10 

de 1831. 
De Pernambuco, a 3• no impresso n. 49 de 

1831. 
Da Parahyba, a 8' no impresso n. 131 do 

anno passado; e deste anno a 7• no impresso 
n. 72. 

De Santa Ca!liar•na, a 2• deste anno no im
presso n. 14, e a 2• no impresso n. 15. 

De Minas Geraes, a 2• no impresso n . 49. 
De S. Paulo, a do impresso n. 44, e a 1 ", 3·, 

5ª e 6• no impresso n. 43. 
Das Alagôas, a do impresso n.101 approvada 

. pelo senado. 
De Goyaz, a do impresso n. 46 approvada 

pelo mesmo senado. 
Do Maranha.o, a 2', 3ª e 4• no impresso n. 42. 
Levanta-se a sessl:lo depois das 2 horas da 

tarde. 

~ 

Sessão e01 9 de A.gosto 

PRESIDENC:IA DO SR, LIMPO DE ABREU 

SmtMARIO, - ExpeJienle.- Ordem do dia.
Projecto sobre l<'rancisco Thoinaz de Figuei
redo Neves.- Oreação das giwrdas policiaes. 
- D-íscwrsos dos 81's. Bapt-ista Pel'eira, To· 
ledo, Ounha Mattos e Paula e 80-uza.- Vo
tação. 

A 's 10 horas feita a cliamada achao-se pl'e· 
sentes 80 Srs. deputados. 

Faltão com causa participada os Srs. Pi
mentel, Antonio Joaquim de Moura, Lopes 
Gama, Araujo Vianna, Junqueira, Martim, Can
diào Baptista e Paula Simões ; e sem ella 
os Srs. Cavalcanli, Hollanda, Corrêa de Al
buquerque, Lino, Pinto Coelho, Lemos, Gomes 
da Fonseca, Clemente Pereira e Lédo. 

Aberta a sesslio lê-se e approva-se a acta da 
antecedente. 

EXPEDIENTE 

O Sn. 1° Si;;CRETARJO faz a leitura dos se-
guintes officios : · 

Do ministro da justiça interino, solícilando a 
rcst ituiçao do breve, que !'eme!lez·a para a re
forma dos monge$ Lenedictinos no caso de n:i.o 
ser já preciso na camara.- A' secretaria, afim 
de se verificar a prettndida remessa. 

Do mesmo niinislro, expondo os motivos em 
que se fundá t'a o ~o·verno para aposentar a 

Luiz ' Sauter, contil].UO do supremo tribunal de 
justiçi\,- A' commissão de pensões e orde
nados. 

Do ministro da fazenda, submettendo á ap
provação da camara as aposentadorias conce
didas a Joaquim José da Silva e José Pedro 
Pereira.- A' mesma commissao. 

Do secretario do senado, solicitando os pa
peis, que possi:\o servir de illustraçao, ácerca 
da resolução desta camara, autorizando o go
verno para soccorrer com 600$ por. uma vez 
sómente, em Montpellier á Francisco Luiz de 
Souza, e com a mesma quantia por espaço de 
tres annos na Europa á Manoel de Araujo Porto 
Alegre.- A' secre taria para serem remettidos 
os papeis, que houverem a semelhante res
p1:ilo. 

Do mesmo secretario, participando que o 
senado adoptou, e vai dirigir á 'imperial sancção, 
a resoluçao tomada sobre proposta do conselho 
geral do Piauhy, para que hajão barcas nos rios 
1fanga, Santo Antonio e Rstanhado.- Fica a 
camara inteirada. 

Do referido secretario, incluindo uma pro
posiçM do senado, autorizando o governo para 
conceder aos empregados no correio geral desta 
côrte, a titulo de gratificação, o augroento 
que entender justo, nos seus vencimentos.
Manda-se imprimir a resoluçao com urgencia. 

Vai lambem com urgencia á 3~ commissão 
de fazenda um officio da camara municipal da 
villa de S . Sebastiãü da Bana Mansa ; á de con
stituição um requerimento do padre Antonio 
Joaquim do Nascimento; á de petições, outro 
dito de Loul'l!nço Antonio do Rego ; e á de jus
tiça cívil, dous ditos de ,Joaquim Pinheiro de 
Campos. 

E' lido o requerimento de Ftancisco Antonio 
do Rego, escrivl:lo do thesoureiro do museu 
desta côrte, em que pede ser inclui do na lei do 
orçamento, com o ordenado, que já por um 
parecer de uma commissllo, lhe havia sido 
conferido. 

O SR. P RESIDENTE diz que este requerimento 
vai á commissão de redacção. 

O Sr. Cassiano diz que a camara já tinha 
approvado um parecer, para entrar este negocio 
na lei do orçamento. 

O Sr. Lobo de Souza. confirma o que acaba 
de dízer o illuslre deputado, e accrescenta, 
lhe parece, que nao é com justiça, que se 
poderá n egar o ordenado á Ulll homem que 
tem servido lanlos :mnos sem ordenado. 

O Sr. Cunha. Ma.ttoa diz que este negocio 
já está decidido pela camara ; e qlle o parecer 
da commissão nllo póde ficar p1·ejudicado. 

Consultada a camara sobre este objecto, re
solve que vá o requerimento á commissào de 
redaçllo. 
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O Sr. Oorrêa Pacheco diz que a commissão 
mixta para a reforma do codigo, concluio 
os seus trabalhos e q_ue as emendas já se estão 
copiando, mas que julga conveniente offerecer 
á consideração da camara, dous projeclos s~
parados das emendas ao codigo. 

O SR. 1• SECRETARIO faz a leitura dos refe
ridos projectos, que vao á imprimir. 

PROJECTOS 

" A assembléa geral legislativa resolve: 
« Art. lº. Todo o cidadão que entender que 

elle ou outrem sofi'rem uma pris!l.o, ou con
strangimento illegal em suas pessoas, têm di
reito de pedir uma ordem de segurança indi
vidual, ou habeas corpus. 

« Art. 2º. A petição para urna tal ordem deve 
designar: · 

« § lº. O nome da pessoa que sofüe a vío
lencia e de quem é della causa. 

« § 2º. O conteúdo da ordem por que foi re
rnettido para a prisão, 011 dec]araçllo explicita de 
que sendo requerida lhe foi denegada. 

« § 3º. As razões em que fonda a persna,ll.o 
da illegalidade da prisão ou constrangimento, e 
assignalura da pcssôa. 

« Art. 3º. Qualquer juiz de direito, ou mu
nicipal, dentro dos districtos da sua jurisúicçllo, 
á vista de uma tal petiçno, tem obrigação de 
mandar pa\lsar immediatamente a ordt:m de 
segmança individual, salvo constando eviden
temente que elln 11110 tem lugnr. 

" Art. 4". A onlcm U()VC sei• escripta pelo es
crivno, e ussil!1111rla pelo juiz, sem cmulumcnto 
algum, e n 'cllu se deve l'Xplicill\lncnto 01·d~11ur 
l\O detento!", ou cai·c<!ruiw, c1uu donll"o de cc1·to 
le111po e em ce!'lo lt1gur, vc11llll 11prcsc11tnr pc
runte o juiz o queixoso, e du1· tis 1·11zOcs do seu 
procedimento. 

11 Art, 5°. As ol'dcns serno pl'irncfro upl'C/iiCll· 
ll\dns ao detentor ou cu1·cercirn, e quando clles 
rillo ns quefrno recebei·, lidas cm ulta voY., S•!r!lo 
at1lxadas na sua poria, 

" Art. Üº. O olficial passará a certidaojurada, 
á vista da qual o juiz ,uandi.lrá passar ordem de 
pris1!.o contra o desobediente, que sel'á execu
tad_a como determina o cap. 6º do tit. 3° do co
digo do processo. 

11 Arl. 7º. O detentor, ou carcereiro, depois 
de preso será levado á presença do juiz, e se ahi 
se obstinar a nao responder ás perguntas que o 
juiz houver de lhe fazer na fól'ma do art. 4º, 
será recolhido á cadêa e processado. 

" Art. 8°. Neste caso o juiz dará as provi· 
de11cias, para que o paciente seja tirado da de
tenção, pelos meios eslabe\ecidos no cap. 7º do 
tit, 3° do codigo do processo, estando em cas>1 
particular, ou por quaesquer outras compatíveis 
com as ·leis, estando _em prisll.o publica, para 
que se effeclue o seu comparecimento. 

11 Art. 9º, Nenhum motivo excusará o de-
TOMO li 

tenlor, ou carcereiro de levar o paciente, salvo 
impossibilidade ; neste caso o juiz irá, 011 

mandará fazer por commisst\o a diligencia. 
« Art. 10. Se o juiz examinando achar que de 

faclo o paciente está illegalmente detento o sol
tará. 

11 Art. 11. A prisão, ou detenção j11lgar-se-ha 
illegal : 

" 1°. Quando quem o mandou prender nM 
lenha autoridade de o fazer. 

« 2". Quando o réo esteja na cadêa, sem ser 
processado, por mais tempo do que marca a 
lei. · 

<< 3º. Quando tem expirado o tempo da pena. 
« Art. 12. Se a prisa.o é em consequencia do 

processo civil, que interesse á algum cidadão, o 
juiz nM soltará o preso sem mandar vir essa 
pessoa, e ouvíl-a summariamente perante o 
queixoso. 

" Art. 13. Sendo possível ao juiz, requisitará 
de quem ordenou a · pris!l.o todos os esclareci
mentos, que provem sua legalidade por escripto, 
antes de resolver a soltura do preso. 

<< Paço da camara dos deputados, em 6 de 
Agosto de 1833.-.IJim·quez de lnhainbupe.
Jusé Cnrrêa Pacheco e Silva.- Viscondi: de 
Conyonlias do Campo. - Antonio Jfa·ria de 
.Moura.-João Antonio Rodrigues Carvalho. 11 

" A assembléa geral legislativa resolve: · 
u Art. lº. A disposiçtl.o provisoria ácerca da 

mlminislração da justiça civil, sanccionada pela 
lei de 29 de Novembro de 1832, observar-se-lia 
com as seguintes declarações: 

« Art. 2°. Todos os processos de qualquer na· 
tureza e qualidnde, que tiverem de ser senten· 
ciado~ deliuitivamenle nas relaçoes do imperio, 
scrllo vistos, examinados e 5euteucíados por 
cinco juizcs. 

(( Art. 3º. [i'indos os termos assignados ás 
partes para arrazoarem a final, o desembar· 
gador, a quelll o pl'Oce~so fôr distl'Íbuido, será 
o rela.lo1·. Este, depois de o haver examinado, 
µorá nelle a sua nota de-visto-com a data e 
assigna.tura, e o passará em mesa ao desembar· 
15ador, que immedialatuenle se lhe seguir, o 
qual procederá da mesma fórma, e assim por 
diante até ao quinto. -

11 Art. 4º. O ullimo -desembargador entregará 
o processo ao presidente, afim de ir dando 
para ordem do dia os mais antigos, e segundo a 
natureza das causas, e tantos quantos rnzoavel
rnenle S\l possão decidir na sessão. 

« Art. 5º. O relator no dia designado exporá 
em mesa, perante os demais adjuntos, o r,ome 
das partes, a especie que nelle se Lrata ; e de
pois de co11forirem os juízes, o presidente to-
1naní os votos singulanneu[l', principiando pelo 
relator, e depois seguiJ11menle pclo:i adjuntos, 
devendo cada um dar succintamente a l'aL!l.o do 
seu voto. 

<< ,\.t-l. 6º. Quando ac:on tecer faltar á sessl\o 
19 
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no dia designado para a decisa.o de qualquer 
processo, o juiz relator:, ou algum dos adjuntos, 
sem causa participada, ou com ella, não sendo 
duradoura, ficará o julgamento adiado; se o 
impedimento, porém, exceder a tres sessões, 
entrará na ordem dos trabalhos da maneira se
guinte : 

<< § l°. Se a falta fôr do relator, fará as 
suas vezes o ímmediato. 

« § 2º. Se fôr de qu;1lquer dos adjuntos o 
presidente passará o processo ao immediato do 
nltimo, o qual procederá na fórma do art. 4º da 
presente displlsiça.o, e pot' este modo se farão 
todas as substituições que forem necessarias. 

« Ar!. 7º. A questa.o julgar-se-ha decidida por 
13 votos conformes, e se lançará no processo o 
accordão, escripto pelo relator, por elle assígnado 
e pelos adjuntos e presidente. Havendo empate 
ou quanto ao objecto principal ou sobre qual
quer incidente o presidente o decidirá. Havendo 
divergencia entre o;; juizes, de maneira que não 
possão havet· tre, votos concordes, o presidente 
procurará conciliai-os, e não o conseguindo, 
porá á votos separadamente cada uma das opi· 
nioes, para se lavrar a decisa.o pelo que se 
vencer. 

<e Art. 8°. Quando as partes na segunda in
stancia tiverem alguma nrnteria nova de facto, 
a deduziráõ nas raiões finaes por adigos, reque
rendo que lhes sejao recebidos, parn se dar 
lugar á prova e atinente á justiça da causa, 
sobr'estar:ío na decisão final, lunçando o ac
corda.o do recebimento. O 1·elnlot· por seu des
pacho dará vista á parte pum fonnar n sua con
testa<;9.0, e sendo esta recebida, só ussígna1·á á~ 
partes a dilaç!!o cowpclcnle purn pi·oduzirem us 
suas provas, ussim corno u1·1·nzon1·c111, so qui
zerem, e se seguirá o muís, que fiei, disposto 
ácerca tio julgamento final. 

u Arl. 9°. Vindo qualquet· das partes com 
embargos á senlenç,\ na chuncellariu, on nos 
propl'ios autos, se guardaráõ para o seu julga· 
mento os mesmos termos, e formalidades esta
belecidas para a decisão da primeira sentença. 
Se os embargos forem recebidos, seguir-se-h::i 
os lermos acima estabelecidos para os artigos 
de nova razão. Semelhantemente serão deci
didos aquelles embargos, e artigos de nova 
razão, ainda pendentes, que farão recebidos na 
extincta casa da supplicação, sendo porém o 
processo primeiramente distribuido, tirando-se, 
consumindo-se, ou trancando-se na presença do 
presidente as tenções que nelles existirem. 

. « Art. 10. Nos pl'ocessos, que houverem su· 
btdo de outras relações por aggravo ordinario á 
exlincta casa da supplicaça.o; e se acharem pen
dentes, serão novamente distribuídos e julgados, 
como appellaçao, consumindo-se, 011 l1·a11-
cando-se as tenções que tiverem. E quanto aos 
que forao remeltidos depois da publicaçno do 
presente codigo nesta cõrte, poderáõ as partes 
usar da revista, guardada$ as determinações da 

lei de 18 de Setembro de 1828, sendo em tal 
c;iso remeltido ao supremo tribunal de justiça. 

<e Art. 11. Os aggravos tu auto do prncesso, 
s? se poderão interpôr nos casos, em que a le
gislação actual os permilte, e naquelles, em que 
ella facultava os de petiç1l.O e instrnrnento. O 
lermo da interposição conterá explicitamente a 
razão do aggravo, e logo depois de interposto, o 
escrivão fat·á os autos conclusos ao juiz com o 
prazo de 48 horas, para lançar por escripto, 
querendo, as razões, que sustentem o seu defe
rimento, e poderão reformai-o nao só nesse 
prazo, mas ainda a todo o tempo, que os autos 
forem á sua conclusão. · 

<< Art. 12. Sendo necessario por qualquer 
motivo no juizo da appellaç1l.o a habilitaçao de 
alg11ma parte, prnceder-se-ha á esta perante o 

· relator, que poderá receber os artigos um con
ferencia com dous adjuntos, que serao os im
mediatos presentes. O mesmo relator por si só
mente inquirirá as testemunhas, e findo o de
poimento de cada uma, poderão as parles, ou 
seus procuradol'es fazer ás testemunhas, as per
guntas e observações, que julgarem necessarias, 
o que o escrivão lançará em conlinuaçao do 
depoimento. A habilitaçtl.o será julgada da 
mesma fórma em conferencia. Esta disposiçll.o, 
emquanto á inquiriçãO de testemunhas, é ex
tensiva ás pl'ovas, que se produzirem, não só 
na segunda, como nos juizos da primeira ins
tancia. 

cc Art. 13. As appellações, qne versarem 
sobre concessão, ou denegação de fiança, sera.o 
sentenciadas pelo juiz relator, e dous adjuntos, 
que lhe forem ímmedíatos, havendo examinado 
o feito na lorma estabelecida. 

<e Arl. 14. As vistorias, exames, dilações 
parn fóra da lel'ra, ou oull'a qualquer diligencia, 
QLle algum dos desembargadores julgar neces
saría, ou que forem requeridas depois de con
fümada e decidida a sua necessidade pelo re
lator e dous. adjuntos, sera.o ordenados po1· 
accordão, e procr,der-se-ha na íórma do art. ·ss 
do regulamento. 

" Art. 15. Os processos ora pendentes, que 
já forão vistos e examinados por 3 desembar
gadores, serão passados aos dous immediatps 
do ultimo, que estiverem presentes, os quaes, 
depois de lhe terem posto o seu - visto - os 
entregaráõ ao presidente, e seguir-se-ha o mais, 
que está determinado. 

" Arl. 16. Os juizes dos orphilo~ admittiráõ 
aggravo no auto do processo para o juiz do civel, 
ou de direito, aonde nãO huuvct· aquelle, e 
quantia e~te chegar ao muuicipio; ll1e serao re
mettidos os autos ex:-ufli~io, ou ÍI req1rn1·imen lo 
de parte, no est:.1do em que se al:!t;11·c111, ci. 
ladt\S as pal'le.s p;wa a primeir.1 a11die11ciu, nu 
qual, sendo ellas ouvidas verbalmente, o juiz 
providenciará, como fôt· ele dirnilo, remetle11do 
depois os autos para o juiz dos orphaos cumprir 
e fazer cumprir os despachos. 
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« Art. 17. Os juizes do civel, e aonde os não 

houver, os j11izes de direito, conheceráõ de 
todo~ os objectos., de q11e alé agora conhecião 
juizes privativos, e pelo presente codigo não 
ficão de outra maneira providenciados. 

« Art. 18. Nas cidades, aonde existem. ou 
existirem relações, os escrivães da fazenda éon
tinuaráõ a escrnver nos feitos della, tanto em 
P como em 2" instancia, os quacs na.o entraráõ 
na distribuiçllo de outro algum feito. Para pro
mover os interesses da fazenda haverá um sol· 
licitador. 

« Art. 19. Nas mesmas cidades os tabelliaes 
não entraráõ na distribuição dos feitos crimes, 
limitando-se o seu exercicio ás notas e aos pro· 
cessos civeis. 

« Art. 20. Os escrivaes e of1iciaes de justiça, 
que servirem perante differentes juizes nas co
marcas, em que houverem relações, serão no
meados pelos presidentes destas, e nas outras 
pelo juiz do civel no seu districto. 

« Art. 21. Os advogados, e partes, que não 
entreg,uem os autos, que tiverem em seu poder, 
findos os prazos marcados, serão compellidos 
por força de mandado, com a multa de 20$ a 
50$ para as despezas tio expediente das re
lações; e quando não ohedeção immediatamente, 
serllo além disso pr·ocessados e punidos com a 
pena do art. 128 do codigo criminal na l' ins
tancia, com recurso pam a relação, e na 2' pelo 
relator da causa com os dous adjuntos imme
diatos sem mais recurso. 

« Paço da camara dos deputados, em 7 de 
A~osto de 1833.- Marquez de Jnhambupe.
Visconde de Congonlias do Cainpo.-.Joii,o An
tonio Rodrigues de Carvalho.- Anton-io Maria 
de ;vfoil?'a. - José Corr~a Pacheco da Silva. ,1 

. E' offei-ecído e approvado o seguinte reque· 
rimento: 

« Peça-se ao governo a ordem que acompanhou 
a certidão, do que se paga do algodao nesta 
provincia do Rio de Janeiro, e copia da mesma 
certidao, que tudo foi remettido ás províncias 
por occasia.o da lei que regulou os impostos 
sobre o algodao em 1830. Outrosim quaesquer 
outras ordens posteriores sobre o mesmo ob
jeclo.- Pereira de Brito. ,1 

ORDEM DO DIA 

Entra em discuss!l.o a resoluça.o . n. 134 
deste anno ( sobre Francisco Thomaz de Fi
gueiredo Neves). 

Vêm á mesa as seguintes emendas, que sM 
apoiadas ; 

<< Emenda ao art. 1°.-- QualqL1et· dos di
r~clor~s dos cmsos jmidicos tio imperio, fica 
nulorizado a ad111illir á Frn11ci • .:o Tho1111,z ele 
Figueil'Cdo Neves licenciado em direito pela 
!'aculdudl! de P,.,l'iz, a fazer uxames de lod11s a8 

rnaleri:1s, que se ensinao nos re!'eridos cursos, 
ein vjl'lude da lei ; e obtendo approvaçao na 

fórma dos estatutos, a passar-lhe ·carta de ba
charel form ado.- Carneiro Leão. >> 

<e Additamento á emenda do Sr. Carneiro 
Lei!.o.- Pngando as matriculas correspondentes 
aos annos de cujas materias fizer acto. Salva a 
redacçllo.- .lrfai·ia de JJfoura. 1, 

Os advogados de provisao que tenhiJ.o de 
exercício mais de cinco annos poderao ser ad • 
mittidos em qualquer dos cursos jurídicos do 
imperio a fazer exame nas rnaterias respectivas e 
obter carta de bacharel formado, pagando sempre 
a importancia das matriculas.-Rebouças. " 

« Que seja admitlido á matricula do terceiro 
anno, pagando as matriculas anteriores. -
Arauf o Lima. J> 

« Proponho que os bachareis formados, ou 
doutores de direito recebidos em universidades 
estrangeiras. n!lo poss!lo ser despachados ma
gistrados, depois de haverem preenchido todas 
as formalidades exigidas para isso pela lei, sem 
provarem documenladamente terem tido tres 
annos de pratica no nosso fôro.- lllfontezuma. >> 

« Artigo addilivo - Fica inhibido d'ora em 
dian le a concess!lo de _ 1melhantes dispen,ijls.
Mello Mattos, >> 

Sendo apoiado, mas na.o approvado, o adia
mento pedir.lo pelo Sr. Monlezuma, para lornnr 
a resolução á mesma comrnissno com as 
emendas offerecicfas, fica todavia adiada a ma
teria, por dar meio dia, e ter de passar-se como 
se passa á discussno de prnpostas dos con
selhos geraes, das quaes sno appt·ovadas as se
guintes: 

A 8" no impresso n. 10 ele 1831 do con
selho geral de S. Pedro Rio Grande do Sul 
(erigindo em freguezia o districto de Cama
cuan) ; e a 3' de Pernambuco, em 11. 49 do 
mesmo anno (reintegrando os indigenas na 
plenitude dos dit-eitos dos cidadnos brazileiros). 

Rejeitando-se as que vrto abaixo indicadas : 
-A s• da Parahyba do Norte em o n. 131 do 
anno passado (sohrn o derramamento dos gados 
nos terrenos agricolas) ; a 7" do mesmo con
selho, em n. 72 deste anno (para se aforarem as 
terras de quaesquer corporações de ma.o morta): 
a 2• de Santa Catharina, em n. 14 tambem deste 
anno, cujo adiamento, sendo proposto pelo Sr. 
Duarte Silva, na.o é approvado (julgando-se em 
commisso todos os terrenos que não esti
verem cultivados 6 mezes depois da publicaçno 
desta) ; a 5" do referido conselho, em n. 15 do 
anno que corre (para que os professores pu
blicas só paguem d'ora em diante 1$600 de 
sello) ; e a 2' de Minas Geraes, em n. 49 do 
mesmo anno (para serem destribuidas pelos 
municípios as quantias consignadas no orça
mento pa1·a sustento dos presos pobres). 

O SH, '1'01,Eoo como orador da deputaçllo 
encarl'egac.la de l!!var á suncçno a lei da fixação 
das forças nav11es de 1834 a 1835, pedindo a 
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palavra diz: que a ·regencia, sendo-lhe apre
sentada a mencionada lei, respondera, que 
seria toinada na devida considerar,!lo. 

E' recebida a resposta com muito especial 
agrado. 

Entra em discuss!io uma proposta do con
selho geral da provincia de S. Paulo, para que 
os individuas dispensados por lei das guardas 
nacionaes, formem guardas policiaes, propondo 
o methodo d'ellas se organisarem. 

Sobre este objeclo ha grande debate. 

O Sr. 13a.ptista. Pereira. lembra á camara a 
gr;inde necessidade de se tomar uma medida 
geral a tal respeito ; pois que elle deputado, na 
sua fazenda e muitos outros individuas, se vi!io 
obrigados a armar os seus negros para se de
fenderem de qualquer ataque; e que isto é 
muito máo e perigoso ; qne é dar força para 
quem se precisa de força ; e que por isso 
propõe o adiamento para a camara tomar uma 
medida geral ; e, que a n!'.lo passar, approva a 
proposta. 

O Sr. Toledo defende a doutrina da proposta, 
e p~tende demonstrar a necessidade della ; 
allegando que os proprios juizes de paz na pro
víncia de S. Paulo n!lo lêm força para os 
apoiar, afim de fazerem as diligencias, como 
prisões de ladrões, etc., e conclue votando pela 
proposta. 

O Sr. Cunha. Ma.ttos lambem opina a favor 
da proposta ; e entre muitos argumentos que 
expende, conclue dizendo, que é necessario dar 
força ás autoridades publicas ; que approva a 
proposta, e que desieja que ella seja generalisada 
ás outras provincias. 

O Sr. Paula. e Souza. responde aos argu
mentos dos Srs. deputados, que havião com
batido a proposta ; e conclue votando por ella. 

Chegada a hora, é proposta pelo illustre 
deputado a prorogação da sessão para se decidir 
este negocio, e approva-se. 

Depois de discutida esta materia, a proposta 
põe-se á votação e é approvada. 

O Sa. PRESIDENTE dá para ordem do dia 12 : 
3• discuss:lo do projecto sob n. 3; 
2• dita do annexo ao orçamento em n. 4 ; 
1• dita do que vem no impresso n. 113 deste 

anno. 
2ª dita do transcripto em n. 132. 
Levanta-se a sessa.o ás 2 horas e 25 mi

nutos da tarde. 

Sessão em l~ de A.gosto 

PRESIDENCIA DO SR. LIMPO DE ABREU 

SuMl\lARIO. - Expediente. - Ordem do dia. 
- Additivo ao ol'çainento. - DiscursoB dos 
Srs. Montezuma, Lobo de Souza e Oalinon. 
- Adiamento da discussão pela hol'a. 

Feita . a chamada ás 10 horas, compare-
cem 87 Srs. deputados, faltando com causa 
participada os Srs. Moura, Ferreira França, 
Lopes Gama, Junqueira, Simões e· Araujo 
Vianna , e sem ella os Srs. Corrêa de Albu
querque, Lino, Pinto Coelho e Gomes da 
Fons1Jca. 

Abeda a sessão lê-se e approva-sc a acla 
da antecedente. 

EXPEDIENTE 

O SR. SECRETARIO dando conta do expe
diente, lê os seguintes officios : 

. Do ministro do imperio, respondendo ter 
a regencia, em nome do Imperador, ficado 
inteirada das pessoas, que compoem a mesa 
desta camara no presente mez.-Fica â camara 
inteirada. 

Do mesmo ministro, acompanhando os de
cretos de 8 de Novembro de 1810 e 14 de 
Maio de 1816, relativos á doaçn.o feita por 
EI-Rei D. Joao VI, ao Barllo de Alvaiazere, de 
uma casa que servia como propriedade da na
ça.o, para a convalescença de invalidos.-A' se
cretaria para ser presente á quem fez a re• 
quisição. 

Do ministro da fnzeuda, dando as informa
ções exigidas ácerca do pagamento feito ao 
redactor do padre Amaro.-Tem o mesmo des
tino. 

Do ministro da marinha, remetlendo com 
a copia do officio do vice-presidente da pro
víncia de Sergipe, o requerimento, officio da 
camara municipal e copia dc1 acta do conselho 
presidencial, sobre o melhoramento das barras 
da dita provincia.-A' commissão de comrner
cio, industria e artes. 

Do secretario do senado, participando qlie o 
senado approvou, afim de dirigirá sancção im
perial as seguintes resoluções : 

1•, ácerca de Manoel· Ribeiro da Silva Lis
. boa : 2º, declarando que a disposição da reso
luç!lo de 9 de Novembro de 1830 no art. 3º 
é extensivl\ a todos os tribunaes de justiça do 
imperio : 3•, ácetca de .Jacome Geraldo L1:1· 
machi de Mello: e 4", ácerca de Jo:io Antonio 
Pereira da Cunha. -Fica a camara inteirada: 

Do mesmo secretario, acompanhando as 
emendas approvadas pelo senado á proposiç!l.o 
desta camara, que autoriza os juizes de direito 
a julgarem por si só lodos os processos crimes 
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anteriores á publicaça.o do codigo do processo 
criminal, estando nas circums!andas que se 
indicl!.o .. 

S!io as emendas dispensadas da impress!io 
para entrarem na ordem dos trabalhos. 

Remettem-se á commissão de estatistica, as 
representações das "camaras municip,ies das 
villas de S. J oào da Palma e d1, Itabaiana, 
'ácerca da divi~a.o dos seus respectivos termos. 

A' commissllo das camaras mnnicipaes, as 
representações das camaras da cidade de Cabo 
Frio e da vi\\a de S. Salvador de Campos. 

A' commissão de poderes e de constit11ição, 
os officios do presidente da provincia de Goyaz 
sobre eleições ; e representaçllo da camara nrn
nícipal ..Ia vílla de S. Domingos do Araxá, para 
que o senado nao seja vitalício. 

A' commissão ecclesiastica, o requerimento 
dos religiosos benedictinos. 

A' secretaria, o requenmenlo de João José 
Teixeira da Costa e João José Barboza. 

Ficao sobre a mesa a representaçao da ca
marn municipal da vil\a do Pomba e a da villa 
de Barbacena, com assignados do3 povos de 
alguns districtos do seu municipio, para que se 
não conceda amnistia aos sediciosos do Ouro 
Preto ; e a desta mesma camara sobré a re
moçao do actual tutor de Sua Magestade Im
perial. 
· E' recebida com especial agrado a felicitação 
da camara municipal da cidade de Cuiabá. 

O Sr. E:ollanda. Ca.va.lca.nti pede a palavra, 
e diz 4ue tinha sido nomeado 111emb1·0 da 
commissão de contas da .idministração e que 
até hoje ainda se lhe Mo tem dado resposta á 
sua opinia.o, que havia en1íttido a tal respeito 
e por isso apresenta o seu voto sepa rado e o 
offerece á consideruçl\o da camara. 

Vai á imprimir o voto separado, que o Sr. 
Hollanda Cavalcanti, como membro da com
missão de contas, manda á mesa e é o se· 
guinte: 
PARECER DO DEPUTADO HOLL/\NDA C AVALCANTI 

OFFERECIDO Á CONSIDERAÇÃO DOS SEUS COL!.EGAS1 

lIEM!JROS DA 2" co~m!SSÃO DS FAZENDA E ULT[· 

MAMENTE APRESENTADO A' CAMARA COMO VOTO 

DEFINITIVO DO MESMO DEPUTADO, ÁC&RCA DAS 

ULTn!AS CONTAS DA AD!IH'HSTRAÇÍÍO, 

« A com missa.o denominada 2" de fazenda, a 
quem é incumbido o ·exame das contas da 
admioislraç:\o, no exercício da receita e des
peza do anno financeiro, actualmente o de 
1831, - 1832, tem examinado o que a este 
respeito apresenta. na presente sessilo o actual 
ministro e secretario de estado dos negocios 
da fazenda. Estas contas são cornprehendidas, 
nas poucas palavras da - E,~posição cirrnnu
taniada dos actos da 1·eparti9ão de .f azendci -
apresentada em 8 de Maio ultimo de fls. 4: 
a fls. 8; e no volume, distribuído em 29 elo 
mesmo mez, sob o titulo "Receita e despeza 

das rendas publicas do imperio no anuo finan
ceiro de 1831 -183_2 - diyida publica ac
tiva e p;is:siva do dito anno - receita do Rio 
de Janeiro de 1832 - 1833 até Março e das 
mais provincias recebidas 11té o fim do mez. ,, 

" A parte das contas comprehendida~ na. expo
sição círc11mslanciada dos 11ctos da repal'tiçao rla 
fazenda, contém a com paraç:\o de duas parcellas 
de que uma tei-n o titulo receita, e outra de 
deapeza, d 'onde resulta uma tel'ceira com a de
nominaç:10 de saldo. Segue-se-lhe uma a d ver· 
tencia ern que é declat·ado que eliminadas dessas 
parcellas as de movimento de fundos, saldos 
do anno :1ntecedente e outros artigos, vem a l'e
sultar da comparação da receita e despeza effe
ctivas, um deficit de 631:654$077, « que foi 
supptido pelo saldo do anno antecedente, prin
cipalmente pelo cunho da moeda de cobre" (sil.o 
palavras da exposição). 

«Depois de haver S.Ex. o Sr. ministro reflexio
nado sobre o deficit, quando f0t'tes reducções ti
vera.o lugar nas despezas, continua., « o balanço 
não !loffreu na fórmti como no orçamento, em 
razão de não virem (las provincias os trabàlhos 
preparnuos para esse fim ; e pelo que respeita 
á receita e despe'l.a ela província de S. Paulo e 
Alagô,1s, tomou-se uma e outra cot1sa por orça
mento, em razilo ele n!lo haverem chegado 
ainda os. balanços respectivos, os quaes vos serào 
apresentados logo que sejtlo recebidos no lhe· 
SOlll'O J> (*). 

« I5to e a noticia de se haver cobrado 
22:813$727 da divida activa, restando para 
cobrar 6,428:718$109; a da pontu(tl amorti
sação da divida interna fundada , alérn da ex• 
trnord inaria, feita eom parte rios fundos da caixa 
dos Jepositos publícos de~tinu1fos por lei para 
esse tim; a da emi,sl\o de :iµolices da mesma 
divida até o fim de Abril ultimo ; a de ser esti
mada a rlivi1la passivfl interna tluctuante em 
1,000:000$; a de não ter sido amorlisada a di
vida externa na fórma dos contractos desde o 
anno de 1830, pela escassez dos meios, que ape
nas tem permittido o pag,unento pontual dos 
juros; tudo acompanhado de \:n·eves eKplicaçoes 
e rellexões ; co11stitue a parte da exposiça.,i cir
cumslanciada dos aclos da rep,wtiçao de fa1.enda 
sob o titulo-balanço do anno financeiro de 
1831-1832. Passemos ao volume de que temos 
feito menção, e façamos uma exposiçào d{l :ileu 
conteúdo, segundo a disposiça.o dos objectos 
que nelle se contém. 

<( O primeiro objecto que seo!Ierece á e onside
ração dos encarregados de ~eu exame é um 
balanço resumido da receita e despeza do im
perio no anuo de 1831-32. Segue-se a demons
traç!io da receita em todo o imperio ; e de cada 
urna das provincías, á excepç!io da de S . Paulo 
e das Alagôas ; e a que se denominou
receita em Londres. 

("') O bnl11u~,o t1,1,Al•l!ÔUsj,1J'ul uvrosouta tio t\ c<lmarn. 
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« Dahi passa a uma demonstraçllo da despeza 
em todo o imperio, seguindo-se-lhe a de caria 
uma das provincias com a mesma excepção das 
de S. Paulo e Alagôas, e a que lambem se de
nominou-despeza em Londres. 

cc Vem depois um balanço do cofre dos dia
mantes- A relaç!lo geral da divida activa e 
da ilivida passiva ; e ultimamente a receita dos 
mezes do anno de 1832 - 33 conforme o 
art. 116 da lei de 4 de Outubro de 1831. 

" Tal é em resumo o que se diz conter tudo 
o que é submettido á consideração dos encarre
gado!\ de examinar as contas da administraçllo 
no exercicio da receita e despeza do anno de 
1831-32. 

« Para bem desempenhar o dever de que se 
acha encarregada, a commissl'lo entende que 
deve definir a maneira pela qual o considera. 

ccO exame das contas da administração parece
lhe a pal'te mais essencial das attribnições da 
rep!'esentação nacional, e com especialidade das 
que dizem respeito á carnara dos deputados, 
segundo o syslema que felizmente tem sido ju
rado e constantemente reclamado em sua exe
cuçlto, pela naçno. Sem o effectivo exercicio 
dessa attribuição, a representaçao nacional não 
é senão um instrumento, por meio do qual os 
agentes responsaveis dao incremento ao poder 
discricionario para qne propende todo o func
cionario, que tem a certeza de illu,1ir a respon· 
sabilidade; e ent!io vem assim tornar-se o go
verno representativo, mais odioso do que o 
absoluto, ou discricionario sem alçada. E', pois, 
para fozer-se elTectivo este exame, que se regula 
em tempo opporluno os meios que ficao á dis
cl'ir;llo dos agen tes responsaveis ; e á vista 
destas regras, e o uso que dellas se fez, é que 
nasce o conhecimento da boa 011 má gerencia 
da administraçllo ; da confiança que ella deve 
merecer aos que a consentem ; e nos delictos 
cm que clla tem iltcorrido, e de que deve dar 
sutisfaçllo. 

« Estas regras ror~o prescriptas pela lei de 15 
de Dezembro de 1830, e por outros actos poslP.
riores da assembléa geral; e da comparaç::lo 
dessa lei e mais actos posteriores, com o proce-

dimento havido em virtude della e delles, é que 
se poderá ajuizar das contas da administração. 

cc Isto posto, recorramos á essa lei e actos que 
acreditáro.o e limitáro.o o arbitrio dos ministros 
du poder executivo, para a comparar com o pro
cedimento da administração, tanto no que diz 
respeilo á arrecadaçào e dispendio dos dinheiros 
alli acreditados, como na maneira pela qual sllo 
prestadas as contas desses dinheiros. Ora, para 
se ter perfeito conhecimento do procedimento 
da administraçii.o em uma e oulra dessas duas 
cousas, cumpre que as contas desses dinheiros 
sej:i.o organizadas de maneira · tal, que se possa 
conhecer quanto foi arrecadado, se licita ou illi-

citamente arrecadarlo ; quanto foi despendido, 
e se licita ou illicitamente despendido. E' isto 
que a commissilo é obrigada a declarar que nllo 
póde conhecer pelas contas que lhe forno trans· 
mittidas. 

cc A lei cit.ada, de 15 de Dezembro, que pres
creveu detalhadamente as despezas publ icas 
pa.ra \l anno de 1831 a 1832, foi tão cautelosa, 
que até marcou (art. 32) a formula porque 
deve ser apresentado o balanço geral tanto da 
receita como de despeza : como se a thesouraria, 
o tribunal de contabilidade suprema, carecesse 
de formulas para saber apresentar um balanço 
de debito e credito na receita e despeza de um 
anno; e isto á vista de uma lei que detalhada
mente prescreveu quaes as despezas licitas, e 
quaes os meios que á ellas serião applicados ! 
Mas nem assim são apresentadas essas contas 
por modo que dellas se possa tomar exacto co
nhecimento. 

,1 A thesouraria apresentando no frontespicio 
das suas contas um balanço, em que designa, 
summariamente a receita orçada no anno finan
ceiro, e a despeza fixada, e paga no mesmo 
anno ; começa por incluir na receita arrecadada 
589:537$980 de moeda de cobre cunhada, 
,e que n11o foi autorizada na lei » - 82:000$ 
de emissão de apoiices para pagamento da divida 
interna ; que posto autorizada por lei, nao tem 
rigorosamente relação com o balanço do exer
cício do anno financeiro; e assim deve formar 
parte do debito de um balanço distincto, e es
pecial, s11b111ellido ao poder legislativo, para o 
exame dessa operaçl'IO de ci·edito ; balanço aliás 
recommendado pelo art. 2" da lei de 15 de 
Novembro de 1827: -1,869:833$622, pro
veniente de movimento de fundos, o qne jámais 
póde ser considerado como receita : - e final
mente o saldo de 2:398:732$931, que per
tencendo ao credito do anno antecedente, e es
tando sujeito ao debito do exercicio do mesmo 
anno, nilo poderia · ser comprehendido no ba
lanço do exercicio do anuo de 1831-32. 

cc A co111miss110 reconhece mni bem, que 
esta chssificaçao de contas por exercicios 
annuaes nao foi ainda tomada em consideração, 
nas que até hoje têm sido apresentadas ao poder 
legislativo; e que assim, ern todo o systema das 
actuaes, se acha constantemente confundida a 
receita e a despeza ue um anno, com uma e 
outra cousa de annos anteriores. Qualqner que 
seja a causa dessa confusao, a commissao en · 
tende, que sem ser ella obviada por fó rma que 
as contas sejão assim extremadas, jamais PO· 
derito estas ser exilrninadas e liquidadas. Nno 
lhe parece porém, que essa escripturaçilO e con
tabilidade esteja fóra do alcance da lhesouraria; 
mas nao é aqui a occasill.o de o demonstrar. 

« C•:mlinnando pois a analyse em que prose
guimos: resulta da comparnção da receita orçada 
com a arrecadada : que de 15.000:000$ em que 
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foi orçada a receita, só se arrecadára perto de 
10.500:000$ e seria esta a receita arrecaLlada no 
anno de 1831-32? Ficaria por arrecadar, ou 
em mão dos collectores, parte da receita auto
rizada por lei? Quaes os motivos dessa dimi
nuição na arrecadação das rendas? E' de que a 
commissão nao póde formar um juizo defini
tivo, pelo exame das contas apresentadas. 

« Igualmente da comparação da despeza fixada 
com a paga, segundo designa o balanço á que 
nos referimos, resulta uma differença de 
2,020:177$101 para menos na quantia paga. 
Esta quantia fixada, segundo observações cme se 
lhe seguem, é na fór ma da lei de 15 de No
vembrn cilada, e differenles outras qLie anto
rizão desr,ezas p::ira o mesmo anno. As quantias 
pagas serão de todas as despezas feitas? Estas 
despezas serão só as decretadas para o serviço 
do anno ? A despeza feila em cada objecto de 
serviço será comprehendida no credito que lhe 
foi designado ? A cornmissão não póde deixar 
de terminar este periodo com as mesmas pa
lavras do antecedente. 

· · • Depois do balanço summario passa a the
souraria á demostrnçi\o da " receita em todo o 
imperio: » esta demonslraçào tem uo alt0 de 
cada !anda os titulos prescriplos no art. 32 rh 
lei de 15 de Novembro, isto é,-deno,ninaçào das 
rendas-legislaçil.o-irnportancia Ol'Çada - irn· 
portancia arrecadada- quanto se deixou de 
arrecadar; sendo o titulo-observações-contido 
no final da mesma demonstração. P01· mais tratos 
que se dê para entrar no conhecimento dessa de
monstração, ella não póde ahi ver senão um 
aggregado de dizeres e parcellas, informe e con
fuso: os dizeres sob o titulo-denom inação das 
rendas - envolvem expressões, que nao se 
co111prehend1,m pela sua significação, nem pela 
1·elação com a lcgislaçno a que elles se refere111 : 
a columna ele lcgislaçao é mLiitas vezes ommi;;sa 
ou equivoca: a d~1 « quantia orçada, " referindo
se ao orça111e11lo que fôra offorecido pela mesma 
!besouraria ao tempo da fixação da receita 
para esse a1mo, nao teve alle11çil.o á es timativa 
correcta na lei ; e pela qual conviria fazer-se 
comparaç!lo. Qnanlo á d emon,traçao da« im
porlancia arrecadada," a lém de estar esse snbor
dinado aos defeitos dos outros que lhe são cor
respondentes, não póde elle dar idéa alguma 
positiva da arrecadação annual; pois com
prehendendo a parte de cada renda, que per
tencia a serviços de annos anteriores é assim 
illudido o conhe-::imento do quanto realmente 
produziu cada artigo de renua decretad,1 parn o 
serviço do anno financeiro. As pat·cellas contidns 
debaixo do titul o -quanto se deixou de arre
cadai·, -são de certo um mern ornamento tia 
margem; ellas se dizem ahi rnontnr a 120:000$ 
e ainda adrnillindo-se a opinião da thesou
raria, na sua observaçilo à esla demunslra
ção, de que-não se pussa haver como di l'illa o 
recebimento dos ultimas meies do a nno que se 

recolhe ás the?ouraria no seguinte ;-jamais se 
poderá presuma· que a mesma thesouraria só 
deix'.1sse de arrecadar da receita que lhe foi 
consignada para o serviço do anno de 1831 a 
1832, a quantia de 120:000$ ! ! ! Tal urreca
da9ao não só uao corresponde a taes conlas ; 
mas até a cornmissão )1!lo julga compativel com 
o lastimoso estado de arrecadação dos dinheiros 
publicas . 

« Eslas reflexões sobre a demonstração « re
ceita geral do imperio, » a com missão faz exten
siva á-da receita ele cada província- : sem que 
comtudo deixe de reconhecer muitos outros 
defeitos nessa mesma demonstração ela receita 
_em cada província, cuja analyse seria em ex
tremo prejudicial á a ltenção que ella reclama 
sobre objeclos mais importantes nesta mesma 
ma teria: a com missão vai passar em resenha 
as contas da despeza. 

« Principião as conlas ela d espeza no anno ele 
1831-32 por uma tabella em que se menciona 
pot· ministerios, e em cada provincia do im
perio (á excepçllo da de S. Paulo e Alagoas)
ª quantia fixada,-a quantia paga-a que ficou 
em divida,-a que accresceu ou augmentou 
na despeza, - e a que d·iminuio ou sobrou 
do credito á que estava consignada. Urna sim
ples inspecção das quantias designadas debaixo 
de lue~ Ji7,e,·0s ap1·esenta um excesso de despeza 
correspondente a 1.55:951$306, que não foi 
com.prehendfrla no credito da ctelm:inistração : mas 
em uma observaçilo á fl. 30 diz-se que esta 
quantia procede em geral de vencimentos de 
annos anteriores pagos nes te de que se lrala; 
despezas decretadas por leis posteriores á do 
orçamento ; e de despezas votadas para outras 
provincias, e pagas pela do Rio de Janeiro. 

« Certamente uàO ha methodo mais !'acil para 
saldare,n-se as contas, não diremos do exercicio 
do anno de 1831-32, mas de quantos armos 
se imaginem. A diffienldade estará sómente da 
parte de que111 fô r encarregado de lomar dellas 
conhecimento, e faier cíl'ectiva a responsabi
lidade de quem dá ... 

« Não pára ainda aqui a auomal ia de tal 
escl'ipluraçl!.O e contabi lidade : da combina
ção dessas quantias designadas pelos diver
sos dizel'es de que acima fizemos mençno 
deverião resultar equações, que a falhar, dao 
uma pl'Ova evidenle dos erros das mesmas 
contas: por um raciocinio bem trivial, é evi
dente; qtie se addicionarn1a, á quantia p,1ga, a 
que se nao gastou, ou dirninuio no credito ; e se 
dessa a,htição subtrahirrnos a quantia que au
gmentou, ou excedeu do credito; o resultado 
Lletls,1s operações de~erá apresentar a quantia 
fixada : assim se detiigrnmnos por- F- a 
quantia e,n divida fixada, por-P-a quantia 
p,1g,1, po1·- E - a q1.i.111tia 1Hn d ivida, por 
- A - a tjuaulia angm,rnlada, e por-D-a 
q11unlia di111inuida, tudo uo sentido dos d iz(n·c& 
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á que correspondem laes quantias, leriamos 
F::::: P + E+ D-A ; e daqui sem dependencia 
de novo raciocinio leríamos os valores de P, de 
E, de D, e de A. Ora, substituinrlo-se os valores 
correspondentes a qualquer t.l.estas equações, evi
dencia-se que ellas não se verificão nas conla·s: 
como pois submeltel-as á ulleriores exames?(*). 

« Nao obstante porém a clausula antecedente 
!nencionada sobre o accrescimo de despeza, 
isto é, de s~r elle proveniente de despezas de 
annos anter10res, etc., nota-se á cada pagina das 
cont.;s de taes despezas, quantias que- foríl.O des
pendidas por m~rn arbítrio dos ministros do 
p_oder executivo; _na.o só em manifesta oppo
s1ção do seu credito, como ací11lemente decre
tadas, sem ao menos ser reclamada a compe
tente autorisaçno, ou credilo supplementar no 
poder legislativo. Taes abusos sao patentes 'Jas 
tnesmas contas, repetil-os seria abusar da 
attençao da camara, quando a commissíl.o nao 
julga dever ainda propor a accusaç!l.o dos in
cursos nelles. Taes contas envolvendo muílas 
das arbitrariedades da administração financeira 
no armo <le 1831-32, comprehe"ndem lambem 
os vicias da actual, e dilo a icléa a mais melan 
colica das repartições por onde se arrecada.o e 
despende_m os dinlieiros publicos: em verd;1de, 
a _comm1ssllo n!l.o sa_be ainda decidir-se pela 
ongem ou cam,a efficiente de taes abusos. Con
vulsões que acarrelâo comsigo as reformas mal 
combin,idas ; calculo, deleixo, ou ignorancia de 
emprega_dos; poderáõ concorrer de per si, ou 
cumulal1vamente para esse emperramento que 
tanto_ es~orva o goso das mais bellas gara'ntie1s 
const1tuc1onaes : mas o que a commissi'\o 
affirma é, qne as contas do anno de 1831--'--82 
}1oje submetlídas ao exame do poder legislativo ( 
contas resultantes da lei de 15 de Dezembw de 
1830; da lei que era denominada a-grande 

(º)' Tendo d_e. corre,· impresso o presente parecer, e 
não sendo passivei clare111-su todos ,,o trnbalho de con
RUlbw . os ulgu.rismos a que no~ refodmos, 1,arece·oos 
convomente . ~t·~moc_:ever a 8:-PPlicac;ão de:;te raciocinio. 

Se a nd1111nistn,~ao não t,vcss-e despendido quantia 
o.lg~m.u. ale~ da. e t\xuda :.; a totlllidade du llUuotht JJªffU 
l!lals a totu.l1da!le rht que flcára em divida, mais a tüta'. 
ltdade da que sobrou na desvezn, deverião, sommadas 
equivaler a t_otalidade da quantia fixada : mas te11do ~ 
mesma administração despendido em alguns obje
ctos uma . quantia ma_io1· daquel!a que para os 
mesmos obiectos tinha sido fl:i:ada, é claro que a difl'e· 
rença entre II somm'1. ~!IS quantias < pag·a, em divida e 
em so~ra > , e a q!lantza que se g,istou de zJJuis, repre
sentara essaq11ant1a fixada. 
Orn, a. totalidade da quantia ,paga> diz 
A da a.dm1mstração, que foi .. .. .. ....... 11,501:5448207 
A aª quauti11 < eru divida>,,............. l,296:519S5Ul 

a quantia< diminuida , , ou em sobra. l ,161:l96S708 

A som,'!a dessas tres quau tias, é •••• ,. • H,265: l10S416 
A total.1dad~ do. quantia qu': se gastou de 

mais, diz a admmistra~no que foi.... l,733:1316160 

A difl'erença entre esta quantia e a ----
E sãma r tecedent~, é ...... ,., .•• ,.. 12,532:0:J9S2ú0 
d even o esta d1ilere~ca representar a quanüu fi

xa a, v~ruos que a. ad1n1nistraçli-o diz que a quantia 
ftx_ada fora de 12,1~:lr,1i1,s ; que dilTere do calculo 
~1!'1ma ':m 192:018/3199 differença que mostra bem a con
s1c1erc1çuo em que $e devem tomar taes contas. 

lei,-:-pelos mesmos que a propur~rão, e que 
depc1s forão seus executores ; coutas poste
rio!'es á lei da reorganisação da lhesouraria . 
são contas ta.o viciadas, que não podem deixa; 
de 1:er novamente exigidas. 

« Antes, porem, de concluir a commissão 0 

seu parecer, mencionará ainda outros obje
ctos contidos no volume submetli<lo a seu 
exame. A designa~ão exclusiva dos algal'ismos 
que repl'esenlãu a divida activa, e passiva da 
fazenda publica, em cada provincia do imperio 
merece alguma consideração nllo obstante ~ 
laconismo com que é tratado semelhante 
o~j~cto p~la !besouraria: da relaç~o geral da 
dtv1da act,va apresentada, parece ser a fazenda 
nacional credora de uma quantia n:i.o menor de 
6,400:000$; e posto que não .seja conhecido á 
commissllo o estado de sol,1bilidade dos deve
dores de uma tal quantia, nem a origem e na
tur~za da m~sm_a divida; nilo lhe _parece _que 
seria fóra de Justiça, e de interesse para a mesma 
fazenda, que na cobrança de todas as dividas 
taes, especialmente das anteriores ao anno de 
1_827, fos~e1?1 admillidas em pagamento, apo
l1ces da dmda publica das emitlidas em sali!s
fação da divida passiva da mesma fazenda : 
as~irn não só lornar-se-hia mais facil essa co 
brnnça, como seria uma prova da justiça que 
deve presidir ás transacções do thesouro na
cional, em reciproco interesse dos seus credores, 
e devedores. 

« Quanto á divida passiva, a commiss!!o n!lo 
póde ~ei'~ar de observar :-1º que o arbítrio de 
uma l1qu1daçao t;1l, como a autorizada pela lei 
de 15 de Novembro de 1827, requer um exame 
sobre os documentos em q11e forão baseadas 
taes liquidações :-2º que · curuprn pôr termo a 
esse mesmo arbítrio, para nno ser de ora em 
diante !undada e ins~ripta divida alguma, sem 
c~nsentimenlo ~specml do poder legislativo ;
~ qn~ cumpl'e 1gualmenle ser o podet• legisla• 
tiva rnformai.lo de qualquer divida !\uctuante, 
que por ventura possa existir, posteriormente 
ao ar.no de_ 1827, para providenciar-se o paga
men~o clev1•lo ;-4", finalmente, que a divida 
passiva dev,, constituir um balanço especial 
e distincto, 1:0 da receita e despeza annual. 

" Quanto á receita dos meies do unno 6 
nanceiro de l.832-1833, a commiss&o entende. 
que e este r.~jecto da alçada da conunissllo d-0 
orçamento. 

cc E considerando a commissão ; que quaes
quer dessas disposições sobrn a divida actí va e 
passiva da fazen da nacional poderáõ ser toma
?ªs ?m consid~;ªção, .na discussão de objeclos 
1denl\co~, que )a s~ ar.ba em diversos projectos 
submellldos á cons1deraçiío da camara; termina 
o seu exame, com o seguinte projeclo de 
resolução: 

« Ar!. unico. As contas de receita e despeia 
do anno de 1831-1832, informem ente dadas na 
sessao de 1833, ser11.o J1ovamente apresentadas 
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no princ1p10 da sessn.o legislativa de 1834, se
gundo a formula pre~cripta na lei de 15 de 
Dezembro de 1830, ou por qualquer outra, em 
que $eja demonstrada a gerencia tla admistra
çao ; na execução de tal receita e despeza : 
assim como, será t(,rnbem deiuonstrada a ge
rencia da mesma adrninistraçao, na receita e 
despeza do exercício de qualquer outro anno, 
que tenha sido compromettido no exercício 
deste de 1831-1832. 

« Sao revogadas as disposições em contrario. 
cc Paço da camara dos deput;1dos, em 12 de 

Julho de 1838.-Hollanda Gavalcanti. " 

ORDEM DO DIA 

Continua a 3' discussão do projecto rle lei 
n. 3 annexo ao orçamento com a emenda do 
Sr. Getulio apoiada na sessn.o de 8 do corrente. 

O Sr. lviontezuma. diz que propõe a emenda 
em que tmha fallado na ultima sessau sobre o 
paga!lleuto do juro; e que com ella se virá a 
cousegnir o fim que se deseja ; e manda á 
mesa a seguinte emenda, para que depois das 
palavras do dia da inscripção, se accrescente 
as seguintes palavras etc. 

Vem á mesa, e é apoiada a seguinte emenda: 
« Proponho, que depois da palavra - in

scripç!!o-se acccrescentem as seguintes : -ca
pitalisando-se os jurns vencidos de.;;de a data da 
lei, nao só daquellas ai vidas qne os vencião em 
virtude dlls seus respectivos til11los, como da
quellas que sómente coawçar1\o a perceber juros 
em virtude de ,;;ua fllnda,,ão, na fónna da lei 
citada de 1827 .-Jíontezu1na. " 

O Sr. Lobo da Souza dist:onc largamente 
sobre esta ruaterin, diz que não vota nern pelo 
artigo 1º nem pela emenda do illustrc de pu
lado, o Sr. Montezurna ; porque receia que ella 
veuha causar grandes males ao Brazil; que em 
quanto á emenda sobre o pagamento \la dívida 
de pt·esas, ta111be111 :;e lhe offerece objecções 
para vular por elJa ; e expeudendo algumas 
razO<:!s a este respeito, continua tlizendo 
sei' uecessario, que venhQ.o todos es~es llocu
mentos, ácerca do objecto em queslllo, e que 
elles va.o á Ullla commissão para os examinar ; 
e que sem isto $e fazer nao vota pelu emenda : 
que pelo que loca &.o artigo 2º Jiz que lambem 
vota contra elle, allegamlo que o mmquez Je 
Palrnella se havia servido ·ctaqudl.is 400 mil 
libr;is, co11tl'a as ordens do governo e do ministro 
da fazenda, daquelle letnpo, o qual se acha 
nc1 casa. 

O illustre orador continua a fazel' varias ob
servações aos al'tigos 3º e 4º do projecto. 

O Sr. Calmon fazendo varias observações ao 
que lelll dilo o S1·. deputado Lobo de Souza, 
conclue dizendo, que o artigo 1º deve passar 

'.L'Oãt,_1I! 

tal e qua1 se acha, porque elle vai acautelar o 
mal, declarando que os juros devem ser pt1gos, 
etc. ; que ernqnanto ao artigo 2º o i\lustre de
pulado confunde o segundo empreslimo brazi
leiro com a divida fluctuante portugueza, que 
é de 600 libra1, ; que pois o artigo 2° não se 
refere á divida portugueza, e sim ao ernpreslirno 
brazileiro ; que lhe tem parecido, que este ar
tigu não merece a opposiçâo, que se llie 1cm 
feito, porque elle hoje vai fazer o mesmo, qu~ ji4 
tre~ leis fizerno, para que se respeite o cre
dito publico ; na sua opini!l.O, este ernpr<IS· 
timo tinha sido contrahido legalmente ; com 
ellé pagarao-se tres semestres successi vos d os 
juros do ernprestimo anterior e se linha ,t,sim 
evitado uma bancarota ; que emqLianto á ma
teria <lo artigo 3º diz que ella n1l.o tem sido 
bem entendida, e que pede, que se lêa ;1t1cn
tamenle o artigo e que se verá, que elle nn.o ~e 
oppõe ao credito publico e que da sua dou -
t!'ina, na.o se póde seguir, sentto vantagens ao 
estado, sem nenhum gravarne dos que lin\il\o 
depositado naquella caixa. 

O iilustre orador responde ás objecções, ql1c 
se tinhão feito ao artigo 4º e conclue declar:rndo, 
que tem d.ido as explicações necessarias e que 
acamara resolva como lhe parecer. 

Fallllo nesta rnaleria, o Sr. Cunha Maltos, 
votando pela emenda ácerca do paga111ento da 
divida por prestações ; e o Sr. Henriques de 
Rezende, votando contra. 

O Sr. Montezuma sustenta a doutrina da 
sna emenda ao artigo 1 º; e que emquanto no 
art igo 2° nao ha dLtvida alguma, que deve 
passar e vota por e\le; ma:; vol..1 cuntra o 
artigo 4º e que e,tá pela sua suppres,!l.o. 

Interrompida a discus;ão, o Sr. ~o:c1·etario 
lê a redacçào do orçamento para o .11rno li11an
ceiro de 1834 a 1835. 

O Sr. Perdigão exige a leitura do 011tro pn
recer da commissão de pensões e onletH\c.loH, 
sobre o requerimento de Franeisco Antonio cio 
Rego. 

E' satisfeita a exigencía Llo Sr. deputrido. 
O Sr. Carneiro Leão dá uma explicaçno sobre 

o objeclo, declarando que a comrniss;\o linha 
decidido, que na lei do orçarnento se lo1nc em 
consideraçao a preteuçilo do supplicanle ; e que 
havendo uma emenda a tal respeito, não fôr,i 
altendida pela camara, na occasião Ja discussão 
do 01ça1nenlo. 

Depois de julgada disc11tida, é ap;1l'ovada ; e 
sobre o parecer não se toma deliberaçD.o. 

O SP... SECRETARIO lê o officio do secre
tario do senado, acompanhando as einendas 
do senado ao projecto de lei sobre a creaçr10 de 
um banco.-Vão a imprimir com urgencia ; 
n no se vencendo que vá á. com missão es
pecial ullinwrncnle nomeada. 

20 
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Tendo dado a hora, não continua a discuss!lo 
interrompida do projecto n. 3, ficando por isso 
adiada a sua materia. 

O Sa. PRESlDENTE dá para ordem do dia 13 
de Agosto: 

Emendas do senado á resoluç!IO sobre o jul
gamento dos processos anteriores á publicação 
do codigo do processo criminal. 

3" discussM do projecto n. 3 ; e 2" Jo pro
jecto n. 4 annexos ao orçamento. 

1" discussM do projecto de lei n. 113 deste 
anno. 

Ao meio-dia, 2ª discussão do projecto do se
nado n. 142 deste anno. 

Levanta-se a sessao ás 2 horas e 1/ .. da tarde. 

~w----
êessão e1u U3 de A.gost.o 

PR~S!DENC!A DO SR. LIMPO DE ABR!fü 

Stlfü!ARIO,- Ex.pediente.- Ordem do dia.
À utorisação para os j uizes de direito jul
garem por si os processos Cl'imes antei·iores á 
publicação do codigo do p1·ocesso crúninal.
Discursos dos Srs. Lobo de Sou,za, Henriques 
de Rezende e Hollanda Cavalcanti.- .A.dia
mento d(J, d·isaussão pela hora. 

A's 10 horas faz-se a chamada comparecem 
82 Srs. deputados. 

Falta.o com partipaçao os S1·s. Moura, Lopes 
Gama, Veiga, Araujo Vianna, Ferreira da Veiga, 
Junqueira, Paula Simões, Toledo e Odorico; e 
sem ella os Srs. C, Albuquerque, Lino, P. 
Coelho, Ledo e Vallasques. 

Aberta a sessào um quarto depois, é lida a 
acta da anter:edente e approvada. 

EX.PEDlENTE 

O Sa. l" SECRETARIO lê os seguintes officios : 
Do ministro interino da justiça, transmit

tindo o officio do presidente da província de 
S. Pedro do S11!, em que participa que havendo 
sido eleito Marco Christino Fioravante, para 
tenente das guardas r.acionaes da villa de 
Santo Antonio da Patrulha, o juiz de paz della 
representára não estar válida esta eleição, por 
na.o ser o mesmo, cidada.o brazileiro, posto que 
tivesse sido anteriormente eleito para outros 
cargos publicas, coino vereador e juiz ordinarios 
-A' commiss!lo de justiça civil. 

Do secretario do senado, communicando 
que o senado approvou e dirigio á sancção im
perial duas resoluções remettidas desta camara, 
autorizando o governo á concederá Guilherme 
Kopke o privilegio exch1sivo de navegar o rio 
das Velhas por tempo de 10 annos com barcos 

movidos por vapor ; e a tença de 300$ annuaes; 
concedida á D. Comtança Cia.ra de Souz:1. Gon· 
zaga, mulher do chefe de ui visão Joao Bernar
dino Got1zaga.- l<'ica a camara inteirada. 

Do mesmo secrntario elo senado, reru ettendo 
com o documento, que o acompanha, .a propo
sição junta, concedendo o vencimento de gra· 
tifícações á differentes empregados da- secretaria 
do conselho suprnmo militar.- A' imprimir. 

São remettidos á commiss/10 de petições os 
requerimentos de Joil.o Clemente Laviguerie; 
de Francisco Antonio do Rego ; e de Manoel 
lgnacio de Carvalho Mendonça. 

Fica adiado por se pedir a palavra o seguinte 
parecer: 

« Tendo esta augusta camara indeferido o 
requerimento de Renato Pedro Boret, cidada.o 
brazileiro, no qual solkilára a restituiçao dos 
soldos de que foi pl'ivado por ter sido ei.tincto 
o lngar de capellão-mór do exercito, em qui, foi 
provido por decreto de 7 de Agosto de 1824; 
novamente vem elle sollicilar a Illencíonada 
restituiçao por na.o julgar bem fundado o pa
recer da illush'e commissao de pensões e arde, 
nados de 19 de Setern bro de 1831, quando <liz 
que o « emprego de capella.o-mót· do exercito 
fôra illegalmente creado pelo decreto de 7 de 
Julho de 1825, e pela razil.o de já receber o 
supplicante 800$ pelo thesouro. ,, 

« O supplicanle allega, e prova com docu
mentos, que aquelle em prego foi creado antes da 
installaçao da assem bléa legislativa que julgou 
legaes e validos lodos os actos legislativos e 
diplomas até então promulgados, e por isso se 
lhe devia ter conservado o soldo corno se pra· 
ticou com todos os e1npt·egados da reparliça.o 
da marinha que tinhão patente, e aos mais das 
differentes repartições, sendo o supplícante Q 
unico que fo1·mou a excepça.o da regra geral, 
não procedendo o outro motivo de ser estran· 
geiro, e de que lançou mão o ex-ministro da 
guerra José Manoel de Moraes, por que o sup· 
plicante é citladão brazil eiro nat,iralizado. 

« Quanto a receber do thesouro os 800$ de 
que trata o parecer acima citado, prova o suppli· 
cante que metade de,ta quantia é o ordenado 
de p1ofessor jubilado de liugua franceza, e re
muneraçllo vencida por trnbalhos anteriores 
que lhe nilo pódem ser tirados ; sendo os outros 
400$ restantes, os honoraríos de mestre de 
Suas Altezas Imperiaes, de que póde ser pri
vado o supplicante, ou quando Suas AlteZllS n.10 
necessitem do magisterio do supplicante, ou 
mesmo ser antes despedido delle ; concluindo o 
supplicante que se julga com lodo o direito a 
sollicilar desta augusta camara a restituiçao dos 
soldos de que tem sido privado, continuando a 
pe1·cebel-os até sua morte. 

« A commiss!i.O de marinha e guerra, achando 
ponderosas e justas as razões em que se estriba. 
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o supplicante para de novo sollicitar uma de
cisao favoravel, é de parecer que esta augusta 
camara . deve allender á supplica 111encionada, 
p~r meio de um~ resoluçi'tocujo projecto a com 

m1ssao de marinha e 5uerra tem a honra de 
offerecer á sua approvnção : 

" A assembléa gera/ legisla.tiva resolve: 

« Artigo unico. O poder executivo fica au
torizado a mandar pagar a Renato Pedro Boiret 
cidada.o \m1zileiro, os soldos de capellão-mó; 

-do e;1:erc1to, de que foi prívado pela exlincç·ao 
deste emprego. 

" Paço dn camara <los deputados, em 12 àe 
Agosto de 1833.- Vieira Souto.- F. elo Rego 
Barro8.- B. de Oliveira. >> 

Sao approvados os seguintes pareceres : 
. " A com1nissã0 de pensões e ordenados para 

. 111terp_ôr G seu parecer sobre o requerimento de 
Franc1sc~ Pereira Monteiro, em que se queixa 
de_ ler stli<l a:çiosentadQ nQ em1>re1,1;0 de lne.sQU· 
reiro da admrnislraçao das rendas diversas na
cionaes nesta côrte com a rnetade do seu orde
n'.1?º• sem o requerer, e nem achar-se i.mpossi
b1lt!ª?º de continuar no serviço ; e de Maria 
FelJC1ana Azeval, no qual peàe o pagamento ào 
que se ficou devendo a seu fallecido marido 
Sev~rino Anlonio _Gome!!, que foi mestre das 
offic,nas de serl':ilhe1ros do trem de Montevidéo, 
o que o i;overno duvida fazer, pretendendo in
terprelaçao do decreto de 29 de Julho de 1822, 
requer que se peça ínforrnaçno ao mesmo go
ven10. 

(( Paço da caniara dos deputa.dos, em 12 de 
Agosto de 1833.-J. F. de Toledo.-J. M. 
CQ,r1iefro da Cunha. 1, 

cc A' commissa..o das cacnaras municipaes foi 
presente a representação da camara do município 
da vill a de Campos, em que expõe a necessidade 
da creação de gltardas pernianentes , como meio 
de conservar o socego publico, ele.; e)(pondo a 
impossibilidade de ser em taes serviços empre
gada a força Mcional, que sendo el1l grande 
pat·le co111po$la de negociantes e proptieta.rios, 
não pode,n estes sem grave prejuízo ser dia
riamente distr,ihidos. 

cc A commissíl.O altamente convencida da ne· 
cessidar\e e conveniencia de uma medida a la\ 
respeito, é de parecer que a lei vinda do senado 
póde com algumas alterações bem encher o 
objeclo prnposto, lembrando á caroara o quanto 
urge que aquella re~oluça.o entre em discuss1l0. 

« PJÇO da carnara dos deputados, em 12 de . 
Agosto de 1B33.-Buptistu Pereú·u.-.A. J. 
de Lessa. » 

« Por decreto de 28 de Junho do corrente 
anuo, o governo concedeu a Maria Magdalena 
da Cunha, a pensilo alimenta.ria. de 180$ por 
anno, em remuneraç!lo dos serviços de seu fa\. 
1ecido marido, Antonio Jósé da Cunha, commis
sario de 1wnlcro de lláos da armada nacional. 

« Consti. dos documentos, que este empre
gado set·vio bem durante o longo espaço de 32 
annos, e pelas informações a que procedeu a 
commi.%$10 de pensôes e ordenados, verifica-se 
ser ~1-acto o mais que esla senhora allega, e 
lambem consta dos mesmos documentos, isto 
é, que se ,lena em avançada idade, tendo uma 
filha atacada de molestia grave, e que vivem 
reduzidas á extrema miseria, tanto que rnen
digM o sustento, e se conserva.o por esmola em 
uma casa. : raeôes taes movem a commissllo a 

5nlgat que deve baver pata com esta senhora a 
mesml\ eqnidade que tem praticado com outras ; 
e por isso oírerece a seguinte resolução : 

11 A assembléa geral legisla!iva resolve : 
« Artigo unico. Fica approvada a pensa.o ali· 

mentaria de 180$ annual, que por decreto de 
28 de Junhll do corrente anno, foi concedida a 
Maria Magdalena da Cunha, viuva de Antonio 
José da Cunha, que servio de commissario ele 
n.umer<i de ná<is da atroada. nacíona\. 

« Paço da camara dos deputados, em 8 de 
Agosto de 1838.-J. F. de Toledo.-J. J1J. 
Carneiro dq, Cunha. » 

A' im?timir-se a re110\uçM. 
« Um dos juízes de direito desta cidade re· 

presenlou ao ministro e secretario de estado dos 
negocios da jllslica, sobrn diversas duvida,; que 
lhe occ01·riíl.o parà a execuçã.o do codigo do pro
cesso crir!linal : 

« 1 º . A resµeito das fia nçl1s, preten <lendo 
saberá qt1em compete concedei-as naguelles 
processos que pendia.o nos juizos crimes ex
ticictos, e qual a fóm1.a. de prnceder quan(o ás 
cartas de segoro e 11) varás àe fianças concedi à os 
nos termos das leis anteriores, e cujos prasos 
houverem expirado, ou entretanto e1:.pirarem, 
visto que facultando o§ 8° do art. 46 do codigo, 
aos juízes àe direilo, o conceder taes fianças aos 
réos pronunciados perante o iury, ou áquelles á 
quem os juízes de paz injustamente houverem 
denegado, : e n!W compelindo pelo mesmo co
digo á estes juizes a concessão de taes fianças, 
sen:io aos declarados culpados no juizo de paz ; 
e por outro lado tendo os accusados outr'ora 
seguros, ou afiançados suas carias de seguro, 
ou alvarás temporarios, que pelas disposições 
antigas erlí.o proroga11e1s, ou os réo1, capturados, 
na.o se acha no codigo actual providencia 

alguma ácerca do effeito de taes cartas de se
guro, e alvarás de fiança, nem tM pouco úcerca 
dos juízes competentes para atlenderem aos 
réos em taes circumstancias. 

11 2º . A respeito ào comparecimento das ies· 
temunhas, e partes interessadas, ás sessões iu· 
diciarias do jury, pretendendo igualmente saber 
nno só á quem compete mandar notificar essas 
testemunlias, quanto á aq uelles feitos antigos, 
que pendia.o nos juizos crimes extioctos, como 
lambem se tanto essas como as oub'as teste
munhas sobce feitos postedores, devem /iel' lod~s 
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infallivelmente notificadas para a primeira 
sess!l.o do jury; visto que, parecendo isto ex
presso nos ,1rts. 231 e 232, não se attendeu aos 
processos attleriore, á promulgaç~o do codigo, 
que ntio eslão em nenhuma das hyputheses dos 
mencionados al'tigos, nem se previo que ha
vendo um grande nnmero de processos accu
mulaclos, im possível sel'ia jnlgal-os todos nessa 
primeira sess!l.O, e assim teriãO as partes e 
testemunhas superabundantes de serem inutil 
e gravosamente notifiea::las; e tanto mais quanto 
pelo art. 239 os processos em geral têm de ser 
apresent., '.'!os pelos jnizes de paz, ao tempo de 
já cslar iustalada a sess:lo do jury. 

« 3º. Sobre a orrlem do trabalho em cada 
. um dos juizos, á cujo respeito pretende o mesmo 
jniz tambelll s:1ber se rio caso de haver de durar 
a sua decisão tanto que além de entrar pela 
noite, careça prolongar-se mais rle um dia,. nrio 
se poderá levantar a sess/10, e se nesse caso, se 
o jmy será reorganisado dos mesmos 12 jurados, 
on !\e se devcl'à proceder a novo sorteio ; visto 
que nada se acha expresso a respeito dessas 
hyootheses, havendo simplesmente o art. 222 
relativo ás juntas de paz, o qual além disto só 
manda, que se não interrompa o conhecimento 
de urn processo uma vez começado, ainda 
mesmo entrando pela noite, salvo á contento das 
parles. 

« Além disto se na hypolhese lambem factivel , 
e que faltando a um conselho testemunhas im
portantes, quer do autor, quer do.réu, e re
querendo por isio qualquer delles o adiamento 
da sua causa, uma vez começada, poderá o juiz 
deferir-lhe. E ainda se no caso do art. 266 a 
decisao do primeiro jury sobre a falsidade da 
testemunha ou documento se demorar muito, 
se o juiz durante a suspensão do segundo jury, 
nàO poderá proseguir no julgamento de novos 
processos, e nesse caso se os 12 ,jurados do 
jury interrompido, deveráõ ser os mesmos á 
darem a sentença sobre a ca usa s11spendida p,ua 
a decisão do incidente. 

« 4º Finalmente sobre a applicaçã.o da pena, a 
cujo respeito pretende o dito juiz da mesmô.'t 
sorte saber qual é essa pena immediatamente 
menor, de qne trata o art. 332, pois que na.o 
se acha estabeleci.do o tert110 de comparação. 

« Tal é a exposição arrazoada, que se infere 
das sobreditas duvidas; sobre o que a com
mis,ao de justiça criminal entende, que posto 
algumas dcllas bem poderáõ ser resolvidas pelo 
proprio crilel"io dos juízes, p0is que de outra 
sorte, muitas outras deveráO er1contrar no co
digo, que produziráõ sem duvida, uma completa 
denegaç!lo de justiça ; todavia, reconhecendo a 
defeituosidade do codigo, na sua organização, e 
ponderando, que algumas dessas duvidas são 
dignas de consideraçao tanto mais no começo 
de uma nova_ fórma de julgamento, que nao é 
talvez sufficientemente conhecido, muito convém 

ir aplanando as difficuldades, que forem ·sendo 
ponderadas, ainda mesmo antes que a com
missão especial encarregada da revisão do co· 
digo apresenle trabalhos mais amplos, e por 
isso pl'opõe ele hannonia com os artigos que já 
teve a honra de offerecer na presente sessao, e 
é-de pal'ecer que se adoµle a seguinte resoluçao: 

,, A assembléa geral legislativa resolve : 
cc Art. 1•. Aos juizes de direito compete or

deqar todos os p1·eparatorios, e deferir a quaes
quer rcqnisit;:ões das partes cm todos os feitos · 
antigos, processados antes da publicaçao do co
digo do processo criminal, regulando-se pelas 
fórmas estabelecidas no mesmo cocligo. 

cc Art. 2º. Para os julgamentos desses, e de 
outros processos , mandará.ô publicar por editaes 
nos lugares convenientes, e pnr interrnedio dos 
jLJizes municipaes, q,rnes aquelles, que houverem 
de ser julgados em cada uma das sessões dos 
jurys, para cujo effêi to os juizes de paz ficM 
obrigados a remettel'em aos juizes municipaes 
respectivos os que houverem de ser submeltidos 
aos mesmos jurys, e os ditos juizes municipaes 
rernetteráõ aos mesmos juízes de direito, logo 
que lhes fôl' requisitada, a lista geral de todos, 
que houverem recebido. 

,, Art. 3º. As notificações das parles, e tes
temunhas para comparecerem ás sessões desi
gnadas, sel'ao feitas opportunamente para o 
tempo das ditas sessões. 

cc Art. 4º. Todas as vezes que o conhecimento 
de processo fôr começado perante o jury, nao 
poderá ser suspenso por pretexto algum, ex
cepto se entrando pela noite, os jurados decla
rarem n!lO estar sufficientemente instruídos 
para votarem, e o juiz reconhecer a necessidade 
de se suspender o julgamento, em cujo caso se 
dissolverá o jury. 

cc Art. 5". Quando depois de feita a chamada 
das parles e testemunhas, em cada uma das 
sessões, qualquer del!as oito fôr presente, o juiz 
procederá a resp~ito das primeiras, como se 
acha determinado no art. 241 do codigo do 
processo criininal, ainda que seja na forrnaçao 
do segundo conselho ; e quanto á falta de tes
temunhas, a causa respectiva nao será ventilada, 
senão por consentimento da parte, que nisso 
pudesse ser prejndicada, ficando porém aquella, 
por cujo respeito o jury nti.o fôr installado, 
responsavel á outra pelas custas do retarda
mento, segllndo as regras estabelecidas no dito 
codigo. 

cc Al"t. 6º. O incidente, de que trata o art. 
266 do sobredito codigo, será resolvido pelo 
mesmo jut·y de sentença, á vista das provas 
produzidas, e quando o não po,;sa ser desde 
logo, segundo a declarnçi\o dos jurados, ficará 
dissolvido o jury, e as parles se premuniráO 
das provas precisas para outra reuni110, salva a 
acçao criminal competente, que po,sa resul!ar 
conlrn a pess6a responsavel. 

« Art. 7n. A minoração da pena, de que trata 
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o ar!. 332, entende-se a respeito do grão de 
culpa, em qu.;, fôr considerado o accusado no 
crime imputado, correspondendo, o gráo medio 
ao maximo, o mini mo ao medio, e de cumpli
cidade ao minirno. 

cc Art. 8º. Ficno assim interpretados os artigos 
mencionados na presente lei , e mais disposições 
ern· contrario. 

« Paço da camara tios deputados, em 8 de 
Agosto de 1833. - F. P. A. .Albuque1·que. -
H. J. B. Pcâ,n. » 

VOl'O SEPARADO 

« Persuado-me que com o acto legislativó, 
que ha pouco passou nesta camara a respeito 
cios processos existentes antes . da publicação 
do codigo do processo, e com a seguinte resolu
çilo, ficao soltas tod:i.s as duvidas, que occorrcrão 
ao juiz de direito, e que fic!lo pon,lerndas no 
relato rio do parecer do meu illnstre collega. 

RESOLUÇÃO 

cc A assembléa geral legislativa resolve : 
« Art. 1°. Ao juiz de direito compete con

cedei', nos casos não exceptuados pelo art. 101 
do codigo do processo, a fiança aos pronun
ciados, antes da publicaçao do mesmo codigo, 
ainda que tivessem tido carta de seguro, ou 
alvará de fiança; e bem assim ordenar, en
tendendo-se corn os respectivos juizes de paz 
a nolificação das testemunhas relativas aos 
mesmos processos, e que devem comparecer 
perante o jury. 

« A1·t. 2°. A pena immediatamente me nor, 
de que falia o art. 332, será regulada segundo 
os diversos gráos marcados pelo codigo c1·i
minal, sendo a pena de cumplicidade immedia
tamente á do gráo rninimo, e a da tentativa da 
cumplicidade á da pena de cumplicidade. 

cc Art. 3º. Para que tenha principio o jury, é 
necessario que estejao promptas todas as teste
munhas, e quanto necessario seja para o seu 
andamento, a sua sessão será continua, mas no 
caso do art. 266 do codi\;O do processo, se 
exlraordinariamente se levantar a sessão, a 
nova reunião do ju1·y só póde ter lug"r por um 
novo sorteio. 

« Paço da camara dos deputados, em 6 de 
Agosto de 1833. -Francisco de Souza Pai-ai,so,.» 

A' imprimit·-se a resoluç!!.o, e bem assim a 
que consta do voto separado. 

Fica adiado, por assignar-se vencido um dos · 
membros da commissno, o seguinte parecer: 

« Tendo o governo concedido aposentadoria 
a Caetano Luiz de Araujo, administrador geral 
do correio desta côrte, com o seu ordenado por 
inteiro, visto achar-se inteiramente impossibi
litado de continuar no serviço, no qual ~e em
pregou por mais de 35 ,mnos, a commissao de 

pensões e ordenados, á face dos doe um en los 
apresentados, e do q11e foi estabelecido pelo 
art. 94 da lei de 4 de Outubl'o de 1831,julga 
que podP.ndo ser aposentado com os seus orde 
nad0s por inteiro os empregados do the,ouro 
publico nacional, ·e das thesourarius provinciaes, 
que contarem rn;lis de 25 annos de sel'viço, 
par,:ce de justiça que o mesmo se observe a 
respeito dos outros crnpreg,1dos, em identicas 
ci1·c11msta11cins, em quanto n!!.o houver lei em 
contrario, e por isso approva aquella aposenta- . 
doria, e olforece a seguinte resoluçl:\O: 

<< A asse111bléa g;era] legislativa resolve : 

"Art. unico. Fica af)provada a aposentadotia 
concedida por decreto de .5 de Sde111bro de 
1832, á Caetano Luiz de Araujo, adminisll'ador 
geral do correio desta cô rte, com o seu ordenado 
por inteiro. 

« Paço da canrnra dos deputados, em 7 de 
Ag%to de 1833 .-J. F. de Toledo .-H. J. 
de B. Pai1n.-J. 11{. Cai·neiro da Cm,ha, 
vencido.» 

Approva-se a ,·cdacção do projecto Je lei 
autorizando o governo a anendar em h a~ta 
publica as fobficas nucionaes. 

Vao a imprimir, com mge ncia, as emendas á 
proposição do senado sobre a moeda de cobre, 
apresentadas pela commissão especial para isso 
nomeada. 

ORDEM DO DIA 

Entra ern discussllo, e é aµprovada, a emenda 
do senado á resoluçào qL1e autoriza os juízes de 
direito a julgarem por si só toLlos os processos 
crimes anteriores á publicação do codigo do 
processo criminal; e sendo tambem adoptada, 
é remettida a resolução com a emenda à com
missao de redacção . 

. Continua a 3• discussào do dec reto n. 3 
annexo uo orçamento com as emendas apoiadas 
na~ sessões anteriores. 

O Sr, Lobo da S:mza. enceta a discussao 
desta materia, sustentando a opinil'lo, q ue já 
havia en::iiltido a tal respeito, ~ entre muitas 
observações que faz, diz que todos os dias vê 
nesta casa reclamações de presas, e di
nheiros gastos na guerra da indepen dencia : 
que já nesta camara se havi:i reconhecido, 
que nenhum direito tinha um individuo a re
clamar do governo divida de tal natureza, e sim 
de lord Cochr,ine; e no entauto o poder judi
l'Íario, havia julgado, que sim; sabe, q11e no 
Maranhao havia um homem muito inimigo da 
independencia do Brazil, o qual tinha p,1ssado a 
justificar que a fa~enda publica lhe devia 
100:000$; que emfim elle deputado, se declfles 
fortemente contra a lei,. que cor..1 um simplrn 
rasgo de p,mna, vai onerar á naço.o ; que 
emquanto ao art. 2', tinha dito um Sr. depu
tado, qlie elle se havia confundido com e,;te 
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emprestimo de 400 mil libras, com o empres
timo portuguez, elas 600 mil libras; que con· 
fossa que sim, que se tinha confundido. 

O illuslt·e depntarlo depois de ter feito mais 
observações, conclue votand o contra o projecto 
e as em endas. 

O Sa. CALMON responde aos argumentos do 
Sr. deputado Lobo de Souza. 

O Sr. Henriques de Il.ezende falla nesta ma
teria, e diz que vola contra toda esta lei desde 
a 2" parte do art. lº, e contra a emenda do 
Sr. Getulio ; e que manda uma emenda de sup· 
pressão. 

A emenda de suppressão é concebida nestes 
lel'mos : 

« Supprimao-se os arts. 2°, 3º e 4° do pro
jecto. - Re.-~ende. » 

Esta emenda sendo posta á votação por ar· 
tigos, nfto é apoiada. 

O Sr. Rolla.nd.a Cava.lcanti diz que tem que 
votar contra o projecto, rnns q11e n~o é por 
nenhuma das rnzões, qne tem ouvido aos 
Srs. deputados, q1Je o havi1\o contrariado; e 
continua a fallar sobre a materia em qnesU\o. 

Depois de fallat'em sobre o mesmo objecto os 
Srs. depntados Calmon e Baptista de Oliveira, 
o Sr. Alves Branco declara, qne nno diz 
cousa alg1rn1a, ácerca <los arts. 2°, 3° e 4° da 
lei, porque elles eslãn bem sustentados pelos 
Srs. deputados, qt1e tinhM fallado na materia ; 
qne emqtianlo pois ao art. 1º, elle deputado 
diz que a delerminaç!lo de se pagar os juros 
desde ·a data da inscripção, entende que é justa 
e legal. 

Continua o illnstre deputado a fazer mais al
gumas-observações sobre este 1° artigo. 

Tendo fallado mais nesta qnesti\o os 
Srs. Hollanda Cavalcanti , Alves Branco e 
Duarte Silva ; é remeltida a mesa nma emenda 
cleste ultimo Sr. deputado, cuja emenda é con
cebida nestes termos: 

Não é apoiada a seguinte emenda : 
,, Ao art. 4º depois d::is palavras-lhesonro 

nacional-accrescente-se-a corgo do qual fica 
a adminislraçãO e contabilidade. - D1iarte 
Silva.» 

Encerrada a discussão ; sa.o rejeitadas as 
emendas, adaptado e remettido o projecto á 
commissão de redacça.o. 

Entra em 2" discussa.o o projeclo n. 4 lambem 
annexo ao orçamento. 

Vêm a mesa, e são apoiadas as seguintes 
ern.end as : · 

« Artigo additivo ao projeclo n. 4 :-Os em
pregados nas inspectorias das fazendas das pro· 
vincias de Goyaz e Matto Grosso, terão os 
mesmos ortlenados que os da provincia de 
S. Paulo:-Getulio. " 

<< O governo é autorizado a augmentar os 
ordenc1clos elos inspectores das !besourarias das 
províncias de Matto Grosso, Goyaz e Sergipe, 
não excedendo o total vencimento de cada um 
dos inspectores a 1:200$.-Lobo de _Sottza. ,, 

<e Ao art. 1° do projeclo n. 4-no impedi
mento sirnulbneo do inspector e contador, o 
ministro nomeará interinamente quem os 
substitua. -Alves Bmnco.» 

cc A' em enda do Sr. Lobo de Souza aecres-
cente-ee-Piauhy.-.Sá Palacio.» · 

« Accrescente-se-ao art. 7°-e os collectores 
de ouro em pó.- Calmon.» 

« Additivo-as nomeações dos em pregados 
de fazenda, que peh lei, que marcou as attri
bL1ições da regenci a permanente, compelem aos 
pl'esidentes em conselho, serao reitas precedendo 
propostas dos inspectores das thesourarias pro
vinciaes nos casos em que pela lei de 4 de Ou
tubro de 1831 compete ao inspector get'al 
fazei-as na côrte. -S. R. -RebottÇ(ts.i, 

Daudo a horn fica adiada. 
O SR. PRESIDENTE dá para ordem do dia 14. 
2" discussão do projecto n. 4 annexo ao or-

çamento. 

2" dila do projecto do senado deste anno, 
sob n . 142. 

Dita dita do projecto do senado deste anno, 
sob n. 132 . 

Dita dila do pt·t>jecto deste · anno, sob 
n. 105. 

Levanta-se a sessão ás 2 horas e 1/4 da 
tarde. 

§eslllião em 1.4 de Agosto 

PRESIDENC[A DO SR. LIMPO DE ABREU 

SumtARIO , - Expediente. - Ordem do dia. -
A clditivo ao orçamento. - Discui·sos dos 
Srs. Henriques de Rezende, Rebouças, 
Paula e Souza, Lobo de Souza e Liiiz Ca· 
valcanti. - A d-iamento da discussão pela 
hora. 

A's dez horas feita a chamada, compare
cem 82 Srs . deputados. 

Falta.o com cansa participada os Srs. : 
Moura, Pontes, Lopes Gama, Veiga, Chicharro, 
Fel'reira da Veiga, Junqueira, Araujo Vianoa, 
Pa1Jl a Simões e Toledo ; e sem ella os Srs. : 

. Corrêa de Albuquerque, Lino Coutinho, Pinto 
Coelho, Gomes da Fonseca e LMo. 

Aberta a sessao é lida e approvada a acta 
da antecedente. 

EXPEDIENTE 

O SR . lº SECRETARIO dá conta dos seguintes 
officios : 
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Do ministro do imperio, remettendo uma 
representação da camara municipal da cidade 
do Recife contra o presidente e con'5elho ad
ministrativo da provincia, por havei-a multado 
na conformidade do ,u·t. 4º <la resolucilo de 29 
de Julho de 1828, por não procetier no dia 
marcado á apuraçao das listas das ell,ições, e 
por lhe havei· exigido as contas que lhe con
fiára para despender nas obras puhlieas do seu 
município de que se havia encarregado, afim 
de ser tomada pela camara na devida consi
de1·açào.-A' commissão das camaras munici
paes. 

Do mesmo ministro do imperio, remettendo 
outra representação da camara municipal da 
villa de S. Jo1'1o da Barra, pedindo providen 
cias a respeito da repugnancia, que têm ma
nifestado alguns cidadãos em acceitar a es
colha, que delles fizera a camara para fiscaes, 
pmcuradoi-es, capiliJ.es do malto etc. ; e qnando 
na lei do 1º de Outubro de 1828 se ntlo acha 
pena alguma a tal respeíto.-A' mesma com
rnissão. 

. Do mesmo ministro, remeltendo os auto
graphos sanccíonados das resoli.1ções de 27, 
e 29 de Julho do corrente armo, sobre ,,~ 
exames para o gráo de doutor nos cursos ju
rídicos de S. Paulo e Olinda, e sobt·e a de
claraç:i.o de cidadão brazileiro, de Jaciuthu 
Vieira do Couto Soares.-Fica acamara iutei
rada, e vão os autographos para o archivo. 

Do secretario do senado, participando lrnver 
este adaptado a re,;oluçao desta can1at·a, sotn·e 
Joaquim àe Sant' A11na Souza Carnpos, e que 
a ia uil'igir i sancçao imperial.-Fica a camara 
inteirada. 

Do mesmo, remettendo a rcsoluçno do se 
nado, validando a acqnisiçflO de I.Jc11:, de raii, 
feita pela santa casa de misericordia do Ma
ranhlío, e permitdndo mais nova acquisiçno 
até á quantia de 200:000$000.-A' imprimir. 

Do mesmo, remettendo a resoluçao do se
nado que dá nova organizaçM á secretaria do 
governo da província de S. Paulo. -A' im
primir. 

Sao lidas : uma representaç:i.o do chefe e 
officiaes do 1 º batalhão de guardas nacíonaes 
da villa Diamantina, para que se 11110 conceda 
amnistia aos réos do crime commetlido, e t!l 
22 de Março, na capital de Minas Gemes, 
que fica ;;;obre a mesa para 4uaodo se tratar 
de tal negociq, assim como out!'a represen
tação da camara municipal da vílla de Gua
ratiuguetá, província Je S. Paulo, em que 
pede a rernoçl\o do tutor de Sua MHgestade 
Imperial e suas ,1ugust,,s irmas; e é rece· 
bida com especial agraJo a felicitaçll.O da 
sociedade promotora da inslrucçào publica e 
pacificadora do centw da villa de Montes 
Claros de Formigas. 

Sil.o rernettidos : 
A' commissão de estalislica o t·equeri

mento dos naturaes e moradores do arraial 
1le Carnandocai,1 , terrno de Pouso Alegre, pl'O· 
viucia de Min.éls Gemes ; 

A' commi,sil.o de guerra, o de Greg()rio 
Alves Sanches de Brito ; 

A' de pen;;ões e ordenados os de José de 
C11pertino F,·cire, e D. Maria Theodolinda de 
Bitlencourt Currêa ; 

A' de petições o de Manoel Gomes Pe
reira de Albuquerque. 

Lêrn-se os seguintes pareceres de commís
sões : 

« Foi presente á comrnissão de estatística 
o officio do presidente da pro vincia do Rio 
Grande do Norte, em que participa a di
visão de comarcas, termos e villas, a que 
o conselho do governo d'aquella província 
procedera cm consequencia da di,sposiçiJ.o do 
art. 3º do codigo do processo criminal. 

« A commissiJ.o é ue parecer que sej1'1o ap
provados e para isso offerece a seguinte re
solução : 

1, A assernhléa geral legislativa resolve : 

« Art. l.º Silo creadas duas comnrcas na 
provinda do Rio Grande do Norte : a pri
rnei rn c:o,n a denominaçüo de comarca do 
Natal, e a segunda do Assú. 

« Art. ·2.0 A comarca do Nubl c,irnpre
hend~rá as vil las de Touros, Extremoz, S. 
Gonçalo, S . José, Goyaninha e Villa Fiôr. 

1, Art. 3." A coinat·ca uo As;;ú comprehen
dení as villas da Princeza, do~ Angicos ele 
Porto Alegre, J\pudi, Prir1cipe e Acari. 

" J\rt. 4º. Ficilo ereelas em villa as povoações 
das vat·zeas do Apudi, dos Angicos, Acari, 
'l\iu,·os e S, Gonçalo. 

u Art. 5º. E:rn cadu 1.un:1 destas comarcas ha
verit um juiz de direitu com jurisdicçiJ.o do 
civcl e crime, que lhe cornpetir pelo codigo <lo 
processo criminal, e disposição provisoria ácerca 
da administraç:i.o da justiça civil. 

1< Ad. 6º. Os juízes de direito das duas co
mat'cas da província do Rio Grande do Norte 
venceráõ o ordenado de 1:600$ cada um an
nual. 

" Art. 7º. Ficão revogadas todas as Íeis e 
mais disposições em contrario. 

" Paço da camara dos deputados, em 3 de 
Julho de 1833.-Glib1'iel Getulio Montefro de 
Mendonça. - Luiz Augusto JJ;Jay, e m parle. " 

Approvado, e a resolução á imprimir. 
" Foi visto pela commiss~o de estatistica o 

officio do presidente da provincia do Espirito
Santo, em que participa a <livisiJ.o de termos, 
comarcas e villas- que o conselho do governo 
fizera, em consequencia da dispo~ição do art. 3° 
do codigo do processo . 
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" A commissao, julga dever ser approvado 
c0m nlguIY:::is a1terações, e por isso p:úsa a 
expô_r as razões em que se funda: 

" O presidente, ein conselho, dividio a pro
víncia em duas comarcas, e annexou á comarca 
de S. Matheus a villa do mesmo nome, a fre
guezia de S. Matheus, a freguezia de Linh~res 
e a villa nova de Almeida, e creou a freguezia de 
Linhares em vi!la. Não póde a commissão ;;1p
provar a creação das duas comarcas, porque 
contendo a província do Espirito-S anlo 36,855 
almas e 6,794 fogos, apenas 11,010 almas e 
1,554 fogos ficno pertencendo :í. nova comarca 
de S. 1\/Jatheus, accrescendo á isto que a villa de 
Almeida contém 3,124 almas e 844 fogos, e 
sómente dista da cidade ela Victoria 8 Jeguas e 
da vi\la de S. M3lheus 30, devendo a·ntes por 
isso pertencer aquella villa á comarca da Vi
ctoria, e então parece irrisorio crear-se uma eo
nw rca apenas para uma povoação de pouco 
mais de 7,000 almas e 700 fogos; lambem julga 
a commissil.o 119.o poder ser elevada á villa, a 
povoação de Linhares, por sómente conter toda 
ella 140 fogos e 586 almas, a maior parte de 
índios. 

« A' vista das razões expostas offerece a com
missão a seguinte resoluça.o: 

« A assemb!éa geral legislativa resolve: 

·« Art. lº. Fica crnada uma comarca na pro
víncia do Espirita-Santo, q11e se denominará. 
comarca da Victoria. 

« Art. 2º. A COlllil!'Ca da Victoria compre
henderá todas as villas, termos, povoações e 
mais districtos pertencentes á mesm.i pt·uvinc.:ia. 

,< Art. 3". Haverno 3 termos na comarca da 
Victoria: o]º comprehenderá as vi lias de Itape
mirim, Beneveote e Guarnpary ; o 2º a cidade 
da Victoria, vílla do Espirilo-Santo, villa da 
Serra c villa de Almeida ; e o 3º a villa de 
S. MathettE e a villa da barra dL: S. Mulheus. 

« Ad. 4°. Hü.vcrá neslu. co11uuca um juiz Ul.l 
direito com jurisuieçào no eivel e <:.l'illí~, <\Ue 
lhe compctil', pelo codigo do proces:;o ul'iminal, 
e <lísposiç/lo provism·ia ácerca da administraçl'l.o 
tla ju:;liça civil. · 

« Art. 5º. O juiz de direito desta comarca 
vencerá o ordenado annual de 1:600$000. 

« Art. 6°. A povoação da barra da viila de 
S. M .. thtus é erecta em vill..., e o limite do seu 
termo será o que 11.le designou o decreto de 11 
de Agosto de 1831. 

« Arl. 7º. A povoaçuo da Serra é erecta em 
vi\\a e ~omprelienderá o seu termo o territoriu 
tla sna freguezia. 

11 Art. 8°. Ficão derogndas todas as leis e 
muis disposições eu1 contrario. 

cr Paço da e11mara dos deputados, em 3 de 
Julho de 1833.-G. G. JJ!o11teiro de Men-

donça.- Luiz Augiisto May.-.A. J. da 
Veiga." 

« A commissao de instrucça.o publica vio 
COtll attençllo o requerimento de Januario Ale
xandrino Rebello, pl'ofessor da cadeira de de· 
senho do lyceu da cidade do Recife, em que se 
acha provido, tem sómente 350$ rle ordenado, 
ao lllesmo tempo que as outras cadeiras do 
mesmo lyceu, se achM elevadas ao ordenado 
de 600$, em virtude do decreto de 7 de Agosto 
de 1832 ; e, allegando para fundamento do seu 
requerimento, 1 º que já houve tempo, em que 
um estrangeiro recebia 2$ díarios, por ser mestre 
de desenho e gravura, ainda mesmo em dias 
santos, sem ser obrigado a ensinar as materias, 
que o snpplicante tem de ensinar, além· do de
senho de figuras e geometria pratica, perspe
ctiva, architectura, optica, desenho lopo~ra· 
phico e gravura. 

« A commissao, porém, nll.o achando no do
cumento primeil'O que o supplicante ajunta, se 
não a provisllo da cadeira d..: desenho do refe
rido lyceu, mandada crear por aviso da secre
tada de estado de 11 de Maio de 1831; é de 
parecer que o presidente daquella provincía in
forme soht'e o mesrno objecto. 

,e Paço da camara dos deputados, em 12 de 
Agosto de 1833. - José Bibeiro Soares da 
Rocha.-Manoel Ignacio de C'arvallw.-An
tonio José do Amaral. n 

Approvado. 

"Franci~co José de Menezes Amorim, repre
seula á esta augu~ta canJara, que tendo mar
chado parn Pernarnhuco em 1817, no posto <.le 
tenente de 1• linha, e sendo alli pl'omovido á 
capitão, em 11 de Novembro de 1822, em conse
quencia da proposta feita pelo governo daquella 
província, e em 1823 por proposta t.imbem 
do mesmo goveruo pl'Omovido á major de 1" 
linha com exercício cm milicias, fôra em 
1830 reformado no posto de tenente, de que 
tinha patente coufirmada, com meio soldo, 
por não ter completado os annos da lei, 
sen1 que elle houvesse peuí<lo tal reforma, 
e sem que se lhe nou vesse provado crime 
algum, ou impossibilidade physica : e tendo re
clamado contra tal t·efonna, teve consulta do 
supremo conselho ulilitar a seu favot· ; mas. 
nem por isso foi reintegradu no posto de major, 
Em consequencia da lei de 13 de Setembro de 
1831, tendo elle novamente requerido a con· 
firrnaçll.o no seu posto de 1najor, fôra deferido 
em podaria de 18 de Outubro do dito anr.o, 
isto é, re1nettido para Pernambuco, para alli 
com mais conh,ecimento de causa ser julgada a 
sua pretença.o; e, tendo a commíssão creada 
naquella província, para conhecer uos officiaes 
que estiverem comprehendidos no decreto de 
13 de Selenibro de 1831, julgado o supplicante
com direito a ser confirmado no seu posto de 
m;1jor1 co1ulU1lo o presidente daq1.1ella pi-o· 
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vincia remetteu os seus papeis par~ esta côrte, 
afim de ser confirmado pelo governo, o qual 
indeferiu a sua pretenção. 

« A' vista do exposto o supplicante pede á esta 
augusta camara haja de o declarar comprehen
dido no decreto de 13 de Setembro de 1831. 

« A commisslío de guerra à quem foi o re
querimento do supplicante, é de parecer que se 
remetta o dito requerimento ao governo, exi
gindo-se informações á tal respeito. 

« Paço da camara dos deputados, em 6 de 
Agosto de 1833. - Francisco do Rego Barros . 
- Vieira Soiito. " 

Approvado. 

« Joaquina Rosa do Sacramento, viuva de 
JollO Jacinlho de Mello Braga, que servio de 
ajudante do regimento n . 2 de infantaria de 2" 
linha desta côrle, pede uma pensão para sua 
s ubsístencia, visto achar-se reduzid11 á mísería. 

« A cornmisslío de pensões e ordenados ob
serva, que compelindo ao governo pela con
stituição conceder m ercês pecuníarias, em 
remuneração dos serviços feitos ao estado deve 
a supplicante recorrer á quem toca. 

<< Paço da caa1ara d1Js deputados, em 8 de 
Agosto de 1833.-J. F. de Toledo.-J. M, 
Carneiro da Cunha. » 

Approvado. 

<< A' commissllo de orçamento foi presente a 
representação da camara da vil!:). de S. Fran
cisco Xavier de ltagoahy desta província, em 
que allega que, sendo ella uma das que mais 
interesses dá á fazenda publica pelo muito café, 
que traz ao m ercado, todavia suas estradas, e a 
sua barra se achno no peiot· estado possível ; e 
conclue pedindo, que se m ande continuar a 
calçada da serra qne parou ; que se remetta 
para al\i uma machina para a escavaç,1\o da 
barra, e finalmente que $e mande concert,u- a 
ponte, que já ameaça grandes ruínas. 

« A commissl\O é ele parecer, que se remelta 
esta representaçao ao governo, á quem compele 
providenciar o que pede acamara, visto que nas 
leis Je orçamento se tem dado, e continuão-se 
a dar dinheiros para semelhantes obras. 

« Paço da camara dos deputados, em 1º de 
Julho de 1833.-Duai·te Si lva.-/Jf. N. Castro 
e Silva. » 

Approvado. 

« A' commissão de orçamento foi presente a 
representação do conselho geral da provincia 
do Rio Grande do Sul, em data de 25 de J a
neiro do corrente anno, sobre a redncç1\o das 
alfandegas da mesma, á uma unica situada na 
maior visinhança da barra, por proposta do tn
spector geral do tribunal do thesouro publico. 

,e A commiss9.o observa que estando o go
. vemo autorizado a reformar as alfandegas do 
imperio, pela lei de 15 de Novembro de 1831, 
~ a elle que compete o deferim ento da presente 

W1l0Jl 

representaç!lo ; por isso é de parecer que se 
devolva ao mesmo a representação feita ao go
vet'no, remettida por elle á esta augusta cam"rn, 
e que se guarde no archivo a segunda dirigida 
á mesma camara para ser tornada em con side
ração, quando se t ratar das reformas. 

" Paço da camara dos deputados, em l º de 
Julho de 1833.-Diimte e 8lva.-M. N. Ca.~ti-o 
e S-ilva. " 

Approvado. 

,, A cornmissão dos conselhos geraes vio a 
representação do conselho geral da provincia 
do Pará, na qual expõe o abandono, em que 
estão as causas dos orphãos, bem como todos 
os negocios judiciaes por não poder um só ma
gistrado bem desempenhar seus deveres pela 
accumulação de outros en cargos, como o de 
provedor dos residuos, auditoria de gu erra, pro
curador da corôa, fazenda e sobernnia nacional, 
relator na junta de justiça, resultando por isso 
a demora do julgamento das causas com de
trimento dos povos ; pede por isso que se crie 
mais um juiz de fóra na capital daquella pro
vincia, dividindo-se por ambos a j urisdicção, 
que ora só exerce o que se acha creado na
quella capital. 

« A commissão certa de que com a exe
cução do cod igo do processo criminal ficárao 
providenciados os inconvenientes representados 
por aquelle conselho ; é por isso de parecer, 
que nessa conformidade assim se lhe declare. 

cc Paço da camara dos deputados, em 5 de 
Agosto de 1833. -Vallaagues.-Rezenlle." 

Approvado. 

cc O conselho geral d;1 provincia de S. Pedro 
do Sul propõe varias n1cdidas, que julga pro
veitosas parn evitar o roubo e contrab11ndo dos 
animaes vacuns, cavallares e muares, vindos 
dos estados confinantes e pede que ellas sejao 
approvadas. 

cc A commissno, certa de que ao governo com
pete dar as inslrucções necessarías para a boa 
arrecadação e fiscalisaçno dos direitos nacionaes, 
julga que ao mesmo governo se deve env iar a 
representação do conselho geral, para deferir 
como fôr de justiça. 

« Paço da camara dos deputados, em 10 de 
Julho de 1833.-Vallasgues.-Rezende. " 

Approvado. 

« Parece á commissão das camaras muni
cipaes, que sobre o 1 º artigo, que versa sobre 
o paga men to das propinas exigidas pelos ou
vidores ll'ansactos, e que a camara nota de in
divíduos, que apezar de se conformar com esta 
o sentimento da commissno, por isso que tendo 
por base aquella divida as expressões da 
provisão de 1815, ha:vendo sobras nas ditas 
rendas, depois de feitas as despezcis ordinarias, 
toda via como sejc1 objec lo de contestaç!l.o, e 

21 
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direito de terceiro, ao poder judiciario compete 
a sua decisa.o. 

" Que o art. 2º está respondido com o co
digo do processo, que extingue os ouvidores. 

« Que o art. 3º, filho da prepotencia do 
tempo, mas de nenhum modo louvavel, deve 
ser religiosamente satisfeito pela actual camara, 
que no juizo da commissa.o tem rendas sutli
cientes, e nao deve fomentar a desconfiança 
dos povos, divergindo do bem geral da pro
víncia, a que estes applica.o suas contribuições, 
para o interesse particular de um município 
delia, em cujo favor supplica a remissão. 

" Paço da camara dos deputados, em. 13 de 
.Julho de 1833.- .Antonio João de Lessa. » 

« O abaixo ussígnado convindo na conclus:i.o 
dos differentes ar tigos do parecer, crê quE: se 
devem omitlit· os fundamentos, em que se 
basêa a decisão do art. lº.- Baptista Pereira.» 

ORDÊM DO DIA 

Continua a discussão 2" do projecto n. 4 an
nexo á ,d do orçamento com ás emendas 
apoiadas. 

Fallao nesta rnateria os Srs. Lobo de Souza, 
sustentando a doutrina da sua emenda; Sá Pa
lacio, apoiando a sua emenda e approvando a 
do Sr. Lobo de Souza; Baptista de Oliveira, fa. 
zendo varias observações, e respondendo aos ar· 
gumentos de alguns Srs. deputados ; Paula e 
Souza, analysando a doutrina de todas as 
emendas, appc-ovando umas e reprovando 
ou.t.i;as, e offerecendo uma nova emenda, que 
é apoiada. · 

O Sr, Henriques d.e :Rezend.e · lambem falia 
neste objecto ; e o Sr. Castro e Silva, tendo di,
corrido sobre a materia, manda á mesa uma 
emenda, que é apoiada. 

O Sr, Itebo1.t~as lambem falia nesta q11est110, 
sustentando a doutrina da sua emenda, e respon
dendo aos argumentos de dou;; Srs. deputados 
que haviao fallado ácerca da lei da regencia: e, 
entre muitas observações que faz sobre a lei do 
thesouro e da regencia, diz que as leis se forao 
em conformidade da constituição, e que esta é 
o regimento dos legisladores. O illustre orador 
continua a fallar sobre os empregos serem ou 
não amovi veis; e dii que tendo o poder execu
tivo a alavanca de mover todos os empregos, 
ha de influir nas eleições, e ellas se for1\o 
segundo a sua vontade ; e que todos os governos 
fracos quando fõrem vendo a sna degeneração, 
reconeráõ, para se sustentar, á estas alavancas; 
e conclue, dizendo que acha inquestionavel que 
deve passar o artigo que propõe. 

O Sr. Paula. e Sousa. pede a palavra para res
ponder ao illustre deputado, o S1·. Rebouças, e 
assim pratica, expondo muitas razões, e entre 
ellas declara que tem sustentado um principio, 

que não deve ser tno acremente extranh,,do 
pelo honrado memb!'o ; diz mais que, a 
exemplo de - todos os goveni:is conslitucionaes, 
devem ser amor:;:iiveis taes e taes empregos, e 
muito particularmente os da foienda. 

O Sr. Rebouças dá uma explic<1çilo ao que 
havia dito, tornando a sustentar a sua opinião 
sobre a nao amovibilidade dos empregados. 

O Sr. Lobo de Sousa. torna a fallar nesta ma
teria, e sobre a legislaçao do marquez do 
Pombal, ácerca t.!os officios de justiça e fazenda, 
e declara que está plenamente provado que os 
empregos publicos nao são propriedade de 
ninguem ; continua a fallat· sobre outras 
emendas, e a :1ustentar o que havia proposto. 

O Sr. Luiz Oa.va.lcanti discorrendo sobre a 
que3tâ0, e sobre a lei que rnal'ca as attribu ições 
da regencia, diz, entre outras muitas observa
ções, que a constituição não pótle ser alte
rada por esta legislatura, mas qi.le a lei d,\ 
regencia sendo obra de um podi,r politico póde 
ser alterada ; porque é um principio ern moral, 
que quem póde fazer lambem pólle desfazer ; e 
continua o illustre deputado a ex.pender mais 
alguns argumentos sobre a amovibilidade dos 
empregados. 

Vêm mais á mesa, e s!lo apoiadas as se
guintes emendas e artigos additivos : 

« Os inspectores de fazenda de província, 
serao amovíveis da mesma fórma, que s!lo 
lodos os outros emµcegados de fazenda, ficando 
1·evogada, nesta parte sómente, a disposiçàO em 
coulrarío do art. 51 do cap. 2". Salva a re
dac<;ao. - L aóo de Sonza. " 

cc Os empregados das lhesou1·arias em sua 
admissno primitiva, duvem sei· apprnvados nos 
estudos da aula do commercio naquellas pro
vincías onde taes estudos exi~lem. Esla dispo
siçno será cx.ten3i va ú todas as repartições de 
conlahilidade, SalvL\ a t·edacçno,- .Maciel.» 

cc O presidente da província lerá na lhesou
rarin della a mesma inger,mcia e attl"ibuíções, 
([lte lem o ministro da füzentla no tdbunal do 
thesouro nacional.- Paula ,Souza. >> 

" O ajudante do thesolueiro geral fará em 
tudo as vezes deste, quando impedido. O the
sout·eiro da lhesouraría do Rio de J aneiro terá 
o ordenado de 1:600$000. 

cc Os emolumentos tia secreta,-ia do tribunal do 
thesouro serao d'ora em diante distribuídos pelos 
respectivos empregados da rnaneira seguinte: a 
saber, 1/4 para o offici,tl-maior e os 3[4 res
tantes igualmente entre os demais offkiaes e 
amanuenses. As secretarias das thesoul'arias 
provinciaes lerão direito aos mesmos emolu
mentos que percebe a mencionada secretai·ía. 
Nas aposentadorias reguladas pela lei de 4 de 
Outubro de 1831, devem coatar-se os annos de 
serviço publico ern qualquer repartição, coni-
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lauto, porém, que os serviços prestados em re
partições diITerentes de fazenda, na.o hajão tido 
alguma remuneraçào, ou possão servir de ti. 
tu los para novas vantagens.- Baptista de Oli
veira.» 

" A nome:tçil.o dos empregados, que· devem 
substituir aos de fozenda impedidos, recahirá 
sempre em officiaes de fazenda, os qnaes só 
venceráõ pelo accrescimo do trabalho a 5" parte 
do ordenado do oflicial impedido, durante o 
seu exercício. Salva a redacç1!o.-Loba de 
Souza .. " 

" 0ffereço como emendas os §§ l°, 2º, 6", 
10, 14, 15, 16 e 17 do art. 79 do projeeto ria 
com missão de orçamf'nto. O a.indante do the
sonreiro geral do thesouro publico servirá no 
impedimenf.o do mesmo thesoureiro geral.
Castro e Silva. " 

« O governo é autorizado a reformar e res
tringir ao numero preciso os empregados das 
thesonrarias provinciaes, que forem propostog 
pelas mesmas na fórma do art. 84 da lei de 4 
de Outubro de 1831. Salva a redaccão.- Castro 
e Silva. » • 

Dada a l1ora fica adiada a discL1ssão. 

O SR. PRESIDENTE dá pora ordem do dia 16 a 
mesma de hoje. 

Levanta-se a sessão depois das 2 horas. 

§essão em 16 de Agosto 

l'RESIDENC!A DO SR. LIMPO DE ABREU 

s v~!MAR!O . - EXPEDIENTE. - Ordem do dia.
Resolução desmembrando da matriz de Santa 
Anna de S. José de Mipibú e elevando á 
·igreja purnchial a capella de Nossa Senhom 
do O' da povoação do Papari ( emendas do 
senado ).- Votação. - A dditivo ao orça
mento. - Discul'sos dos Srs. JJ1uniz Barreto. 
-Adiam.ento.-Projecto sobre a moeda de 
cobre.- Disciirsos dos Si·s. Rocha, Pmtla 
Souza, Rebouças, Alvares e Cavalcanti.
Adiamento. 

A's 10 horas e um quarto feita a chamada, 
comparecem 75 Srs. deputados. 

Faltãa com causa participada os Srs. Moura, 
Fortuna, Lopes Gama, Veiga, Ferreira da Veiga, 
Junqueira, Miranda Ribeiro, Simões, Toledo, 
Ribeiro de Audrada, At"aujo Vianna e Valas
ques; e sem ella os. Srs. Corrêa de Albuquerque, 
Lino Coutinho, Pinto Coelho, Gomes da Fon
seca, Luiz Cavalcanti, Perdigão, Clemente Pe
reira, Lessa, Ledo e Lacerda. 

Aberta a sess!!.o é lida e Rpprovada a acta da 
antecedente. 

EXPEDIEN'!'E 

O Sn. 1° SEcRETAruo, lê os seguintes oflicios : 

Do ministro da guerra, acompanhando duas 
representações dos lentes, e do secretario da 
academia milita r e da marinha, sobre a irnpos· 
sibilidade de se manterem decentemente com 
os diminutos ·ordenados, que era percebem.
A' commissão de guerra. 

Do ministro interino da justiça, incluindo 
do11s ufficios do ministro do supremo tribunal 
de justiça, Jo1!o José da Veiga, sobre duvídas 
cuja decisão compele á assem biéa geral legis
]ativa.-A' cornmissão de justiça crirniríal. 

Do ministro do imperio,· acompanhando as 
postmas da camara municipal da villa de 
S. João Baptisla de Nova Friburgo, para serem 
lo ma das u11 devida consideração. -A' com mis
são das camaras municipaes. 

Do ministro da fazenda, remettendo o re
latorio dos ultimos trabalhos da commissão en
carregada do exame das contas da caixa de 
Londres.-A' commissão respectiva. 

Do secretario do senado, participando que o 
senado adoptou e dirigiu á sancção imperial a 
resolução que approva a aposentadoria conce
dida a Manoel do Carmo Inojosa. - Fica a ca
mara inteirada . 

Do mesmo secretario, acompanhando as 
emendas do senado á resolução desta camara, 
desmembrando da matriz de Sant'Anna de 
S. José de Mipibú, e elevando á igreja paro
chiai a capella de Nossa Senhora do O' da po
voação do Papari. 

Declarando o Sr. secretario, que estas emen
das vt\Q a imprimir, o Sr. Cassiano pede a 
palavra e diz, que se podia dispensar a 
impressão das emend!ls : e a camar,1 assim 
resolve. Propõe lambem a urgeRcia deste ne
gocio, visto que as emendas versão apenas 
sobre redacça.o. Sendo apoiada a urgencia, 
é afinal approvada. 

Silo remeltidos á commiss:10 das camaras 
municipaes a represenlaçn.o da camara muni
cipal rlesta cidade sobre os meios de augmentar 
a slla renda, afim de occoner ás despezas de 
varias obras indispensaveis. 

A' commissl'l.o de petições os requerimentos 
de Manoel Affonso Velado e de frei Francisco 
de S. José Belém. 

A' secretaria: o de Jo1to Antonio Pereira da 
Cunha, para se lhe entregar o documento que 
pede. 

O SR. SoARES DA RocHA manda á mesa o 
seguinte requerimento, que entra em dis
cussão: 

« Requeiro que conclnido o expediente co
mece logo a discussa.o sobre o projeclo do cobre, 
e em todos os dias atá sua final conclusao, en
trnndo até os sabbados. 

,, Paço <la camara, 16 de Agosto de 1833.
Soares da Rochà.» 
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Ao qual o Sr. C:!lrneiro da Cunha offerece a 
seguinte emenda, que é apoiada : 

cc Que tambem haj~ sessão nos dias santos 
dispensados, e de guarda. - Ca1·neiro da 
Cunha.,. 

Discutida a materia é approvado o reque
rimento, e a 1" parte da emenda, e rejeitada a 
2• parte. 

Approva-se igualmente o seguinte requeri· 
tnento: 

,e Requeiro se peçao ao governo os officios do 
presidente da provincia do Ceará, dando parte 
das medidas alli tomadas ácerca da circulação 
da moeda de cobre, e a portaria do ministro da 
fazenda de 18 de Novembro de 1832, appro
vando essas medidas. 

cc Copia do aviso do ministro da fazenda ao 
presidente de Pernambuco, mandando cessar o 
pagamento do nleio soldo ás viuvas dos mili
tares, que tivessem passado á segunda nupcias, 
que da graça do meio soldo n[lo goz!l.o as 
viuvas dos cirut·giões-móres dos batalhões.
Castro e Silva. >> 

Vai á commissão de commercio o seguinte 
requerimento : 

cc Requeiro que as informações dadas pelo 
governo sobre as barreiras das estradas desta 
província, vão a uma commissão para esta apre
sentar as medidas que julgar necessarias ou 
utcis.-Paul(& e Souza. » 

O SR. PRESlDENTE declara que é desneces
saria a votaçao sobre este requerimento, pois 
que as informações hllo de ir á comrnissil.o. 

Sao lidos os seguintes pareceres : 

1cA commissão dos conselhos geracs, em cum
primento á deliberação desta augusta camara, 
depois de ter conferido a proposiçao vinda do 
senadu tomada sobre proposta do conselho 
geral da provincia de Goyaz, com o auto· 
grapho existente nesta camara, achou, que 
na redacçil.o feita no senado foi supprimida no 
art. 4º da dita proposta a palavra -referida
estando em tudo o mais conforme aos auto· 
graphos. 

" A commissão entende que a suppressão da 
palavra -referida- não prejudica á delibera
ção tomada por esta augusta camara-de nàO 
serem emendadas as propostas dos conselhos 
geraes-por quanto motivando u conselho ge
ral a sua proposta nos vexames que soffrem os 
habitantes do arraial do Bomfim, por causa 
dos limites marcado,; na resolução de 7 de 
Fevereiro de 1831 do mesmo conselho, (que 
ainda não tinha sido approvada pela assembléa 
geral) e revogando aquella resoluçao pelo 
art. 4º da presente proposta, neste em logar de 
dizer-se - fica sem effeito a resoluçao de 7 
de Fevereiro de 1831 - se diz - fica sem 
effeito a referida resolução, - mas como 

nos artigos antecedentes n!lo se faça men· 
çil.o da resoluçll.O de 7 de Fevereiro de 
1831, accrescentar-se no art. 4º a palavra-re· 
ferida- cuja ídéa ou significação, sendo rela
tiva, deve referir-se á um antecedente, que nil.O 
ha, e por consequencia impropria seme
lhante palavl'a; e como com a suppressão della 
de nenhum modo se altera a proposta ; e esta 
já fosse approvada por esta augusta camara. 

e< E' por todas estas razões a commissão de 
parecer que se envie á sancçãO a supramen
cionada proposta. 

,e Paço da camara dos deputados, em 14 de 
Agosto de 1833.-Valasques.-Rezende. " 

Approvado. 

cc Foi visto na commissão de estatistica o 
projecto de resoluçito offerecido pelo iJlustre 
deputado o Sr. Fernandes da Silveira, que á 
requerimento do seu author é remettida á com
missil.o, pelo qual marca a linha divisoria entre 
as provincias do Piauhy e Ceará. 

« A commissao é de parecer que sejao ouvidos 
os conselhos geraes das sobt·editas provincias, e 
neste sentido se ofiicie ao governo, remettendo 
por copia a indicaçao junta. 

,e Paço da camara dos deputados, em 7 de 
Agosto de 18H3.-G. G. M. de Mendonça.
A. J. da Veiga. >• 

Approvado. 

« Foi vista na commissao dos conselhos ge· 
raes a representação, que ao governo dirigia o 
conselho da provincia de S. Paulo, expondo o 
máo estado, em que se achão as estradas 
d'aquella provincia, e que para o reparo, me
lhoramento, e conservaçil.o d'ellas convém, se 
decretem meios, e por isso propoem. 

« 1º. Que na estrada de Santos se pague pelos 
animaes caval!ares, ou muares que soltos, Oll 
puxados descerem, ou subirem a serra, a mesma 
contribuição que se paga pelos de transporte, 
estabelecida pela lei de 6 de Setembro de 1828. 

,e 2º. Que em cada urna das outras estradus, 
que descem, ou para o futuro descerem para o 
mar (á excepçll.o d'aquellas que já estiverem 
sujeitas á uma porta~em, em virtude da lei de 
3 de Setembro de 1832), pagar-se-ha a mesma 
contribuiçllo que na de Santos, e com igual 
applicaçllü, e regulamento, ficando 1::xtinclas 
quaesquer outras contribuições que actualmente 
nellas se pagil.o para estradas. 

cc Bº. Que em todas as outras estradas, que 
sahern d'aquella província pagar-se-ha metadt! 
do que se pagar nas que forem á portos de mar, 
devendo o presidente em conselho estabelecer 
os registi·os necessarios e dar-lhes regulamentos. 

,e 4º. Que as taxas qne se pagil.o nas passagens 
dos l'ios, ficão convertidas cm contribuições de 
estradas e com preferencia d'aquellas onde es
tiverem impostas alil inesmas contribuições. 

cc 5º. Que estas contribuições serão applicacias 
para o melhoramento das estradas, e a respeito 
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d'ellas ficando o conselho autorisado do mesmo 
modo que já o é pela lei, a respeito da contri
buição para a estrada de Santos, 

« 6º. Que se autorise ao mesmo conselho 
geral para est!l.belecer alguma contribuiçilo, 
quando convenha fazer-se algutna ponte em 
algum rio, abrir-se, ou melhorar-se alguma es
trada. 

,e 7º. Finalmente, que se autorise ao mesmo 
conselho para diminuir taes contribuições 
quando convier. 

,e A cornmissão observa, quallto ás imposi
ções, que ( além de uma semelhante represen
taçno ter sido indeferida o anno passado) sendo 
em geral toda e qualquer imposição odiosa; por 
isso que as mais das vezes não se converte em 
utilidade do objecto, para que foi creada; de 
mais lembrada a comrnissão que a assembléa 
geral abolia os registros das estradas por en
tender serem prejudíciaes não só aos viandantes, 
como ao commercio interior ; e além disto não 
existindo as estrndas lembradas pelo conselho 
n'aquelle estado de melhoramento, para cuja 
conservação os povos de bom grndo contribuiráõ, 
convencida a com missão que o producto de taes 
imposições converter-se-hia em beneficio dos 
exactores fiscae$, quando a naça0 se acha em
penhada pela falsidade do meio para cujo me
lhoramento a assembléa g1>cral l\\lvez recorra á 
algumas novas imposições: quanlo á autorisação 
para que o conselho possa impôr e diminuir as 
imposições, a commissao tem a ponderar que 
sendo privativa, na fórma da constituição, a 
iniciativa de impostos á camara dos deputados, 
cuja atlribuição sendo, na opinião da com missão 
a mais essencial e melindrosa, que por isso nllo 
póde, e menos deve delegar por lodos estes 
motivos. E' a mesma commissão de parecer, 
que se indefira a representaçao. 

,e Paço da camara dos deputados, em 2 de 
Agosto de 1833.- Valasqite~.-Rezende.» 

Adiado por se pedir a palavra . 

ORDEM DO DIA 

Entra em discussão as emendas do senado 
á resoluçllo d'e~ta camara, cuja urgencia fôra 
ha pouco approvada; e sendo discutida cada 
uma por sua vez são approvadas, e com ellas 
adaptada a resoluç9.0, e enviada. á commissão 
de redacçí'lo . 

Pas$ou-se á 2• discus~M do projecto n. 4 
annexo ao ol'çamento com as emendas apoiadas 
nas sessões anteriores. 

O Sr, ?!!uni:?. :Barreto Ien1bra ao Sr. pre· 
sidente, que a camara tinha approvado a ur
gencia para se tratar logo dE:pois do expe· 
diente, da discussão do projeclo sobre a moeda 
de cobre, e que se admira de vêr tratar agora 
de outra cousa. 

O SR . P.RESIDENrE responde ao illustre de-

putado, que sim; se tinha approvado a urgen
cia: mas que se não havia decidido, que se 
alterasse II ordem do dia ~ada para hoje ; e 
que, se o Sr. deputado qmzer pode propôr 
a urgencia, para entrar desde ja em discussM 
o projecto sobre a moeda de cobre. 

Vencida a urgencia o Sr. presidente declara 
adiado o projecto n. 4 annexo ao orçamento, e 
em discussão o projecto n. 142, deste anno, 
ácecca da moeda de catre. 

O Sa. PAULI\. E SouzA pergunta se a dis
cussão e só sobre o primeiro at·tigo do pro
jecto. 

O SR. PRESJDENTE responde que está em 
discussão o primeiro artigo do projecto e as 
emendas da commissllo especial até o arl. 3º. 

O Sr, Soares da !tocha, enceta a discus
são dizendo, que quando tinha votado para que 
este prnjecto do senado não fôsse á uma com
missão, tive!'a em vista, que aconteceria o que 
agora acontece : que a commissilo o tem al· 
terado n'nm ponto, em que se afasta do 
parece/' de outra commissíla d'MJuelJa casa, que 
ha mezes havia tratado deste objecto ; cujos 
membros havião ile sustentar o seu voto ; que 
então emittirao, e que isto iria eternisat' a 
quest1io, e paralisar o projecto, e que nenhum 
remedio se dará ao estado desgraçado, em que 
se acha o Bt·azil a respeito do cobre, e mór· 
mente a província ela Bnhia, e conclue vo
tando contra as emendas da cornmissão, e a 
favor do projecto do senado. 

O Sr. Pa.ula. e Souza diz, que está per
suadido, que lhe será permittído fallar em 
geral sobre o projecto, e que como membro 
da comrnissãO deve dar uma idéa do pensa
mento, que teve a mesma eommissào, quando 
fez aquelle triclbalho ; que e!le deputado pro· 
curaria ser breve, mas que talvez o não pudesse 
ser tanto, quarilo deseja; que n1l.o tem pre
sumpçao de ser grande entendedor nesta ma
teria, m'.ls que fará por ser claro : que o fim 
pois do projecto do senado é o resgate da 
moeda de cobre ; pois que esta moeda pre
judicava o estado ou a nação ; nM só porque 
apparece falsificada, mas porque se obriga o 
estado a p&gar aquillo a que nao é obrigado : 
que se queria portanto tirar esta moeda da 
circulaç!\o por não ser a verdadeira moeda, 
e só uma nota promissoria do governo ; que 
resta por tanto saber-se qual é o meio, que 
se deve seguir para tirar esta moeda da 
circulaçao; que, se houvesse moeda de ouro, 
podia-se fazer isto com facilidade ; mas q11e o 
eslat!o a nno tem ; e que entao só se o pode
ria f;1ze1· por meio de 11m cmprcslimo ; mas, 
que é impossivol co11!1·11ltfr-,rn i,ssc cmprns
timo ; porque cllo dovin ôl!l' oqt1iV1Llonlc u 
40,000:000$, que t1 l1111tu ~uhht 11 11ctunl 
moeda de cobre e 11u11ct ; qm1 o u111p1·es-
timo se não conlrutariu, ::H.:11no n ijtJôtil)\1111 1 o 
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que assim o estado ficava carregado com uma 
divida de mais de 24,000:000$: e i sto na occa
siao, em que as rendas publicas não chegão 
ainda para as despezas oi·dinnrias : diz mais 
o ·rnustre dep11tado, qne é desnecessario designar 
o valor legal do ouro. 

Depois de muitns observilções, que far. o 
illustre orador, diz que o nn ico meio que se 
acha, é a substituição dü cobre por um p?.pel 
moeda ; que isto é sim um n;al muito grande, 
mas que nllo ha outro meio a adoptar-se 
senil.O este ; e que deverião portanto tomar-se 
todas as providencias, para que este papel 
nao seja falsificado, e subsista pouco tem po 
na circulação. 

Continua o illustre deputado por largo e,:
paço àe tempo, a discorrer sobre a materia, 
e sustentar as emendas da comrnissão. 

O Sr. ltebouças diz, que os arts. lº e 2º 
dus emendus devem ser considerados como 
additi vos ; e pede depois de ter discorrido 
sobre a matcria que se discuta o 3º e 4º 
artigos das emendas com o l° e 2º at·tigos do 
pr,,jeclo. 

O SR. PRESIDENTE declara que está em 
discussão o 1 º artigo do projecto, com o 3º 
das emendas. 

O Sr. Castro .Alvares manda á mesa urna 
emenda, para que senão trate do padrl!o 
da moeda de ouro, se nil.o para o paga
mento do cobt·e; e que para depois se de
vcl'ia deixar este objecto. 

A emenda é apoiada. 

EMENDA 

« Depois da palavr,1-libra-accrescente-se a 
razl\o de 3$200 por oitava de ouro de 22 quilates, 
e de 200 rs. pela citava de prata de 11 di
nheiros: tendo attcuçno ao cobre especial de 
algumas províncias, ele. Salva a redacçil.o .
Castro Alves.» 

O Sr. Hollanda Cavalcanti pergunta qual 
é a votação que te m havido sobre a urgen
cia ; se acaso se refet'e ao projecto do se
nado, ou ao melhoramento do meio circulante. 

O SR. PRESIDENTE : - O projecto e as 
emendas são do senado. 

O SB.. HoLLANDA CAVALCANTI continuando diz 
que a camara deveria tratar do mel11oramento 
do meio circulante; que mostrará, que o que so 
deve discutir é o projecto, que tinha i<lo da ca
mara para o senado sobre o meio circulante, 
e que tem vindo com emenrlas ; que pelo 
menos está quasi convencido, que a sua opinião 
nil.o hade prevalecer ; e que nao faz senãO 
lorn2.r tempo á camara, mas que o foz assim, 
por nao querer ficar com os remorsos de deixar 
as suas itléas nesta m ateria ; que presume, 
qu,: se hade gastar muito tempo com isto ; 

e que depois de1le gasto, se nt\o hade 
fazer nada : diz mais o illustre deputaiio, 
qlle o senado não é melhor do que a camara 
cios deputados ; e que se no senado n!l.O se 
toma em se!!;Ullda discussão os projectos que 
vão da c::imàra, para que hade esta tomar 
em segunda discw,são os pi·ojedos que vêm 
do senado ... ? Que isto é uma injustiça 
manifesta ; que toda e qualquer medida, que 
se tome sobre o cohre, que ainda iria aggravar 
mais o mal ; e que não é do cobre que elle 
procede; qne o pilpel moeda é a caus~ ~o 
grande mal : e qne para a sua provmcta 
nunca adrnittil'ia o remcdio do resgate. O 
illustre orador depois de ter feito mais al
gumas observações sobre este objecto, conclue 
votando para que se discuta o projecto sobre 
o estabelecimento de um banco, que tem 
vindo do senndo com emendas. 

O Sr. Ferreira. França fallando nesta ma
teria, diz que ha de propôr a suppress!l.O dos 
dons primeiros artigos. 

Depois do Sr. Paula e Souza ter dado uma 
explicaçao ao sentido das emendas da com
missão o Sr. Hollanda Cavalcantí offerece o se· 
guinte requerimento de adiamento : 

cc Proponho o adiamento da discussãt>,· e re
queiro que se prefira a discussão do projecto 
sobre o meio circulante vindo com emendas do 
senado .-Hollanda Cavalcanti. » 

O adiamento é apoiado ; tendo votado por 
elle o seu autor, e contra, os Srs. Soares da 
Rocha, P aula e Souza, Rebouças, Carneiro da 
Cunha e May, fica a discussao adiada pela 
hora. 

O SR. PRESIDENTE dá para ordem do dia 17 
de Agosto: · 

2." discussl1.0 do projecto do ~enado sob o 
n. 142 deste anno, com ns emendas da com
mi,:sil.o. 

Discussão das emendas do senado sob n. 144: 
deste anno. 

2.• discussno do projecto desta canwra sob 
n. 132 deste anno. 

Levanta-se a sessão ás 2 horas e 1/4. -Sessão en1. l.7' de Agosto 

PRESIDENCIA DO SR. LinIPO DE ABREU 

SuMMARJO.- Expediente.- Ordem do dia.
Projedo sobre a moeda de cobre. - Dis· 
cursos dos Srs . .lffontezuma, Vasconcellos, 
Henriques de Reze·,ide, L . Cavalcanti, M. 
Dias, M. do Amcirctl, S. Rocha e Rebouças. 
- Adiamento da d~çcussã(J vela hora. 

A's dez horns fe ita a chamada, compare-
cem 7 4 Srs. deputados. . 

Fallão com causa participada os Srs . Moura, 
Lopes Gama, Belizario, Araujo Vianna, Fcr· 
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reira da V1:,iga, Junqueira, Ribeiro de Andt'ada, 
Valasques, Fortuna, Miranda Ribeiro e To
ledo : e sem ella os Srs. Cot'L'êa de Albu
querque, Perdigao, Cosla, Lino, Alves Branco, 
Gomes da Fonseca, Pinto Coelho, Paula Souza, 
Simões, Clemente Pereira e Lédo. 

Abel'la a sessil.o é lida e apprnvada .. a acta 
da antecedente. 

EXl'EDIENTE 

O SR. lº SECRETARIO dá conta dos seguintes 
otlicios : 

Do ministro da fazenda, submettendo á con
sideração da camara a consulta, á que se pro
cedêra nu tribunal da junta do commercio, a 
respeito da introducçào de pet.!ras e caroços 
nas saccas de algodo.o.- Vai á 3" commissão 
de fazenda. 

Do minisl1·0 do imperio, sujeitando á ap
provayi'.í.O d,t camara as aposentadorias que 
concedêra a D. Anna Triste Arnripe e a D. 
Maria ue Castro ft'ilgueiras.- A' commissf\O de 
pensões e ordenados. 

Rernettem-se, á com missão encarreg,ida cfos 
negocios das camaras municipaes d11as repre· 
sentações da camura municipal da villa de 
MangaratiLa: e á especial, sobre o cobre, quatro 
p:·ojectos á respeito do meio circulante, offe
recido por Lourenço vVestin.-Nao se vencendo, 
que vau a imprimir. 

São approvadas as seguintes redacções: 
A 1", sobre os jL1ros da divida interna flu

ctuante, etc. 

A 2", para os juizes de dir-eito ficarem 
autorisudos, a julgare111 po1· si só todos os pro· 
cessos crimes, anteriores á publicaçM do co
digo, ele. 

ORDEM DO DIA 

Regeitado o adiamento da discussao do pro
jecto o. 142, que na antecedente sessão fôrn 
proposto pelo Sl'. Hollanda C,tvalcanli, con
tinua a discutir-se o art. l° do mesmo pru
jtcto com as ernBndas a elle offerecidas pela 
comn1issão acl hoc, e pelo Sr. Castro Alvares. 

O Sr, Montezuma diz que a rnaleria e,Lá 
esgotada, que quusi, já uào µú.le di1.er mais do 
que, aquillo que, tinha dito; e qL1e está por 
cousequencia deciditlo a 11.10 fallar ue~ta n1a
teria: declara, que [JCH" fó1·a su diz, que naquella 
camarn as pessoas que f .. lln.o na tnateria, em
patão o nt"gociO. 

·Aqui o illustre oradol' em abono do que tem 
dito, refere o que expuzerào os juizes de paz, 
na prnvincia da füthb, âcel'ca do objeclo em 

questão : diz mais o illustre deputado, que a 
opinino geral é, que deve passat· uma medida, 
seja ella qual fôr : e que elle deputado, deve 
naquella camara, dar o seu voto com toda a 
franquc~a, ianto naquella materia, como em 
todos os outros objectos; que deve-se portanto 
adoptar-se 1J.quillo que seja de interesse 
cornmurn. 

Depois de fazer muitas observações sobre o 
objecto, conclue votando pelo adiamento, parn 
se dar prcferencia ao projecto sobre o estabele
cimento do banco, e que, a não passai· este 
adiamento, vota pela urgencia, para se discutfr 
o referido projeclo. 

O Sr. Vasconoellos falia nesta materia, e to
cando uas emendas do senado ao projecto da ca-
111ara sobre o banco, refere-se áquella que trata 
da senhoreagem da moeda ; e diz qne não se 
póde allmittir semelhante emenda; e que com 
a fusuo elas duas camarns, nada iria utilízal', 
que emfim o projecto nil.o estabelece o quanto é 
necessat'io para o melhoramento do meio-cir
culante; que pois nno se conseguirá cousa al
guma com o estabelecimento do banco, porqne 
nl!o é de esperar, que se estabeleça. 

Discorre largamente sobre o objecto em 
queslM, e entre muitas reflexões que faz, diz 
qne as clespezas, que se fizerem com a medida 
do r,,sgate du cobre, não serão despezas uteis; e 
pergunta que credito poderá tc,r o governo se 
a,,aso se admiltir a reflexão do não resgate do 
cobre Í' ... Que os ct·et.!ores das notas nao ficaráõ 
tranquillos, porque se póde suspeitar que o 
governo não lh'as resgatará, assim corno se 
diz, não se resgate o cobre : que pois se deve 
cousiderar corno divida publica a moeda de 
cobre em circulação ( apoiado ) ; que a medida 
além de ser justa, é muito urgente ( apofodo ) ; 
que elle deputado votará por uma medida, que 
possa melhorar o meio-circulante ; e depois 
de ter feito algumas reflexões, conclue dizendo, 
que o projecto do banco nào melhora o meio
circulanle, porque muito diffícilmenle se po
derá estabelecer este banco. 

O Sr. Henriques de Rezenc1..e diz, que vota 
pela. urge11ciu para enlrar em discussão o pro
jecto do banco, sobre o qu,ü o senado fizera as 
emendas; e que é de opiniào, que a juncção 
das duas camaras seja util, e que se a n!ío 
houver, nada se l'iéttá sobre o objecto e111 questao ; 
e conclue votando pelo >1dic<01ento. 

O Sr, Baptista de Olíveira falta sobre esta 
rnatcl"Íu. 

O Sr. Luiz Cavalcanti diz, que o mul na 
Baliia não é o cobre, ó sim o papel, moe,la i"ra
qnissima que lrn 11uque\lu prnvincia ; que é ne
cessario remediar o meio-circulante, e que este 
não se remedeia com o resgatar a moeda de 
cobre ; e que quando haja este resgate, será ne
cessario tratar de melhorar o meio-circulunte, 



Câmara dos Deputados - Impresso em 13/01/2015 14:27 - Página 3 de 3

168 SESSÃO EM 17 DE AGOSTO DE 1833 

e que isto se conseguirá pelo estabelecimento de 
um banco, cujo projecto, diz o il!ustre deputado, 
que sem duvida fará honra á camara dos de
putados; e conclue votando pelo adiamento. 

O Sr. Custodio Dias vota contra o adiamento, 
,e diz que assim o faz, porque tinha volado 
contra o projecto em questão, quando se dis
cut.io naquella camara. 

O Sr. 'Maria do Ainaral diz, que vota pelo 
resgate da moeda de cobre, mas que quer un1 
resgate fundado na justiça : que tem pois 
emendas a mandar á mesa sobre o art. 1º; e 
que a não passarem as !Suas emendas;, entãç, 
votará éontra o projecto do senado. Diz que 
não teme por dar o seu credito, por ter que 
enunciar naquella camara impo!slos, comtanto 
que com elles se salvasse e, seu paiz. 

Depois de ter discorrido sobré a ruat!lría, 
manda á mesa umas emenda$ para garantia do 
resgate, se se estabelecerem impostos sobre es
cravos : 20 º/0 sobre os predios, e 10 º[0 sobre 
()S ordl!nados e emolumentos de todos os em
pregados, excedendo de 300$ de ordenado, etc. 

Sao lidas as seguintes emendas ao projecto 
'7indo do senado: 

« Artigos substitutivos : 

" Arl. 1°. Todas as moedas de cobre, ora em 
circulação neste imperio, serll.o compradas, ou 
resgatadas pelo governo á preço de 640 réis por 
libr.:i, tendo-se attençao ao cobre especial de 
algumas provincias, para ser remido pela me
tade do valor de sua emissa.o. i, 

E' apoiada. 

« Att. 8°. Para pagamento do quarto restante, 
e do preço das moedas resgatadas na fórma do 
art. 2º, receberáõ os portadores cedul11s assi
gnadas pelo thesoureiro e mais membros da 
commissao do resgate, e pelo inspector da tbe
souratia da respectiva provincia, ou por um 
official da mesma thesourarin, por elle no
meado. 

« Supprimil.o-se os arls. 13 e 19. 

ARTIGOS ADDLTIVOS 

" Artigo. Os fundos para pagamento do cobre 
e da amortisaça.o das cedulas que vll.O substitllir 
o coh!'e e das notas do extincto banco são os 
seguinte::: : · 

« § lº. Fica elevada a 20 °/. a decima dos 
predios urbanos na fórma da Jeí respectiva. 

11 § 2º. Todos os esct·avos de villas e cidades, 
den_tro da demarcaçll.o da decima, pagaráõ 2.$ 
de imposto annual, á excepçao dos que tiverem 
menos de 8 annos. 

" § 3º. O sello dos papeis avulsos será co
brado no quadruplo do qlle aclt1almentc se 
paga. 

11 § 4º. Todos os empregados civis, militares 

e ecclesiastic.os, pagaráõ 10 °lo dos seus orde· 
nados, gratificações, emolumentos e subsidios 
que receberem além de 300$000. 

" § 5º. O cobre de que trata o art. 2° será fun
dido e vendido, e o seu producto será imme
diatamente applicado á arnortisaçll.o do mesmo 
papel emittido. 

« Artigo. Os escravos de que falia o§ 2", serM 
matriculados pelos collectores da decima, e co
nhecendo-se que algum ou alguns não forM 
comprehendidos, serão tidos como libertos. 

« Artigo. Os impostos acima, u01a vez co
brado1; pelas thesourarias, pal\saráõ immediata
mente para a caixa da amorlisaçll.o e suas 
filiaes ; e uma lei marcará a maneira da amor
tis.ação do papel do governo. - Manoel do 
Amaral. i, 

O Sr. Soa.res d.a. Rocha pede ao Sr. presi
dente que rogue am; Srs. deputados, se nM 
afastem do ponto da qu,:)sta.o ; pois que o que se 
deve tratar é saber-se se acaso deve haver res
gate, e que os Srs. deputado.;; que discorr~o 
sobre a questão, estão sempre faltando em 
banco, etc. 

O íl!ustre orador pede afinal, se autorise 
ao menos a Bahia, para dar um remedia a seu 
mal. 

O Sr. :Rebouças pondera, que o ponto da 
queslao é s.iber-se, se acaso se quer que se 
faça, ou nao o resgate do cobre; que o senado 
quer que elle faça pelo valor nominal da moeda; 
que o parecer da commissa.o propõe outro 
meio, e qtte ha uma. emenda do Sr. Maria do 
Ama1•al, que reduz a libra de cob!'e, em lugar 
de 1$280 a 640 rs. ; mas que isto para elle tle· 
putado é indifferente, isto é, que o cobre seja 
resgatado por uma, ou por outra maneira; 
porque na fórma do pagamento se remediarà 
tudo ; que o cobre no.o fica desmonelisado, 
como se tem dito, a adaptar-se o art. _lº do pro
jecto, e o 3º das emendas. 

Discorrendo o illustre orador sobre a moeda 
de cobre diz, que a naçll.o havia emittido esta 
moeda, e qne em nome da naçll.o ella se rece
bera : e que pelo seu .effeito, em. vez de ser um 
agente da circulação, se tem tornado um tropeço 
da mesma circulação: que é um füigello que se 
soffre: pergunta se ha a1guem que se tivesse 
curado de uma grave moJestia sem dôt· e des
peza. 

Depois ter expendido mais razões em abono 
do resgate, declara que só este motivo o havia 
obrigado a cumparecer á. sessao desta legisla
tura ; couc}ue votando pelo art. lº do proje.::to e 
3º das emendas. 

São lidas e apoiadas as seguintes emendas : 
" Ao art. 1°, depois da palavra - 1$280 por 

libra-diga-se-640 em prata por libra. 
cc Ao art. 2°, depois das palavras- ou por 
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conter diminuição da decima sexta parle do 
peso, com qu~ foi emiltida, diga-se - ou por 
conter diminuiçl'lo do peso, por que foi mandada 
emittir no lugar do resgate. 

<e Ao art. 9º em todas as transacçoes e pa
gamentos nas provincias, em que houverem 
notas do banco, se receberá 10 por °/. em prata 
·e 5 em moeda de cobre na somma total, e o 
resto metade em notas e outra metade em ce
dulas. Nas provincii,s, em que não houverem 
notas, entraró.õ sómente as cedulas e 5 por º/., 
em prata e 5 em moeda de cobre. 

« Art. 19, para amortisação das cedulas ficão 
estabelecidos os seguintes impostos : 

,1 § 1 º, 2 e 1/2 °(. de todos os órdenados, 
soldos e subsídios, gratificações, pensões e 
tenças : exceptua.o,se sómente os pagamentos 
dos prets. 

" § 2°, 2$ por escravo, qualquer que seja a 
sua idade, nas capitaes das provincias do Rio 
de Janeiro; Bahia, Pernambuco e Maranhão; 
metade nas villas das mesmas e das outras pro
víncias do imperio, dentro da demarcação da 
decima, e 100 rs. por escravo além da demar
cação da decima. 

"§ 3°. O dizimo do pescado por armações e 
curraes. 

« § 4º. O duplo que ora pagão as carruagens 
e seges. 

1, § 5º. O duplo da taxa do sello do papel. 
« § Hº. 1/4 °(. de todas as letras da terra 

e de cambios. 

cc § 7º. 5 °/. mais na decima dos pl'edios 
urbanos. 

cc § 8º. 1 °(. de todos os pagamentos, que 
se fizerem nas estações publicas em cedulas. 

cr § 9º. 5 ''/., uma vez sómente no acto do 
resgate da moeda de cobre, que se receber. 

« § 10. 1 °(. mais na exportação dos ge· 
neros do paiz para fóra do imperio. 

« § 11. 2 °(. mais na importação, ficando 
garantido ás nações, com quem existem tra 
tados de só pagarem 15 por °/. de serem in
demnisadas do tempo em que fôr suspensa 
essa parte dos mesmos tratados. 

" § 12. O producto de lodos os bens ?e cor
poração de mãO morta, que tenhão cuh1do em 
com misso. 

« Logo que cesse o resgate das ce<lulas, ces
saráõ lambem todos estes impostos ; e em
quanto elles existirem, serüO. arrecadados e 
esr:ripturados á parte das dcrnms rendas pa_ra 
serem applicados annualmcnte para o dito 
resgate, sob pena de serem punidos como ex
traviadores das rendas publicas aquelles que . 
houverem de lhes dar dilferente applicaçao . -
Castro e Silva. " · 

O SR. MACIEL diz que, visto a importancia da 
materia das emendas, pede se mandem im-

TOMO II 

primir com urgencia, sem prejuizo de adia
mento da discussão. 

Consultada a casa sobre a impressão das 
emendas, resolveu-se que a imprirnão. 

O SR. MAY falia sobre o objecto e manda á 
mesa a seguinte emenda que é apoiada : -

ri Emenda a tudo quanto está em discussão. 
" Art. 1 º. Do 1° de J anci1·0 de 1834 em diante, 

fica desmonelisada toda a moeda de cobre, 
ora em circulação por todo o imperio do Brazil. 

rr Camara dos deputados, em 17 de Agosto de 
1833.-May. " 

Depois de terem fallado os Srs. Cas tro e 
Silva, Henriques de Rezende e Ferreira França, 
fica a discuss11o adiada pela hora. 

O SR. PRESIDENTE dá para ordem do dia 19 
de Agosto a mesma da presente sessa.o. 

Levanta-se a sessa.o ás 2 e 1/4 horas da tarde. 

Sessão elll 19 de Agosto 

PRESIDENCJA DO SR, LIMPO DE ABREU 

SumIARIO.- Expediente.- Ordem rlo dia.
Projecto sobre a inoed;x, de cobre.- Discursos 
dos S1·s. C. da Cunha, .lJfonteziirna, S. _ da 
Rocha e P. de B ?·ito.- Adiamento da dis
cussão. 

A's 10 horas feita a chamada, comparecem 
77 Srs. deputados. 

F'altão com causa participada os Srs. Moura, 
Evaristo, Miranda Ribeiro, Toledo, Junqueira, 
Paula Simões, Baplista Pereira e Belisario ; e 
sem ella os Srs. Corrêa de Albuquerque, Per
digão, Lino Coutinho, Pinto Coelho, Gomes da 
Fonseca, Clemente Pereira, Ferreira de lVfollo 
e Fernandes de Vasconcellos. 

Aberta a sessão é lida e approvada a acta da 
antecedente. 

EXPEDIENTE 

O SR. 1° SECRETARIO lê os seguintes officios : 
Do ministro interino da justiça, remettendo 

o officio do presidente da provincia de Pernam
buco, em que pede providencias sobre ~ a_uto
ridade que deve exercer naquella provrncia o 
lugar de auditor de gLterra , vist? ter cessa?º. o 
lugar de juiz de fóra , que exercia aquella Jut1s
dicção; assim como o decreto de 12 d? corrente, 
pelo qual a regencia, em nome do imperador, 
ordenou que tal jurisdicção fosse exercida por 
cada um dosjuizes de direito em suas resµe
ctivas co11iarcas, afim de se darem as necessarias 
providencias.-A' commissão de justiça civil. 

Do mesmo ministro, remeltendo o officio do 
presidente da província de Minas Geraes, que 
representa sobre a insufficiencia d_o soldo e 
elape estipulados aos gr~ nac1onaes em 
serviço, e pede se lhes e dão os mesmos 

22 
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\'encimentos, que percebem os gllardas muni
cipaes permanentes, afim de ser tomado pela 
camara em considetaç/Jo. - A' commissllo de 
guerra. 

ORDEM DO DIA 

Contimrn a discussao do nrt. 1 • do projecto 
de lei n. 142 vindo do sena,lo, soLre a moeda 
de cobre, com as emendas da commissão, e as 
que têm vindo á mesa e estilo apoiadas. 

O Sa. C,rn1rnm.o DA CuNHA requer e se mflnda 
que vão á imprimir, sem prejuizo da dis
cussão, diversas suas emendas. 

O Sr. Carneiro da. Cunha. diz que lhe parece 
que !!Sta maleria se acha quasi esgotada ; que 
um Sr. deputado da commissãO dissera, que 
não são de mnilo peso as reflexões, que se têm 
feito sobre as nece8si,ia,les da g.1rantia que se 
deve dar ao te8gate ; poréa1 que estas reflexões 
são de algum peso para outros Srs. deputados 
que faHarl\o dep,1is de\le; qn,, s,i li11\1a dito que 
lodos os cidadãos fizes,ern sacrificios ; e que 
isto é a cousa 1n:li8 necossaria, e que se acaso 
se quer remediar o mal do Uv,so paiz, a ca
mara deve ser a primeira a dat· o exemplo ; 
que para se crear uin banco, nenhumas cir
curnstancias srto melhores do que as de agora ; 
pois que a A,nerica ingl eza depois de uma 
luta de 7 annos, creál'a o seu b:111co, e que se 
achava em peiores circumstancias do que 
actualinente se acha o Brazil ; que pois o corpo 
legislativo póde entrar com acções para este 
banco, que se pretende crear : mas que esta 
maleria na.o vem agorn para o caso. 

Diz mais o iilustre deputado, que não 
se oppõe ao resgate do cobre, mas que 
seja um resgalp, rasoavel, e exequível ; que 
t:m quanto ao padrM monetatario nao coin
bate, que seja fixado desta ou daquella 
fórma ; potém que na.o está pelu emissa.o 
do papel para se fazér esl1J resgate, porque 
teme que a emenda seja pei()r que <l so
neto ; e que a p,1ssar esta m eJida, elle de
putado n!l.o se tornará responsavel por se
mdhantes males. Depois de ter feito mais 
observações sobre a materia, e fallado sobre 
impostos, conch1e dizendo, que manda á mesa 
uma emenda a este respeito, e que nao vota 
nem pelo projeclo do senado, nem pelas 
emendas da commissllo. 

Vem mais á mesa e é apoiada a seguinte 
emenda: 

" Toda a moeda de cobre será adrnittida, e 
emittida nas estações publicas pelo valor coi·
renle no mercado. 

« Paço da carno.ra dos deputados, em 19 de 
Agosto de 1833.-A11tonio Fe1·1·,n,'m .Fhxm;a. 11 

O Sn. MAY pede ao Sr. presidente licença 
para subscrever na sua emenda, que em lugar 
- do 1° de Janeiro de 1834 em diante, - se 
diga - do lº de Março de 1834, - e continúa 

pedindo ~ue ~- camara _ pese bem o 4ue alli 
se tem dito a tal respeito. 

Esta emenda assim concebida é apoiada. 

« Substitua-se na minha emenda-ás palavra2 
do l" de Janeiro tle 1834- do lº de Março de 
1834.-Luiz Augusto 1Jlay. » 

O Sr. Montezuma. diz que tem um. pro,iecto 
concebido em 3 urtigos, qne lhe parece snffi
ciente par,1 substitu ir o projecto do ;;enaclo, e 
as emendas tia illu$lre commissil.O; qne o seu 
proj~cto pois satisfará a todas aquellas pessoas 
qne t.lesejl\o uma meui 1.\a a respeito da rnoeda 
de cobre; que !õe a elle, deputado, lhe pergun
~arem se aquella medida offereGida no seu pro, 
Jecto, é aquella que elle adc,pt,1, elle responr!erá 
q11e nl!o; mas como vê a màior das duas ca
mara~, inclinaria a tomar alguma medida sobre 
o cobre especiatmente, e qu~ á vista do pl'ojccto 
do senado, e rias emendas da illustre com missl\o, 

· julga do seu dever para que o tn:J.l nl!.O seja 
tamanho, offerecer um projecto ein 3 artigos, 
que nenhum deiles contém doutrina que não 
seja .~pptav,1da pela carn,1ra. 

O il\nstre orador continúa a discorrer sobre 
a mlteria sustentando a doutrina do seu prn
jecto, combatendo o padrrw qoe eleva a 3$200 
a oitava de ouro ; e decl,1rando que nilo é ern 
todas as provincius, que se pretende o resgate 
do cobre, e que a respeito de Pernambuco e 
Maranhilo, já se sabe que ellas n!lo querem 
semelhante l'esgate; e conclue oppontlo-se 11 

todo~ os novos impostos que se pretende de-
cretar. . 

O projeclo é apoiado. 

« Art. l" Todas as 1uoedt1s de cobre verda
deiras, ora em cÍl'c11laçao nes!e impel'io, serna 
recebidas nas estações publicas, Ocl razao de 
5 °/0 nos pagamentos que nellas houve1·em de 
fazer. 

« Art, 2°. As moe,las de cobre falsas 
ser!to cort,1das e entregues aos seus por tadores, 
ou pagas na ra%llo de 320 réis á libm, segundo 
escol/lere m. E' moeda falsa, ou 11q1.1ella que 
fôr de visivel· i1nperfeiçao de cuuho, ou que con
tiver a oitava parle de ,nenos cio peso com que 
fôr e1nittida pela resper:tiva casa da moeda. 

"Art. 3º. A moeda de cobre que- entrar nas es
tações publicas, nãa será ernittida senão por me
tade de seu valor, e novamente carimbada, ou 
cunhada.- JJriontezuma. " 

O Sr. Soares da Rocha diz que tinha 
hontem re1:ebido cartas da Bahia, e que por 
ellas se sabe que se espera all i da assembléa 
um remedia ao cobre. 

O illuslre tleputado para confirmar o que 
diz, passa a let duas cartas, uma da arcebispo 
da Bahia, e outra do inspector d,1 thesouraria, e 
continua a sust.rntar a sua opiniilo a favn r do 
resgate. 

Ao meio dia o Sr. vice-presidente, Mai-ce-
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lino de Brito, occupa a cadeira da presidencia 
pelo motivo do Sr. presidente se ausentar. 

O Sn. V ASCoNCELLOS torna a sustentar a sna 
opil)i!l.o em abono dó resgate, e responde a 
alguns dos argumentos do Sr. Montezuma. 

O Sr, l?ér$ira de :Brito, declara como depu
tado pela província de Pernambuco, que elle nM 
sabe se a suá provincia quer, ou n/lo o resgate, 
o que ella quer é que se melhore o meio circn
l ante, e que não se póde melhorar este meio 
circulante sem o resgate. 

O illl1~lre deputado, conclue votando a favor 
delle, e de nlgumas emendas. 

· Tendo foliado na qucsUlo o Sr. Henriques 
de Hezende, o Sr. Rebouças pede a palavra, e 
continua a sustentar a opinil!.o que havia emit
lido a favor do resgate ; e diz que quando se 
chegar ao artigo sobre o modo de pagar esse 
resgate, entll.o se verá se ha de ser feito em 
papel, ou <le outro modo, e declarando que a 
materia está esgotada , pede que se passe a 
votar. 

Tendo alguns Srs. deputados pedido votos, 
o Sr. Montezllma pede a palavra pela ordem, 
para subslil11ir a s11a emenda por outra; e cliz 
qne como nao se acha na casa um Sr. depu
tado de Minas, qne havia impugnado o seu 
projeclo, por is~o não lhe responde; mas que 
sustentará a sua emenda de ontrn fónna; e 
que foliará na emenda do Sr. Baptista de 
Oliveira. (Lê.) 

Contínua dizendo, que se tiver que votar pelo 
que a sua consciencia diz, não approvará nem 
o projecto do scnt1do nem as emendíls da com
missno. nem a sua emenda e nem a do Sr. 
Baptista de Oliveira : que para se consegnir o 
verdadeiro remedio ao mal, nílo h~ outro re
metlio senão reformnr o meio circulante, c que 
esta n,fonnn só pórlc ser feít.u pelo es tnbele
cin1t:11lo di.! lllll banco 11 :icii1nal; que entende 
que nunca este cstc1belccim en to póde se f'uzer 
por uma companh ia; o que pois se torna nc
cessa1·io pnra o eHtabelccimento de um hanco 
nacional, sito capitaes, e que esses capitaes se 
hão de achar. 

O ill11,tre deputado discone sobre a materia, 
e faz diversas reflexões a. favor de nm banco 
nacional, dizendo que tem mostrado, que elle 
é exequível, e que finalisa aqnella parle do seu 
discurso, declarando que é injusta a proposição 
de que o banco não é exeq11ivd. Depois co
rnc~ça a cornbalct· a emenda de um Sr. depu
tado, que sustentou que nl\O e propl'io do corpo 
legis: r,livo querer remir o cobre por cedulas, 
que podem ser falsificadas ; e traz para exemplo 
o que aconteceu nos Estados-Unidos a respeito 
das notas dos chamados banquinhos, qne appa
recer:i.o falsas. 

.Continua a fazer ot1tr.1s muitas observações, 
e pretcm!t: demou~lrar, que nao ha outro re-

media para melhorar o meio circulante, sena.o 
o banco, que a remissão do cobre por meio 
·aa ernissao do papel, é muílo má; e que com 
isso nil.O se vae remir o cobre, v,ie ser sub
stifuido por papel ; e conclue pedilldo licenca 
pura retirar a sua emenda e oiTerecer oulra. • 

E' lan,bcm lida e apoiada a seguinte emenda: 
" A actual moeda de cobre de cunho legal 

será sórnenlQ teccbida nus estações µubl irns até 
a qLrnntia de 1$ em cada pagamento. O governo 
fica aulol'isado para receber nas thesonrarias 
provinciaes toda a moeda <le cobre que os par
tlculates quizerem a!li depositar, excedendo de 
10$, dando-se conhecimentos das respecli\•as 
quantias, na razao de 1$280 por libra, os quaes 
co11l1ecinicnlos serao admillidos nas estações 
publicas como moeda, girando em endosso, e 
poder:i.o ser realisaveis á vontade do portador, 
ou em moeda de cobre, ou o equivalente deste 
metal, em metaes preciosos, 

" A facllldade de depositar lerá lugar dentro 
de dous mezes em cada provincin.- Baptista 
de Oliveira. » . 

Dada a hora, fica adiada a discllsssão. 
O SR. v1CE-PRESIDENTE, que toma a cadeira ao 

meio dia, dá para ordem do dia 20 a mesma 
de hoje. · 

Levanta-se a sesslio ás 2 horns e 8/4 . 

§es!!\ão 0n1. ~O de A.goi,;to 

PRE$lDENCIA DO SR. L!Ml'O DE Af:lREIJ 

SmrnAmo.-E::q,edíentc.-Ordem do din.-Pro
jecto sobre ct moeda de cobl'e.- Discursos dos 
Srs. Vasconcellos e BctpUsta ele Olivefra. 

A's 10 horas, feita a chamada, comparecem 
84 Srs. deputados. 

FaltAO com particípaç11o os Srs. Moui-a, Ji'er
relru. da Veiga, Junqueira, Miranda Ribeiro, 
Pa ,1\a Simões, Toledo e Odorico; e sem ella os 
:::,rs. Getulio, HoHandn, Corrêa de Albuquerque, 
Lino, Gomes da .l!'onseca e Clemente Pet'eira. 

Aberta a sessào, é lida e approvada a acta da 
antecedente. 

EXPEDIENTE 

Lêm-se os seguintes officios: 
Do ministro do imperio, cobrindo o decreto 

por copia de 20 de Junho do corrente anno, com 
os documentos que o aco1Vpanhão, sobre a jubi
l:1çao ao padre Francisco Manoel da Silva, na 
cadeira de gl'ammatica latina, na villa de 
N. S. do Bom Successo de Minas Novas, da pro
víncia de Minas Geraes, com o seu ordenado por 
inteiro. - A' commiss~o de pensões e orde
nados. 

Do ministro interino da justiça, transmit
tindo o dccrelo de 14 do corrente, que confere 
a D. Jounna Burnarda de Negreiros Castro, uma 
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pensão annual de 300$, em remuneração dos 
serviços do seu fal!ecido marido o desembar
gador da t·elaçM dê Pei-nambuco, Jeronymo 
José da .Silva Castro.- A' mesma commissão. 

Do ministro da guerra, devolvendo o reque
rimento de Maria Feliciana Azival, com as in
formações sobre elle exigidas.-A' mesma com
missão. 

Do secretario dei senado, participando haver 
sido communicado a.o senado, que a regencia, 
em nome do Imperador, tem sanccionado as 
duas resoluções da assembléa geral, uma desi
gnando o prazo para a apresentação dos pro
cessos de revistas, e outra sobre proposta do 
conselho geral da provincia de Santa Catharina, 
erigindo em freguezia a capella do Sacramento 
edificada na margem do sul do rio Itajahy.
Fica a camara inteirada. 

O SR. PAULA SouzA participa ter tomado as
sento no senado no dia 1'7 do corrente.- Fica 
a camara inteirada. 

São remettidas á commissll.o de poderes as 
representações da camara municipal da villa da 
Imperatriz, e a do juiz de paz da villa d'Atalaia, 
concernentes ás eleições da futura legislatura ; 
á commiss:to de estatistica, a dos habitantes da 
villa de Santo Amaro das Brotas, pedindo a 
conservação da referida villa e seu termo, ex:
tincta pelo conselho presidencial; á commiss!io 
ecclesiastica, a do vigario da mesma villa. 

Fic!io sobre a mesa as das camaras muni
cipaes das villas de Pouso-Alegre e Sabará, 
pedindo a remoção do actual tutor de S. M. o 
lmpet·ador, e de suas augustas irmãs. 

E' remettido á commiss!lO de petições o re
querimento de Francisco Pinto dos Reis Masca
renhas. 

Tendo o Sr. presidente declarado que se 
passara á ord~m do dia, o Sr. 1Montezuma pede 
a palavra pela ordem, e o Sr. presidente n!l.o 
lh'a concede, dando por motivo, que a camara 
tinha decidido que depois do expediente se tra
tasse logo do objecto que estiver em discusslio. 

ORDEM DO DIA 

Continua a discussM do projecto vindo do 
senado sobre a moeda de cobre, com as emendas 
da commiss!l.o especial, e com as outras apoiadas 
nas sessões anteriores. 

O SR. MoNTEZUMA manda á mesa a s"eguinte 
emenda, que é apoiada : 

,e Art. 1°. Todas as moedas de cobre de cunho 
legal, ora elli. circulaçM neste imperio, serão 
recebidas nas estações publicas na razliO de 5 °/. 
nos pagamentos de mais de 10$, devendo ser 
pago o restante ms provincias onde não ha 
papel, metade em papel, e metade em metal pre
cioso na razão de 10$ por 4 oitavas de ouro de 
22 quilates ; e.nas provincias onde não ha papel 

o resto do pagamento será feito em metal pre· 
cioso na razão acima estabelecida. 

<e Art. 2º. As moedas de cobre falso serão 
cortadas e enlregues aos seus portadores, ou 
pagas na razão de 320 réis a libra, segundo es
colherem . E' moeda falsa, ou aqnella que fôr 
de visivel imperft?ição de cunho, ou que con
tiver a oitava parte de menos do pezo com que 
fôr emittida pela respectiva casa da moeda. 

« Art. 3°. A moeda de cobre que entrar nas 
estações publicas, nll.o será emiltida senão por 
metade do seu valor, e novamente carimbada 
ou cunhada. 

Pede para retirar a outra sua emenda que 
começa-projecto subslituitivo, etc. 

Lhe é concedido. 

O Sr. Vasconcellos depois de haver notado 
que o Sr. Montezuma o tratára com menos
cabo, e que lhe attribuira intenções diversas 
das que manifestll.o suas palavras, depois de 
haver protestado que não usaria de represalias, 
como licito, e facil lhe fôra, e que só se occu
pará de principias e argumentos, como exige 
a importancia da materia, diz : 

A commissi:\.o a que pertenço nil.o foi incum
bida de apresentar a esta augusta camara, pro
jectos de reorganisaç:l.o de syslema monetario ; 
este trabalho occupou já a camara nos pri
meiros dias desta sessl!.O. A' com missão cumpria 
limitar-se ao exame do projecto da moeda de 
cobre, que veio do senado, e é o que ella fez ; 
e comquanto a commissão reconheça, que o 
mencionado projecto nllo é sufficiente para nos 
dar um bom systema monetario, está t!io bem 
persuadida que de\le póde provir algum bene
ficio ao nosso meio circulante, e supposto que 
encerre lambem gravissimos e por ventura irre
mediaveis inconvenientes, nem por isso o 
deveis rejeitar. 

Persuadi-vos que uma medida se nl\o des
cobrirá para melhorar a nossa moeda, que 
n!lo acaaete prejnizas ao thesouro e ao publico; 
e se vos na.o resolverdes a fazer pesados sacri
ficios; se procurais providencia util, que nada 
custe, então nada fareis ; e todos os dias se 
aprofundará mais o abysmo que vai engolindo 
as nossas fortunas. 

Inda hoje sustento a preferencia do projecto 
do cobre sobre o do meio circulante, que acaba 
de voltar com emendas do senado. N!io vi o 
projecto originaria, nem isso me pesa, porque a 
lei, e nllo projeclos se executão : e estou con
vencido, que a lei tal qual foi approvada nesta 
camara não melhorará o meio circulante, e tal 
é, qt1e nem se acreditará que a isso fosse des
tinado. 

Em verdade, senhores, forllo nella esquecidas 
as medidas cardeaes em materia de moeda. 
Citarei uma falta. E' uma verrtade de expe
riencia firmada em principias incontestaveis, e 
que tem a seu favor a sancç::i.o dos seculos, que 
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duas ou mais moedas de differen!e valor, e 
natureza n!!.O se pódem manter oa circulação, 
como dous corpos de di \7erso peso especifico 
lançados n'agua nrio se ccmservão ambos, pro
fundando-se um a perder de vista, e sobrena
dando o outro. E' portanto inrlispensavel em 
todo o systema monetario, que se prescreva a 
proporção em que as diversas moedas devem 
entrar nos pagamentos . Ora, a lei a que me 
refiro nada determinou a este respeito ; e posto 
que por via do banco procurasse chamar metaes 
preciosos ao mercado, estes delle sahiráõ in
fallivelmente. 

Não sou opposto ao est<1belecimento de um 
banco nacional: mas de certo o ntlo moldarei 
pela lei sanccionada nesta camara. Um banco 
tal qual eu o havia gisado, para utilizar-nos na 
crise em que nos achamos, devia ter por objecto 
facilitar . as transacções mercantis, auxiliar o 
governo, concorrer para uniformidade do nflsso 
meio circulante em todo o imperio, consolidar e 
promover o credito publico, e com elle firmar 
nossas actuaes instituições políticas. Para este 
fim o banco emprestaria a particulares me
diante um modico juro: o governo seria auxi
liado, não só recebendo um empres!imo de 
quantia, que o banco pudesse emprestar sem 
prejuizo de snas operações, e qmindo se offere
cesse occasião apropriada, mas lambem rece
beria os dinheiros pub!icos, gual'dal·os-hia, 
pagal'ia, e os rernelteria de uns para outros 
lugares, onde tivesse caixas filiaes, e á sua 
conta e risco, 

Por via destas caixas liliaes concorreria para 
a uniformidade do meio circulante no impel'io, 
já por via das remes;sas de que acabo de !aliar, 
e já recebendo em quulqLter de suas ditas 
caixas as notas do banco, que fossem tladas em 
pagamento aos colleclol'es publicos ; e como a 
somma destas nl\o é pouco impot·tante, a cer
teza de que as notas serio.o recebidas em qtta!
quer ponto, ainda que a c;iixa filial respectiva 
as nãO tivesse en1ítlido, reduziria mLüto o 
cambio entre as diversas provincias. As acçoes 
deste banco devi!l.o constar de 15 a 20 °/. dos 
melaes preciosos, e o restante seria preenchido 
em fundos publico;; pelo preço do mercado. 

Parece-me que um banco bem dirigido podia 
realizar suas notas em especie, tendo em seus 
cofres 15 a 20 ¼ de suas acções em moeda. 
Mas quando algum accidente occorresse que 
exigisse maior somma, facil seria ha1,el,a ven
dendo as apoiices. Nenhuma difficuldade se 
me afigura neste plano : elle nao exige grande 
quantia em metaes preciosos, e recebendo a 
quasi total importancia das acções em apolices 
dos fundos publicos facilita sua realisação 
pelos grandes lucros offerecidos: aos accionistas : 
os fundos publicos render-lhes-hiM nao só os 
juros devidos pela fazenda publica, mas os 
lucros que devião caber ás acções. E porque a 
solide:r. deste estabelecimento dependia abso-

lutamente da solidez do governo, podia este 
contar com o apoio de uma tao nnmerosa e 
opulenta companhia. 

Retirando-se do mercado to<lns, ou a maior 
parte das apoiices do governo e recolhidas aos 
cofreii! do banco não enlra em duvida, que 
subiriao ao par, e o nosso credito publico che
garia ao galarim. Uma· só couza feriamos a 
deplorar, e é o erro grave, que commeltemos nos 
nossos emprestimos. Havendo desgraçadamente 
sacrificado o capital ao juro, e não os juros ao 
capital, como muito interessava, e recebendo 63 
quando nos obrigavarnos a pagai· 100, eviden
cia-se o grande prejuizo que nos resultará, 
quando aE nossas apoiices forem elevadas ao 
par ; e além dos exorbitantes juros que pezão 
sobre o lhesouro, terá este de pagar mais de 30 °lo 
do que recebeu. E;;tes prejuizos porém serao 
compensados pelos pingues resultados do cre
dito publico solidamente estabelecido. 

No banco, porém, já sanccionado por est:. 
augusta camara, não se encontrão e$tas, nem 
outras vantagens. O que elle apresenta á pri
meira vista é a impossibilidade de seu estabe
lecimento : suas acçoes na importancia de 
20,000:000$ devem realizar-se etn moeda de 
ouro e prata. E de onde virá tao grande quantia 
de metaes preciosos para o nosso mercado? Não 
desconheço a natural lendencia que têm os 
productos de acudirem aos mercados, em que 
roais os procurllo: mas para que criarmos essas 
necessidades ? Para que forçarmos a entrar no 
circulo mone!ario tão grande somma ? Para que 
roubal·a á industria? Temos calculado os dam
nos que d'ahi devem resultar? 

Um Sr. deµu! 11do nitC!::i receia no chamamento 
desses metnes pt·eciosos : elle até me convidou 
a que fizesse preces diarias e nocturnns para 
entl·a1·em Lodos os dias em nossos portos em
barcaçaes car1·egadas de ouro e prata : ntlo o 
ltei de satisfazer, porque uno se devem satis
fazer votos indiscretos: minhas preces serão 
~idgidaR á assembléa, e ao governo para que 
nao force a industria, não contrarie a produção: 
roens votos set·!l.o pela entrada de navios de 
todo o mundo carregados das mercadorias mais 
proprias a mover a nossa propriedade. Outra 
difficuldade, se não impossibilidade. para se 
reafü,J.r o banco, encontro na obrigaç!!.o que se 
lhe impoz de transferir gratuitamente os fundos 
do . governo para qualquer ponto do impetio ; 
esta condiçl!.o, bem que onerosa, poderia veri
ficar-se nos lugares em que o banco tivesse 
caixas fil iacs, ou agencias ; mas para qualquer 
ponto do imperio? Qt1anto lhe não custaria 
essas transferencias para Goyaz e Matto Grosso, 
e outros pontos onde não póde ter corresponden • 
cias? E com que se coinpenstlo esses grandes sa
ctifi.cios? Com os mirrados depositas publicos, 
que nlo dormiraõ duas noites successivas em 
suas caixas? Com esses mesquinhos privilegias 
que se lhe concedem ? Inda mais: exige-se do 
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banco um emprestimo gratuito que tem de ser 
pago em 20 ::urnos por prestações de 5 °/. ou 
1,000:000$ unnuacs. Note-se q1ie estes mil 
conlos hll.o de ser pngos por impostos, que não 
potleráõ render mais de 500:000$ e depois 
que se prl'cncl1erem as acções do governo : e 
posto que se prometla que annualmenle na lei 
do orçamento se destinaráô os fllndos necessa
rios para prefazer a menciomllla somma, a 
promessa nllo in8pÍrnrá confiança, tanto porque 
tem sido em balde repelida tantas vezfs, corno 
porque é notorio do tl.eficit aleJ'J'ador o the
sou ro, que longe de enchermos, todos os dias 
alargamos com novas e nao pequ1::nas des
pezas. Como ha de pois o banco com o fundo 
real de 16,000:000$ fazer logo em principio de 
st1us opel'ações mn emprlstimo ao governo de 
20,000:000$000? 

A hislol'ia dos bancos allesta, que ainda nus 
paizes onde estes estabelecimentos sao melhor 
conceituados, não deixão de ser atropellados 
no seu principio, pelos portadores de suas notas 
para as realizar cm espccies; e isto é um grande 
bendicio, porque o promplo pagamento con
~olida o seu credito. Ora o banco emitle 
20,000:000$ por empre.:t.imo ao govemo; tem 
de emittir 40 ou 50,000:000$ para as suas 
tl'ansacções como lrn de fazer face a lllllo isto 
com o fundo de 16,000:000$ porque os 
4,000:000$ do governo só se !,ao de n:,1liwr 110 
espaço de b nnnos? O resullndo infallivel será 
faltai· ao pagnmenlo de suas notas, recorrer ao 
go1•e1·nn, que o nllo poderá valer, sen!lo auto
rizando-o parn una pagai·. Deste mndo leremos 
el'Ígirlo em vez de banco uma casa de papel
mocdn. 

])i,. que os fundos dl) banco nno excedem de 
16,000:000$, nll.O obstante a lei fixai-os em 
20,000:000$-; porque devendo o governo 
entrar com 4,000:000$, estes realizarem-se pelo 
producto dos irnpostos destinados a esse fim e 
ao pagamento da divida que o govel'Uo con
traltio com o banco, e os impostos apenas pro
ctuúndu 500:000$ annuaes, como lambem já 
disse, é inconte;;tavel, que a entrada .dessas 
acções tarde se realizará, e as operações de nm 
banco, que e~lriba as sui,s maiores esperanc;:as 
nesta entrada do governo, não poderão reali
zar-se lambem. 
_· Dado porém que o banco chegue a estabe
lecer-se apezar de todas estas grandes, e por 
ventura invenciveis difficuldades, o seu resul
tado ainda assim nll.o utilisará á nossa circu
lar,;ao. As unidades monetarias sera.o: duplicadas, 
ou triplicadas pelas notas do banco, que faráõ 
funcções de moedas : o meio circulante inda 
1úais se envilecerá. ; e os metaes preciosos, que 
ci banco introdnzio no mercado fugiráô delle 
infallivelmente, tanto por ser a sorte desses 
ine1aes, quando cm luta com a 111oeda fraca, 
t·omo porque a lei os nao procurou pt'ender na 

circulaç11o, marcando a proporçM, em que as 
diversas moedas devino entrar nos pag:unentos. 

Tocarei de passagem na vehemente lirnda de 
um Sl'. dc~putaLlo (Mo ntezuma) contra os capi
talistas. Esle senhor depois de os lw ver con
sider:ildo · como os imicos inimigos do banco, 
por -lhes vedar que continuem a opµ rimir e 
vexar o povo, extorquindo-lhe 2 e 3 º/0 l!O mez 
dos capitaes emprestados, denominou-os -
monstros insaciaveis do sangue dos necessilados. 
-Estas declamações contra os capitalistas 
longe de merecerem o o,íio cm que incol'rião 
nos tempos de ignorancia, merecem hoje toda 
a consídet·ação, pois que com seus capilaes con
correm para a producç!lo, ainda que delles per
cebno grandes proveitos. DtJvia o Sr. deputado 
advertir, que no Brazil não podem deixar de 
ser mnito importantes os lucros dos capitaes, 
ou se attenda á prodigiosa producçao, ou ao 
risco que conem os capitalistas. 

E' verdade de primeira inluiçào, que os juros 
se compoem do que se chama propriamente 
intel'esse do cnpital, e do que se clrnma risco ; e 
qne sil.o tanto mais allos, quanto mais empregos 
lucrativos se offcrecem aos capitaes, e mais 
perigos correm. Ora, 11110 ha duvida que o 
Brazil rirarnenle dotado pela natureza paga 
exnherantemente os empregos dos capitnes: 
nno ha lambem duvida, que em nenhum outro 
paiz civilisado, cotno no Brazil, os capitalistas 
estej:to mais expostos a perderem lodo, ou parte 
dos seus capitiles. A moeda está continuamente 
íl11cl.uando em valor, se hojt1 vale dC1us, amanhã 
póde valei· um e ainda menos. Necessariamente 
os capitalistas hno de calcular com eslas oscilla
çoes <ln moeda: ellas, e as nossas freq1.1entes 
comrnoções intestinas desarninjào as maiH bem 
estabelecidas fortm;a,, frnslr:l.o os mnis hem 
conhec:idos calculas, e Ílnpotisibilil!lo nlio raras 
vezes o mais intelligent1::, o mais activo, e acre
ditado cspecul:tdor de sa!isf«~:er a seus cre
dores. Emfim, nos~as leis pot· nimia phila11-
lrnpi a, lê lll contra a intenção dos legisladores 
apadrinhado a fraude e a rná fé, de tnnneira, 
qt1e se póde assevernr, sem receio de contrndita, 
que no Brnzil só 1iaga qnem quer pagar : e por 
esta occasião mostrarei, que um dos defeitos 
dessa lei do banco consiste em não habilitar 
conY medidas prompla~ e efficazes a cobrança 
de suas dividas. Nào se troveje pois nesta casa 
contra os capitalistas : ntiO se excite o odio 
contra quem pt'o rnovendo a 1·iqt1eza publica, é 
credor de estima. 

Nada mais di rei sob!'e o banco: pelo que 
tenho dilo se evidencia que essa lei do 111eio 
circulante, ou do banco nenhum melhoramento 
offerece ao nosso ac:lual systerna monetario. 

Passarei agora a examinar, se algum ben~ficio 
podemos colher da li!i do cobre, emendada pela 
COf111!1issrw, fazendo- me carga ele duas impol'· 
tantíssimas questõcs:-1º. Se convém altffar o 
nosso padrão monetario, como indica. a com· 



Câmara dos Deputados - Impresso em 13/01/2015 14:27 - Página 5 de 8

SESSÃO EM 20 DE AGúSTO DE 1833 175 

missão;-2". Se nos cumpre resgatar ou comp1·a1· 
a moeda de cobre em circulação como resolven 
o senado. 

Nossos maiores altendendo ao valor no
minal, pelo qual cot·ria no mercar.lo um oitavo 
de ouro, fixa1·ão o padt·ão monetario em 1$600, 
por oitava de 22 quilates: com o mesmo 
direito, e pela mesma razão a commiss!\o 
propõe uma nova fixação tlo valor do ouro, 
visto que a oitava deste metal que n'outro temµo 
valia 1$600 ha muilu q1ie nos maiores mer
cados do Brazil vale (tel'mo metlio) 3$200. 
A commissão conhece, que sendo o valor das 
cousas essencialmente vnriavel, não se póde 
rigorosamente füll:rndo, assi[;nar um padr·ão de 
valores ; mns nao tratando de reorganisar o 
nosso systerna mone[ario, mas ele pagar a di
vida publica, adoptou o que está estabelecido 
com a unica alteração de denominar 3$200 
uma oitava de ouro, afim de que nos paga
mentos da divida publica, attenda a este valor 
fixado ; de nrnneirn, que nem o eslatJo pague 
mais, nem menos do que deve ; gosando os par
ticuh1res do mesmo beneficio. 

Sendo a nossa divida, senhores, cuntrnhiJa 
durante a grande depreci;ição, que tem soffrido 
a nossa moed,1 tle pnpel e cobre, de modo q:i ·ê 
chegou a venúer-~e a oitava de omo por mais 
de 5$, importa obstar legalmente a q11<: re;t11n
rada a antiga maeda cunlwda COlll alleuç:lo "º 
valol' de 1$600 por oitava de ouro, v~nl1:1 o es
tado a pagar o dob1·0, ou triplo tio que realmente 
deve. 

A mesma providencia deve nproveila1· aos 
particulares, <Jue se achno em itfcnticris circum
stancia~. 

Nem se ,1creLlile, que pudcwlo h,iixlll' ainda 
mais de 3$200 o vulor tia rnoc1.lil, l01mpld,n·-su
hiã0 os dcvedoi·es ú cusla úos :;cus cr·üdorc.~, 
[JOl'Cflle meio~, e meios el'licn:r.cs dcvütn SC!I' pustos 
ú disposiçn.o cio governo para evitar estil haixn. 

A ncccssidrde e ntilidrule di\ pt·oposta salln 
a lodos os oi bo~ ; o govi,ruo dov0 pela caixa 
da azuorlisnç:10 11i,,i,3 de :W,000:000$ ; duve de 
notas do banco, qne acreditou e cedulas d" 
Bahia mais 20,000:000$, e do cobre q11e emillio 
outros 20,000:000$, nlém dos já rnenr.ionaclos 
juros, que hão de montn a mais de 30,000:000$, 
no fim de 20 annos. 

Se a provirl.encia indicada pela commissão 
nl\o fôr approvad;1, e se a moeda antiga fór res
taurada, o que nüo será di!'ficil, a divida pu
blica znonlanie e111 90,000:000$ será paga com 
200 a 270,000:000$000. 

Os mesmos damnos devem recahir sobre os 
parliculat·es, cujas dividas forão contrahidas nos 
ultimos tempos da extiucção do trafico da escra· 
vatnra, obrigados os agdcultorcs e iudustriosos 
a !'orneccre,n-se de brnços p,1ra não suspende
rem, á mingoa delles seus ut~is trabalhos. 

Disse, senhores, que na.o em difficil o restn
bclecimento da antiga moeda, bem qne acom · 

panhada sejD. de dolorosos res11ltados, porque a 
simples cessação do commercio de Africa que 
nos consumia avultada3 sormnas em metaes 
preciosos, a reducç:l.o das remessas de dinheiro 
paea a E\ll'ora, resultrldo da revolução de 7 de 
Abril, e a exportaçao de alguas gcncros nossos 
já tem elevado a nossa moeda ao dobro do 
valor, ,lo que tinha no (empo daquella revo· 
lLIÇào : o cambio que então· baixou a-20-já 
chegou a-48-e hoje corre por mais de-40-
e teria sern ,.tuvi,h chegado ao par de fl7 1/2 
n-estes ultimas mezes se nào accon·esse a este 
mercado immensa copia da moecla fraca de 
cobre, que imrnd,1va as pl'ovinci;1s do Norte. 

Se nilo fii<,11·1.les pois um novo padrão mone
tario, comu propõe a commissão e retirardes da 
circulaçuo o cobre que a entorpece e obstrue, 
vereis que essa operação com as causas já rela
taJas e dado o progressivo augmenlo da riqmiza 
publica produiirá a l'cstam açao <la antiga 
moeda. 

Não vos alegrn is com este acontecimento á 
prirneirn vista lisongeiro; elle será acompa
nhado de tantas calamidades, que vos f'o rne
ceráõ motivos pai·a justo anependime11to. 

Muitos devedores deixaráõ de pagai' a seus 
cr~Jurcs, fa,nilias opulentas serão reJuzidas á 
menclicidude a ir1du:;tria cle:;f.lllecerá, e no 
meio de laut~s agitações e cles.;rnç,1, as reutlas 
publica~ surá•> de,falcadas. 

Nem vo, illudaes com a baixa dos productos, 
pelo restabelecimento da moeda e consequt::nte 
rerlucçno das de:;per.as publicas. 

A divida publici1, onlenados, soldos, pensões, 
aposcnt.1dorias, jubilitções, te11ças e reformas, 
hem cumo a divida publica, e seus juros consis
ti11ilo cm 4not,\s cerlas e iuvariaveis serão pagas 
semprn na 1nesnia quantia de moetlu, ainda que 
elevada uo par, estas quota:; eo_ustitutJnl a prin· 
uipal parte das dcspezas µublicas; as despeza!; 
com (J material d0s arscnaes de marinha e 
gnc1·1·.1, com a~ t',.1bi:ic.1s \l oulrns tlesµezas de 
Jivcrsas rcl-'orlições a µouco 1Uonl\lo ; e u_elle~ 
couJ a rcslaurnç/iu da moeda :iào ceo11unus'.\l'á 
o l11esou1·u mais de G00 a 700:000$000. 

Esla econo,nia n'1<l co,npensa a grande baixa 
de nossas remias, resultado necessario do 1·es
lubeleci111enlo da moeda. 

Cobradas na razllo do valor dos pl'Oductos, 
baixaráõ com estes, tanto as de importação, 
como as de exµortação ; pois que nos trntados 
está acautelado, que as avaliações elas palitas 
sejllo feitas com attençào ao preço dos merca· 
dos. 

Parece-me_ poi,;, que realisado esse futuro 
pelo qual suspirãO· · alguns senhores, nossas 
renJas nào subiráõ de oito mil contos ; e se um 
deficit de mais de tres mil contos nos incute 
fundados receio,; da pel·tnrba~ào da ord~m pu
blica estabelecida, hoje que a$ nossas rendas 
sobem a l'.l,000:000$, o que sel'á com um de-
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ficit de 7,000:000$ quando volver essa idade de 
omo? 

As desordens que hão de brotar desse eslado 
violento e contrafeito produziráõ cm ultimo re
sultado nova depreciação da moeda; e estas 
depreciações de que ora somos ~ictimas conti
nuaráõ a vexar-nos e a trazer-nos incommen
suraveis males. Não ha duvida de que grande 
pr.rte de nossos actuaes soffrimentos st\o devidos 
á essa inconslancia nos. va.lorell: o capitalista 
que hoje possue um milhãO, amanhll. póde ter 
metade pela depreciação da moeda ; e o que_ 
soffre o capitalista, soffrem todos os outros pro
ductores por mais bem calculados qne sejllo 
seus projectos e planos. 

Não é o primeiro paiz, que se tem visto em 
crise igual. 

A Inglaterra para oppor-se a qne a França 
tivesse um governo de sua escolha, contrahio 
grandes empenhos com o banco ; e emittindo 
esta somma superior a de seus fundos e credito, 
foi pelo governo autorisado a não realisar suas 
notas em especie e os devedores a solver com 
eHas suas dividas. 

Daqui resultou depreciamento da moeda, e a 
alteração de todos os valores ; feita a paz, o go
verno inglez restaurou sua moeda antiga ; desde 
logo calamidades scrn conta sobrevierll.O á 
Inglaterra; e posto que hajão decorrido mais 
de 14 annos, ainda hoje se ressente o paiz dessa 
desastrosa operaçao ; ainda hoje acreditados 
escriplores clamllo contra esse aclo de Pecl quo 
res\abeleeeu os pagamentos em especic. 

Nen1 é misle1· recorrer ao estrnngcico pura 
provarmos esta triste verdade: o que cslnmos 
presenciando, e o q1_1e lodos soll'rcmos c1rnbc
rantemente o <:onfü-ma. 

Quantas banca-1"ol11s, quantos devctlotes cs
cutidos e insoluveis I Qnanln mingoa de rec\ll'• 
sos á induslria I Verdade é que nestes soll'ri
mentos têm parte nossas desavenças intestinus; 
mas a principal causa é a fluctuação dos valo
res : um exemplo sobra para o demonstrar. 

Um mineiro comprou um escravo por 
1:000$, quando o ouro corria no mercado 
a 5$ por oitava, e contava pagal-o com 200 oi
tavas : reduzido o valor do ouro a 2$500 não o 
poderá pagar com menos de 400 oitavas, isto é 
com o dobro do que realmente se obrigou: e 
restaurado o valor antigo não o fará com menos 
de 625 oitavas, isto é, com mais do triplo de seu 
contracto. 

Nem pareça que o maior valor cumpriria 
e1evar-se então o ouro, visto como acabo de 
di1.er, subirá elle já ao preço de 5$000. 

. Fixando-se o padrão de valol'es teve-se em 
vista nilo o preço do ouro em algumas occasioes, 
em um ou em outro lugar: mas sim o valor 
que leve e tem tido por mais tempo e na maior 
parte do Brazil ; e parece que o valor da oitava 
de ouro a 3$.200 é o que mais se approxitna da 
yerdade. 

A exactidao nesta materia se me afigura im
possivel, ou mui dífficil de considerar-se : quero 
a procura perde o possível, caminhando após o 
impraticavel. 

Repetirei que neste importante objeeto 
convém não recuar á vista da difficuldade: para 
qualque1· lado que nos voltemos encontraremos 
espinhos : cumpre ter coragem para tomar uma 
resolução e discernimento para que ella seja 
isenta quanto ser possa de máos restiltados. 

Um expediente lembra que á primeira vista 
dispensa de estabelecer um novo padrão de va
lores : e é o de pagar e autorisar a pagar pelõ 
valor da moeda no tempo dos contractos e das 
obrigações : mas esta medida que em abstracto 
parece mais conciliar-se com os principias da 
mais exacla justiça, será na execuçl'/.o um mal · 
maior do que o que nos propuzemos reparar. 

Primeiramente só nas praças maiores como 
Rio de Janeiro, Bahia, Pernambuco e Mara· 
nhão, é que se póde verificar as alterações por 
que tem passado a moeda; em segundo lugar 
a que infinito numero de demandas n!'tO abriria 
a porta essa liquidação duvidosa ? Se pleitos 
correm ·para a liquidação d~ generos de primeira 
necessidade, qne todos compi·no e aval ião como 
se nao litigal·á sob 1·e o valor da moeda em um 
paiz, que como o nosso na.o está ainda bem 
illustrado para conhecer u i111porta11cia de suas 
variações? Eu me horrori!:lo com a chicana 
a que- urna ti1I medida daria origem e alimento. 

Insisto pois cm que se mloplc 11, alternçM no 
valot· <líl mocdn como foi proposta pela com• 
missno e co1110 o meio que mnis se coucilin 
Colll u juijli<;a e cr>m us inlcrnsscs dos crei.lorcs 
~ devcll(ll'Cs, e qnc linhilíln o governo pnrn fixnr 
<leo<lc jn o valot· da moeda füzent!o cessar sun 
llucl11acl.\O; mal que lnn1bcm conliimari~ se fosse 
ado1Jlad11 a medida c1ue aci;ibo de combater. 

A' vista d0 que acabo tlc dizer se putenlca a 
debilidade do argumento com que um Sr. depu
tado quiz combater o novo padrll.O de valores 
allribuindo á má fé com que se pretendP. encobrir 
a nilo remisso.o, que disse o mesmo senhor ser 
o voto da commissãO posto que 3pparenlemente 
se declare pelo resgate do cobre. · 

A corumissão dando aos possnidores do cobre 
um valor igual em ouro ao que a nação recebe 
em moeda de cobre, faz o mais pontual resgate. 
Demais como attribue o Sr. deputado á má fé 
a elevação que propõe a commissM da oitava 
de ouro a 3$200, e não considerou má fé propôr 
o mesmo Sr. deputado o valor da oitava de 
ouro a 2$500 no projecto do banco ? 

Tendo !'<!spondidu a todas as objecçéles 
oppostas á nova fixação do valor da nossa 
moeda, e tendo mostrado qne a justiça e utili
dade publica altamente a reclaml'/.o, passarei a 
a tratar da questao do 1·esgale da moeda de 
cobre. 

Não posso comprehender porque razões se 
julg!lo inconciliaveis as ídéas de banco e de re~· 
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gale. Estou plenamente convencido de que se 
póde, e se deve resgatar a moeda de cobre, e 
colher-se do banco todos os beneficios, que me 
parece produzirá, uma vez que seja bem orga
nizado. 

Embora os senhores banquistas outra cousa 
entendll.o; eu sou tào inclinado ao resgate, que 
á este respeito não transijo em cousa nenhurna 
com os n!lo remistas : pronuncio-me pelo res
gate o mais absoluto e integral que se possa. 

A justiça, a razão, a utilidade puhlica, a pra
tica das nações civilisadas apoill.o minha opi-
11i!lo : como pois capitularei com a contraria? 
O governo da moeda de cobre e recebe valor 
igual em generos, mercadorias e serviços: por 
consequencia celebra, na 1·emissM da moeda 
com os que a recebem, um contracto, que em 
direito se chama- bilateral - cuja base é a 
igualdade. 

Se o governo depois do contracto desmone
tizu. o cobre, prejudica o seu possuidor em tanto 
qnanto é a differença do valor elo e:ob1·e chapa, 
ao valor do cobre moeda: islo é evidenlissimo. 

Suppoz-me contnHlictorio um Sr. deputado, 
( Monlezuma) por aflirrnar eu que o governo 
dava um valor igual ao que recebia, e que pela 
desmonetiiaçuo reduzia o valor dado, argurnm
tando : - Ou o va!G1· é igllal, ou não é igual: 
se é, nlló ha damno ; e se 11110 é, enlM o \1l'C· 
juizo procede nao da desmonelizaçao, mas de 
erro no eonlraeto, - A este argumento facil é 
responder. Snpponho valores iguacs; 1n.is o 
valc,1· da moeda, llep1rnúenle corntudo desla q11a
lidade, que lhe deu o govemo, 11 r-omo lal re
cebiua nno só pelo prirnero c:ontn:ir.t.ador, mas 
pelos que deste a huuvt:rãu. 

Tirar pois o valo!' d~ muetla ao cobi·e, é urna 
fr:rnde iudiscnlpavcl cm um governo, CJUC deve 
sempre prefel'ir ao util o jnsl.o e o honesto. 

Esta venladc ,nais se aclara recordando n11t1·0 
argumento qlle já nesta disc11~sao produzi: cu 
disse, senhores, que a moeda de culii·e ern 
recebida principalmente por11ue o governo 
prornetlia acceital-u nas esla<;õcs publicas: ahi 
estão em meu favor as leis, e a pratica cons
tante. Demais a legislaçao nil.\> obrigava á l'e· 
ceber eru pagameuto a moeda de cobre ? 
Quantos processos, quantas fortunas devoradas 
pela chicana, e penas sofi'riJa~ pela recusação 
desta moeda? Haverá alguma raiãO que au
torise o governo á deixar \!e recebel' a cnoeda 
cobre, que elle promettia receber, que clle obri
gava á receber? Será razao allcndivc! o tel-a 
dado por valor igual? Não de certo: a injustiç,11 

o roubo é manifesto. 
Esta injustiça é mais clamorosa porque é 

supportada por aquelles, que accidenlalmeiitc 
possuem o cobre no acto da desmoneti:t.aç\\o. 
Que crime commclterao os que recebero.o a 
moeda abonuda pelo governo para se!'em rnul· 
tados na sua lotai irnportancia? O direito con· 
demna lal mul!n 011 pena. 

1DMO Il 

Nem estes possuidores multados serão os 
grnnde.s capitalistas, o~ especuladores habeís, á 
quern menos pesada for a perda . Estes saberao 
descartar-se desfa moeda de maneira que o pre
juízo recahirá sobre a igoorn.ncia e rniseria. E 
ignorancia de factos, e rniseria devereis vós 
erguer e1u cl'irne e crime punivel? .Tarabern a 
con~tituíçao é ofTendida com o nllO re~gate; e!la 
na.o permilte, que os cidadãos brazileiros sejl\o 
sugeilos á encargos desproporcionados á seus 
haveres; e pelo qtle venho de dizer, a lrnbili
dade de uns conseguirá lanç~r sobt·e a inht1bi
lid"<le tle o•Jttos todo o peso dessa bancarrnta, 
ou desmone.lizaçil.o do cobre sem nenhllrna 
alle11çao ás faculdades dos possuidores. 

O mesmo Sr. deputado avançou que o pre
juízo devia recaliir sobre os que querião o res
gate, e nil.o sobre os que o regeitavilo. 

Este argumenlo de e1;pcciosa jnsliça se des
vanece como os outros pela seguinte reflexao : a 
moeda é uma mercadoria universal, que presta 
usos n!lo á u,n, ou outro individuo exclusiva
mente, mas :í. toda a sociedade: toda a socie
dade por conseguinte é qae deve soffrer os in
commodos resultant~s dn. tuo11da. Estes soffri
mentos divididos por tudos os membros della 
se tom.\rM quasi itnpei:ceptiveis, ao passo que 
se recahissem sobre poucos os arrninariãD co111· 
p\eb1menle. 

E!>la doutrina eslá cumpridamente demons
trada em direi to ; e a h,refa do governo illu,
lra•lo e pall'iotico sed pl'Oporciona1· este onus 
com a rnaiur i~ll11hlai\e. 

Qi,;;\Csquer qw) sej:\,> pois os i11eo mmodos, 
c1111qH'C dci:lm·.ir já q11e o govcl'llo não fará 1.Jau
carrula d,l t110cdtt cobre : e,t o 1wçn c111 11umc 
tio credito publ'ico, q11c já nuw vei invuqnei. 
E111 verlÍallc, r;c1d1urc::;, se ltizcis ha11carrn!a 
tle cobre, ponpic ,lo ,ic11 pagamento rcsultarúO 
gravissimos 111uks, como potlereis csco1·at· o 
governo parn qu11 nl\o tombe? Os pos
suidores de 11otrls do hunco, de apoi ices da 
diviua publica nil.o tcl'no à recciar igual fado ? 
Nilo será de agmmlar· (jllú arnl\nhà vos dcsem· 
baraceis dessas dividas pela maneira por que 
hoje vos desembaraçais do cobre ? Quem es
tará segurn de que, assim como pr.t!icaes hoje 
com esta moeda, por sei' grande peso para o 
governo, não praticareis daqui lia µouco por 
identidade de r;12ao com as notas do ban1:o e 
com as apoiices á que vos obrigastes ? 

Reconheço, senhores, que a medida elo res
gate é eriçada de graves inconvenientes, que é 
n1t1ito onerosa e susceptivel de enormes 
abusos : coL11tudo uão reeúo na presença delles ; 
porque 1 •, taes difficuldades não desonerão 
obrigações sagradas ; 2°, taes difficuldades se 
minmàO h,wendo lidelidatle e diligencia des· 
vella\\a nu execução do resgate ; 3°, porque 
qu,rnuo se trata da honra, tranquillidatle e con
servação nacion:,I, devetn c"lar-se considerações 
de interesses Olt d~ pt·ejui:1.0s. 

23 
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Não me consta que em paiz algum civilisado 
se haja feito bancarrota da moeda nacional ; e 
não permitta Deus que o Brazil dê o primeiro 
exemplar; tendo consultado alguns autol'es á 
este respeito, só encontro na historia de Napo
leão, que todavfa se não póde qwilificar de ban· 
carrota. 

Suscitou-se a questll.o se o governo devia 
mandar . trocar na casa da moeda as pequenas 
moedas de prata, que circulavão na França, e 
muito diminutas em peso, já pelo uso, j:i pelo 
criminoso cerceamento. 

O conselho de estado entendeu que se não 
devia resgatar tal moeda contra a opinião, e na 
ausencia do ministro das finanças : mas este 
tendo ponderado á Napolell.o a dilficuldade de 
manter o socego publico, se essa medida fosse 
tal qual adoptada, conseguio resolvel-o á fazer 
nella urna pequena alleraçll.o contra o tlwsouro, 
e á favor dos possuidores. 

Note-se que a moeda de que se trata não era 
moeda nacional, como é entre nós a moeda de 
cobre: note-se mais que essa moeda franceza 
estava tão gasta, que apenas se lhe divisavão os 
vestígios do cunho, sendo de presumir por isso 
que os seus recebedores á não acceitassern já 
pelo valor nominal, mas sim pelo peso ; e nós 
havemos de fazer bancarrota da moeda nadonal, 
da moeda que reconhecemos cunhada compe· 
tentemente, da moeda com. o µeso com que foi 
emitlida? Lembremo-nos emfim no aclo de 
votar, que N apolell.o nos seus mais bellos dias 
de poder, de força e de gloria recuou : e nós 
divididos, dilacerados por dissençoes iniestinas, 
animar-nos-hemos á um tal passo? 

Terminarei com uma pergunta aos dignos 
membros do tribunal do thesoL1ro, e suas res
postas muito me obrigaráõ. Publicada a nossa 
intenção de não resgatar o cobre, e não ignorai~ 
que elle já se tem depl'eciado nesta pl'aça com 
a rapidez do raio), tao triste nova será espa· 
lhada por todo o Brnzil, e tenho por certo que 
em toda a parte se principiará á regeitar setne· 
lhante moeda. 

Não dfrei o que é provavel que occorra nas 
tramacçoes particulates, occupat-rne-heí só com 
as lhesourarias. 

Os empregados publicos recusaráõ uma 
moeda ameaçada de emienle desmonelização, e 
o mesmo faráõ lodos os outros, que tiverem de 
receber dinheirns do estado: a consequencia 
infallivel nll.o será a total suspens~o dos ser· 
viços publicos '? Qu~ndo representações á este 
respeito subirem ao !besouro, que conselho da
reis vó.;, senho1·cs, ui; ministro da fazenda? 
Di1·-Jhe-hcis que no e:;tuhcli::eimeulo do banco 
IJSlá O l'Ull1C<liO r 

Parn que 111c: 11!10 nccuseis de obstinado con
ll'llúilol' ll0 vossus itl&us, (,011vit·ci comvo,;co na 
prornpla e i1nmeJiula \!Xequibili<ladu Jo I.J,w~u, 
tal qual ddiaeaJo; qut:rn crêl' que o ouro e a 
prata ~ppar·eceráõ em lauta copia, qi;e no1; vc· 

remos atropel!ados com estes metaes hoje tão 
raros; supporei que come, as conchas. seril.o estes 
metaes al'rojados á~ nossJs praias pelas tem
pestades politic.ls: mus em retorno concordai 
lambem cominigo, que o banco nllo póde co
meçar suas fedeis operaçõés, e derramar sobre 
nós seus immensos beneficias, se oll.o depois de 
passado um armo. e o calculo \'Ós o· sabeis, uão 
é exagerado. · 

E durante o anno qL1e moeda circulará: 
nessas províncias onde só ha cobre? Fícaráõ 
suspensos todos os serviços publicas nesse es
paço? G,)nsel'var-se-ha o imperio sem que a 
ordem µublica, sem que a tranquillidade se 
perturbe? Ora, bern vêdes que eu concedo ao 
banco a vii·lude de fazer moeda boa, e mi
nistral-a á todo o imperio, hypolhese inadmis
sivel: e assim mes1no se me antolhao falaes as 
consequencias da bancarrota. 

O rueu voto, poiti, é pdo resgate do cobre, em
bora 1,mnde peso d'ahi nos venha, e ás futuras 
gerações : antes queeo ver o Brnzil ob erado 
dessa grande divida, do que dilacerado !Jelas 
facções, do que nadando em sangue pela guerra 
civil. · 

O SR. MAY falia neala materia, e voln pelo 
artigo da sua emenda. 

O Sr. Ilaptista de Oliveira. sustenta a dou
trina da sua emenda, declarando qu~ ella não é 
mais que nrn ensaio para se saber, se o cobre 
que actualmenle gira n::i circulaçilo é sufficiente 
para se fazer os trocos nos pagamentos, ou se 
excede á necessidade delle; que entende que 
11inl?iuem reclama pelo pagnmenlo do cobre e 
sim por urna nova regulal'ic.lade do mc:;1110. 

Tocando no projeclo Jo senado, adverte á ca
mara a immensiJade de indivitluos, que 6 ne
ees$udo em pregar 11essRs corn rnissõcs; e fazendo 
a su" enurneraça.o, lirn como resultado, a neces
sidade de se emprei,;arcm 4,000 e tantaH pessoas, 
co111 que se ha de gastar 400 e tantos conloti de 
réis : tambern falia na despeza q1Je se vui íazcl' 
na casa da moeda; pretendendo astiim de
monstrar que é muito diHi<;i! a operaçi1o Jo rcs
g,\te. 

Julgada sufficienlemente discutida esta rna
tel'ia, é posta á volaça.o o 1° artigo do seguinte 
fHOjecto do senado: 

<< Todas as moe<las de cobre, ora em circu
laçilo neste imperio ser.'lo compradas, ou res
gatadas pelo governo á preço de 1$280 por libra, 
tendo-se attençil.o ao cobre especial de algum as 
províncias, para ser remido segundo o valor da 
sua emÍ$3ilo. " 

Nao é approvadn. 
Põe-se á vuloa í1 seguinte emenda da com

rnh;s:lo: 

" A1·l. 3". '!'odas as 111oe1!as tle cob1·e verda, 
dein1s, O!'a cm cireulu\!IW 11c,tc impedo, sarilo 
comp1·atl.iti, ou 1·etigutadas pelo prnço 110· 
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minai porque for1'1o emiltidas nas respectivas 
casas da moeda. " 

Não se approva. 
Passa-se á votação O/IS emendas dos mais 

Srs. depnlarlos, as qnnes são regeiladas, e 
algnmas julgadns prejudicadas. 

Tend0 sido offerecida á votaç!lo a primeira 
parle da emenda do Sr. Baptista de Oliveira; 
fica empatada e por conseguinte adiada para se 
discutir, na seguinte sess110. 

Tendo algnns Srs, deputados dnvi1hdo da vo
taçàC\ por se let·em achado outros fóra da casa 
na occasião de se votar; e antros senhoreR pe
dido a ohservnncia do ,•egimento a tal. respeito, 
o Sr. Montezuma propõe a urgencia do negoció, 
que sendo apoiada, é approvada. 

Entra por conseguinte em discussil.O a 
emenda, cuja votaç!ío havia ficado empatada. 

O SR. REBOUÇAS impugna fortemente esta 
emenrla, pretendendo demonstrar, que della se 
nllo lira nenhum resultado vantajoso, antes qu~ 
irá angmentar o vn.lor do cobre, e por conse
quencia os interesses dos falsificadores desta 
moeda. 

O SR. CARNEIRO LEÃO manda á mesa o se· 
gninte requerimento : 

« Que se admitlno sub-emendas á emenrla em 
discussn.o.- Carneiro Leão. " 

Arlmiltida e disc11tida a proposiç~o do illustre 
depntado, nllO é upprovada. 

Continua porlnnto a discussao. 
O Sa. CASTRO E S!LvA impugnn a doulri11a da 

enrnnda e volll contra ella. 
Depoi~ ffo terem folladn ne~l,ts muterins os 

Srs. Lobo de Sun:rn, Duarte e Silva e Bap(ista 
rle Oliveira, fica a di,cussao adiaria. 

E' proposta a prorngaçrto da sessno pelo Sr. 
Monlczurrw, e 111\0 passa. 

O Sa. PRESIDENTE dá para ordem do dia 21, 
a conlinua<;llo da mesma de hoje. 

Levanta-se u sessão ás 2 horas da tarde. 

Sessão c1n ~• de Agosto 

PRESIDENCià DO SR. LIMPO DE ABREU 

SumrARro.- Experlienle.- Ül'dem do. dia.
Emenda ao art. l" do JJrojecto sobre o pro
jecto d11 inoedct de cobre. - Discursos elo~ 
81'8. Dmirte e Silvá, }}faria do Ainctral, 
.Araz!,io Liiiw, e H. Cavulcanti. -- Adia
mento da, c/:~~cussão pela hora. 

A's 10 horas, feita a charnad(I, comparecem 
79 Srs. deputados. 

Fallão com c;rnsa participada os Srs. Moura, 
E , aristo, fonqueira, Miranda Ribeirn, Paula 
Simões, Tuledo, Pinto Peixoto, e Odorico : e 
sem ella os Srs. Luiz Cavalcanti, Corrêa ele 
Albuquerque, Lino Cantinho, Pinto Coelho, 
Gomes da Fonseca, Lessa e Clemente Pereira. 

Aberta a sessão, lê-se, e approva-se a acta da 
antecedente. 

EXPElJH:NTE 

o SR. SECRETARIO FEl:lREIRA DE C!\STRO dá 
conta dos seguintes oflicios: 

Do ministro do imperio, submettendo á con
sideraçl\o da cu1uaru uma representaçao de Eu
genio Luiz rla Silva, doniiciliario na capella 
curada ele Nossa Senhora da Piedade do Rio 
Claro, tel'rno da villa de S. Jo11o do Principe, 

· queixanrlo-se ela mesa eleiloral da dita cape lia, 
por iwvel-o excluido do cargo de juiz de paz 
para qne fíi1·a eleito.- A' commiss!ío de con· 
slit11içM1, 

Do secretario do senado, incluindo uma 
proposi1;0.o deste, em que se anloriza o governo 
para conceder aos e!l1 pregados da secre.taria, e 
contadoda da junta do commercio, a titülo de 
grnl ificn\:tlo o aug1nento que entender justo em 
::;eus vencimentos. - Manda-se imprimir a 
pt·oposiçtlo. 

Re111ellc-s;c ri conunis~no das caman1s mu
nivipae., 11ma representaç!ío da de Cabo Frio : 
á de indnstria e artes outra dita de Manoel da 
Assmnp<;ao Cosia e seus filhos: á de pensões 
e orrlenactos, urn l'equerimento do padre An· 
tonio Felix ele Queiroz; e á de petições oulro 
de Franci~co de Assis Cabral de Teive. 

Mandno-se á mesa as seguintes declarações 
de voto: 

« Declaro que votei a favor do art. l º do 
projecto do senado sobre o resgate do cobre, 
e pelo artigo das em.endas da commissl\o cor
respondente. 

« Paço d;i camarn dos deputados, em 20 de 
Agosto de 1833.-.A. Paes de Bano~. - J. 
Corríia Pacheco. » 

« Declaro, que votei pelo resgate do cobre, 
segundo a disposiçno do art. lº do projecto do 
senado.-L obo do Soi,~a. " 
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« Declaro, que na sessão de hontem votei 
contra a emenda, ou projecto do Sr. Baptista 
de Oliveira • - Oustro e Silva . » 

ORDEM DO DIA 

Continua a discussão da emenda do S1·. 
Baptista de Oliveira, ao art. lº do projecto 
n. 142, que na sessão antecedente ficára 
adiada. 

O Sr. Dua.rte a Silva pede a palavra, e de
clara que pouco dirá sobre a materia; falla 
ácerca das letras, nota o que acontece a tal res
peito em alguns paizes, como em Ingla!errn ; e 
nota igualmente a differença que ha entre ellas 
e o papel moeda, que entra na circulaçao ; ob
serva mais, que a medida proposta é urna me
dida precaria e muito diminuta: que elle de
putado não tinha . vindo prepar:1-do pai-a fal!ar 
na q11estll0 ; diz mais, que a emenda a tomar-se 
por base para um novo projecto é ínadmissivel; 
e que porb.nto pot· ora não póde votar por ella. 

O Sr. Maria do Amaral pede a emenda para 
a lêr, e diz, que se quer resgate, e nllo se quer 
resgate. 

O illustre deputado passa a lêr a emenda, e a 
combater a sua doutrina; e conclue declarando 
que ella nao tem cabimento; e·que elle tem 
que propô1· á camara uma medida para se au
torizar o conselho geral da província da Bahia 
a dar um remedia a este mal, e estabelecer im
postos, etc. 

O Sr. Ara.ujo Lima, diz, que acamara já sabe 
quaes são as suas idéas a tal respeito ; e que 
vota contra esta emenda, depois de ter ouvido 
o seu illustre autor dar as expEcaçôes que 
deu. 

Aqui o illustre deputado declara o conteúdo 
da- emenda, . e continua dizendo que ella nil.o 
vem senão fazer reviver a idéa, que naquella 
camara já fôra combatida, quando se discutia o 
projecto do banco ; que pois se pretende apre· 
sentar uma idéa de resgate, na emenda; mas 
que isto é uma perfeita illusão (apoiado) ; que 
para se realizar o pagamento em moeda de 
cobre sómente a 10 º[., se exige uma demanda 
mui grande de ouro e prata. 

Depois de ter feito algumas observações· sobre 
a materia, diz : que com esta medida haveria no 
mercado duas especies de moeda, moeda de 
cobre verdadeira, e moeda de cobre de letras ; 
e que uma hade ter maior circulação do que a 
outra ; e que em lugar de haver uma moeda de 
cobre, termos duas. 

Tocando o illustre orador nas difficuldades, 
que o illustre autor da emenda havia ponde· 
rado sobre as commissões necessarias para o 
resgate, diz que elle havia dito, que haverião 
_casas de recebedoria para se fazer o deposito de 
que se trata, e que elle deputado diz, que estas 

commissões nao têm pois contra si o voto do 
Sr. deputado; que portanto as thesourarias 
.nao pódem desempenhar o fim a que se pro
poem ; e que çi resultado de tudo isto será ficar 
o cobre como d'antes : que ellas têm contra si as 
mesmas difficuldades, que se havia notado nas 
commissões, e que se acaso se desconfia destas 
commissões, que se deve lambem ponderar, 
que os membros das juntas são homens, como 
os outros ; e que o governo terá todo o cuidado 
em escolher pessoas de confiança para es;te fim ; 
mas que isto não vem agora para o caso ; e 
contiuuando a fazer varias reflexões sobre o 
objeclo, conclue dizendo que a emenda nos 
põe em peior estado, e que pretendendo-se 
satisfazer aos que querem o projecto sobre o 
cob!'e se illudem perfei tamente. 

O Sr. J3aptista de Oliveira, responde aos ar· 
gumentos do illustre deputado, que acaba de 
fallar e sustenta a sua emenda. 

O Sr. Holla.nd.a Cfavalcanti diz que a emenda 
potlel'á ser preposta em outra qualquer OCC/\• 

si!io, isto é, depois de decidido o melhot•amento 
do meio-circulante; e depois de ter discorrido 
largamente sobre a materia, diz que vota pela 
emenda. 

Depois de um cul'lo debate, em que tornão n 
fallar os Srs. Araujo Lima, Maria do Amaral, 
Holla11da Cavalcanti e Castro e Silva, é julgada 
sufficientemente discutida esta materia. 

E' posta á votação a emenda, e na.o se ap· 
prnva por 40 votos contra 38. 

O SR. PRES!DENTE di.:, qu·e se segue a votação 
sobre a emenda do Sr. Montezuma. 

O Sa. MoNTEZUMA diz que ella está preju
dicada. 

Consultada a camara, decide que não está 
prejudicada. 

Sendo pois offerecida á votação artigo por ar
tigo da referida emenda, ni'lo passa nenhutn 
delles. 

Seguindo-se a discussil.o do art. 2º do pro
jecto indicado, com o 1 º, 2º e 4° das emendas 
da commissno, são apoiadas as seguintes offe • 
reeidas á respeito: 

« Depois dás palavras-ou por conter dimi
nuição da decíma sexta parte do peso com que 
foi emiltida-diga-se-ou por conter dimi
nuiçil.o do peso por que foi mandada emittir no 
lugar do resgate.-Oasfro e Silva. " 

« Em substituição: 
« Art. 1.º A moeda de cobre de cunho legal 

correrá por metade do valor de sua emissão. 
« Art. 2º. Jutgar-se-ha legal a moeda, que 

não fbr visivelmente falsa, ou que tiver menos 
da 8" parte do peso respectivo. Toda a demais 
moeda será tida por falsa, cortada irnmediata
mente e entregue como sisalha a quem pl.lr· 
tencer. 
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· « Ar!. 3º. Ficão sem effeilo todas as dispo
sições em contrario. 

cc Paço da camara dos deputados, em 21 de 
Agosto de 1833.-.Antonio .Pereii-a Rebottças. " 

Dando a hora fica a n1ateria adiada havendo 
antes se enviado á mesa as seguintes declara
ções de voto : 

,, Declaro que votei a favor do art. 1" e 3ú do 
projecto do senado, e das emendas da illustre 
commiss!ío; bem como votei pela 1" emenda 
do Sr. Amaral, votando contra a do Sr. Baptista 
de Oliveira. 

« Paço da camara dos deputados, em 22 de 
Agosto de 1833.-.Antonir> Peteira Rebouças. " 

. ,, Declaro que votei a favor do ar!. 1 º do pro
Jecto do senado e da emenda respect.iva da com
missao. · 

« Paço da camara dos deputados, em 21 de 
Agosto de 183:-1.-Soar~s da Rocha. » 

O SR. PRESIDENTE dá para ordem do dia 22 
a mesma da sessão presente. 

Levanta-se ás 2 horas e 1/4 da tarde. 

Ses!!!lão em 22 de Agosto 

VICE·PRESIDENCIA DO SR, MARCELLINO DE BRITO 

SmmAR!O. - Expediente. - Ordem do dia.
Projecto sobre a moeda de cobre.-Discursos 
dos Srs. H. de Rezende, Rebouças, C. Fel'· 
reira e Arm!]'o Lima.-Adiamento da dis
CUBsão pela lwrn. 

A's 10 horas feita a chamada comparecem 
80 Srs. deputados. 

Faltão com causa participada os Srs. Moura, 
Limpo de Abreu, Evaristo, Junqueira, Miran11a 
Ribeiro, Paula Simões, Toledo, Pinto Peixoto e 
Odorico Mendes ; e sem ella os Srs. Corrêa de 
Albuquerque, Lino Coutinho, Pinto Coelho, 
Gomes da Fonseca, Clemente Pereira, Lédo, 
Valasques e Vasconcel!os. 

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

EXPEDIENTE 

O Ss. 1 • SECRETARIO lê os seguintes officios : 

Do ministro do imperio, remettendo o officio 
do presidente da província da Bahia, em que·ex.
pondo a crise perigosa em que se acha a pro
víncia pela circulaçao da moeda de cobre falsa, 
remette a representação que lhe dirigira.o osjui
zes de paz da cidade, que em corpo, e de viva 
voz füerão vêr que lhes era impossível applacar 
o desespero da classe m enos abastada do povo, 
e pede com instancia que lhe seja remettida 

com toda a brevidade qualquer resoluç!l.o que 
se tome a bl respeito. -Fica sobre a mesa, 
visto tratar-se do objeclo. 

Do mini~tro da· fazenda, remetlenJo o officio 
do presidente da provincia Minas Geraes, de 4 do 
corrente, acompanhado de outro do inspector in
terino da thesouraria daquella provincia, sobre a 
conveniencia de serem algumas camaras muni
cipaes isentas de pagar certas quantias que 
devem á fazenda, provenientes de despezas que 
por ellas faz a mesma fazenda com soldos dos 
antigos sargeotos-móres de comarca.-A' 3ª 
comrníssão de fazenda. 

Do mesmo ministro, respondendo ao officio 
desta camara, de 27 de Julho proximo passado 
que pedia informações sobre a execução que se 
dera á resolução de 3 de Novembro de 1832, 
que manda e,;tabelecer barreiras nas estradas 
da Serra.-A' com missão de commercia, indus
tria e artes. 

E' remettido á commissào de petições, o re
que1·imento de Joaquina Roza de Oliveira. 

ORDEM DO DIA 

Continua a 2• discussão do ar!. 2° do projecto 
do senado sobre a moeda de cobt·e, com a 
emenda da commisslio e mais emendas já 
apoiadas ; vêtn mais á mesa e são apoiadas as 
seguintes emendas : 

« A assembléa gernl legislativa decreta: 

"Art. 1". E' moeria legal de cob~e aquella 
qtrn nao fô1· de visivel imperfeic;ao de cunho, ou 
que n!lo o tiver menos a oitava pa rte do peso 
com que foi ernittida pela respectiva casa de 
moeda : toda a outra será tida por fo lsa. 

" Art. 2º. Nos pagamentos legaes, e em 
qnaesque1· outras trnnsacções, não havendo es
tipulnçll.o em contrario, ninguem será obrigado 
a recebei· em moeda de cohre se n!'io até 1$ 
excl11siv:,mente á razno de 320 réis a libra. 

« Art. 3". Todt, a moeda de cobre ora circu · 
lante sel'á recolhida no espaço de dous mezes : 
sendo a legal substituída a raz!lo ele 1$280 rs. 
a libra, deduzindo-se 5 ¼ para a fazenda pu· 
blica. 

" Art. 4º. Esta substituição será feita na 
mesma moeda legal de cobre á raz!lo de 320 rs. 
a libra, e o resto em cedulas divididas em series 
de 1, 3, 5, 10, 20, 50, 100 e 200$000. 

« Art. 5º. A th.oeda legal de cobre conservar
se-ha em deposito durante o prazo do recolhi
mento, dando-se aos portadores cautellas de 
sua importancia, fü1do esse prazo, será re
mettida em troca dessas cautellas em um prazo 
razoavel, previamente fix.o e itnprorogavel ; 
pena de perdimento. 

<1 Ar!. 6º. A disposição do artigo antecedente 
é extensiva á moeda falsa de cobre, mas esta 
será reentregue e cortada. 
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« Art. 7°. As cedulas ,que se substituem ao 
cobre serl!O recebidas nas estações publicas das 
respectivas provincias como moeqa, e repuladas 
na razilo de 3$200 por oitava de ouro de 22 
quilates. 

<< Att. 8°. Decretar-se-hno fundos para arnor
tisaçll.o destas cedulas, e mancha de a realizar. 

« Arl. 9ª. O governo dará os regulamentos e 
instmcções necessarias para se executar esta 
lei com a maior segurança, fidelidade e brevi
dade. 

« Paço da camara dos deputados, em 21 de 
Agosto de 1833.-E. F. Frnnça.» 

1r A assembléa geral legislativa decreta: 

« Art. 1". Fica prohibido o curso das moedas 
de cobre de 80 rs. 

« Art. 2º. Dentro de 15 dias nas capitaes das 
províncias, e de um mez nas vilbs depois da 
fixaçso Lle editaes, que será feita com a maior 
b1·evidade possivel, toda a moeda ·verdadeira de 
80 rs. será recolhida na estação publica deler
minada pelo governo na côrte e provincia do 
Rio de Janeiro, e pelos presidentes nas demais 
provincius, e aos portadores entregues vales que 
serviráõ de titulo de divida. O governo deter
minará a fórma destes vales. 

« Art. 3º. Silo verdadeiras as moedas que 
tiverem oito oitavas de pezo e o cunho pet"fcito ; 
t: as moedas de X, que tiverem sete oitavas. 

1r Art. 4º. As outras moedas de 40 rs., que 
nao tiverem qualrn oitavas de pezo, e as de 
20 rs. que n!\O tiverem duas, e cujo cunho fôr 
visivelmente infowie e gru~seiro, nao serão 
recebidas; salvo as de X, que estivet·em na pro
porção das de 80 rs. da mesma esµecie. 

<< Art. 5°. O governo fica uulorisado a tomai
a !'espeito do cobre de S. P,wlo, Goya.z e Matto
Grosso as medidas convenientes em relaça.o aos 
artigos antecedentes. 

« Art. 6". Ficno derrogadas todas as leis, e 
disposi~iões em conlrnrio. 

« Paço dn can1ara dos deputados.-Rezende.>i 
« 1°. O governo dentro do menor prozo pos• 

sivel, e pelos meios que julgar mais vantajosos, 
comprará todas as moedas de cobre actual
rnente em circulaçll.o pelo menor preço possivel, 
nll.o excedendo o das verdadeiras ao nominal, 
por que fora.o emiltidas nas respectivas casas de 
moeda, e o das falsas a 320 rs. por libra. 

« 2º. Os vendedores das moedas de cobre 
serllo pagos em moedas de cobre escolhidas e 
carimbadas na razão de 5 rs. por oitava de 
metal, e em vales, ou cedulas de 500 rs. a 100$, 
que poderão depois ser substiluidas por notas 
de _difficil falsificaçll.o. O governo regu1ará esla 
ern1ssll.o de moedas de cobre de modo que 
baste sómente á servÍI' de troco. 

« 3º. O primeiro l'esgalc dos vales ou cedulas 
será feito com o produclo da venda do cobre, 
({ue não fôr de novo emillido, depois de fun
dido ou cortado, e os subsequentes com oi;; 

fundos !,eguintes :- 10 °/0 deduzidos de todos os 
ordenados, tenças e pensões pagos pelo estado, 
de qualquer natureza que sejão, e que excedãa 
de 300$ annuaes :- 2$ pagos pelos habitantes 
das cidades e villas por cada escravo qut; nellas 
possuirem enl\-e 1.2 e 60 annos de idade:--mais 
10 º/0 na decima dos pt·edios urbanos , em que 
nri.o morarem seus proprios donos:- mais 
4 ¼ nos direitos das alfandegas sobre os ge
neros importados por mar, de.nlro do imperio. 
No caso de ser passive! consegnir-se dos go
vernos estrangeiros a modificaç:l.o dos tratados 
nesta parte, a assembléa gernl legislativa de
cretará outros meios para se effecluat· o res
gate .-Paula Arcrnjo. » 

O Sr. Henricp.1es de tezende diz qlle é um 
facto verdadcit-o, que a camarn se lern condu
zido na discussM do meio circulante, com a 
melhor boa fé e imparcíalidacle que é possivel: 
e que n immensidade de projectos, que desde o 
anno de 1830 têm apparecido na camara a !al 
respeito, pruva a delicadeza àa rnateria ; 
que pois nenhuma medida se póde tomar sobre 
a imporlaço.o do cobre falso feita pelos es(ran
geiros, uma vei que não passe a medida do res, 
gate; que se deve portanto extremar a moeda 
falsa da verdadeira: diz mais o illuslre depu
tado, que os estrangeiros no.o se importão senão 
com os moedas de 80 réis; e que a sua emenda 
dá um remeclio a isto, porque fai·á ficar só em 
giro as mocd:i.s de 40 e 20 réis, unicamente 
aquellas que forem verdadeirns; que lambem 
tinha feito mna cxeepç!lo a respeito da moeda 
de X; mas que eslu. é lãa pouca que 11tl.o valerá 
a pena se tratar della. 

Depois de lr·r feito nrnis algumas rdlexôcs 
conclue dizendo, que ,1 camara n!l.o se deverá 
fechar sen1 se tomat· uma lh!ldi<l11 u tal res
peito. 

E' apaiada a seguinte emenda : 
« Em lugar de 5"/0 diga-se-10 "/o,-Aimdo 

Liina. ,1 

O Sn. Lono DE SouzA propõe o adiamento até 
o dia segninte, com o fim de se imprimir al
gumas emendas para melhor se discutirem ; é 
apoiado, e depois rejeitado ; e terminada a dis
Cl1$s1l.o, e o artigo rejeitado juntamente com as 
emendas dos Srs. Rebouças, Araujo Lima e 
Castro e Silva, ao artigo em discussilo ; e dos al'ls. 
lº dos Srs.Rezcnde e Paula Arnujo ; e os arts. 
lº, 2°, 3ª, da do Sr. Ernesto, ficando prejudi
cados os mais a1·tigos destas mesmas 3 ultimas 
emendas. 

Entra em discus~ão o art. 3° do mesmo 
projecto. 

O Sr. Henriques da Rezende diz que o pro
jecto está acabado, uma vez que, nl'íO tinha 
passado o msgule e a medida sobro o cobre 
falso. 

O artigo 3" é porto á volar,ão, e n!l.O pa~sl\. 
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Segue-se a discussao do art. 4º. 

O Sr. Soares da Rocha. diz que mandará á 
mesa uma emeudu concebida nr;stes termos : 
que o ministro da fazenda na córle, e os presi
dentes nas províncias sejao aulorisados para 
darem os meios compelentes para o melhora
mento do cobre. 

Vera á mesa a seguinte emenda, que é 
apoiada: 

« O ministro da fazenda na côrte, e os presi
dentes das províncias empregaráõ os meios 
conducentes ao melhoramento do cobre. Salva 
a redacção.-Sottres da Rocha. " 

O Sr. Rebouças diz que muito receia que 
na pl'.Ovinciu da Bahia haja uma revolta, uma 
vez que nada se tem decidido nesta camara, 
sobre o cobre ; e que para se evitar isto é neces
sario que se tome uma medida extrema, espe
cialmente para aquella província ; que o que tem 
visto em toda esta discus~ao, é que interesses 
desencontrados de província a província, tinhão 
foito com que entre os Srs. deputados não hou
vesse uniformidade no acto da votaçno. 

O illuslre deputado lê uma emenda concebida 
nestes termos: 

« Que o conselho geral da província da Bahia, 
com o presidente em conselho, fiqt1e autorisado 
para dar as providencias necessai:ias ,;obro o !la
gello da moedil de cnbre, etc. » 

Pede qur: ao menos isto se coneeda na pro
villl:ia da Bahia. 

Vem á mesa e é lidu a seguinte emenda 
que é apoitida. 

« A asset11bléa gernl legislativa rnsolve : 

« Artigo unieo. O conselho geral da pro· 
vincia da Bal1ia1 com o pre::;idente resp11ctivo 
em conselho, n~no autorizados parn darem as 
providencias que julgat·em mais prornplas, e 
ucertmla~ par.:i re111ediaretn o flagello da mocuCL 
de cohl'\:, t1r1e morti!i.ea os habibrntes da mesm11 
prnvilll:ia. 

" F'ici\o ,;em ulfeílu todas as dispo,;íçacs e 111 

contrnriu. 
« Paço da camara dos deputados, 22 de 

Agosto de 1833. - Antonio Pe1·eirn B e· 
bouças. " 

F,dlào mais 03 Srs. Montezuina e Carneiro 
da Cu1.1ha. 

O Sr. Costa Ferreira diz que muitas cousas 
se têm dito, mas que em resultado n!lo se 
ha tirado sueco algum; e qLte isto prova a ue
cessidade da federação. 

O Sr, Araujo Lima. diz que tem ouvido 
cousas que muito o hão magoado; diz mais, 
que esta nialuriu é daquellas c1ue pede uma me
dida geral ; que o fallar-se da necessidade da 
federnçüo, é o mesmo que dizer-se, a necessi-

dade da separaçao das provincias ; que desgra
çadamente as cousas vao caminhando para isso ; 
que emfim se lamenta o n?sso estado de cousas; 
mas que não passa a 1déa de que o governo 
central já n:l.O póde dar rernedio á estes males ; 
e conclue o illustre orador recommendando aos 
Srs. deputados o silencio sobre a materia, isto é, 
sobre a 1:epi,tração, em que se tem tocado. 

O SR. Cos-rA FERREIRA pede a palavra para 
dar uma explicação e dizer C{tle clle não tinha 
dtlo, que quer u separaç!lO das provincias. 

Silo lidas e apoiadas as seguintes emendas : 
" O governo fica autorizado á tomar todas as 

medidas necesse1rias para melhorar a circulação 
da actual moed:i de cobre.- Paula Araujo. » 

" Em lugar das palavras - de tão impor
tante operaçao - diga-se - da importante 
operaçào da subslituiçllo da moeda de cobre 
circulante.- E. F. Frnnça » 

" Al't. l". Todu a. moeda de cobrn actual
mente üxistente no Brnzil fica correndo pela 
metade do seu valor, e cunho. 

" Al"l. 2º. R eputar·se-ha moedu falsa, e 
como tal sugeita ás disposições das leis, que 
regulão esta materia, totla a que for visivel
mente imperfeita, de cobre visivelmente im-

. r 
pmo, ou que tiver menos de ii; de peso <la 
emissàO ]pg,,l. 

« Ari. 3º. Não se admittiráõ àe hoje em 
di::wte nas repartições publicas, pagamentos 
em cobre, maiores do que de 1$ , nllo exce
dendo elles de 20$, e do que 5$ d'ahi para 
cima : esta mesma regra poderáa guardar os 
parlicnlares. 

rr Art. 4º. O governo é autorizado n mandar 
recebcL· uas repartições publicas lodo o cobre 
legal, 4ue os particulares ahi quizet·cm depo
sitar, <lantlo vales de quantias que d1\signar o 
ministro da fuzenda. 

r< At·t. 5". Estes vales scL·ao recebidos, como 
moeda ; mas no.o passuráõ de mllo em mllo, 
sem eudossos, sub pena de serem havidos por 
falsos, devendo ser suhstituidos por outros, 
quando nào hr1j ,1 u1t1i:; lugar a fazel-os. 

•< Arl. 6º. O.; pug11111cnlos de hoje em 
diante scrO.u l"eilos nas repartições publicas 
metade ern papel, not11s, ou vales, e metade 
em melaes precios0s, e s;1lva a disposição do 
art. 3': cada uit,wa de ouro de 22. L[Uilales 
será recebida por' 3$ ; e cada oita vu de prata 
de 11 dinl1eiros por 200 réis, e esta mesma 
regra poden\O gaardar entre si o, particulares. 

,, Art. 7º. Se depois de conhecido o ef
feito da lei do pagamento aqui estabelecido, e 
a quantidade de cobre que ha em circulaçào, 
resolver a assembléa geral a necessidade, e 
conveníencía do resgate, pagar-se-ha o cobre 
excessivo, que se e;,colher segundo o valor de 
sua primitiva emissão, e na t·azãO do padrão 
estabelecido no paragrapho antecedente. 

« Art. 8°. Ficã.o revogadas todas as leis e 
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disposições em contrario.- Salva a redacçao. 
- Alves Branco J> 

Terminada a discussão, é rejeitado o artigo 
com as emendas da comrnissão, e as emendas 
dos Srs. Soares da Rocha, Rebouças, Paula 
Araujo, e os arts. l º e 4º da do Sr. Alves 
Branco, ficando approyado o art. ~º da mesma, 
e prejudicados os demais artigos, juntamente 
com a emenda do Sr. Ernesto. 

. Entra em discussao o art. 6º, e terminada 
a discuss!lo, nM é approvada a suppressao elo 
artigo, proposta a eme11da da commissa.o, é 
o artigo regeitado. · 

Dada a hora n1lo continua a discussao. 
O SR. V1cE · PRESIDEN'fE dá para ordem do 

dia 23, a mesma de hoje. 
Levanta-se a sessao ás 2 horas e dez mi

nutos. 

Sessão em 23 de Agost.o 

PRESIDENCIA DO SR. LIMPO DE ABREU 

SmmARIO,- Expediente.- Ordem do dia.
Pro}ecto sob1·e a moedu de cobre.- Votação. 
- Creação de -wn banco de cfrculação . 
(Emenda do Benado).-Adiainento da <lis
cussão pela hora. 

A's 10 horas, feita a chamada, comparecem 
78 Srs. deputados. 

Faltao com causa participada os Srs. Moura, 
Ferreira da Veiga, Junqueira, Mir:.mda Ribeiro, 
Simões, Toledo, Anlonio Amaral, Odorico e 
Vallasques ; e sem el!a os Srs. Paula Albu
querque, Pereira de Brito, Conêa Albuquerque, 
Lino, Pinto Coelho, Gomes da Fonseca, Corrêa 
Pacheco, Clemente Pereil'a e Lédo. 

Aberta a sessão, lê-se approva-se a acta da 
antecedente, 

EXPEDIENTE 

O SR. 2° SECRETARIO lê os seguintes of'ficios: 
Do ministro do irnperio, transmitlindo o 

officio do vice-presidente da provincia de Ser
gipe, com outro do juiz de paz do dístricto da 
villa de No5sa Senhora do Soccorro da Cotin
guiba, acompanhados do requerimento e mais 
papeis dos lavradores daquelle districto, em 
que solicitão medidas legislativas, para se 
obstar a criação de gados nas immcdíações 
daquelle município, por nocivos á agricultura. 
-:- A' commissll.o de agricultura, commercio e 
artes. 

Do ministro da marinha remettendo um 
dos autographos do decreto da assembléa 
geral legislativa, fixando as forças navaes 
activas do imperio no anno financeil'O, que ha 
de correr do 1 º de Julho de 1834, á 30 de 

de Junho de 1835.- A' guardar-se · o auto, 
grapho no archivo. 

Do ministro da fazenda, transmittindo a 
copia authentica · do decreto de 18 de Julho 
ultimo, que deve substituir o da mesma data,· 
que em 6 do corrente veio remettído á esta 
camara, por se encontrar neste ultimo uma 
inex:actidão, que se acha correcta naquelle.-' 
A' commissão cie pensões, e ordenados. 

Do secretario do senado, participando que o 
senado não deu a sua approvação á proposta do 
conselho geral da província do Maranhão, em 
que se estabelece a quantidade de gado vaccum 
e cavallar ; que póde ter cada proprielario de 
campo de criar, conforme a sua porção de 
terreno.-Fica a camara inteirada. 

Do mesmo conirnunicando que o senado ap
provou e dirigio á sancção imperial as resolu
ções sobre propostas de conselhos geraes ; 
11ma da província de S. Pedro do Rio Grande do 
Sul, creando fregaezia o districto de Camacuan ; 
e outra da provincia da Parahyba do Norte, eri
gindo em matriz a capella de Nossa Senhora 
da Conceiçao da Povoaçao de Cabeceira.-Fíca 
a camara inteirada. 

Do mesmo igualmente communicando, que 
o senado adaptou e vai dirigirá sancção impet·ial 
a resolução enviada por esta camara autorisando 
o governo para fazer executar em todas as al
fandegas o regulamento, e additamento expe
dido em 25 de Abril, e 23 de Agosto de 1832, 
e para f!ltcral-os nas suas disposições Jegisla
tívas.-Fica acamara inteirada. 

Do mesmo remettendo a resoluça.o do senado 
ácerca da proposiçl10 desta camara, tomada 
sobre proposta do conselho geral da província de 
S. Paulo, para que em todas as notas do banco, 
que se recolherem á caixa filial da mesma pro
víncia, se ponha a marca de-inutilisadas.-Fica 
a cama·ra inteirada. 

E' remettido á commissão de estatística o 
officio do presidente da provincia do Rio Grande 
do Norte, concernente á divisão de termos das 
diiferentes villas da mesma provincia, e nomca
çao dos juizes municípaes, de orphaos e pro
motores. 

Approva-se a redacça.o da resolução des
membrando da matriz de Sant'Anna da villa 
de S. José de Mipibú, na província do Rio 
Grande do Norte ; e elevando á igreja pnrnchial, 
a capella de Nossa Senhora do O' da povoação 
de Papari. 

ORDEM DO DIA 

Continua a discussão do projecto vindo do 
senado sobre a moeda de cobre com as emendas 
ua commissao especial ; si:to rejeitados os 
arts. 6°, 7' e as emendas L'especlivas da n'iesma 
commissao, 
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Entra em discuss:to o art. 8º. 
Vem á mesa, e é apoiada a seguinte emenda: 
« Arl. 8º, Para pagamento do quarto re~-

tante, e do preço das moedas resgatadas na 
fórma <lo art. 2º, receberáõ os portadores cedulas 
assignudus · pelo thesoureiro, e mais membros 
da cornmisi,110 do resgate, e pelo inspector da 
thesouraria da respectiva provincia, ou por um 
ofliciul da mesma thesouraria, por elle no
meado.-llfanoel do Amaral." 

Terminada a discussão, é rejeitado o artigo, 
a emenda da commissão, e a do St'. Manoel 
Arnuml prejudicada, 

« Ao art. 9º, que lambem é rejeitado com a 
emenda da commissão, vem á mesa e não é 
apoiada a seguinte emenda : 

« Em todas as transacções e pagamentos 
nus províncias em que houverem notas do 
banco se receberá 10 º/0 em prata, e 5 em 
moeda de cobre na somma total, e o resto 
metade em notas, é outra metade em cedulas. 
Nas provincias em que não houverem notas 
cntrnrúõ sómente as cedulas e 5 % em prata e 
5 em moeda de cobre.-Oasfro e Silva.» 

'fürnhem é rejeit~do o art. 10, e a emenda 
resp1ictiva da commissão. 

Silo supprimidos os arts. 11 e 12, pela ap
prov:ição das emendas da commissfJ.o que os 
suppl'ime. 

Ao al'l. 13, não se apoia a emenda do 
Sr, Manoel Amaral, que o supprime, e depois de 
discutido, fica adiado por empate de votos, e 
pedindo-se urgencia é apoiada e vencida ; 
entrando de novo em discllssão não passa, nem 
a utnenda da commissào. 

São igualmente rejeitados os arts. 14, 15, 
16, 17 e 18 e as emendas respectivas. 

Os Sa.3. MANOEL AMARAL E CARNEIRO DA 

Cui-mA, retirão as suas emendas, que se achão 
sobrn a mesa por se apoiarem. 

Entra em discussão o art. 19. 
O SR, PRESIDENTE clu vida em offerecer o 

npoíamenlo á emenda do Sr. Castro e Silva, 
que se acllil sobre a mesa, e consultada a 
camara decide-se negativamente; encerrada a 
discussão, é .rejeitado o artigo e a emenda da 
commissM, e julgada finda a 2• discussil.O, 
passa-se á 3·', remettendo-se á commissão 
especial pura a redacção. 

Entra em discussão, e é rejeitada a l" emenda 
do senado ao . projecto de lei, que foi desta 
camara para a formação de um banco. de cir
culação, e de deposito, com a dP.nomínação de 
Banco do Brazíl. 

Entra em discussao a 2• ; por ter dado a hora 
fica adiada, 

O SR. PUF.~IDENTF. dá para ordem do dia 24 : 
TOll!O li 

Discussno das emendas do senado deste 
anno sob n. 144. 

2• discnssno do projecto da camara deste 
anno sob n. 132. 

Levanta-se a sess!\o depois das 2 horas da 
tarde. 

!Sessão en.1. 24 de Agosto 

PRESIDENCIA DO SR. Lrn!PO DE ABREU 

Sum1AR10. - Expediente, - Ordem do dia. -
Orecição de ttin banco de circ'!!lação. - Vo
tação. 

Depois das 10 hor&s, feita a chamada achão
se presentes 65 Srs. depnlados, 

Faltilo com causa comtnunicada os Srs. Moura, 
Pel'eil'a de Vasconccllos, Evaristo, Junqueira, 
Martim, Mirandu Ribeiro, Simões, Toledo, 
Antonio Anmral, Odorico, Valnsqucs ; e sem 
ella os Srs. Pa11 lu A lhm1uerque, Corrêa 
de Albuqncrq11e, ,J use Carlos, Lino, Alves 
Branco, Lopes Gn11111, Veiga, Honorio, Pinto 
Coelho, Gomes da l~unseca, Paula Barros, 
Col'l'êi\ Pacheco, Rotfrigo, Alvarenga, Lédo, 
May, Duarte Silva, Deus e Silva, Fernandes de 
Vasconcel!os e Lacerd.i, 

Aberta a sessll.o, lê-se e approva-se a acta da 
antecedente. 

EXPEDIENTE 

o SR. SECRE'fARJO FERREJRA DE CASTRO dá 
conta do expediente, npt·csenta e lê os seguintes 
ofliGios: 

Do ministro do imperio, dando as informa
ções q11e delle se exigirão ácerca do augmento 
de ordenado qnc pedio José Antonio de Araujo 
Gomes, porteiro d,\ aula de commercio desta 
côrte.-A' secretaria pura ser presente á quem 
fez a requisição. 

Do mesmo ministro, incluindo um officio da 
camara municipal da villa de S. Salvador de 
Campos, informando sobre o requerimento de 
Custodio José úa Silva, em que pede por ses
maria as terras por clle rnencion:ada:s. ·- Tem 
igual destino. 

Do ministro da justiça interino, acompa
nhando o autogl'apl10 da resolução, que auto
risa os juízes de direito á julgarem por si todos 
os processos crimes anteriores á publicação do 
codigo do processo criminal. - Remelte-se o 
autographo para o archivo. 

Do ministro da fazend,1, satisfazendo a exi
gencia da camara, expressada no officio, que se 
lhe dirigil'a ú 7 do corrente.-E' remettido para 
a secretaria, afim de ser presente á quem fez a 
requ isiçllo. 

Do secretario do senado, communi<;ando, que 
' 24; 
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este approvou e vai dirigir á imperial sancção, 
u resoluçao, que na villa de Campos crêa diffo
rentes cadeiras, e eleva á 500$ o ordenado do 
respectivo professor de latim. - Fica a camara 
inteirada. 

Do mesmo secretario, incluindo emendas do 
senado á resolução desta camara,. revogando o 
art. 5º da lei de 9 de Dezembro de 1830, na 
parte que manda vender em hasta publica os 
moveis da extincta congregação dos padres de 
S. Felippe Nery em Pernambuco. 

Fic1lo para entrar na ordem dos trabalhos, 
dispensada a impressão das emendas indicadas. 

Remetle-se á commissão de sesmarias, uma 
representaç1\o de Jo110 Fluer, e outra de Antonio 
Pinto da Rocha ; e á de petições, um requeri
mento do padre Antonio Joaquim do Nasci-
mento Belleza. · 

Fica sobre a mesa uma representação de 
varias pessoas do rnnnicipio de Ouro Preto, 
pedindo arnnistiu para os revoltosos de 22 de 
l\1at·ço deste anno; afim de ser tomada na con- · 
sideração que merecer, quando se tratar da 
matel'ia. 

A requerimento do padre Manoel Joaquim 
Gonçalves, se lhe mandão entregar varios docu
mentos seus existentes na camara. 

ORDEM DO DIA 

Entra em discussão as emenrfas do senado 
ao art. 2º do projecto da camara, tendente ao 
estabelecimento de um banco de circulaçao e 
deposito, s!10 rejeitadas, tendo igual sorte todas 
as mais, á excep,,ão das seguintes, que se ap
prov1lo. 

O art. 7º do projecto não é approvado. 
<r Art. 33 é o 29 do projecto : 
" Depois da palavra governo, accrescente-se 

-sem autor.isação do corpo legislativo. » 
" Art. 36 é o 31 do projecto, seja substituído 

pelo seguinte. 
" O banco se encanegarâ dos deposites pu

blicos, e particubres de dinheiro, omo, prata, 
joias e papeis de credito de qualquer natureza, 
sendo gratuito o deposito do <linheiro e rece
bendo 1 por "/0 pelos objectos, que devem ser 
entregues na mesma especie depositada. 

" O mesmo banco se encarregal'á do cofre 
dos. orphãos, recebendo por emprestimo o di
nheiro, qoe ne!Je existir, ou houver de entrar, 
a 5 _por "/. á beneficio dos orphãcis, fazendo 
gratuitamente a guarda de tudo o mais, que 
pertencer ao mencionado cofre. n · 

Finda a discussão, o Sr. Montezurna manda 
á mesa o requerimento abaixo, qiie é approvado ,· 

" Requeiro que se convide ao senado para 
haver fusão.-Montezuma. » 

O SR. PRESIDENTE dá para ordem do dia 26 

2" discussão do projecto deste anno sob o n. 
132. 

Emenda do senado á resolução da camara, 
revogando o art. 5° da lei de 9 de Outubro de 
1830. 

Resolução deste anno vinda do senado sob 
o n.105. 

Levanta-se a sessão depois das 2 horas da 
tarde. · 

§essão ean 26 de Agosto 

PRESIDENCIA DO Sll. LIMPO DE ABREU 

SmrnARIO.- Expediente.- Ordem do dia.
Subsidio dos deJJ1itc,,dos.- nisc1!rsos dos Srs. 
Carneiro da Cunha, Carneiro Leão, Costa 
Fe:rreira e Montezuma.- Votação. 

A's 10 horas, feita a chamada, comparecem 
76 Srs. deputados. 

Faltào com causa participada os Srs. Moura, 
Manoel lgnacio de Carvalho, Ferr~ira da Veiga, 
Junqueira, Paula Simões, Col'fêa Pacheco, To
ledo, Antonio Amaral, Odorico e Valasques ; e 
sem ella os Srs. Corrêa de Albuquerqur, Lino 
Coutinho, Pinto Coelho, Gomes da Fonseca, Pe
reira Ribeiro, Lédo, Baptista Pereira e Fer
nandes de Vasconcellos. 

Aberta a sess!io, é lida e approvada a acta da 
sessã.o antecedente. · 

EXPEDIENTE 

O SR. 1 º SECRETARIO lê o seguinte officío : 

Do ministm do irnperio, remettendo o decreto 
da prorogaçao da assembléa geral legislativa até 
20 de Setembro proximo futuro, do qual fica 
a camal'a inteirada, assim como da participação 
do Sr. deputado Manoel lgnacio de Carvalho, 
que por incommodo não póde assistir ás sessões. 

Lê mais as seguintes representações : 
Da camara municipal da villa de Souza, que 

é remettida á commissão de constituição; da villa 
do Rio Grande á 3" com missão de fazenda ; da 
camara municipal da cidade de Olinda, á com
missão . de estatística ; assim como do presidente 
da pro\1incia do Rio Grande do rf orte. 

Silo remettid,is á 3" commi;;são de fazenda, 
os requerimentos de José Alexandre de Amorim 
Garcia, e dos estancieiros xarqueadores, e mais 
proprietarios da província do Rio Grande de 
S. Pedro do Sul ; e á de petiçõest os da ordem 3" 
do :Monte do Carmo desta córle, e de var ios 
negociantes da praça da villa <le S. Pedro do 
Rio Grant.le do Sul. 

Sno lidos e approvados os seguintes requeri
mentos: 

« Requeiro que se peça ao governo copia do 
officio expedido pela repartição dos negocios do 
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iruperio ao presidente da provincia do Ceará . 
com a data de 10 de Abril do corrente, decla~ 
rando a lei de 20 de Outubro de 1823.- Casti·o 
e Silva.» 

« Que o governo informe a razilo por que 
pngl\o 5_'\, os_ couros nacionaes exportados para 
fóra d~ 1mpew?, _110 mesmo tempo que os es
trangeiros pagão 3 °/. .- Casti·o e Silva." 
· Os Srs. Ernesto, Manoel Amaral, Ferreira 

França, Soares da Rocha e Lobo de Souza 
mandiiü á mesa a seguinte declaraç!l.o de voto: 

« Declaramos que na sessao prc,xima passada 
votámos ·cotitra o requerimento para a reuni!l.o 
das dnas camaras, por causu do projecto do 
banco. . . 

« Rio, 26 de Agosto de 1333.-E,·nesto 
Fen·eira França . - .Manoel Amaral.- An· 
tonio Ferreira Ji1ranGa. - José Ribeiro Soai·es 
da Rocha. - B. Lobo de Souza, " 

Lêm-se os seguintes pareceres de com
missões. 

« Da com missão do hanco. - A' esta au
gusta carnara queixão-se os accionístas do 
exlincto banco, em nume1·0 de setenta, rla 
resolução nulla e uolosamenle tomada em 
assembléa geral do mesmo banco, pelo qual 
se deu a com missão aclual liquidadora a 
qmmtia de 300$ rnensaes por cada um dos 
seus m embros, c~lculados desde o dia da sua 
ínstallaç!l.o, até a data daquella assemb\éa, e 
finda a liquidação mais c!o11s por cento sobre 
o capital que dividir pelos accionistas, se este 
não exceder de 2,000:000$ ; e excedendo 
perceberá a commissão mais um decimo pm· 
cento de cada um 100:000$ que dividir, 
além daquella quantia a saber : se a somma 
a dividir fôr de 2,000:000$ o premio per
cebido pela com missão será de dous por cento: 
se porém fôr de 2,100:000$, de dous e um 
decimo por cento ; se tl e 2,200:000S, de dous 
e dous decimos, e assim nesta propm·çào, de 
sorte que a vantagem da commissão an
dará sempre na razao do maior interesse dos 
accionislas. 

« Para prova rem a nullidade e dolo com 
que fôra tomada a resoluçao, objecto da 
queixa ; represenlllo os accionistas : 

« 1º. Que determinando os estatutos de 8 
de Outubro de 1808, mandados observar pelo 
alvará de 12 do mesmo mez e anno, que a 
assembléa do ba_nco seja composta de qua
renta dos seus ma iores capitalistas, e sómente 
de quarenta, por quanto no § 10 se estabe
lece, que no caso de haverem capitalistas de 
igual numero se prefirão aquelles, que pelos 
livros do banco mostrarem ser mais antigos 
na subscripção ; em desprezo desta tão ex• 
pressa legislação a assembléa reunida no dia 
31 de Maio ullimo foi composta de mais de 
sessenta uccionistas i fazendo outrosim para 
esse fim dias antes , tres casas inglezas 

venda simulada de duzentas e sesenta e tantas 
acçç5es á seus caixeiros, amigos on famulos, 
obtendo por esta fórma na assernbléa cin
coenta e tantos votos, quando apenas tinha 
doze na fórma do § 11 dos mesmos esta
tutos, que diz " que nunca o m esmo sujeito 
poderá ter mais de quatro votos. " 

(< 2°. Que sendo expresso no mesmo citado 
§ 11, que para se contar como um voto, no 
caso de MIO haverem os quarenta aGcionistas 
acima mencionados, é de mister que se reunão 
cinco acções de difl'erentes possuidores, rept·e
sentarlos por um só; a conteceu que pessoas que 
apenas tinhão procuração de accionistas de 
uma, duas, tres e quatro acções, as quaes nào 
podião ter voto, segundo o que fica expendido, 
repl'esen!á rllo como rne111b1·0s na referida as
sembléa geral, em violação manifesta da lei. 

« 3º. Que muitos figurárão com procurações 
antigas, que só autoris!l.O os que as tinhão a 
receber dividendos, e n1lo para alienação de 
bens. 

« 4º. Que havendo sido rejeitada a proposta 
da commii;s/lo pela assembléa geral do banco, 
e não se c<msentindo que entrassem em dis
cussno os artigos do parecer da commiss!lo es
pecial sobre o mesmo objecto, arliados cm 
sessão de 7 ele Março do corrente anno, é 
evidente que nada se poderia tratar á sen1.e
lhante respeito, sem que ontro qtialquer novo 
projecto fosse prim eiramente apresentado im
presso e repal'tido pelos accionistas com an te
cede11cia para ser por elles devidamente me
ditado e depois discutido i afim de darem os 
seus votos com conhecimento de causa, como 
e por muitas repetidas vezes tem sido or
denado pela assembl(m geral do banco, e até 
aqui religiosa111enle observado. Em consequen
cia do que aconteceu, que muitos accionistas 
proprietarios de grande numero de acções e 
conhecedores do estabelecimento, se retirar1lo 
como devia.o logo que virno cahir a pro
posta da commissl10 ; até porque o pl'ojecto 
que passou é m ais oneroso aos accio n istas 
do que o offerecido pela commiss1\o, e rejei
tado. 

" Representão mais os accionistas, que a 
commissão liquidadora n!lo merece maior pre· 
mio do que a commissão do governo, cujos 
membros só vencem 200$ pot· mez e nãO me
rece, porque, n!l.o só esta ultima tem de exa
minar as contas que se lhe àpresentão con
frontando-as com os documentos, livros, cor
respondencias, que lbe s!l.o relativas, como faz 
por si m esma os calculos dos premies dos ca
pitaes, presidindo um dos seus membros aó 
troGo diario, etc . , serviços estes não menores, 
nem iguaes ; mas sim superiores aos da com
missno do banco, cujo trabalho todo peza sobre 
os empregados da contadol'ia do mesmo banco, 
e mórmente sobre o seu guarda livros, a quem 
até a cocnmiss1l.o do governo a mór parte se 
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tem dirigido para delle obter pessoalmente os 
esclarecimentos que lhe têm sido necessarios. 

« E para ainda mais provar-se que totlos estés 
escandalosos procedimentos são movidos e têm 
lugar sómente em beneficio proprio. da actual 
comrnissão liquadadora, nota.o os representan
tes, que havendo identicas pretenções dos trans
actos administradores e dos encarregados da 
liquidação das caixas da Bahia e S. Paulo, 
nllo sao, não forão estas tomadas em consi
deração ; quando aos lransaclos commissarios 
pertence ao trabalho, se nllo do todo, da maior 
parte do capital hoje liquidado e do qual pre
tende a actual commissl!.o perceber o enormis
simo premio de tres por cento, visto que do 
balanço offorecido á camara, coni;ta ser o 
capital divisível 2,998:081$118 : premio que 
reunido aos 300$ mensaes já recebidos, fará 
a exorbitante somma de 122:942$433, que 
virá a receber a actual commissão pelo tra
balho do pouco tempo que tem presidido á l i
quidação. 

« Finalmente, offerecem os accionistas á con
sideração desta augusta camara a notavel cir
cumstancia do embalsamento que se fez á 
commissão de 33:000$, logo no dia seguinte da 
assembléa, até sem estar ainda assignada a acta 
da sessão, quando no art. 22 da lei de 23 de 
Setembro de 1829, se fez responsavel á com
missão liquidadora por qualquer desvio, ou em
prego, que durante o tempo da sua :i.dminis
tração fizer em beneficio seu, ou de qualquer 
das sommas que liquidar e tiver a seu cargo, 
punindo este crime com as penas do furto : na.o 
sendo de fórma alguma coherente tal µroceder, 
com o que a mesma commissllo praticou a res
peito dos 500:000$ exigidos pelo poder execu
tivo e com o pagamento dos herdeiros do falle
cido José Pinto · Dias, que obtiverão para isso 
sentença do poder judiciario ; ao que se oppoz 
a commiss!l.o, escudan~o-se no citado artigo da 
lei. 

<1 A' vista do expendido no requerimento e do
cumentos que acompanhão, entende a com
miss!l.o ser o seu conteúdo uma posiliva de
nuncia contra os encarregados dos interesses 
dos accionistas do banco, denuncia que deve 
ser tomada em consideração, para serem pu
nidos os que forem julgados culpados; e corno 
o governo é um dos maioros accionistas, admira 
que o ministro da fa;:ienda, não só na.o tenha 
feito respons<ivel ao procurador da corôa, por se 
nao haver opposto a ta.o escandaloso proceder, 
e antes parecesse annuir á concessão, objecto da 
queixa , divergindo apenas ácerca dos 300$ 
mensaes, que elle queria fossem ioo$, o que é 
ainda mais uma contradicção com o seu voto a 
favor dos dous decimos por cento constante da 
acta ; como tambem não póde a commissãÓ 
deixar de admirar dizer o ministro da fazenda 
no seu officio, que acompanhou a acta em 
qu_estão, que a tal respeito nenhuma observi.u;ão 

ou informação p6de dar do governo ; sendo 
aliás para isso convidado pelo aviso desta au
gusta mimara, datado de 4 de J unho ultimo, em 
conformidade do requerin1ento de um dos seus 
mern bros, approvado pela mesma camara . 

(( A commissão, finalmente, não póde deixar 
de notar o silencio que sobre ts.o importante 
objecto guardãO as duas commissões liquida
doras, no t·elatorio apresentado ti esta augusta 
camara, com dada de 5 do corrente mez, e em 
cumprimento da lei de 23 de Setembro de 1829, 
que lhes ordena dar conta ao corpo legislativo 
de todos os seus trabalhos e transacções pecu
liares; e sobre isso, assim como sobre· todas as 
demais circumstancias deste negocio se demo
raria mais a commissão se não julgasse ocioso 
roubar o precioso temp,, á camara com um ob
jecto de completa intuição. 

e< Em remate pois, a com missão julga de seu 
rigoroso dever despertar o governo no desem
penho das suas obrigações e propõe que sendo 
como a commissao não póde deixar de declarar 
nulla aquella acta, o requerimento seja remet
ticio ao governo para fazer responsavel ao procn -
radar da corôa e todos aquelles que o são na 
conformidade das leis, obrando em tudo de 
fót'ma, que fiquem protegidos e garantidos os 
intere~ses nacionaes. - .iJ1untezmna. - Hol
landa Cavalcanti. -Manoel Amaral. " 

E ficando adiado por se nll.o julgar sufficien
emente discutido, requer-se e ordena-se a im
pressi!.o do parecer conjunctamente com a acta 
da commissào liquidadora e documentos an
nexos. 

,e A' commissão dos conselhos geraes foi pre
sente a r epresentação do conselho geral da pro
vincia do Rio Grande do Sul, em que expõe 
que, tendo-se sustado desde o anno de 1824, a 
concess!I.O de sesmarias até que se fizesse a lei 
sobre este assumpto, seguindo-se da demora da 
promulgação da mesma lei gravissimos damnos, 
não só ao progresso da população, como da 
agricultura ; tornando-se igualmente vacillante a 
sorte daquelles, que tendo estabelecimento per• 
mariente e posse nas terras, que lhe forao cou
cedidas, ainda nao se achão medidas e demar
cadas, indica por isso algumas medidas a tal 
respeito. 

cc A' com missão, julga que a presente repre
sentaçil.o seja mandada á commissllo especial 
nomeada para organisar um projecto sobre ses
marias, afim de ser tomada eu, consicleraç!l.o. 

cr Paço da camara dos deputados, em 16 de. 
Agoslo de 1833. - Valasqiies .-Henriques de 
Rezende. 11 

Adiado por se pedir a palavra. 
« A commissa.o dos conselhos geraes foi pre

sente a representação do conselho geral da pro
víncia do Rio Grande do Sul, na qual refere os 
pessimos effeitos produzidos pela grande quan
tidade de moeda de cobre, que se acha em cir-
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culaçil.o, pedindo que se dê prompto e efficaz 
remedia para o resgate da mesma moeda. 

« A commi,sll.o entende que com o projecto 
sobre o meio circulante, que passou nesta au
gusta eamara e foi para o senado, e com o pro
jeclo vindo do senado sobre o resgate da moeda 
de cobre, que passou á 3" discussil.o nesta casa, 
está deferida a representação daquelle con
selho. 

« Paço da camara dos deputados, em 13 de 
Agosto de 1833.- Vala.Bques. -Hem·iqztes de 
Rezende. " 

,, A' comrnissão dos conselhos geraes foi pre
sente a representação do conselho geral da pro
vincia de Goyaz, na qual expõe que havendo 
na villa de Meia-Ponte um hospício com sua 
capclla, pertencente á Terra Santa, ameaçando 
esse edificio uma proxima rnina, e nil.o havendo 
na provincia esmoleres por ter fallecido o ultimo, 
e podendo um tal edificio ser vantajosamente 
aproveitado em beneficio publico, representa 
que depois de ser encorporado aos proprios na
cionaes seja destinado para a re11niào das aulas 
publicas creadas na dita villa á excepção da de 
primeiras letras pam meninas. 

« Constando á commissào que o presideílte 
daquella provincia em conselho, representárn 
ao poder executivo a necessidade e utilid,\de 
que ha, de serem o referido edificio, e seus 
pertences applicados p~ra fundos do hospital da 
caridade da cidade de Goyaz, requer por isso 
se peção informaçoes ao governo. 

"Paço da camara dos deputados, em 20 de 
A1?,osto de 1833,- Valasques.-Heni·iq1ies ele 
Rezende." 

Approvado. 

,r A commissão de justiça civil tendo exa
minado os officios do ministro e secretario de 
estado dos negocios da justiça, um em data de 
20 de Junho do corrente, acompanhado de uma 
representaçt\o do jui;: de fól'a da villa de 
Campos, expondo os embaraços que encontra 
na administração dos bens dos orphàos ; e 
outro de 8 de Julho proximo preterito, pedindo 
providencia sobre a autoridade, que deva no
mear os thesoureiros dos cofres dos mesmos 
orphilos. 

"A commissão estando convencida qne os 
orphaos podem receber grande utilidade de se 
darem a juros os dinheiros que lhes pertencem, 
ern lugar de se tornarem capitaes mortos e in
frucliferos, depositados nos cofres, tem a honra 
de offerecer á consideração desta augusta ca
ro ara o seguinte projecto de lei : 

<< A assembléa geral legislativa do imperio 
decreta: 

« Art. 1 º. Os juizes de orphil.os fic!l.o autori
sados a emprestar a juros com o interesse de 
6 °(. as sommas de dinheiro que parãO nos 
cofres e que pai-a o futuro entrarem, pcrten-

centes aos orphMs, sobre hypothecas de bens 
de raiz e desembargados, ou sobre penhQres de 
ouro, prata, joias e pedras preciosas, com as 
seguintes providencias. 

« Art. 2º. Todas as pessoas que quizerem 
tornar diÍ1heiro de orphãos a juros, declarará<! 
no~ seus requerimentos com a maior clareza a 
quantia que pedem e os bens de raiz, ou pe
nhores, que á segurança della olferecem, com 
a especificação das confrontações e do lugar 
onde são situados, ajuntando logo os títulos, 
sendo proprins, ou consentimento expresso das 
pessoas á quem pertenção para que possa:o 
constar, que os donos dos referido:. bens con
sentem na hypotheca, ou empenho delles. 

« Art. 3º. Sendo os requerimento3 apresen
tados aos ju i2es de orphnos, procederáõ estes 
ás averiguações necessar·ias, para se verificar a 
identid::{de da pessoa do mutuario e a quali
ficac[O dos bens de raiz, ou penhores offere
cid;s, fazendo-as ver e examinar por . homens 
peritos, que bem entendao de suas qu~lidades e 
valores para que conste se valem mais, que o 
principal pedido e juros. 

« Art. 4º. Os juízes de orpht\os, além elas 
diligencias acima ordenadas, mandaráõ publicar 
em periodicos, se houver, e affixar na praça e 
lugares publicas, editaes de nove dias para ~ha
marem por eJles todos e quaesqner terceiros, 
que nos bens de raiz, oITerecidos para segurr~nça, 
tiverem hypothecas, ou penhoras anteriores 
ás obrigações á que os donos delles os pr eten
derem sujeitar, parn qne lendo-se findado os 
referidos dias sem oppo~içao, procedão sobre a 
certidM dos editaes e audiencia do tutor e cu
rador geral, a celebrar no mesmo processo a 
escriptura de empl'estimo com segurança solida, 
assim pelo que toca á satisfação ~nnual dos 
juros, como ao pagamento do capital; e. no 
entretanto não se poderá fazer nos referidos 
bens, assim dados par::>. segl\l'ança, pcnt1ora, 
embargo, ou outra alguma execução, qualquer 
que ella seja, nem ainda por dividas íl~caes. 

« Art. 5º. Os penhores fic,1rá0 mell1c.!os nos 
cofres e as hypolhecas serão situadas dm lro do 
districto da jurisdicç1!o dos juiws ; ficando pro
hibido, que d'oulrn sorte se P?ssno emp1·estar os 
dinheiros dos orph1!os, debaixo das penas de 
nullidade dos contractos e de .pagarem pelos 
seus bens o juiz tutor e ofíiciaes, qt)e. o con
trario obr,1rem, todo o damno e preJutzo, que 
da transgressão desta lei 1·eSL1ltar aos 01•ph~os. 

« Art. 6º. Estes contractos de empt·est1mo 
julgar-se-hao extinctos e acabados, chegando o 
praso, que foi estipulado, o qual nunca ~oderá 
em caso algum ex.ceder o tempo da emancipação 
dos ot·phãos, ou quando os juros se tornem 
inexigiveis, ou de difficil cobrança, procedendo
se logo a do capital ; para o que fk110 sendo 
juízes competentes _os mesmos dos o~phnos .. 

ct Art. 7•. Os ju1zes, tutores e mais oCfi.ciaes, 
que nll.o fizerem cobrar o capital e juros nos seus 
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devidos tempos, ficaráõ responsaveis pelos seus 
proprios bens, pelo que com negligencia, ou 
connivencia deixarem de cobrar, salvo proce
dendo as faltas de cobrança de outras diversas 
causas, que sejão inculpaveis nos que admi
nistrão bens alheios. 

"Art. 8°. O mutuaria, tutor, ou qualquer que 
dever metter no cofre dos orphãos algum di
nheiro, não ficará desobrigado, emqnanto nllo 
fizer juntar aos autos do inventario, ou aonde 
dever juntar-se, o conhecimento de sua entrada 
no cofre. 

« Art. 9º. O mutuaria, além dos juros . deter
minados no § 1 º, pagará ao deposita rio do cofre 
um q11arto °/., deduzido por uma vez sómente 
do capital dos penhores uo tempo da sua entrada 
no cofre e 1 º/0 que corresponder â somma 
total dos jmos, que se vencerem annualmente 
e as custas todas do processo, feito com as di
ligencias ordenadas para a celebração do con
tracto, cujo processo se guardará no mesmc 
cofre donde sahir o dinheiro. 

« Art. 10. Cada escrivão do juizo dos orphãos, 
além dos livros, que se guardão no cofre, terá 
um rubricado pelo juiz, para nelle registrar com 
as especificações n ecessarias as entradas e sa
bidas dos bens pertencentes aos orphaos ; e o 
juiz terá outro, por elle mesmo rubricado, no 
qual mandará registrar breve, e summ<1riamente 
todos os contractos de emprestimo, pagamento 
annuul dos juros e do capital, quando se acabar 
o contracto ; cujos livros se irão passando aos 
que lhe succederem no em prego e officio, para 
que sem outra mais informação possão bem 
cumprir os seus deveres. 

r< Art. 11. Os juizes de orphãos ficão autori· 
sados para nomearem, debaixo de sua respon· 
sabilidade, uma pessoa abonada e que seja apta 
para ter o deposito do cofre dos orphllos e sobre 
ella se fazer toda a receita e despeza dos bens 
que houver; cnjo depositaria se encarregará 
da guarda do cofre por tempo de 2 annos e 
perceberá os emolumentos determinados no 
art. 9º, observando-se a seu respeito o mesmo 
que !:.e acha disposto na ord. do liv. 1°, tit. 88. 

« Art. 12. Os juizes de direito nas suas co
marcas e onde houver mais de um, o do civel, 
que fôr mais antigo no serviço, inspeccionaráõ 
por si annualmente os cofres dos orphãos com 
lodo o cuidado e diligencia, afim de reverem os 
livros das entradas e s ahidas e os processos , 
pelos quaes forem feitos os einprestimos de di
nheiro, para que sejão convenientemente . ad- . 
ministrados os bens dos orphãos ; e quando 
acharem culpados os juízes, tutores, ou outros 
officiaes, procederáõ a responsabilisar os que 
tive1·eru culpa na forma das leis. 

" Ar!. 13. Ficão revogadas todas as leis e dis
posições legislativas em contrario. 

« Paço da camara. dos deputados, em 19 de 

Agosto de 1833.-José Oorr~a Pacheco.-.An-
tonio Maria de Moufü, » · 

Approvadci, e o projecto a imprimir. 

ORDEM DO DIA 

Entra em ~· discussão o art. l º do projecto 
n. 132 destes anuo. 

Vêm á mesa e são apoiadas as seguintes 
emendas: 

« O subsidio dos deputados da proxima fu
tura législatnra, é taxado na quanlia de 2:4.00$ 
pagos no fim das sessões de cada anno, quer. 
orrlinarias, quer extraordinarias. 

e< Os deputados que nào assistirem a toda a 
sessào, venceráõ sómente a quota correspon
dente ao tempo em que a e llas assistirem.
Oarneiro Leão.» 

O Sr. Carneiro da Cunha vota pelo art. 1º 
do projecto por julgar economico ; tleclara que 
400$ por mez, é sufficíente para qualquer 
pessoa pass:fr com decencia. 

O Sr. Carneiro Leão diz, que o artigo do pro
jecto parecendo economico, o nil.o é; e que em 
vez de 4,000 cruzados, se darião oito : o illustre 
deputado pretendeu demonstrar os inconve
nientes que h avião no modo até agora seguido 
do pagamento do subsidio dos depntados ; e 
conclue sustentando a doutrina da sua emenda. 

São lidas e apoiadas ai; seguintes emendas ; 

cc O subsidio dos deputados da prox.ima legis
latura é taxado na mesma quantia, que foi 
arbitrada pat·a a actual e p il.go pela maneira até 
agora pralicada.-Oastro e Silva. " 

« Pot·ernenrla ao art. lº.-0 subsidio de cada 
deputado na futura legislatura será de 2:000$, 
pagos no fim de cadá mez da sess1\o ordinaria. 
-O deputado, Oiistodio Dias. » 

Não é apoiada. 

O Sr. Castro e Silva sustenta a sua emenda 
e combate o 11rtigo do projecto. 

O Sr, Costa Ferreira é de opinillo que n!lo 
se deve alterar, nem diminuir o subsidio até 
agora taxado, que é cte G,000 cruzados, e res
pondendo ao que havia dito um Sr. deputado, 
que o projecto servil1 para coarctar o luxo, diz 
que sustentar luxo com 6,000 cruzados causa 
riso: que nno é pois deshonroso ao homem re
ceber em paga dos seus serviços nm h onorario ; 
e que isso fosse deshonroso, o imperan te dei
xaria de r eceber o subsidio, que lhe dá a naçlio, 
e os louros dos mililat'es murcha rião. 

C Sr. Montezuma sustenta a doutrina da sua 
emenda, e entre muitas razões que expende, 
diz, que se as nossas circu111stancias fossem 
outras, que elle deputado queria que os 
representantes da nação tivessem o mesmo que 
percebem os meinb ros do supremo tribunal de 
justiça. 
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Terminada a discussão, foi o arligo rejeitado, 
approvada a eeienda do Sr. Castro e Silva e 
prejudicada a do Sr. Carneiro Lelí.o. 

Entra em discussão o art. 2º e vêm á mesa 
:is seguintes emendas, que são apoiadas : 

" Cessa o ordenado de lodo e qualquer em
prego durante as sessões.-Henriqties de Re
zende. ,, 

« Art. 2º. No tempo das sessões legislativas 
e no inlervallo das mesmas, ficM cessando os 
vencimentos e ordenados de empregos e officios, 
que se nll.o podem exercer conjuntamente: e 
assim lambem as pensões, tensas, aposenta
dorias, jubilações, reformas e quaesquer outros 
vencimentos, salvo ss o deputado ou senador 
nao quizer receber o subsidio.- Castro e Silva. n 

· Terminada a discussão, é o artigo regeitado e 
a emenda do Sr. Castro e Silva, ficando uppro
vr1da a emenda do Sr. Rezende. 

Entra em discussã.o o art 3º. 

O SR. CASTRO E S1LVA manda á mesa a se
guinte emenda, que não é apoiada : 

,e O deputado ou senador, que tendo sahido 
ide sua casu em tempo razoavel e por motivos 
mprevistos e ínsuperaveis, nllo tomar seu a;;

seilto no principio da sessão; provando perante 
a respetiva camara essa impossibilidade, será 
por deliberaçl\.o.da mesma e do governo, lndem
nisado do seu subsidio, como se presente esti
vera.- Ccisti-o e Silva . " 

Sllo propostas mais as seguintes emendas 
que sao apoiadas. 

« Supprimão-se as palavras no oº artigo-que 
ni:\o residirem na côrte.-11fonte.mma. )1 

(< Offereço como emenda os arts. 3º e 4º da 
lei de 25 de Setembro de 1829 .-Castro e 
Silva.» 

« Os deputados perceb~râõ uma ajuda de 
custo no pt'incipio e fim da legislatura, fixada 
pelo ministro do imperio na côrt_e e_ pelos pre
iidentes em conselho nas provmcias.-Mon
tezuma. i> 

« Que se fixe pela camara a ajuda de custo 
que devem perceber os de1jutados para vinda e 
volta, encarregando á respectiva commissão. 
- Carneiro Leão. 

E sendo discutida separadamente, como adia
mento ao artigo, vem mais á. mesa e é apoiada 
esl'outra emenda: 

<< Os deputados do Pará, Maranhno, Pianby, 
Ceará e Matto Grosso, perceberáõ de 11juda de 
custo para a vinda 800$ e outro tanto para a 
volta. Os do Rio Grande do Nol·te, Parahyba e 
Pernambuco 600$ para vinda e ?utt·o ta~to 
para volta. Os de Alagôas, Sergipe, ~ahia, 
Goyaz e Rio Grande do Sul, 40()$ para v1~d~ e 
qutro tanto para volta; os das ontras provmcias 

300$ para vinda e outro tanto para a volta. -
Carneiro Leão. >> 

Assim como tarnbem a seguinte : 

(< A gratificação de vinda e a de volta seja 
igual á metade do subsidio de um mez para 
todos os depntados, que não se acharem na 
côr·te ; e será paga pela thesouraria da pro
víncia, donde sahir o deputado, ou por aquella 
pal'a onde vollar.-Baptista de Oliveira. » 

. Terminada a discussno é o artigo regeitatlo, 
apptovada a emenda do Sr. Montezuma, que 
diz: -os deputados perceberáõ, elc.,-á ex
cepção das palavras-fixada pelo ministro do 
imperio na côrte-que srto regeitadas, ficando 
julgada comprehendida a outra emenda do 
mesmo Sr. Montezuma e prejudicadas todas as 
outras. 

Entra em discussão o arl. 4º. 

Vem á mesa e é apoiada a seguinte emenda: 
« Offereço como emenda os arls. 3• e 4º da 

lei de 25 de Setembro de 1829.-Castro e 
Silva. ,i 

Terminada a discussão é o artigo approvado 
e julgada a emenda comprehendida. 

O Sn. Cos1·A FERREIRA manda á mesa o se
guinte arligo additivo: 

" São nu!los quaesquer actos officiaes prati
cadus pelos depuladoH no tempo das· sessões, 
sem licença da camara. Salva a redacção.-
Oosta Ferrefra. >> • 

E' apoiado e afinal regeitado : julgada finda a 
discuss9.o do projecto, passa para a 3" e vai á 
com missão para redigir. 

Entra em tliscussi\O r1 emenda do senado 
á resolução da camara revogam\o o art. 5º da 
lei de 9 de Dezembro de 1830 nilo impressa; 
terminada a discussão é approvada, e com ella 
adoptada a resoluçao e remettida á commissfio 
de redac~ilo. 

Dada a hora o SI'. presidente di pr1ra m·dem 
do dia zr: 

1• discussno da proposta do governo, im• 
pressa sob o n. 120 deste anno. 

Resolução do senado deste anno sob. o n. 105, 

Levanta-se a sessão ás duas horas. 
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Su~iMARio.-Expediente.-Penci de morte aos 
escravos qiie atlentm·em cont1·n a vida de seus 
senhores. -Discui·sos dos 81·s. Henriques de 
Rezende, Ferreú-a França, Fen·eira de Mello 
e Castro e Silva. -Adiainento da discussão 
pela hora. · 

A's 10 e 1/4 feita a chamada, comparecem 81 
Srs. deputados. 

FaHão com causa participada os St·s. Moura, 
Manoel Ignacio de Carvalho, Evaristo, Junqueira, 
Paul;1 Simões, Corrêa Pacheco, Toledo, An
tonio Amaral, Lé<lo, Baptista Pereira, Vai· 
lasques, Odorico Mendes, Almeida Torres, Vieira 
Souto, Chicharro e Belisario ; e sem ella os 
Srs. Campello, Paula Albuquerque, Luiz Caval
canti, Hollanda Cava1canti, Corrêa de Albu
querque, Ignacio Joaquim da Costa, Monte
zuma, Lino Coutinho, Pinto Coelho, Miranda 
Ribeiro, Gomes da Fonseca, Baptistt1 de Oliveira, 
Deus e Silva, Femandes de Vasconcellos e Ca
valôanti de Lacerda. 

Aberta a sessM, é lida e approvada a acla da 
antecedente. 

EXPEDJENTE 

O SR. 1" SECRETARIO lê o seguinte officio : 

Do presidente da província.do Rio Grande do 
Norte, com a representação da camara muni
cipal da villa de S. Gonçalo, em que se pede a 
creaçllo de uma freguezia na dita villa, que é 
remettido á r.ommíssllo de estatística ; e uma 
participaçll.o do Sr. Corrêa Pacheco, em que diz 
que, por doente, nll.o póde comparecer ás sessões, 
do que fica acamara inteirada. 

E' remcttida á commiss:lo das carnat·as mu
nicipaes, uma represenlaçao da villa de Paraty, 
e ús commissoes de conslíluiçao e justiça cri
minal, uma outra da cidade de Belém do Grão 
Pará. 

E' rernettida. á commissll.o especial sobre o 
meio circulante, um plano sobre o mesmo 
objecto, offerecido pelo desembarg,idor Antonio 
de Almeida Silva e Freire. 

Lêm-se os seguintes pareceres de com missões: 
(1 A commissão do banco, depois de haver 

tomado na devida consideração os requerimentos 
dos orphãos e casa da miseridordia da Bahia, e 
a representação da commissao liquidadora do 
banco, expondo os grandes inconvenientes e 
damnos que resultão ao commercio e aos accio
nistas, pela estagnação de capítaes que já nll.O 
s::io necessarios á segurança da divida do mesmo 
banco, ao passo que- a boa fé e leis commer
ciaes de todos os povos exigem que os donos 
desses capitaes sejão delle$ empossados.- Nao 

podendo deixar de reconhecer a justiça de taes 
representações, é de parecer• que se deve 
mandar dividir os metaes preciosos perten
centes aos accionistas do extincto banco, para o 
que propõe a seguinte resoluçao : 

" Artigo unico. Os melaes preciosos · aclual
mente existentes na caixa do extincto banco e 
suas filiaes serão divididos pelos accionistas do 
mesmo, ficando para esse fim sómenlerevogada 
a lei de 7 de Dezembro de 1830.- Montezuma. 
-Manoel Amaral.- Hollanda Cavalcanti. " 

Adiado por se pedir a palavra. 

« A commissll.o de justiça civil, tendo exami
nado o officío que á esta augusta camara dirigiu 
o ministro e secretario de estado dos negocios da 
justiça, em data de 5 de Julho proximo preterito, 
acompanhado de uma representação do presi
dente interino da relação desta côrte e de outra 
do escrivão da chancellaria, solicitando decisão 
sobre deverem ou não continuar a pagar dizima, 
depois de publicado o codigo do processo, as 
sentenças proferidas em causas civis, que tran
sitão pela mesma chancellaria ; porque não 
havendo lei que extinga esta contribuiçll.o, e 
fazendo ainda parte das rendas publicas na ul
tima lei do orçamenlo, ha pouco approvada por 
esta augusta carnara, posto que deíxão de 
existir os juízos privilegiados ; é a commissão 
de parecer que se decida por meio da seguinte 
resoluçll.o: 

1< A assembléa geral legislativa resolve: 

« Art. 1º. Os condemnados nas causas civis 
por sentenças do juiz de direito, ou seja da pri
meira, oLI seja da segunda inslancia, esl!lo su
jeitos a pagar a pena, e especie de tributo deno
minado- dizima da chancellaria, vintena ou 
quarentena, em conformidade do regimento da 
mesma, e leis respectivas alé agora em vigor. 

,< Art. 2º. Os juízes, quando decidirem final
mente as causas, declararáo nas sentenças, se 
tem ou 11!10 lugar o pagamento da mencionada 
pena ; e tendo lLigar a sua arrecadaçll.o sóm~nte 
se forá depois que as sentenças se tornarem 1ne
vogaveis. 

,, Art. 3º. Sll.O exceptuados da mencionada 
pena os ;procuradores da coi·Da e fiscaes da fa. 
zenda nacional; as pessoas miseraveis, nos 
termos do alvará de 8 de Maio de 17 45, e os 
réos nas causas crimes, segundo o alvará de 13 
de Novembro de 1773. 

" Art. 4º. Ficao revogadas todas as leis e dispo· 
sições que forem conlrnrias á presente resoluçao. 

" Paço da camara dos deputados, em 20 de 
Agosto de 1833 .- José Correu Pacheco.- An·. 
tonio JJfaria de .Mourr.r. i, 

Approvado e a resolução a imprimir . 
<{ A' com missão dos conselhos geraes sll.o pre

sentes duas representações do conselho geral da 
provincia de Goyaz : na primeira, expondo que 
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ha~endo na capit~l daqnella provincia uma ca
deira de grammatica latina creada pela provisao 
de 16 de Dezembro de 1788, com o ordenado 
unnual de 400$, e indo e1n progressivo all
gmento a populaçil.o da capital, leccionando o 
pl'oressor a mais de 40 alll\\11\os, tres hora% de 
manh1!, e outras !antas :i tarde, a!'ranjando aula 
a sua custa com os commodos necessarios ; e 
n?-o lel\do comparnçll.o eom o suhid<> pev<> dos 
viveres presentemente com a. época da creação, 
e reconlH,cendo ser assiis diminuto o ordenado 
de_ 400$, marcado pela dita \)tovisã11, \led<: que 
seJa elevado o ordenado do professor á 600$. 

" Na segunda representa o tnes!l\o conselho, 
qu~ sendo cre,:t:l,i nma carleirn lle gra1nn1atica 
lallna no arTatal da Meia Ponte (hoje elev4da á 
calhegoria de vi lia, por· decreto de 10 de Julho 
do anno passado), em virtude da carta reo-ia tle 11'} 
de Abril de 1787, e goi,mdo os seus h~bitanles 
desse beneficio alé a publicaçM da pt'ovisào de 
l'Z de Agosto de 18()7, pela qual foi supprin,ida a 
referida cadeim, e sendo o districto da referida 
villa o mais.poptilo:;,o da província depois do da 
c~pital, pede qlle !i.ll resl;ih~\e<,a na vil\a da 
Meia Ponte, a cadeira de gt·ttmmatica !,1tina com 
o D!'deiwlo de 400$000. 

« A C\lm\\\i%:?.o ~,bse\'vi, que q1,1mtl'I ~\l 
restab~lecitnt;11l.o du cadeira de gr,1rnmaliea latina 
na vil/a da Meia-ponte, j,[ o seuado enviou á 
esla augu~tt, carnarl.l llln }W\.\jl!dG sobt·e lul 
assumplo, o qunl, depois de irnpl'es:;o já foi dis
tribllillo, pelo que, é de pa1·ecer que se dê parn 
o-rdctn <lo <lia o t·efot'iwJ 11raj€cto. 

" Quanto poróm ,io ,111gwenlo rio professor rla 
ct1dcira de grammaliea l,1ti111, tia cnpil,1J d'aquella 
prnvincia, a commis,l.\o convencida de que Cl)m 
effeito os meios p,1t·a a Sltbsistenciv. se acliao 
ha~lanle111enlc cnea1 ccidos, e que se á quarenta 
e cinco l\nnos (tempo em q11e foi e.reada a re
forilhl C(ldcir,t) líulm o professor 400$ com 
nrniol' 1·ur.a.o prnsent<HH,.mle, e quando o numero 
do~ ,1\u1nno:s de~eni ser \\H.Úúl' pelo augl\.\ento 
progr<1,;sivo da pop11lt1ção, a1::lm razoavcl a re
pretien(açno d'nqw:,lfc conselho ; por isso offorcce 
á ddiberaçao desta augusta ci11uara a seí5uinle 
re!!olllçao : 

cc A assemhléa gemi legislativa resolve: 
cc Arl. U11ico. O Ol'dcnudo do professor da 

c;,deil'a de grJmmalica hltina, c1·ea1.\·;i. \Wla 
provisão de 16 de Dez<Jmhro de 1788, na cidade 
de Goyaz, fica ui evado a 600$ annuaes. 

« Paço da camara dos depnlados, em 12 de 
Julho de 1833. - Yu.lla~qwis. - Re.iende. » 

Adiado por se pedir a pc1lavt'a. 

ORDEM DO D1A 

Entra em l" díscus~ão a proposta do governo 
impressa sob. n. 120 de~te aiino ; para cohibir 
corn providencias legisl,~tivas os atlen!iidos, que 

fOAIO 1I 

os escravos possM comrneller contra a 'lida de 
seus senhores, e familias. 

. O Sr .. Henriques de Retende diz que n:10 
~nlga r1:1-u1to uq;~nte esta proposta ; e sim o pro
Jecto impresso debaixo do n. 113, ( o qiie 
trara do banimento_ do ex-imperador), e 
que a nll.o se tomar isto em considerl\çll.o, nrto 
torna!'á a fallar mais neste objec!o. 

O .$r. :Ferreira .F.rança. diz que esta proposta 
nll.o àeve entrar _em discussl'IO ; que nil.o deseja 
falfar nesta mateua porque nno está demasiada· 
mente p1·epa1·ado {Jãrll isso. 

Com tudo o i!llls!l'e deputado para combater 
a propasla, pasia a \êr os artigos \la conslilni<;ão, 
que tr~ta do julgamento pelos jurados ; e con
tinua dizendo, que a constituição trata de factos, 
e Mo de honi~.ns; e que elb já mais deverá 
despojar a ningnem do caracter de hometn · e 
que pois os escravos nM pódem ser de maneira 
alg111uã despojados do direito de defoia. 

Depois de tet· feito ouli·as muitas obsE:rvacúes, 
conclue uizeodo, que reg;eita a propost~ po;. ser 
uma monstruosidade, pot' ser anti-conslilu· 
cional, e pM )}40 so 1ii·ar u!ilúlade alguma della. 

O Sr. Ferreira élo Mello diz que deseja 
bem l<.!t a boc,1 ca.laLh\, e que p<1r Í%SO pouco 
fall,1t·A : que peJe pel'dào ao seu illuslre collega 
que acabt1va d€) fallar, de ter de combater il $Ua 
idéa; que etl1;, pela:. Nzões que h,wia. ,\ac.lo, 
n110 tinhi1 clcs<:onhecido que h;:ivia necessidade 
de um juízo para se conhecer daquella ma
tcriu; e que ~Qbre ,i fo!'mula delle, se poderá 
trab1· na segunda discuss1to da proposta : que 
dizer-se que nao é necessaria uma medida a tal 
respeito, não jntga isto prudente; qlle vota por· 
t.1nto p;ira que a propo,;ta passe a segun,b dis· 
cussao ; pois enUi.o se 1hes farl:lo todas as 
e111endas. 

O Sr, Castro e Silva diz qne respondendo 
ao Sr. deputado, que tinha dito, que a pz'oposta 
do io'llirnl:I é nrna m{)nstmosidl\de, que elte 
diz, que a 111anstruosi<lude existe no codigo do 
proce,s()1 onde es(á a par o cidadão livre co,n 
o escrnvo; e que ug,)ra só si! \rata dê dcddir, 
se a proposta deve ou niío p;,5s:1r ;\. ~" discusso.o: 
deµois de ter cxpendido miüs algmnas razões 
couc!L1e votam(o 11or dl<1.. 

E' upprovadc1 partt passar a 2' discussflo. 
Entra Clll disctissão o a.ri. 1" da rcsoluçl!o do 

senodo, impressa sob n. 105 tlc$le anno, para 
h;H\\1·e11:1 gt1a1·1i-1.s p<iliciaes et,t todos os dis
trictos dos juizes de paz, excep(t.iados os d,1s 
ciipitaes das pwvincl;is elo irnperio. 

Dripoem-se a este artigo os Srs. Bapiis\a 
Caetano, Ferreira de Mello, e vol!l.o por elle os 
Srs. Soares da Rocha, Costa Ferreir[1 e· Cunha 
Ma\ios. 

Se11<b j11l'5'.\do sl1fficientemente discutido é 
approvado, 
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Entra em discussao o art. 2º, e o Sr. Carneiro 
Lea.o manda á mesa a seguinte emenda, que é 
apoiada, e depois retirada a requeriniento de 
seu autor. 

•< Em vez de juizes de paz - diga-se - juiz 
municipal.-Carneiro Leão. ,, 

O i\luslre autor da emenda havendo-'.! sus
tentado, e tendo sido esta combatida pelo Sr. 
Calmon e outros Srs. depnlmlos, pede licença 
para retirai-a e acamara consente. 

Terminada a discussa.o é o artigo approvado : 
entra o art. 3º. 

Vêm á mesa e silo apoiadas as seguintes 
emendas: 

« Do art. 3º supprima-se a palavra - e que 
possuirem, ele., até o fini'.-Lubo de Souza . n 

« Supprima.o-se as palavras-e. ouvindo estes 
os moradores, etc., até o fim do artigo.-Pwula 
Araujo. ,, 

Terminada a discussao, é approvado o 
artigo com a emenda de suppressa.o do 8 1'. 
Lobo de Souza ; rejeitada a emenda do Sr. 
Paula Araujo, entra o art. 4º. 

Vêm á mesa as seguintes emendas que sa.o 
apoiadas: · 

,~ A despeza que se fi:zer com os guardas po
liciaes cot-rerá por contn de todos os moradot·es 
do districto, e lhe será lançada pela respectiva 
camara municipal, segundo o numero de es
cravos que possuirem e suas possibilidades, 
sendo est,1 conlribniçao arrecudflua mensal
mente pelos col!eclores das rendas publicas e 
entregues ás respectivas cumarus. - Salva a 
l'edacça.o.-Ferreira de Mello. ,, 

« A despcza que se fizer com os guardas 
policiaes correrá por conta de lodos os mora
dores do distric!o, sendo distribuída pelas ca
muras municipaes pro mta, na raza.o dos es
cravos que cada um pOStiuir e arrecadada pelos 
inspeclores de quarteirno, ou por outros col
lectores nomeados pelas refel'idas camaras. -
Canie-iro Leão. ,, 

t< Redija-se o arl. 4º de conformidade do ven
cido no art. 3°, eliminando-se a palavra escravos, 
e seu numero. Salva a redacção. - Lobo de 
Souza. " 

« A despeza que se fizer com os guardas po· 
liciaes correrá por conta dos morado1·es do 
districto que a isso se quizerem voluntaria
mente prestar, segundo seus have res : sendo 
esta contribLtição arrecadada no tempo e ma
neir.:a que as camaras municipaes regularem, 
com o menoe vexame dos contfibuintes. -
Erne$lO. ·" 

« A despeza com os guardas policiaes correrá 
por conta de lodos os mora,\ores do dislricto, 
segundo as suas posses. 

« O juiz de paz respeclivo de 6 em 6 mer.es 

tirará por sorte publicamente os nomes de 7 
moradores do districto, que tenh:to as quali
dades para serem ~leitores e estes formaráõ o 
conselho que deve marcar as quantias, com 
que cada um dos moradores deve concorrer 
para esta despeza, sendo esta r.ontrib11ição ar
recadada mensaltnente pelos co\leclores, etc., 
como está no a1·tigo.-Paula Arai;fo. " 

Adiada a discussao pela hora. 

· O SR. 1" SECE\EURIO lê os seguintes officios : 
Do ministro do imperio, participando não 

poder assislit· á discussl\o da proposta do governo 
n. 120, para que tinha sido convidado, do que 
fica a camara inteirada : 

Oult·o do secretario do senado participando, 
em resposta ,10 officio tlesla camilra, da data 
de 26 do corrente, que o senado tem deliberado 
receber u deputaçào de que trata o referido 
of'ficio, no dia 28 pelo meio dia ; do que fica 
ignalmente a camara inteiraJa. 

O SR. Pm::smENTE dá para ordem do dia 28 : 

Nomeai,ao da depulaç:rn, que tem de ir ao 
senado requerer o cumprímen to do art. 61 da 
conslituiçao. 

Continuaçno da discLt~sr.o da resoluçM vinda 
do senado sob n. 105. 

3' discu~sa.o do projeclo do senado sobre o 
resgate do cobt·e. 

2' dita do projecto n. 4 que vem annexo 
á lei do orçamento. 

Levanta-se a sessão ás 2 e 1/2 horas. 

l§essão eo1. 28 de Agosto 

PRESIDJlNC!A DO SR, LIMPO DE ABREU 

Sum1ARIO. - Expediente. - Ordem do dia. 
Commis-~ão para ir ao senrtda i·equerer fusão. 
- Ci·eação das g«ard(tS policiaes. -3º d-is
cussõ.o do prrdecto snbi·e a moeda de cobre. 
- Dil!cw·sos dos Srs. ilfonte:rnma.-Adíainento 
da di,1eu..ssão pela horn. 

A's 10 horas e 1/4, feita a chamada, compa
recem 54 Srs. deputados. 

Faltilo com causa p<1rlicipada os Srs. Rebello, 
Moura Campel!o, Manoel Ignacio de C,n:valho, 
Almeida Torres, Belizario, Chichorro, Evaristo, 
Jnnqueira, Pauh\ Simões, Carrêa Pacheco, _ ~o
ledo, Antonio Amaral, Pinto Peixoto, V1e1ra 
Souto, Lédo, R\ptista Pereira, Odorico, Va
lasques e Paes de Andrade ; e se1n el\ ,1 os Srs. 
Paula Albuquerque, Lniz Cava\ca11ti , Hollanda, 
Corrêa de Allmquerqne, Oliveira Bcllo, Pa1Jla 
Araujo, Lino Couti11 ho, Muniz _Bcineto, . Lopes 
Gama, Veiga, CameiL·o Leao, Miranda Ribt::1ro, 
Pinto Co,~lho, Me11des Ribeii-o, Gomes da Fon-



Câmara dos Deputados - Impresso em 13/01/2015 14:28 - Página 2 de 4

SESSAO tM 28 DE AGOSTO DE 18~3 195 
i,eca, Baplisla de Oliveira , ~fonleiro de Barrns, 
Clemente Pereira, May, Delis e Silva, li'er
Ull-11Ue:!\ cl<i \lusconceH()s e Cavalcanti de La
cerdr,. 

Ahei·la a sessM ~s 10 hortis e 5() rninlitos 
é !ida e approv11úa a a1Jla óa :m\.1,cel\ente. ' 

E~PEl)!ENt'E 

() Sn, 1 º SEcn.r::1·11mo lê os ~eg\lintes ol1icios , 
I)o mh)islro do imperfo, reme!!endo o olfo:io 

da carnai·a innnicipal da vi\la da P\\tah~h~, \\\
forinando sobre o requeríwettto dos h.ibitantes 
ào SamiàoaM e 4/J(Jareciâa., etn que pederJJ 
novas pn:rvidendas sobre a divisão \\e scl.ls 
tennos.-A' commissl\o de est;;itistica. 

bo me~rno ministro, remettt' ndo os officios 
<fo µl'.esià'!.n{e dt Milt,~s (l~t"e11, e vke-pres,
debte de Seryjp~, em que pal'licipl!o a orga11i
saÇão das s1111s res!JeC\ivas secretarias, em vit
tucle do art. (15 da carta de \ei de '2A de Ü\\· 
tabt<J de 1832,-A' <:<JmmisslW de pens<Jes e 
ordeoados. 

Do mesmo ministro, pal'tic\pando 11~\rer a re
gencia, ern nome do lmvera,ior, na conformi
óai:íe da res1)i11çflo de '.25 óe Ju{ho e H de N()
vemo-"o õe Hi1, e lle Jô ile Junbo 4e 1832, 
elevado á 600$ os ordenados das cadeir::i.s de 
pbilosophia t·acional e moral e de rlietorica, 
dei.ta cidt1de, por l\ecreto de 2'2 Õo correnle, 
Jlcnndo drpebrlepfe da approviiçllo da nssemblha 
geta1.~A' comn1issno ric pensões e ordenados. 

Do n11:sroo ,oínislro, tell)elll:mdo o% ofticilJs 
às <W118l'il murriá(JBI da vi/1<1 de G!JmfJOs, qae 
ac1Jm))anb110 a p\anla e orç,nnento da obl'a da 
cotisirncÇ:r.o lie uina j)O\)te no rio \},l\ra\iy, assiln 
co1110 as tabdfas das c()ndições otrereciclas pelos 
empz'EtJi,N1âel)oms José JW;,~iro â~ 0:1slto e 
Francisc<:, Bii.tbo1.a 1,\os S· .. \\\()s,-A' tOl\\1\1\SS'ett> 
das camaras mt1nicipae,:. 

Do ministro da faze11da, resp<lndendo :10 
o.fücio desl!i camar111 Q»~ \he foi dil'\gido em 12 
do cot·rellte. -A' secretal'i::i r,ara set pi·escnte á 
quem fez a l'equísíçàO. 

Do secrelarío cio sel)ndo, par\ící!)antlo haver 
a t·egencia., em 114me do lrnperndoc, san.ccio
nado as seguintes tesotuçoes: 

Dtn.a creando escoh•s de primeiras letras 
par-a met11nas nas ci.dadiis i1e Cll)'abá e M.at\o 
Grosso, e nas villaa do Diarnan[i 110 e Pocone ; 
outro ,111lorísmu)o :io rlirector do curso ju1-iclico 
de Oliuda, ou de S. Pau\(), ?ara. adw-.i.t.fü· 1.\. M:,-
noel Ribeit·o da Si\11a Liisboa, a foiet' acto d,\S 
tllaéel'ias do 4º e áº fül!lO; outt·tc i1tJprova1:1da a 
\el}ra de BO()$ concedida a U. C.onslan.~ia C\ata 
de Souza Goozaga ; outra autodsando o 
governo para conceder à Guilherme ltopk e o 
prfril~~;ia exdm;iM àeaateg-4r o ri1ufail: Velhas 
por tiimpo de 10 :urnos coiti ba1·cos 111ovidos 
por vnpor; 1Jntra fa-zendo extensiva à todos os 
tribulí.i.es. úe iustir,a do üuperío a rl(sposiçdo eia. 

resolnçM de 9 de No'lembro ue 1831), arL B•; 
outra sobre a resoh1çíto do conselho ~era! da 
província ele Santa C,t1harina, erigindo em fre
gue:áu a caí1d!a âe S. Jo!i.o de lm,iruhy ; e 
outra sobre ))l'OJJOSla do consQ]lw get·al de Malta 
Grosso, dest11e1nbra11úo d,1 freguezh1 d() S~nhor 
Bom Jeslls de CuyaM e 1;ri<t,indo eul w1xod1i\J.s 
as capell:1s de Nossa s,~nhora rlo Roi!lrio ilo Rio 
Cuyabá acima e de Nossa Senhora das füotas. 

fica a cat\1:;.ra ín\eírada. 
E' tcmetliúo á C()mn::issão de petíções, o re

querimento de Eei·ni11'di11q Jqsé de BiUeneom·t. 

ORDE:M 00 DrA 

'fetido de proceder-se á nomeaçtio ela depu
taçào que tem de ir ao senado reque1·e1· o 
cumprimenta Gla -al'I:. 61 d:i. caastituiqa.o, a 
Sr. B.ezende propõe, que a deputução seja 
nomeada pe\o 'Sr. !)residente, o que senclo assira 
de/ib1:rado veia cam:na, o Sr. l)t~stcl.eute U<:\· 
m~a os Si·s, Calmo.1:i, J\,faria .elo AmarélJ e 
P,üm. 

Co11tin{rn a niseussM 1fo ar\., 5" d{) µrojet)to 
do senado sob o n. 105, deste anno, con1 as 
emendi11; apoiadas. 

D SR. F'ellRé:IllA DE Meu;o pede par,1 retii-sr 
a sul\ e\\,cnd.a, e <1-ssi.m ~e de\\bera. 

Termin:1da .a di~ct.J!Ssão, é o arti~p req,eitado 
juntamente com as el'l\endas do$ Srs. Paula 
Ara11io ~ C:a,nein:, L1,ã(), si:mdo ,\ppr1:ivadis as 
dos Srs. _Er)]e.sto e Lobo de Sonza. 

Vem â mesa o ~eg1iiute al'ligo al1diti110 : 
t< O gove\'IJO nt\ côrle, e os presidenll::lS en1 

cuns1>\no ua;, t,ro,.iuei,\s, \s~\l autorísados a dar 
instnicçaes pa1·a execuç~o ua pre~ente lei, e 
p,irn poderem s!lspen.cler, ou dtimiliir com· 
m:;i.\\(\\'.\\tes ; e mesü'l.o l\isso\ver a i1\?>rd·i\ r>o· 
li~h\l; en1 qna\q\l~t o:innicipio, qullnrl() assíll\ o 
e11;ija o intet·esse publico.- Oxstra e Sim~. 11 

E' apQiada, e lago depois reHraà<J a cequel'i
ru.ento de seu aulClr. 

Vem n1ais á mesa este outro artigo 11dditivo : 
cc O rninislro e se1,retario de e~tado dos ne

g1:icios da justiça, n;~ prcivincla oride estiver a 
c(\rte e os \)residente~ em co1\selüa na!!l de· 
mais provinci~s, podei·áo adiar o exercicio 
das reforidas guardas, E!m qualquer à:.11. res· 
pectivas províncíns ; reduzir o seu nuulero, 
dissolvei-as, maad.ar pmcesst1r os juízes de 11az 
pelo mão uso g\:\e ue\\as fizer@\ ; e sub~ti.· 
tt1il-as ()or qua1q_l1er fori.a pub\ica, sell.lpte que 
fth· a bern do sol!eg<l e isegm~nça publica.
Lobo de b()Wta. » 

E' 3.\Joí.ada. 
Vem á mesa a s;eguinte emenda: 
cc O governo na cbrle, e os pl'esit.len\es en). 

Cllnse\hCI na.s 1JrO"\/ÍnCías, são ao.lorisados a dar 
o regalàmento pt11:>a tJ. eiecw;ão da (?tesel!te lei, 
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comminando as penas dos guardas, que o in
fringirem.- O. ·Ferreira ,, 

Terminada a discussão, é approvado o artigo 
addilivo, e rejeitadas as emendas; e propon
do-se por fim a ado pça.o do projecto, na.o é 
vencida . 

Entra novamente redigido para a 3" clis 
cussa.o, segundo o vencido, o projecto de de
creto, vindo do senado sobre o resgate da 
moeda de cobre. 

O SR. REBOUÇAS ofi'erece um projecto subs ti
tutivo ao do senado, dividido em artigos, os 
quaes o íllustre deputado passa a ler, e pre
tende domonstrar a sua vantagem ; cujo pro
jecto trata de reduzir a moeda de cobre á metade 
do seu valor actual. 

" A assembléa geral legislativa decreta: 
,, Art. 1". Toda a moeda de cobre correrá, 

desde já, por metade de seu cunho legal: 
" Art. 2º. Considerar-se-ha legal sómente 

a moeda de cobre, que não tiver de menos 
m ais da 16ª parte do peso respectivo. A falsa 
será cortada e entregue, como sisalha, á quem 
pertencer. 

« Art. 3°. O governo fart quanto antes, r e
tirar da circulaça.o na provin cia da Bahia até 
a quantia de 300:000$ em cedulas, substi
tuindo-as por outras de 1$ á 4$000. 

« Art. 4". Os pagamentos aclives e passivos 
nas estações publicas, serão satisfeitos s eis 
mezes depois da publicação desta lei ; a saber ; 

« lº, Nas provinci.1s em que gira o papel, 
ou neste, ou em metaes preciosos, computado 
o ouro á 3$200 por oitava de 22 quilates, e n 
praia á 200 réis por oitava de 11 dinheiros. 

« 2º. Nas prnvincias em que não gira o 
papel, verificar-se-hno os ditos pagamentos nos 
melaes acima indicados e segundo a razll.o es
tabelecida. 

« 3º. A moeda de cobre entrará nos paga
mentos de mais de 1$ pela razão de 5 ¼ 
nas pl'itneiras e de 10 °/0 nas outras provín
cias. 

« Art. 5º Ficll.o sem effeito todas as dispo
sições em contrario. 

« Paço da camara dos deputados, 28 de 
Agosto de 1833. - Antonio Pei·eira R e· 
bouças.» 

O Sr. M:ontezuma. diz que vai propôr uma 
questão de ordem : que a camara decida como 
quizer, mas que sem uma decisa.o sua, elle de
putado nll.O póde vetar sobre o apoiarnento desta 
emenda; que entra pois em duvida se acaso na 
3' discussa.o s·e ponerá votar pelo apoiamento 
de um projecto additivo; que julga portanto, 
que é do dever da camara mandar imprimir 
estas emendas, que devem soffrer seaunda e 
terceira discussao ; e que isto é confor~e o re
gimento e a importancia da materia. 

O SR. PRESIDENTE declara, que o projecto é 
uma emenda substitutiva e como tal deve ser 
offerecida ao apoiamento. 

A emenda do S t·. Rebouças é apoiada. 
O SR. CASSIANO pede a palavra e declara, 

como secretario, riue está escrevendo a ar.ta, que 
na sessao de hoje não tenhão comparecid o s enão 
54 Srs. deputados ; que s e retirarão 3 e que 
fic!l.o 51, incluindo o Sr. presidente, qu e s ã o os 
que esta vão na casa na occasião da votação sobre 
adoptar-se ou não, a resolução do senado; que 
tinha contado 25 votos e que não votanrlo, como 
não votou o Sr. presidente, tinha havido e m
pate na votaçno, e por isso reclama a ca mara, 
pois que a fiança que na casa não tem entrado 
nenhum Sr. deputado. 

Sobre es te objecto ha um renhido d ebate, 
sendo uns Srs. deputados de opinião que se 
deve votar novamente, e outros que na.o. 

Não ha deliberaçM alguma solm o objecto 
em qneslão. 

Continua por conseguinte a discussão, que 
tinha sido interrompida. 

O Sr. Calmon, · como orador da deputaçãO, 
que foi ao senado, interrompendo a dis cussll.O, 
pede a pi la vrn e diz : que depois de ter 
sido recebida a deputação pelo senado com as 
formalidades do eslylo, lêra o seguinte dis
curso : 

« Augustos e digníssimos senhores repre
sentantes da nação. 

« A camara dos deputados na.o tendo appro
vado alguma das emendas offerecidas pelo se
nado ao projeclo ele lei sobre a instituiçi!.o de 
um banco n acional de circulaçil.o e deposito, 
projecto que a mesma camara julga vantajoso, 
nos incumbia de requerer em seu nome a re
unii!.o das duas carnaras da assembléa geral, 
na fórma do art. 61 da conslituiçM do im
perio : autorizando-nos igualmente para de
clarat· que na falta de um regimento commum, 
ella se sebmette ao do senado na parte relativa 
ás discussões e votações. 

« Paço do senado, 28 de Agosto de 1833 . -
JJ,Jigiiel Calmon du Pin e Almeida. - Hono
rato José, de B ai-ros Paim.-JJfanoel JJfaria do 
Amaral. " 

Ao que respondeu o senado, que tomará 
na devida consideração a requisição da camara 
dos Srs. deputados , e responderá convenien
temente . 

O SR . SEc RE:TARto MELr.o MATTOS, que está 
redigindo a acla, pede a palavm pela ordem, e 
declara que a votação pela qual se dcclarn 
não adoptado o projecto vindo do senado sou o 
n. 105, nM tinha sido exacta, e cs l.i aliús 
empatada, por quanto, sendo os Srs. deputados 
pr esentes em numern de 54, como consta da 
acta, e tendo sahido na occasino da sobredita vo
tação 3 na deputaça.o que foi para o senado, et·a 
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o numero existente na casa, na occasino da vo
taçao o de 51, e tendo sido enunciados sómente 
25, qne votarão µela adopçl!.O, vem a restar 
contra ella antros 25, por isso que o Sr. µre
sidente, qne cornplela o n11 mero de 51 nao 
vota, e portanto ellc sect·etario assim o de
clara á camara, reclaman'io contra 11ma vo
tação, que nilo está perfeita e legal, contra o 
que su:;cítando-se algum ::i questão·, por dizer-se 
não ser já tempo de reclarnar-se, nada se de
cide ; e por virtude da emenda, que no acto da 
approvaçtto desta acta manda á mesa o St'. 
Lobo, e é approvada ; resolve-se que tinha 
ficado a votação sobre a ado pçao do projecto 
empatada: e continuando a discussl\O do prn
jecto da moeda de cobt'e, vêm á mesa os ~e
guíntes artigos additivos: 

« Art. lº. Üõ donos de moed,1s de robre 
farüo entrega, da maneira que o governo de
terrni1wr, de toda e qualquer qmrntia que pos
suirem ; e á vista de cautellas qne se lhes deve 
dar, com declaraçno do pezo ele cobt·e, e do seu 
valor nominal computado á 1$280 a libra, re
ceberáõ apoiices ao par de fundos publicos ele 
5 º/0 de juro annual ; nfio menor cada uma 
apoiice de 400$; e prnlicar -se-ha á respeito 
delias tudo quanto está determinado na lei de 
27 de Novembro de 1827, do reconhecimento e 
fundação da divida publica. 

Apoiado. 
" Art. 2°. Os portadores de cobre da raenot· 

quantia, que a de 400$, !'eceberáõ em moedas 
do mesmo cobre pela qL1arla parte do seu va lot·, 
a irnportancia lotul do que houverem entregado 
em valor nominal. Salva a redacç:i.11. - Lobo 
de So11za.» 

Não é apoiado. 
Vem mais á mesa o segninte l.\l'ligo arld1tivo: 
« Art. lº. Dentro em tres mezes depois da 

publicaçno desta lei, será t·ecol11icfo nos cofres 
publicos toda a moeda de cobre de 80 réis, 
dando-se cedulas aos portadores, segn ndo o 
valor da sua emissno, e deduziL1Clo-se 10 º/0 á 
beneficio da fazenda publica . 

cc Arl. 2.º A moeda que fôr visivelmente 
falsa, ou contiver menos da oitava parte do seu 
valor, será aparlada para ser inulilisada, en

. tregando-se depois aos portadores, ou o metal, 
ou cedulas, na razao de 240 réis por libra, 
com a mesma deducçil.o de 10 °/o . 

,cArt. 3º. Findo o prazo marcado, a moeda 
de cobre nllo entrará nos pagamentos, se nno 
até de 1$ ; e as de 80 rs. deixil.o de set re-
conhecidas como moeda. · 

cc Art. 4º. As cedulas terão o valor de 1$ 
nlé 100$ : sera.o assignadas por dois ofliciaes da 
1•cspcctivn thesouraria; circularáõ como moeda ; 
o uno poilerno girar em outra provincia, sem 
quo ijlljO.o ncornpanltadas de guias da thesouraria, 

e n~cebi!.o a assi~natura do inspector da pro
víncia, rnra onde forem. 

" Art. -5º. Fir.ao dcstinad::is exclusivamente 
para res~ate d'esb s cedulas as segninles taxas : 

« lº. 1$ pol' escmvo de qnalquer sexo, de 
mais de cinco :rnnos de itfade, qn e Jrnbi lar nas 
cid,ules ·e villas, dentro da demarcação da de
cima. 

« 2". 8$ por se~es de q1l'.llq11 er genero e 
fórma q,1e sej~ ; lOS por cavallo de sella nils 
cidades de beirn mar. 

« 3º. O dobro da decima nas capitaes, sobre 
as casas de hospedaria, bilhar, leilão, cambio, 
modas, arinazens, lojas, tabernas, vendas e bo
tequins. 

« 4º. 5 ºlo dos ordenados, pensões, tenças, 
soldos, aposentadol'ias, e e1fi gel'o.l cie quaesq1.1er 
vencimentos, que excedão á quantia de 500$000. 

« 5°. Um quarto mais de decinrn, sobre 
predios nrhanos. 

« 6". O triplo do sello, que actualmente se 
paga dos papeis avulso,. 

,r Art. 6°. As taxas, de que trata o artigo an
tecedente sel'ão arrecn.dadas, e escripturadas em 
sa11arado : o seu producto será remettido á caixa 
da arnortis.1çà0, e ás filiaes, aonde se ri'to as ce
cit1las inntilisadas e g11 ,1nfaJas. Nilo h.i.vendo 
caixa filial, será encarregada d'esta operaçil.o a 
thesourarii1 provinciitl debaixo da direcção do 
pre;;idente da proúncia, que pnhlicará todos os 
tres mezes, qual o producto da, taxas, e a sua 
applicaçil.o. 

« Art. 7°. O cobre recolhido será venrlido, e 
o seu producto applicado immP.diatamente para 
a rem issno das cedulas. - Ara ido Lima. " 

E' apoiado. 
Adiada a discussão o Sr. presid1mte dá para 

ordem do dia 29. 
3" discusiil.o no projecto do senado sobre o 

o resgate do cobt·e. 
Discuss1\o d,\ resoluçilo d'este anno sob 

n. 138. 
2" discuss!lo do projeclo n. 4 que vem annexo 

ao orçamento. 
Discussn.o da resoluçao do anno passo.do 

sob n. 116. 
Levanta-se a sess:l.o ás 2 horas P. 1/4. 
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S!e@sào em ~9 de Agosto 

PRESIDENC!A DO SR. LIMPO DE ABREU 

Sum1ARIO. - Discussão dct acta. - Expediente. 
-Ordem do dia.- Pl'ojecto sobre, a iiwecla 
de cobre.-A d-lamento da discnssão pela hora. 

Depois das 10 horas, feita a chamada, com-
parecem 79 Srs. deputados. 

Faltão c0m causa communicada os Srs. Re· 
bello, Moura, Manoel lgnacio de Ca!'valho, Be· 
Jizarío, Ernesto, Corrêa Pacheco, Antonio 
Amai·al, Ledo, Odorico e Junqueira; e sem ella 
os St'S. Corrêa de Albuquerque, Bel!D, Lino, 
Piuto Coelho, Gomes da Fonseca, Simões e 
Baptista Pereira. 

Aberta a sessM é lida a acta da antecedente, 
havendo sobre ella a seguinte discussM: 

O Sr. Lol:lo da Souza. falia sobre a resolnçào 
do senado, que tendo ficado empatada na votaç.llo 
a respeito da sua adopção, ou 11110 adopçtío, cujo 
factD havia notado o Sr. secretario Cnssiano na 
acta declarando que nilo se h'lvia tomado de
liberaçao alguma; manda (i mesa nmaemenda, 
para que se declare na acta, que a votaçM 
havia ficado empatada. 

Esta emenda é apoiada e entra cm discnssão. 

O Sr. Henriques d.e Razenda oppõe-se á esta 
emenda ; assim como o Sr. secretario tem feito 
menção daq11elle facto na acta, por nao ser 
objecto, qne fosse feito por escriµto. 

O Sr. Costa Ferreira diz que a acta está 
exacta e que ella não é ontra cousa sen!io uma 
copia do que se passa alli ; e que é igualmente 
manifesto, que o negocio lem ficatlo empatado. 

O Sr. Cassiano responde ás observações do 
Sr. Henriques de Rezende, e diz que o negocio 
é de muita importancia, e que acha da sua obri
gaç!lo fazer o que faz e porque mesmD os jor
mes têm tomado apontamentos disto. 

O Sr. Montezuma. diz que a acta está exacta 
a respeito daquillo que se passou na casa ; mas 
que se deve estar pelo que diz o Sr. presidente, 
na occasiao de hontem se suscitar esta duvida, 
que fôra, que a votaçãO estava feita e que se 
fizera pelo sentido negativo. 

O Sr. Cassiano responde ao que disse este Sr. 
deputado. 

O Sr. Ara.ujo Lima, entre muitas observações, 
que fez, diz que a nao se ter passado l1ontem a 
votar sobt·e a durida, fôra porque tnlvcr. se s11p
µu1.esse, que a \'naleria nllo merecesse altençl\o ; 
que pois a camara hontem nllo tinha tomado 
em consideraça.o semelhante reflexão do Sr. 
secretario ; e que é de opinillo, quP. se sigllo 
os estylos da casa á tal respeito : depois de 
ler feito mais algumas observações, conclue 
dizendo : que aquella reflexil.O n!1o tem sido 

attendida e que o proprio Sr. presidente a 
despresára ; e que foz aquella obse1-vaçl\o pelo 
modo com qlle está redigida a acta. 

O Sr. Getulio pede que se observe o regi
mento da carnara a tal respeito ; e que no.o 
póde entrar em discussão este pi-ojecto, á vista 
do que ho.ntem se passou ; qne portanto vota 
contra a eme.nda que está sobre a mesa. 

O Sr. Cunha Mattos diz que a acta é uma 
histol'Ía do que se passa na camara e que o Sr. 
secretario acaba de lêr o qne hontern tinlia 
acontecido ; que se pócle suppôr, que o Sr. pre
sidente se havia enganado ; que lll\O é esta a 
pl'imeira vez, que naquella casa tem aconte
ciuo casos desta natureza ; que não entra agora 
na questao se o projeclo é bom ou é máu: 
e conclue sendo de opinilio que a votação lir1ha 
ficada empatada, 

E' apoiada uma emenda do Sr. Araujo Lima, 
para que na acta, em lugal' das pülavras- nada 
se decide-se diga-não é .tomada em conside
raçilo. 

O Sr. Maciel diz que nllo se póde tomar de
liberaçao alguma, senão na conformidade da 
constituição, (Clpoiado) ; que o Sr. presidente 
não é o vigão da carnara, senllo na conformi
dade da mesma constituiçll.O (a.poiudo) ; que 
todos os formularias, em que os Srs. deputados 
fallão erão nullos, uma vez que estivessem em 
coiitradicçao com o que manda a constituiçllo. 
(Apoiado,) 

Continua o illnstre deputado pretendendo de; 
rnonstrar, que a votação havia ficado empatada 
e que se tiraria m•Jito maior mal da regeição 
da resoluçao, du que ella entrar em Lliscnssao. 

O Sr. Costa Ferreira diz que esta questão 
nada tem com a acta, pois que nella está exa
ctamente o que h<rntem se passál'a ; que pois 
se deve approvar a acta e depois tratar-se da 
outra questão. 

O SR. S!i:CRE'l'ARIO FERREIRA DE CASTRO de
clara que se tern contado 25 votos e que o Sr. 
presidente se persuade, que naquella occasião 
haviãO mais de 58 -senhores na casa. 

Depois de terem fallado nesta materia os 
Srs. Carneiro Leão, Ferreira de Mello, Carneiro 
da Cunha e Luii C<1valcanti, é julgada suffi
cientemenlc discutida. 

Posta á votaç!1o a acta, é approvada. 
Posta á votaçao a emenda do St-. Lobo de 

Souza, pnt·a se fazer 1111 acla a declara\itto exi
gida pol' este Sr. deputado, é approvadu, 

A emenda do Sr. Araujo Lima, fica preju
dicada. 

EXPEDJE;NT E 

o SR. SEGRE:TARIO FEBflEIRA DE CASTRO lê os 
seguintes of(icios : 
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Do ministro da fazenda, remettendo copias 
dos decretos pelos qnaes se conceder!'l.o, a Ma
noel José Fernandes de Oliveira, escrivao da 
intendencia da vílla do Principe, a aposenta
doria co'.n o vencimento que lhe compelir ; e 
a D. Mana Joaquina Gomes, u lransferencía da 
pensão concedida a seu marido.- A' com
missao de pensões e ordenados. 

Do mesmo ministro, pedindo dia e hora, para 
apresentar urna proposta. 

E' designado o dia 30 do corrente ao 
meio-dia. 

Remette-se á 3• commissao de fazenda, 
uma reppesentação de varios negociantes esta
beleei dos e morado.res na villa de S. Carlos da 
prnvincia de S. Paulo. 

A' de commercio, industria e artes, um re· 
querirnento de Luiz Antonio José Pereira, e a 
de petições, outro de Antonio de Sá Pereira 
e Lago. 

ORDEM DO DIA 

:::ntrando em 3• discussão o pr0jecto do se
nado sobre a moeda de cobre, corn as emendas 
apoiadas na sess!l.o antecé!dente, silo mais offo. 
recidas e apoiadas as seguintes emendas : 

« O governo fica autorisado a tornar por si 
todas as medidas necessarias para res-;;atar o 
cobre emittido pelo mesmo, pedindo para e<;te 
fim á assembléa geral um credito supplementar, 
que fôr necessal'io pa1·a esta operação dando 
depois conta ele t11do á mesma assembléa geral. 
- F. de Mello. i, 

<( lº. As tnoedas de cobre no Brm:il serão 
substituídas por outra uniforme e do valor de 
320 réis por libra, supposto o valor de meia 
onça de ouro de 22 quila tes 6$400. 

"2º. O governo cencederá a focuidade desta 
substituição ao nacional ou estrangeiro que pro
metter fazel-a com a menor perda dos possui
dores da moeda velha, e sem outra despeza na
cional que a conccssl\o de uma sesmaria de 
terras auríferas como parte dos lucros da em
preza e indemni~açno lias gastos imprevisto; da 
execuçllo.- Antonio Ferrefra França. i, 

« A1·t. 1º. Toda a moeda de cobre de S. Paulo, 
Matto-Grosso e Goyaz, assim como a moeda de 
cobre nas outras províncias, serão recolhidas 
ás thesourarias respectivas, Cl)mtanto qne nao 
seja o umas e outras claramente falsas. 

" Art 2º. Reputar-se-hão moedas fa lsas ele 
cobre, todas aquella;; que furem ele um cunho 
visivelmente irnperfe,ilo e de um cobre manit'es
la111ente contrafeito, ou de urn peso em 1/16 
daquella q11e marcou a lei de s11a e1nissão. 

« Art. 3º. O prazo para a entrega do cobre 
cm cada p1·ovincia nllo excederá ele dons mezes: 
o ministro da fo·Lenda fü:ará o tempo neccssario 
para que as suas ordens á esse fim dirigidas, 
possão ser publicadas em tod9.s as vi\l:is das 

províncias, tendo attenção ás distancias de cada 
uma. 

« Art. 4º. E,n S. Paulo, Matto-Grosso e 
Goyaz, a entrega da moeda será foila em duas 
series, entrando r..o primeiro mez, e sahindu no 
segurido as de maior valor ; e ent,.ando no se
gundo, e sahindo depois 1lelle findo, as outras : 
a moeda que não fôl' apresentada dentro do 
prazo, nà() será mais recebida. 

« Art. 5º. Todas as moe,fas recolhidas em 
S. Paulo, Goy,tz e Matto-Grosso, sera.o levadas 

' outra vez à circulaç/lo; as de S. Paulo pela 
metade, e as <le Goyaz e Matto-Grosso pela 
quarta parle de seu valol' actual ; as moedas de 
80 réi;; das mais provincias, não serao mais ernit
tidas e ficão prohibidas na cit·culação depois de 
firtdo o prazo marcado para a sua entrega nas 
thesoural'Ías. 

rr Art. 6°. A dilíerença entre o valo r antigo 
e novo valo1· por qlle tem de ser cmtrn vez ernit
tidas as moedas de S. Paulo, Goy,.iz e Matto
Grosso; assim como todo o valo1· das moedas 
de 80 réis tias outras provinci:.s será pagu ou 
sub~tituida rnel:>ade por bilhetes e metade por 
títulos de divida, depois de abatidos 5 °lo de 
todas as quantias. 

1c Al'l. 7º. Os bi lhetess, cujos quantitativos 
marcará o ministro da fazenda, serão recebidos 
como moeda, em todas as repartições publicas, 
os titulo3 de ,iivida, porém, o serao sómente em 
pagamentos de dividas atrazada~, ou por com pra 
de terras incultas, que o ministro da fazenda 
fica autol'isado a fazer de:;de já. 

« Arl. 8º. Tanto os bilhetes como os ti tulas 
de divida nno podcrao passar de mao em mao, 
sem as assignaluras de seus portadores, sob 
pena de serem havidos por falsos, devendo ser 
trocados por outros nas thesourarias, logo que 
deixem de ler nas costas lugar para essas assi· 
gnaluras. 

1c i\rt. 9º. Find,\ a époc,1 para a entrega do 
cobre n sua circulaçno tornar-se-ha geral em 
lodu o imperio, mas nil.o se poderá fazer nelle 
pagaurnuto maior de 1$ ; todos os mais paga
mentos tanto aelivos como passivos d~s re
partições publicas, serno feitos metade em 
papel, e met.~de em tnetaes preciosos compu
tando o onro á razl\o de 2$500, e a prata a 
razão de 160 réis por oitava: ninguem póde 
ser obrigado a ci ngir-se a out.ra f6nna de pa· 
gamentos, nll.o h,wendo estipulaçao impressa 
em cont1·àrio. 

« Art. 10. O prodncto dos 5 "'/0 depois de 
abatidas as <lespezas, que se füerem na ope
raçilo ácima indicada; e o do cobre de 80 réis 
tirado da citculaçao, e vendido como sizalha, 
será empregado pelo ministro da fazenda, em 
compra de fundos publicos, com cujo rendi
mento annual se irá gradualmente resgatando 
os bilhetes emittidos. 
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<< Paço da camara dos deputados.... de 
Agosto de 1833.-.M. Alves Branco.>> 

Artigo subslilulivo : 
« o~ moedeiros falsos, ou introductores 

de moeda fulsa, os fabricadores de notas, 
cautelas, cedulas, papeis fiduciariu~ do banco, 
ou da naçll.o, de qualquer naturez,,, ou deno
minação qne seja sel'ào punidos pela primeira 
vez com a pena de galés pelo dobro do tempo 
da prisão estabelecida no codigo criminal aos 
falsi{icadores de moeda falsa na ilha de Fet·· 
uando, e pela reincidencia por t0da a vida, 
além do dobro da multa correspondente, me· 
tade para . o appeehensor, ou denunciante, e 
perda da moeda achuda, e dos objectos uesti
nados para u fabrico, para t\ fazenJa nricional. 
Salva a red:cll2Ção .- Gai·neiro da Owiha. " 

,, A assembléa geral legislativa decreta: 
" A nação se obriga a remir a moeda de 

cobre emittida pelo governo no valor, segundo 
constar dos assentos das respectivas casas de 
moeda. · 

« A naç:i.o autoriza o governo a comprar 
3.400,000 arrateis de cobre com apoiices da 
divida f:mda,la nunca a menos de 65 "/0 o go
verno fará cun hür este cobre na razri.o de 500 
réis o arralel. 

« Depois de cnnhnrlo o cobre novo, o go
verno o fará <lislribnir por as diversati provín
cias, e no pruz() de 60 dias, os possuidores de 
moeda de cobre a rr.;colheráõ na$ thu,;ouraria~ 
provinciaes, e mais repartições para esse fim 
aulorir.adas pelo governo para maior accele· 
rnçM da operação. 

« As pessoas encarreg,1rlas de recebe1· o 
cobre, apartaráõ as moedas por seus diversos 
pesos. Aquellas que tiverem l j8 menos do peso, 
porque nas respectivas casas de moedas fora.o 
emillidas, serao reduzidas a sisalhas, e en-
tregues uos portadores. . 

u Da moeda que fôr julgada legal, e ficar em 
deposito, dar-se-ha ao portador 1/10 do vai or 
nominal em moeda nova de cobre, e dos 9/10 
se lhe dará conhecimento em fórma. Estes co
nhecimentos correráõ nas respectivas provín
cias provisoriamente como moeda, sendo en
dossados. 

• Findo o prazo de 60 rlias, só a moeda do 
novo cunho Leri gyrn e valor; o resluule será 
aceita á vontade dos muluauleô. 

« Fte,ilizada a entrega 1ue11cionada, e sabida 
pelo gov1irno a quantidade Jc cobre depo.,itada; 
e conl1ecido o excesso Ja moeda fra11d11IL·nta
mente íntro,\uiída na cireulaçao ; <1,;e ex,!e· 
dente será pro ruia restituído aos pustiuldores 
dos conhecimentos. 

« O governo fica autorisado a mandar estam
par 15.300:000$ em nolas de 10, 30, 50, 100, 
300 e 500 mil réis, e com essas notas indrm
nisará os 9/10 das quantias depositadas. Emit-

ti'das as notas, ser!lo reco1hidos os conheci
mentos com o cobre respectivo, e remettidas 
ao lhesomo nacional. 

uO governo fará immediatamente recunhar os 
13,28 l.~50 arrateis de cobre remido á razão de 
500 t·éis o arralel e o seu producto 6,640:525$ 
será distdbuido pelas provincias na mesma pro
porçao da remissao ; e com a nova moeda tirar
se-hão da circulaçilo todas as notas de 10, 30 e 
50$000. 

,e Effectuada a remissão, a moeda de cobre 
entrará nas transacções publicas na razao de 
1 °/o. 

« Para arnoxtisar a,; notas da remissao se de
cretao os seguintes impostos. 

,e § O duplo <le ancoragem nas embarcações 
nacionaes e estrangeira. 

a§ O duplo da taxa do sello dos papeis. 
a§ O duplo dos impostos nas casas em que 

se vendem fazendas, ele. · 
« § O produclo de 10 º/0 de umR loteria an

nual, ficando 2 % para despczas de ex.trncçao. 
E,tas loterias serll.o divididas na maneira se
guinte: 
Rio de Janeiro ....•......... 
Bahia .......... .... ..... . . . 
Pern.1 m buco ........... , ... . 
1\'hranhão ................. . 
Minas .... ................ . 
S. Pt:dro do Sul.., ......... . 
S. Paulo ............... , .. . 
Paraliyba... . ..........•••. 
Alagoa; ..... . ............. . 
]:'.iaul,1y ....•.•.•....•....•.. 
Geara .............••....... 
Sergipe ................... . 

600:000$000 
450:000$000 
825:000$000 
385:000$000 
300:000$000 
2-50:000$000 
150:000$000 
150:000$000 
150:000$000 
100:000$000 
100:000$000 
100:000$000 

3,060:000$000 
,, O governo fica autorizado a rcpnrtii· pelas 

pessoas que se empregarem no recebimento do 
cobre remido o producto de 5 º/o· 

<< As notas da rernissão do cobre serão substi
tuídas por outras lriennalmente. As despezas 
de impl'essilo serno lirada5 dos impostos decre
tado3, e o resto dos ditos impostos applicados a 
tirnr da circulação igual 1:on,ma de notas. 

« As rendas nacionaes ser!lo pagas em ouro 
de 22 quilates, sendo a oitava avaliada a 2$500. 
Tanto os conhecimentos da moeda de cobt·e 
corno ,,s no las que a substituírem, en lrnráõ liu
rn11le o ,;seu gyro, na razão de um quinto nos 
png .. unenlos. 

"Paço da camnrn dos deputados em 23 de 
Ago~lo de 1333.-l'c1·cligã.o. » 

a Depois do artigo qnc foi approvado na 2" 
discussão : 

« Art. lº. De ora em diante a moeda de cobre 
só será admillida nos pagamentos legaes, e (não 
havendo estipulaçao em contrario) em quaes-
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quer outras transacçõos até 1$000 exclusiva
mente, á razão de 320 a libra. 

cc Art. 2º. Os possuidores de moeda de cobre 
poder!lO no e!: paço de dous mezes recolliel-a 
nas thesourarias provinciaes, recebendo ccdulas 
representando o valor da mesma na razão em 
que ella foi emitlida pelo governo, deduzindo-se 
5 º/0 para n fozenda publica. 

« Art. 3º. Durante este prazo e mais 2 mezes 
poderllo os possuidores destas ceclulas conver
tei-as na moeda recolhida, que ellasrepresentu.o . . 

,1 Ar!. 4.° Estas cedulas serão admillidascomo 
moeda nas est::ições publicas das respectivas 
províncias, e abater-se-hu 1 º/0 no seu valor total 
cada vez que ellas forem dadas ou recebidas 
em pagamento pela fazenda publica ; fazendo-se 
notar esla diminuição de valol' por um cal'imbo, 
e feita a necessariu escripturnçao. 

« Destas cedulas for-se-hão as subsliluiçúes 
necessarias, e o governo dat·á os compelentes 
regulamentos e instrucções. 

" Paço da camaru dos deputados, em 29 de 
Agosío de 1834.-Ernesto." 

1, Havendo a cau~n rn consentido que os S!'S. 
Araujo Lima e Alves Branco retirassem su Qs 
emendas, segu11do por elles fôru pedido. 

Vem á mesa o seg~1interequerimenlode adia
mento, que é apoiado e regeilndo. 

,1 Imprimão-se as emcnd:Js parn poderem ser 
discutidas com conhecimento de causa. -
Rezende. >> 

Continua a discussilo interrompida. 
O Sr. Iviontezuma discorre sobre a maleria 

afin11çando as vantngens, que se tirnrino do es
tabelecimento de um hanco, e cont:lue votando 
contra todas as emendas que se api·csenlarão. 

Vem mais a mesa a emenda abaixo, que é 
apoiada : 

H Art. unico. A uctual moeda de cobre <le 
cunho legal será sómente reccbidu nas estações 
publicas até a quantia de !OS cm cada paga
mento. O governo fica aulorisado para receber 
nas thesourarias provindc1cs loda a moeda de 
cobre que os particulares qui1.c1·cm alii depo;,itar, 
excedendo de 10$, dando·Sl! conhecim rmlo dns 
respectivas quantias, na razão de 18280 por 
libra; os quues conhecimentos serãoadmitiidos 
nas estações publicas como moedas girando com 
endosse, e po-lerâo ser realizaveís a vontade do 
portador ou em moeda de cobre, ou o equi
valente deste metal em metaes preciGsos. 

« A faculdade de depositar terá lugar dentro 
de dous mezes em cada provincia.-Carneiro 
da Oimha." 

Dando u hora, fica adiada a discussão. 
o SR, VICE-PRESIDENTE MARCELLINO DE BRITO 

que havia tomado a cadeira ao meio-dia, dá 
para ordem do dia_ 30 : 

Conlinuaç.110 da me::ma matcria. 
'l'Q).\l'J li 

Discussão da maleria adiada por empate de 
votos da resolução do senado sobre guardas 
policiaes. 

2" discussão do projecto n. 4 annexo ao or'! 
çamenlo. 

Discussão das resolações deste anno sob ns. 
116, 135 e 138. 

Dita da do senado n. 147. 
Ll'Vanta-se a sessão depois das duas horas 

da tatde. 

PRES!DENCJA DO SR, LWPO DE ABfiEU 

SuMMARIO. - Expetlien!e.- Ordem do tlia.
P.rojecto sobrn CG inoeda ele cobre. -DiscursoB 
dos Srs. Vasconcel/os e ,Vantezuma.-Ad'ia· 
mento da discussão pelei hora. 

Depois das 10 horas feit8. a chamada, achn.o-se 
presentes 77 Srs. deputados. 

Falliio com causa comrnnnicada os Srs. 
Rabello, Mouru, Manoel Ignacio de Carvalho, 
Belizario, Evitristo, Junqueira, Conêa Pacheco, 
Antonio Amarul e Lédo ; e sem ella os Srs. 
Paula Albuquerque, Bcllo, Lino Coutinho, 
Pinto Coelho, Gomes da Fonseca, Candido 
Baptista, Paula Simões, Clemente Pereira e 
Baplista Pereira. 

Aberta a scssuo lê-se e approva-se a acta da 
anlecedenle. 

EXPEDIENTE 

O SR. lº Sr.cnwrARIO dando conta do expe
diente apre3enla e lê os segninles o!Ticios: 

Do ministro do impcl'Ío, submctlendo á con
sideraçll.o da c~mara um::i reprcsenlaç.!lo . de 
Frnncisco Antonio Delgado, cm que se queixa 
da delíberaç~o do conselho gcrnl da rrovincia 
do l\far,rnhão, pela qual llic f'oi dad,L ÊÚrncnle :., 
quinta parte da gratificação rpw venc~ o, [í,;cal a 
qncu1 o supplicante; suhst1tt1e.-V.u a com
missrio dos cons~lhos geraes. 

Do mesmo mii,islro, sugcitando á approva~ão 
da carnara um ollicio do presidente da rcfcnd~ 
província, concernen~e aos orde~ados, que all1 
se arbitrárão aos jmzes de drre1to des~mbar· 
gadores e mais em pregados ela rcspecliva re· 
lação .-A' commissão de pensões e ordenados. 

Do menci011arlo ministro, acompanhando a 
conia que clelle se exigira ào aviso de 10 de 
Abril' deste anno, expedido ao presidente do 
Ceará, declarando a lei de 20 de Outubro de 
1823.-Vai para a secretaria, afim de ser pre-

l sente á quem fez a requisição. 
Do secretario do senado, incluindo uma re

sckçrto desk, ~pprovando a pensão concedida 
26 
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aos filhos do finado desembargador Antonio 
Jo~é Duarte de Araujo Gondim.-Fica para 
entrar na ordem dos trabalhos, dispensada a 
impressão. 

Do indicado secretario, communicando que o 
senado approvou e dirigia á imperial sancção as 
resoluções, approvando a pensãO concedida a 
D. Edeltrudes Maria Amalia de Andrade e au
torisando o director de qualquer dos cursos ju
ridico~ do imperio para admitlir a fazer aclo 
das m:.terias do 5º anno, o bacharel em leis pela 
universidade de Coimbra, Antonio Alves da 
Si! va Pinto Filho.---:-Fica a camara inteirada. 

Do referido secretario, participando haverem 
sido sanccionadas as resoluções, approvando a 
aposentadoria concedida á Manoel do Carmo 
lnojosa; autorisando o governo para mandar 
passar carta de serventia vitalícia do offi cio de 
escrivão da mesa grande da alfandega de Per
nambnco á Jacome Gerardo Maria LeLunachi 
de Mello ; e determinando que se es\abeleçrto 
barcas, nos tres principaes portos do Rio Pama
hyba.-Fica a camara inteirada. 

Do mesmo secretario, comrnunicando terem 
igualmente sido sanccionadas as resoluções, au
torisando o governo a mandar pagar ao tenente 
coronel Jo110 Antonio Pereira da Cunha, a im
portancia de soldos desde o dia que deixou o 
exercicio de encarregado dos negocios junto á 
côrte de Berlim ; e mandando abonar a Joaquim 
de Sant'Anna de Souza Campos, alferes ·de 2• 
linha da-provincia de S. Paulo, todos os venci
mentos que tiverem recebi do e forem recebendo 
os mais officiaes da mesma linha da província 
indicada.-Fica acamara inteirada. 

Fica sobre a mesa para quando se tratar da 
maleria, uma representaçã.o da camara muni
cipal da villa de Piracatú do Príncipe, concer
nente á remoção do tutor de Sua Magestade o 
Imperador. 

Vao á commissãO de petições os requeri
mentos de Ruy Germak Possollo e de Ber
nardino José de Bittencourt Pereira Cabral. 

Approva-se a seguinte redacçào : 
« A assembléa geral legislativa resolve : 
« Art. 1°. Fica revogado o art. 5º da lei de 9 

de Dezembro de 1830, na parte sómente em 
que manda vender em Jiasta publica, os moveis 
da extincta congregaçao dos padres de S. Fe
Iippe Nery em Pernambuco. 

« Art. 2º. O presidente da província em con
selho, de accordo com o prelado diocesano 
f~rá distribuir pelas ig~ejas matrizes pobres d~ 
bispado todos os moveis e alfaias, que nao forem 
de ouro e prata, assim como os paramentos que 
nao f?rem necessarios para uso do te~1plo 
da extmcta congregação que fica em adminis
traç!lo. 

cc Art. 3. º Ficão revogadas todas as dispo
sições em contrario. 

cc Paço da camara dos deputados aos 29 
de Agosto de 1833. - Alves Branco. - Car
neiro Leão. 11 

ORDEM DO DIA 

Continuaçil.o da terceira discuss!lo sobre a 
moeda de cobre e emendas apoiadas : 

O Sr, V'asconcellos entre muitas e differentes 
observações, que faz sobre a matcria sugeita, 
diz qu~ a pZ'irneira idéa que ha a tratar era 
a do 1·esgate da moeda de cobre; qu e elle de
putado já tinha dilo qnE: este resgate deve ser o 
mais absoluto e integral que possa ser, que 
entende pois que se deve resgatar todo o cobre, 
ou n!lo se resgatar nenhum ; que se acaso se 
ente:idesse que elle se deve ~esgatar, que se 
resgate todo : que já na outra sessão tinha 
rlíto, que o governo eslava obrigado ;1 resgatar 
a moeda de cobre ; que a declaração, de que 
nãu se receba o cobre nas estações publicai;, é 
o mesmo, que a declaração de uma bancarrota : 
que as nossas leis s!lo muito claras á este res
peito; que o credito publico não se man\em 
com palavras, nem se nutre com esperanças; 
que nenhuma confiança podt:111 ter os pos
suidores das apoiices n'um governo, que de
clara bancarrota em quanto á moeda nacional. 

Diz mais o illustre orador, que com o mesmo 
direito com qne o governo diz hoje, nl!.o póde 
resgatar o cobre, dirá amanhã, póde resgatar a 
moeda papel ; que emquanto á disposição le
gislativa, que fixa o valor do ouro; a julga in
dispensavel; e emquan!o a idéa de n:to ser o 
cobre recebido nas estações publicas, senão em 
pequenas quantias, que julga esta medida de 
necessidade, assim como a fixação do padrao 
monetario; e conclue votando pela reslricçãü 
da moeda de cobre nos pagamentos, nos quaes 
não devem entrar mais de 1$ ; e que emquanto 
á creação de novos impo,tos neste projecto, 
ainda se acha indeciso. 

O Sr. lv.tontezuma. falia sobre o methodo da 
discussão, isto é de levarem os memhros de 
outras assernbléas estrangeiras os seus dis
cursos por escripto, e de ser isto prohibido 
entre o nosso corpo legislativo pelo regimento 
da camara ; e estranha, que na discussão desta 
materia se não haja seguido o pico da ptrgunta 
e resposta: diz que o discut·so do honrado de
putado, que acatou de fallar, é discurso que 
podia servir no começo desta discussllo; que 
todos sabem, que tendo fallado tantos oradores 
nesta materia, alguma cousa se havia dito, ao 
que o honrado deputado poderia ter 1·espon
dido, mas que el!P. nilo fizera; porém que nunca 
julgou que isso seja por falta de talentos seus, 
e da parte dos Srs. deputados, que advogão o 
resgate da moeda de cobre. 

Depois do illustre deputado ter expendido 
algt1mas razões em abono da sua opiniao, dito 
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que as emendas apresentadas são as mesmas 
que se apresentarno em 1832 ; e começa ares
ponder aos argumentos do Sr. Vasconcellos, 
dizendo, que ernquanto ao seu primeiro argu
mento sobre o resgate, que elle está n'uma 
perfeita conlradiçno com as suas idéas; m as 
que dle ( deputado) não póde combater uma 
pessoa tal, sem pelo menos recear ser comba
tido pelo seu prestigio: diz mais, que a r es
peito da moeda de cobre, o governo tinha dado 
valo1· por valor ; e que por isto mesmo se 
prova, que nM tem lugar o resgate; que o 
valor nominal de uma moeda nunca póde ser 
fixo, e só póde ser o seu valor intrínseco. 

No meio do seu discurso, diz o illuslre 
deputado com emphase, que saiba todo o 
mundo, que a camara não Jesmonetisa o 
cobre ; que ninguem lhe tira o ser de moeda: 
que o cobre legal continuará a ter curso ; e que 
emquanto ao seu valor, que não é isso depen
dente de ninguem, e sim de uma serie de cir
cumstancias, que forma urna cadêa, cujo r e
sultado será o seu valor intrinseco. 

O illustre orador continua a responder aos 
outros argumentos do Sr. Vasconcellos, com
batendo a idéa do resgate, e oppondo-se á 
creaçllo de novos impostos para este fim. 

O SR. PRESIDENTE depois de uma hora nomêa 
a deputaç!tO para receber o Sr. ministro e se
cretario de estado dos negocios da fazenda, o 
qual entra na casa com toda a formalidade do 
estilo, toma assento, e faz a leitura da pro
posta. 

PROPOSTA. 

" Augustos c rlignissimos senhores repre
sentantes da nação. 

,, As despezas fixadas pela lei do orça
mento para o conente anno füianceiro, e au
torisadas por varias outras disposições legis
lativas, e as que exigem as circumslancias 
exlraordinarias do imperio ponderadas na 
mensagem da regencia, superão notavelmente 
a receita presumivel deste mesmo a nno. Pela 
demonstração junta vereis, senhores, que o 
deficit em questll.o, sem fallar no credi to 
pedido pela repartição da guerra, é orçado 
em mais de 5,000:000$ ; mas se allender
des a que a despeza eITectiva necessaria
mente ficará áquem da fixaç!lo legal em 
muitos artigos, quando mesmo a rec:eita deste 
anno não apresente por outra parte todo o 
augrnento que razoavelmente se deve esperar 
do progresso da nossa industria, convireis 
comigo, que o deficit real n!10 podará ex-

ceder á quantia de 4,000:000$, que ao cam
bio de 37d prefaz exactamente t, 600,000. 

" Cumpre aqui notar, senhores, para bem 
caracterisar-se a natureza de semelhante de
ficit, que nelle se comprehende, além de 
avultadas despezas internas novam ente ac
crescidas, taes corno, o augmento de venci
mentos á magistratura, o credito extraordi
nario dado á repal'tição da marinha, e opa
gamento das presas do Rio da Prata, toda 
a divida atrasada dos emprestimos brazi
leiros, consistindo esta na importancia de 
um semestre de juros por cauçM, e da 
amortisação que deixou de ser feita desde o 
anno de 1830 até o primeiro semestre de 
1833, e que importa por si ~ó á somma 
de !, 312,589. 

« Entre os differenles meios, que se podem 
offerecer para occorrer á este deficit, dous 
se apresenlão, conduzindo directamente ao 
mesmo fim, a saber : 1° a antecipaçl\o da 
receita por uma prudente emisi,ão de bi
lhetes do thesouro realisaveis .dentro de 
certo prazo e vencendo um dado interesse : 
2° uma operaçno de credito propriamente 
dito, na impol'tancia do· mesmo deficit. O 
primeiro destes meios seria pelo lado eco
nomico, e a outros respeitos preferível ao 
segundo, . tendo-se em vista o augmento pro
gressivo das renda<; do estado ; mas nas cir
cumstancias actuaes eu o considero mui pl'e
cario, e de arriscado emprego em razão do 
estado incerto do nosso meio circulante, cujas 
variações produzem um desregrado etfeito 
sobre o curso dos papeis de credito de qual
quer natureza. Resta pois o segundo, que 
hoje poderá realizar-se debaixo de condições 
muito mais vantajosas do que em épocas an
teriores, se, como é indispensavel, stia au
torisação legal, fôr acompanhada de urna 
renda especial para esse fim. A vós com
pele privativamente, senhores, a iniciativa 
sobre a creaçll.o desta renda. 

,e Augustos e digníssimos senhores represen
tantes da naçao, á vista da exposiç!lo que 
acabo de fazer-vos, eu venho, ele ordem da 
regencia, em nome do Senhor D. Pedro II, 
apresentar a seguinte proposição : 

ct Artigo unico. O governo fica autorisado 
para occorrer ao deficit do anno fin anceiro 
de 1833 a 1834, o qual depois de effectuado 
será inscripto no grande livro da divida pu
blica. 

« Rio de Janeiro 30 de Agosto de 1833. 
- Oandido José de A1·aivo Vianna. » 
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DEl!ON'STRAÇÃO DO DEFÍCIT PRESU![IVEL NO CORRENTE ANNO FINANCEIRO DE 1833-1834 

D e8J)eza orçada 

Importancia da despeza geral fü::ada peln lei 
para o com"nle anno de 1833 a 1334:. 10,787:083$000 

Importancia da despeza provincial em o 
dito mino. . . . . . . . 2,191:885$000 

DESPEZA ACCRESC!DA 

Pelo ministerio do imperio 

Importancia da despeza de instrucção publica, 
calculada segundo o projecto do orça
mento já vencido na camara dos depu
tados. . . . . . . . . . . . 

Pelo miniaiel'io da justiça 

Importancia da despeza autorisada peloart. 70 
da predita. lei, calculada segundo o pro
jecto t!o orçamento já vencido na camara 
dos deputados para o pagamento de gra
tificações a instruclores, soldos a corneias 
e mais expediente da guarda nacional. 

Idem da dita com a reforma de relações, cal-
culada pela dila maneira. . . . . • 

Idem da dita com as justiças territoriaes. • . 

Pelo miniaterio dos negocios estrangeiro8 
Importancia da differença entre o cambio pur 

por qne foi calculado o pagamento tia 
quantia votada para este ministcrio e o 
de 35 que e o cambio medio presumivel, 
e pelo qual tem de ser elle efiectuado. 

Pelo ministerio da marinhei 
Importancia do credito concedido a este mi~ 

nisterio (na lei da fixaçao das forças 
para 1834 a 1835) mas que deve ser 
realizado neste anno para circumstancias 
extraordinarias. . . . . . . . 

DIVIOA EXTERNA 

Pelo mini.sterio dafazenda 
lmportancia da differença resultante do 

cambio a 40 por que forão orçadas, e o de 
35 por que terãO de ser pagas as ~ 
404,320 com que as províncias devem 
concorrer para o pagamento da divida 

· externa, por ser este e não aquelle o 
cambio medio presumivel. . . . . . 

Impo1·tancia necessaria para realizar a caução, 
ou o deposito de um semestre de juro, e 
amortisaçM dos emprestimos br~zileiros 
por se haver applicado ao pagamento dos 
semestres de Abril e Outubro passado as 
apoiices do mesmo emprestirno que 
existião ainda, e que a lei designára para 
essa caução, no valor real de ;€ 50,816. 

------- · 12,978:968$000 

134:800$000 

60:026$000 
156:478$000 

346:560$000 

348:445$000 

159:000$000 

351:304$000 

75:885$000 

432:000$000 

695:005$000 13,997:157$000 
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Transporte. • • . 695:005$000 13,997:157$000 

CommissM pela cobrança das letras em que 
esta remessa se ha de effectuar. . . . 

Importaocia da amortisação perlem>,ente ao 
anno de 1832, e ao 1º semestre de 1833 
dos emprestimos brazileiros (por haver 
a lei unicamente votado o pagamento da 
amortisação em alrazo pertencente ao 
anno de 1831) aggregando-se-lhe a des
peza de um oitavo de indispensavel cor
retagem ,t 66,914. . . . . . . . , 

Importancia dos juros do capital já amorti
sado, o qual pelo contracto deve ser 
accumulado á amortisação annual, e 
nella empregado, importando com o 
premio da corretagem ;t 60,172. . . . 

Idem da commissão pela cobrança das letras 
em que forem feita;; as remessas, e mon
tará a .t 1,270. . . . . 

Total da despeza accrescida com a divida 
bt'azileira externa. . . . . • • . 

DIVIDA INTERNA FUNDADA 

Impor!ancia do juro de 6 % o capital de 
7,200:000$, somma total vo\acl::i nara o 
pagamento das presas reclamadas,· e que 
não foi comprehendida no qu::;.deo do 
_orçamento da divida interna para o anno 
financeiro de 1833-1834. . . . .. 

Idem da sua respectiva amortízaçao a 5 º/0 • 

Importancia do juro de 6 °lo o capital de 
4,764:000$, impor!ancia das presas in
glezas, cuja 1íquidaçll0 está finalizando ~ 
cujo juro, segundo os ajustes, deve ser 
contado desde o lº de Julho de 1832, e 
ha de ser pago pela caixa da amortizaçll.O. 

Idem do juro de 5 °/. sobre o capital de 
735:000$ que se podel'á liquidar e pagar 
no corrente anno financeiro, pertencente 
á divida fluctuante na côl'le e nas pro-
vincias ............. . 

Amortizaçs.o correspondente . . . • • . . 
Importancia do juro de 5 °/. sobre o capital 

de 39:800$ emittido em apoiices no anuo 
de 1832 a 1833 para pagamento da di
vida fluctuante, comprehendida a respe
ctiva amortização. . . . . . • . . . 

3:484$000 

458;838$857 

412:608$000 

8:708$571 
883:639$428 

. ................ 

432:000$000 
39:600$000 

----- 471:600$000 

285:876$000 

36:750$000 
4::050$000 40:800000 

2:208$900 

Total da despeza accrescida á divida fundada. 
DIVERSAS DESPEZAS 

Importancia a despender com a casa da moeda 
no caso de ter lugar a sua reforma no 
corrente anno. • • . . . • • • . . 

Idem necessaria para a substituiyão ultima
tnente decretada das notas do banco em 
circulação . . . . • • . . - . . . • 

200:000$000 

20:000$000 

1,578:644$428 

800:484$900 

220:000$000 

16,596:286$380 
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Transporte. • • • 
A DEDUZIR 

lmportancia e differença, que resulta entre a 
quantia de 1,004:836$184 somma pe
dida no orçamento pi.Ira o juro e amorti
sação da divida interna fundada e a 
quantia de 1,241:986$ votada na lei para 
pagamento destas despezas, já com at
lenção a differenças que apparecessem 
no exerci cio do anno neste objecto. 

Despeza total. • 

RECEITA 

Importancia da receita orçada na lei. . . . 
lmportancia a deduzir, de menor receita do 

que esta, que a lei calculou : mas que 
não é presumível, por isso que excede em 
muito á receita dos 4 annos precedentes, 
que foi, a saber : (tabella A e B). 

Em 1829 a 1830 deduzidas as rendos cessadas 
moeda de cobre, etc. . . . . . • . . 

Em 1830 a 1831. . . . . . . . . . . , 
Em 1831 a 1832. . . •.... , ... 
Em 1832 a 1833. . . . . • . . . . , . 
O que produz um lermo media de 10,853:222$, 

e que muito se approxima ao rendimento 
de 1832-1833, que por mais proximo á 
época corrente, é o que se toma por base 
do calculo ilctual. , . . . . . , 

Deficit presu mivel no corrente anno. . . , 

13,386:000$000 

10,413:390$000 
10,817:176$000 
10,011:740$000 
11,170:583$000 

2,215:417$000 

.16,596:286$380 

237:149$816 

16,359:136$512 

11,170:583$000 

5,188:555$,312 

cc N. B. Não se faz mençil.o da quantia nccessaria ao minislcrio da guerra, na fónna tl,1 s1.in 
proposta, por n!\o ler ainda passado nas camnras legislativas. 

"Thesouro nacional, 30 de Agosto de 1833.-0 inspcclor gernl i11lcrino, .Alc.,:,wtl1·tJ 
JJfariu de iJfariz Sarmento. » 

RENDAS QUE 1•'01\ÃO ABOLIDAS, UU <.alSSAHÃO AN'l'll3 DO lº m: JULIIO DE J.8:12 J•: HECEJ'l':\S IJIVfmSAS QUE NÃO 
CONS'l'J1'UE~I RENDA, E Sll DEVEM llLIM!NAll DOS OALAN~:os tu:$1'llt.:'L'IVOS PAHA 3E l'OD!fü l•'AZEI\ A 
COMPAR,\ÇÃO CO!ll A RENDA DOS ANNOS SEGUINTES: 

Ordinaria 
Direitos de escravos novos. 
Subsidio do algodao. . . . . 

* ,do assQcar ..... 
(do tabaco. . , . . . . . . 

Policia, escravos por orçamento . . . 
Direitos de ditos para terras mineraes. 

« territoriaes. . . . . . , . 
" . de entradas para o interior. 

Dizimo do pescado. • . . . . . 
Guarda costa ..... . 
Meios soldos. , . . , , 
Pensào para a eapella . . 
Carnes seccas importadas . 

• Sessão do 1° de Julllo de 1533 em diante, 

1829-1830 
1,508:824$123 

660:620$510 
166:872$486 
16:020$357 

180:000$000 
40:837$500 
12:837$978 

150:751$530 
10:746$044 
23:139$665 
16:265$917 
5:117$761 

24:577$656 

1830-1831 
44:982$566 

681 :293$160t 
404:559$233j 

10:592$605 
,10:157$567 

8:118$000 
30:852$970 

183:800$4 7 4 
16:412$284 
29:503$750 
17:820$815 

9:896$905 
36:423$200 

1831-1832 
19$300 

185:653$559 

5:657$144 
30:191$465 

8:388$000 
57:878$332 

117: 144$129 
20:413$686 
25:865$465 
3:713$811 
5:345$227 

30:701$600 
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Exlraord,inaria 

Depositos diversos. . . . . • . 
Moeda de cobre. . . . . . . . 
Apolices emiltidas para a divida. 
Ditas vendidas para o deficit. . 
Supprimento pór emprestimo ...... . 
Venda de barras de ouro de annos anteriores. 
Emprestimos de .C. 400,000. . . . .... 
lndemnisação de saques. . . . . . 
Siza lha de cobre. . . . . . . . . 
Exlraordinaria da caixa de Londres. 
Venda de moeda de onro e prata. 
Saldo, de contas de lhesoureiros. 

106:05'1$104 
3,495:278$368 

43:200$000 
1,875:000$000 

174:248$188 
291:066$765 
879:418$533 

63:375$442 

540:653$345 
2,468:349$209 

156:400$000 

345:912$473 
407:735$360 

189.710$493 
57:760$000 

355:575$940 
50:745$334 
71:H22$731 

52:766$354 
589:537$gso 

82:000$000 

302:647$410 
17:945$476 

116:636$747 

9,744:258$927 6,158:588$614 1,652:605$685 
Receita segundo os balanços. . . . . . . 20,157:649$073 17,975:765$046 11,654:346$000 

10,413:390$146 11,817:176$432 10,011:740$315 

N. B. Além das rendas acima enumeradas, cessari:lo e se abolirão outras, que por serem 
de pouca importancia não se tomarão em consideração. 

D 

RECEITA DO JAIPERIO NO ANNO FJNANCEIRO DE 1832-1833, SEGUNDO OS BALANCETES 

RECEBIDOS AT~; HOJE (23 DE JULHO DE 1833) 

Rio de Janeiro . . 
Baliia ...•.. 
Sergipe. . . . . 
Pernambuco. 
Parahyba. . .. 
Rio Grnnde do N orle. 
Piauhy. . ... 
l\faranh!lo. . •. 
Pará. . .... 
Snnta Calharina. 
S. Pedro .... 
Minas.. • . . . . 
Goyaz. . . . . . . .. 
Malto Grosso. . . . . . . . . . . . . . 
(1) Espfrito-Santo, pelo balanço de 1831-1832. lS. Paulo, pelo orçamento de 1834-1835 
(2) Alagôas, pelo balanço de 1831-1832. . 

Ceará, pelo dito. • . . . . . . . • . 

24,000 quintaes de páo-l:!razil a ,t. 1,,17,, 
,t. 14,400 que ao cambio de 35 im-
porto.o em. . . . . . . . • . . . . 

8 mezes 
10 )) 

2 )) 

10 )) 

10 )) 

9 )) 

8 )) 

8 )) 

10 )) 

7 )), 

6 " 3 )) 

No anno 

. . . . . . . 5,081 :314$157 
1,361:933$016 2,042:899$524 

77'.988$003 93:585$603 
160:273$611 961:641$666 
86:063$114 103:276$736 
33:!)37$884 40:725$460 
37:432$350 40:909$800 

358:679$095 538:018$642 
197:100$194 295:650$291 
51:060$532 61:272$638 

244:571$312 419:26,5$106 
507:840$912 

14:013$830 28:027$660 
4:006$332 16:025$328 

93:168$171 
299:730$000 
130:860$-937 
102:906$264 

10,866:125$895 

304:457$142 

11,170:583$037 

(1) Comprehemle o districlo ele Campos, que ainda não estava unido ao Rio de Janeiro. 

(21 Ainda nuo ha balancetes destus províncias, 
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Retirando-se o Sr. ministro com as forma
lidades com que en!rár1.1, é a proposta re
mettida á comrniss::to de orçamento. 

Continuando ii discussilo interrompida, offe
recem-se as seguintes emendas : 

« llrt. lº. Em lugar de dous mezcs, di
ga-se até tres mezes. - Carneiro da Cimha. » 

« Ar!. 2º. O padrão monetario de ouro 
é 3$200 por oitava de 22 quilates, e de 
pra!;) de 200 reis por oilnva e de onze di
nheiros. Salva a redacç!l.o. - Carnei1·0 da 
Gim/ia. 11 

cc Emenda substitutiva: 
,e Art. l''. O governo em prazo fixo e im

proroga vel annunciado :niles, fará substituir em 
todo o impel'Ío toda a moeda de cobre de 80 
e 4D rs. por cedu1as provinciaes, tirando 10 º/0 

de toda a quantia que receber ; estas cedulas 
serão substiluitlas por no!&s proviHciàes de 
1$, 2$, 5$, 1()$, 50$, lOGt \é\ 2GG(tO<l0. 

cc Art. 2°. A moeda de cobre conhecida
mente falsa, ou por sua imperfeição ou por 
lhe falt1.1r a oitava parte do pezo le11;0.l, será 
cortada e entregue a seus donos, ou paga 
á razll.o de 320 reis a libra. 

e, Ar!. 3". Conhecida essa operação só cor
reráõ como moeda clP. troco as moedas de 
cobre de 20 rélís e 10 réis pela metade de 
seu valor nominal ; mas ninguem será obri
gado a recehe!-a :>.cima tle dez lostoes em 
cad11 pagamento. 

. ,e Art. 4". A moeda nacional de ouro de 
22 quilates, será recebida á razno de 3$200 
cada oitava, e todas as mais de ouro ou 
prata nncionaes, ou estrangeiras co1·1·erâõ pelo 
valor relativo, que com aquclh, tiverem no 
mercado. 

e< Art. 5". Toda a rnocdii de cobre tirada 
da circulaçãQ será. vendida, e seu producto, 
assim como o dos impostos abaixo decla
rados, se1·á empregado cm recolher us notas 
emitlidas, ou parte do cobte restante, prefe
rindo a que estiver mais depreciada, nté res
tabelecer ao par acima fixado. 

cc Ar l. 6°. Todos os crn pregados Jlublicos 
ou outros, que por qualquer titulo i·ecebem 
dinheiro da nação, q\le tiv1crem 300$ á 600$ 
pagaráõ no recebimento 3 °/. ; de 600$ á 
1:000$, 5 º/0 ; de 1:000~ á 2:000$, 7 º{0 ; de 
2:000$ á 3:000$, l O % ; e de ~:000$ pa1·a 
cima a 15 °fo. 

<e Art. 7·. São taxados em o equivalente á. 
12 dias de serviço todos os escrnvos maiores 
de 12. Mmol;, e menores de ô(), em estado 
de poder trabalhar, que residem, ou se oc
~upno, nas tidades, villas e maís povoações do 
JlnpCl'IO, 

cc Art. 8". A luxa do sello, como da la
bc\la. 

<e .Art. Bº. O gove1·no dará os regulamen-

tos necessarios para a boa execuç:10 · da pre
sente lei. 

o SR. VASCONCELLOS pede a palavra para 
responder ás ob,iecções do illustre deputado 
o Sr. Montezuma e assim o pratica. 

« Camara dos depulados em 30 de Agosto 
de 1833. - .A. P. de Barros. >i 

Dada a hora fica adiada a discussão, 
O Sn. PRESIDENTE dá para ordem do dia 31 

do corr<:nte, a mesma <la presente sessl\o. 
Levanta-se a sessão ás 2 horas e 1/4 da 

tarde, 

PRESIDENCIA DO SH. LIMPO DE ABRE!J 

Sunrnwuo.- Expediente. - Ordem do dia.
Prnjeclo sobre u moeda de cobre, 3" discussão. 
- Di8cursos do.s Srs. Hollandft Ccivalcant·i 
e Fen·eira Frcmçcl. - Vota.ção. 

A's 10 horas e 1 /4 r,berta a sessi.l.O, com
parecem 70 Srs. deimtados. 

F,dtno com causa participada os Srs. Re
br.l1o, Moura, Carv:::lho, Bello, Limpo, Belizario, 
Ferreira da Veiga, Junqueira, Simões, Corrêa 
Pacheco, Antonio Amaral, Ledo, Baptista de 
Oli~eira, Araujo Viann:. e Paula Araujo; e sem 
ella os Srs. Corrêu de Albuqueraue, Lino, 
Pinto Coelho, Gowes da Fonseca, Pinila Albu
querque, Almeida Torres, Alves Branco, Cle
mente Pereira, Baptistu Pereira, Deos e Silva 
e L8.cerda. 

Aberta a sessao, é lida e approv:ada a acta 
da antecedente. 

EXPElllEN1'E 

O SR. SECRETARIO ·Ünoruco Mi;:NDES lê os 
seguintes officios : 

Do ministro da justiça, acompanhando o 
officio do presidente da pi'ovincia do Mara
nbr10, com a copia <ln acta da sessão <lo con
selho sobre o ternpo, em que deve copiar o 
vencimento dos ordenados ultimamente arbi
trados aos desemhargadol'es e jnizes de direito. 
- A' commissao de pensões e ordenados. 

Do secretario do senado, respondendo que 
a reunião da assem biéa iieral terá luiar deµois 
de concluída ali a 2" discussão da lei do orça
mento, e Gue com participação se fará aviso · 
do dia destinado para a mesma remo~ã.o. -
Fica a camara inteirada. 

Reroetle·se á commis$!io de marinhl\ e guerra 
o rcquel'irnenlo de Jacinlho José e OLtlros ma
rínl1eiros <lc prolissno em que penem 0 paga-
mento das soldaclus que se lhes devetn. , 
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ORDEM DO DIA 

Continuação da terceira discussão ácerca do 
projecto sobre a moeda de cobre, e mais 
emendas apoiadas. 

O Sr. liolla.nda Cavaloanti diz . que esta 
é a terceira discussão de um projecto vindo 
do senado, a qual fôra regeilada completa
mente, substituindo-se-lhe apenas urna emenda, 
ou duas ; que nesta discussão se tem apresen
tado tantos projedos e tantas emendas, que 
acl1a que para a melhor ordem da mesma, se 
deve estabelecer a questão preliminar, se se 
deve, ou n!lo resgatar o cobre ; que a questão 
pois é esta ; e que suppõe que a sua conse
q uencia seria o adiamento da materia para ir 
todo o projecto á commissão, afim de melhor o 
organisar : diz mais, que fôra de opiniM, que 
se regeitasse in limíne o projecto do senado, 
e que quasi foi esta a opinião de toda a camara; 
mas que n!lo sabe por qne acaso este projecto 
passoll á terceira discussão com uma pequena 
emenda : que em rigor elle nllo póde ser adop· 
lado, porque é um pl'Ojeclo de impostos, e qne 
invade a iniciativa desta camara ; porém que 
esta camara n!lo insistira sobre esta i n vasil.o do 
senado. 

Aqui o illustre deputado demonstra a utili
dade da fusl.\o das camaras, e diz que a con
sliluiçno o que quer é que a lei seja feita pela 
maioria dos representantes da nação. 

Continuando a fazer varias observações sobre 
a materia, declara, que não confunde theorias 
com systcmas, nem systemas com opiniões ; e 
que expender simplesmente os motivos, que 
o convencem ; que cumpre por tanto saber-se 
se é necessario resgatar o cobre: e que a pri• 
meira questão, que se deve fazer, é pois saber-se 
se o resgate é utíl, e que depois de provado, que 
elle é necessario, se devão enl~o approvar os 
melhores meios para o fazer : qnc ainda se no.o 
póde saber se elle é necessario, mas que com 
isto nllo quer dizer que elle sejfl, ou que nl.lo 
seja : qne se dirá, que o sangue ha de correr na 
Bahia se ntio se tomar uma medida a respeito do 
cobre ; e que elle deputado responde, que o 
sangue ha dous annos corria na sua província, 
e que ainda corre actualmenle ; que tem corrido 
na província de Minas e do Pal'á ; e qne se elle 
correu em Minas, na sua provincia e no Pará o 
governo tem a culpa ; que pois se não póde 
fazer maior injuria á província da Bahia, que 
dizer-se, que alli ha de correr o sangue pot· 
causa do cobre ; e que esta província nao se ha 
de manchar, por causa da perda do cobre, que 
esteja na mão de 4 indivíduos. 

O illustre orador continua discorrendo neste 
sentido, pretendendo demonstrar que a Bahia 
nll.o pratica o facto, que alguns Srs. deputados 
receav[o ; e continua a fazer muitas observações 
contra o resgale, declarando que o remedia á 

T(.;MO ll 

moeda de cobre, se hade achar no estabeleci
mento do banco, cujas vantagens l1ão de ser 

· grandes ; e conclue votando contra o projecto e 
todas as emendas. 

O Sr. Soares da Rocha declara, que a Bahia 
nilo pede o resgate do cobrn; o que pede é um 
meio que a tire do estado de violencia em 
que persiste a respeito da circulação da moeda 
de cobre ; e que por isso vota pelo projeclo do 
Sr. Rebouças. 

O Sr. IIollanda. Ca.valca.nti diz que pelo que 
acaba de ex pender o illustre depntado, se de
monstra, qne a Bahia o que pretende é um re
medio ao meio circulante, e que este só se 
conseguirá., com o estabelecimento de banco. 

O illustre deputado continua a · sustentar a 
sua opini!l.O contra o resgate. 

E' apoiada a seguinte emenda : 
rc Ao § l º do art. 4º da emenda do S1·. de

putado Rebouças, em lugar das palavras -
computado o ouro á 3$200 - diga-se - com
putado o ouro á 2$500 e a prata na mesma 
razilo. 

« Camara dos deputados em 31 de Agosto 
de 1833. - Paraiso. 1, 

O Sr. Ferreira França discorrendo sobre a 
mate>,ria, oppõe-se á idéa do resgate ; e diz que 
nesla questão se oppõe á opinião de seu 
filho e que oppondo-se á opinião delle, oppõe-se 
á opinil!.o de todos os Srs. deputados ; e vota 
para que as moedas de cobre sejão recebidas 
nas estações publicas pelo valor do mercado, e 
para que se dê a verdadeira difiniçilo do que 
é a verdadeira moeda de cobre; manda á 
mesa uma emenda redigida neste sentido, a 
quul é apoiada : 

« Art. A moeda de cobre, será admit
tida nas estações publicas e dellas emillidas 
pelo seu valor corrente no mercado. 

cc Art. E' moeda falsa de cobre, aquella 
que n!l.o é feita de cobre sincero, ou aquella 
cujo cunho ou pezo ou dimensões silo diversos 
do cunho, peso ou dimensões com que o go
verno emitlio. - Ferreira F1·ança. >> 

E' julgada finda a terceira discusafl.O do pro
jecto. 

Antes de se procederá votaçl\o, o Sr. Hen
riques de Rezende pede a palavra pela ordem, e 
diz que não exige a votaçilO nominal, mas que 
pede que se faça expressa declaraçuo na acta 
dos Srs. deputados, que volarllo pró e contra. 

O Sn. V1cE· PRESIDENTE diz que nrw pode fazer 
esta declaração, sem que a volaçno seja no
minal ; e manda ler o que diz o regimento a tal 
respeito. 

Depois de um CUl'lo debate é posto a votos, se 
a '\'otução deve ser nominal ; a camara resohe 
negativamente, 

2'7 
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E' posta á votaç1l.o a emenda do Sr. Ferreirn 
França e nlio se approva. 

Põe-se á votaçno a emenda do S_r. Rebouças, 
que reduz o valor do cobre á metade elo actual, 
e nil.o se approva. 

A emenda do Sr. Par:i.iso nil.o e approvada. 

E' offerecida á votaçao uma emenda para que 
os possuidores da moeda de cobre no espaço de 
2 mezes a possa.o recolher ás respectivas the
sourarias provinciaes, reu:bendo cedu las re· 
presentando o rnesmo valor por que o governo 
a emillio, deduzindo-se 5 % para a fazeuda 
publica. 

E' approvada. 

Tambem se approva outra emenda, para que 
de hora em diante n1l.o se admitta nos paga· 
menlc;s legaes, nil.o havendo declaração anterior, 
o cobre, mais do que atb á quantia de 1$, etc. 

T,1mbem se approva outra emenda para que 
os possuidores destas cedulas as possa.o con
verter no dinheiro que ellas representão. 

E' approvada outra emenda para qL1e as ce
dulas sejao admittidas, como moeda, nas esta
ções publicas das respectivas provir1cias, etc. 

SilO approvadas outras emendas concernentes 
a substituição do cobre por cedulas ; etc. 

Todas as emendas sobre o resgate do cobre 
e creaçii.o de impostos, silo regeitadas. 

E' igualmente approvada uma outra emenda, 
para qne aos falsi(l.ea,lores da moeda, de. ce
dulas ou notas, lhes seja applicada a pena de 
galés, no uuplo que determirn, o codigo ; e de 
degredo pDr toda a vida, nD caso de reincidencia, 
além <.lo perdirnenlo de todos os utensilios, etc. 

O projecto é adoptado pela camara com as 
emenda;; approvadas. 

Vêm á mesa as seg11íntes declarações de voto : 

" Declarnmos que votámos contra o projecto 
vindo do senado e contra as emendas, que 
nesta camara rorão feitas ao mesmo prnject.o 
sobre a emissão, ou SL1bstituição da ac:tual 
moeda de cobre. - Catmon. -- 1vfuniz Bar
reto. " 

(( Declaro que votei pelo resgate.- Vaacon
cellos. " 

O Src V1cE-PRESIDENTE dá para ordem do 
dia 2 de Sêlembro. 

3" discu,;:;rto do projecto de lei, que taxa o 
sub,iúio dos deputado:; para a futura legisla
tura, e o mais q110 vi8r p,1t"ct a presente 
sessão. 

Levanta-se a 'õeõsão as 2 horas e 1/4 
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1833 
GAMARA DOS SRS. DEPUTADOS 

Sessão e1n :2 de Sete01b1·0 

PRES!DENCIA DO SR, LrnPO DE ABREU 

SumrARIO.- Expediente.- Ordem do dia.
Subsidio dos dt3putados.-Amnistia aos re
beldes de Pane.llas.- Discursos dos Srs. Hol
landa Cavaleant-i e Ou,stodio Dias.- Acldi
t-i-uo ao orçamento.- Vota~·ão. 

A's 10 horas, feita a chamada, comparecem 
77 Srs. deputados. 

Faltão com causa participaria os Srs. Moura, 
Manoel lgnacio de Carvalho, Bello, Junqueira, 
Paula Simões, Corrêa Pacheco, Lédo, Paula 
Araujo, Vasconcellos e Araujo Vianna ; e sem 
ella os Srs. Luiz Cavalcanti, Corrêa de Albu
querque·, Montezuma, Lino Coutinho, Pinto 
Coelho, Gomes da I?onseca, Pereira Ribeiro, 
Sá Ribas e Vallasques. 

Aberta a sessao, é lida e approvada a acta da 
antecedente. 

EXPEDIENTE 

O Sa, lº SECRETARIO lê os seguintes oflicios : 
Do ministro interino da justiça, remettendo 

um officio do bispo do Maranhão, em execuçM 
das ordens que lhe haviilo expedido na confor
midade do officio desta camara, dirigido ao go
verno em 18 de Abril proximo passado ; assim 
como outro officio do presidente daquella pro
víncia, sobre o achar-se no exercício de vigario 
da fi'eguezia da ConceiçM, um sacerdote que se 
diz ser estrangeiro.- A' commissao de con
stituição. 

Do ministro da fazenda, em resposta ao 
officio desta camara de 29 do corrente, accres
centando que no thesouro não consta, que 
em província alguma do imperio se cobrem os 
direitos de que trata o mencionado officio.- A' 
secretaria, para ser presente á quem fez a t·e
quisiçllo. 

São remettidos á commissão do banco uma 
represeutaçao da commissãO liquidadora do 

mesmo, e á 3" commiss!l.o de fazenda de uma 
outra de Guilherme Young. 

O Sn. REZENDE na horn dos requerimentos 
pede a palavra e manda á mesa um artigo ad
ditivo para se juntará. lei já vencida e adaptada 
sobre o meio circulante. 

O Sn. PRESIDENTE diz que não póde acceitar 
o artigo, por ser contra o regimento, visto nao 
estar cousa alguma á tal respeito em discussão. 

O Sr. Carneiro da. Cunha. pede a palavra, e 
diz que o nobre orador da deputaçao que tinha 
ido ao senado, fizern. o seu discurso em pé, 
porque gnerendo-o fazer sentado, o presidente 
do senado o mandou levantar : que se lem
brava, que duas deputações, por iguaes mo
tivos, que já em outros tempos havi!lo se di, 
rígido ao senado, os seus oradores fallárllo 
sentados ; que nisto elle deputado não culpa o 
nobre oradot· da depulaçi\o de ql1e falia ; que 
é por tanto de necessidade que isto se tome 
em considcraçi\o, e que não haja primazia al
guma de dil·eito de urna para outra camara. 

Diz mais o illustre deputado, qne tinha que 
apresentar uma resoluçao sobre redacções, pois 
que estando estabelecidos os jurados, julga nc
cessario tratar deste objecto ; e que convinha 
que houvessem mais quatro relações, porém 
ni:lo com t!lo grande numero de desembarga· 
dores, como o seu coll ega cx-mini:;tro, no, 
meára para a relação desta côrte. 

O SR. PRESIDENTE pondera ao illustre depu· 
lado, que hoje uM é o dia proprio para a lei· 
tura de resoluções; e que só se elle propuzesse 
a urgencia. 

A urgencia é proposta pelo Sr. deputado 
Carneiro da Cunha. e sendo apoiada, é discu
tida; pomlo-se á votaçll.O na.o passa. 

ORDE!-11 . DO DIA 

Entra em 3" discussão o projecto que taxa o 
subsidio dos deputados para a seguinte legis
latura. 
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Vêm á mesa e sâO approvadas as seguintes 
emendas; 

« Offereço como emenda ao art. 2º, o art. 2º 
da lei aclual.- Carneiro Leão. » 

« O subsidio dos deputados para a fulurn le
gislatura será de íMOO$ ; o mais corno na lei. 
-Rezende. » 

Terminada a discuss :10, é o projecto appro
vado com a emenda do Sr. Carneiro Lcno, fi
cando rejeitada a do Sr. Rezende, e depois o 
mesmo projec!o adaptado e remettido à com-
missao de redacção. _ 

O SR. PRESIDENTE declara outra vez em dis
cussão o projecto do senado sob n. 105 deste 
anno, cuja adopção se tinha julgado empalada 
antecedentemente, e posto á votaç1l.o é ada
ptado e remettído á commiss:10 de redacçll.o 
com as emendas approvadas. · 

O SR. REZENDE pede urgencia para p1·opü1· 
um projecto de decl'eto, concedendo amnistia 
aos revoltosos de Panellas, que sendo apoiufa 
e upprovada, é lido o projec!o nos se~uintcs 
termos: 

" A assembléa geral legislativa decrl'ln : 
« Al't. 1 º. O gCJverno fica auloriza(lo a cou

cedel' amnistia do mod<J que julg(lr con,·e
niente aos rebeldes de Panellas e di stridos 
comprehendidos naquella rebellino na provi11cia 
de Pernambuco e .Alagôas. 

(< Ar!. 2°. Se dentro do prazo 111arcado pdo 
· governo, elles se não apresent!lrem, e lnt·~nt·em 
as armas, o governo fica autorizado a empt·[·~111· 
contra os contu;nazes todos os meios co11'111-
cenles a acabar com e1\es, e com es:in girnrm ; 
fai::endo mesmo retirar daquellcs co11l01·110~ 
todos os moradores; assim como a chnm111• 1'ts 
armas toda a forca 11ecessaria das provi11ciw; 
visinhas. • 

"Art. 3º. Poderá autorizar o commantlunle 
das operações a obrar em tudo que conclur.ir 
a pôr termo á rebellí~o, independentemente das 
leis ordinarias da policia , suspendendo as ga
rantias para o unico effeito de prender quaes· 

· quer pessoas sobre quem recaião vehemenles 
indícios de connivencia com os rebeldes. 

(< Gamara dos deputados.-Henriqiies de Re
sende; · >i · 

Sendo posto á_ votação o projecto, para se 
saber · se acaso a ·camara julga qUe ellé contém 
materia de deliberação ; nno é approvado, isto 

· é, _não ·se julga ohjecto de deliberação. 
o SR. : CosrA FERREIRA E OU'l'ROS Sris. ÜBPU· 

l'ADOs, reclamn'o ·à·· verificação da vàfaçào, · e é 
respondido pelo ;Sr. secretario, que clla está 
verificada ille'gal. · · 

O , Sr., Rollanda Cavalca.nti p~de a 1ialavra 
. pela ordei,n : para. _Pr0pôr a urgcncia afim. de · 

apresentai' um pt'OJeclo, para• que se tu1lol'isc i 

o governo, afim de no espaço de tres mezes, 
elle conceda amnistia nas províncias que julgar 
conveniente, etc. 

A urgencia proposta pelo illusfre deputado é 
npoiada, e entra em discuss!l.o. 

O Sr. Hollanda Cavaloanti sustenta a ur
gencin, declarando· elle deputado, não ser vinga
tivo; e que quer dar esse poder ao governo; 
e lJ uc clle seja o responsa vel. 

O Sr. Custodio Dias, oppõe-se á urgencía, e 
diz, entre muitas cousas, que a um governo 
fraco se deve dar força, e concede autoridade 
pura perdoar. 

Depois de discutida a urgencia, é posta á 
votaçll.o e approva-se por 3'(l votos. 

I,ê-se a seguinte resoluç:J.o do Sr. Hollanda 
Cavalcanti: 

" A assem biéa geral legislativa resolve : 
" At'ligo uníco. O governo fica autorisado no 

esp:11;0 de lres mezes depoís da publicação da 
p1·(•sente resolução, a &rnnistiar todos os crimes 
plllilicos cm todas e quaesquet· provincias do 
i111pe1·io, segundo pedir o bem do estado.
./lo/1,rncla Cava7canti." 

Consultada a carnara, se julga esla reso-
1111,'~o objeclo de deliberação, decide-se negati
v,tmcnlc. 

l111lra em 2" discussão o projeclo n. 4, que 
se aeha junto á lei do orçamento co1n as 
c1t1endas apoiadas : termiúada a discussuo, são · 
appl'Ovados todos os artigos do projecto, jun
tu!llente com a emenda do Sr. Calrnon; ficando 
1·t•jcitadas todas as demais emendas e artigos 
nLlilitivos, resolve-se que fique para 3" dis-
1:11,sn.o ; e sendo requerida pelo Sr . . Caslw e 
Sill'r. a urgencia para entrar logo nella, é 
apoiada e approvada, e fica o projecto em 3" 
discuss!l.o com a emenda approvada do Sr. 
Calmou. 

Vêm a mesa, e são apoiados os seguintes 
u1·ligos additivos : 

cc Art. 1 º. O ajudante do lhesoureiro geral 
!'tirá em tudo as vezes deste, quando impedido. 

« A1·l. 2º. Nas aposentadorias reguladas pela 
lei de 4 de Outubro de 1831 devem contar-se 
os annos de serviço publico em qualquer re
pal'tiçno, comti>.nto que os serviços prestados em 
repartições differentes de fazenda, não hajão 
Lido alguma remuneração, ou possão servir de 
tilnlos para novas vantagens. 

,r Arl. 3°. Os emolumentos dos cifficiaes da 
secretaria do tribunal do thesouro serão d'ora 
em diante repartidos pelos mesmos officiaes, e 
fümo extensivos ás secretarias das thesourarias 
pmvinciaes _ _:_ Baptista de Olive-ira. » 

Vêm mais ii mesa as seguintes emendas :· 
" O:s empregados,que pela lei de 4 de Ou· 

lubro de 1831 rnccbem . seús ~rdenados • por 
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quar-1:eis,<lepois de vencidos, recebei-o-hão desde 
já mensalmente, depois do vencimenlo. Salva 
a l'tld acção . - Castro e Silva. " 

" Os inspectores da faienda da província 
sel'llO amovíveis da mesma fórrna, que sil.O 
todo:; os outros empregados de fazenda. Salva 
a retlacçllo. - Lobo de So-uzci. " 

« O goverúo é autorizado a augmentar o or
denado dos i nspectores de fazenda das prn
vincias de Goyaz, lYlatto Grosso, Sergipe e 
Piauhy, nllO excedendo o ordenado augmen
lado à quantia de 1:200$000. Salva a redac,;üo. 
-· Lobo de Souza. " 

« O governo é autorisado a restringit· o numero 
dos empregados propostos, e _nomeados pelas 
thesourarias pmvinciaes na fót·ma da lei de 1! de 
Outubro de 1831.-S. R.-Casfro e Silva,,, 

« A disposição do artiio que autorisa as 
npo;;entadorias dos empregados tle fazenda, en
tende-se dependente de approv,,ção da asse1t1· 
hléa geral, 110 que diz 1'espeito no ordenado dos 
11pu~e11lados.-II0Uanclct Cavalccmti." 

'J'crrninalla a discLissão, é o projecto appro· 
Vt\llo juntamente com as emendas do Sr. Hol
ln11dt1 e Castro Silva, que diz-os emprega· 
dos, elc.,-íican,lo rejeitados as mais emendas e 
artigos auditivos. 

Dada a hora, o Sr. presidente clá para ordem 
do dia 3 de Selembro : 

2• discussl\o da proposta do governo deste 
anno impressa sob n. 120, e o mais de hoje. 

Levanta-se a sess1ío ás 2 horas. 

Se!Ssão ean 3 de Sete~nbro 

PRESIDENCJA DO SR. LIMPO DE ABREU 

Su1,1~tAHIO.-Expediente.-Ainnistict aos rebel· 
de.s. -Di,ie,irsos dos Sr~. Ernesto Françil, 
Carnei't-o clct Cunha, Rebouças, Evar-isto, 
Rego Barros, Oustodio Dias, Cunha JJíattos. 
Gostei Fureira e Pereira ele Brifo. -Ordem 
do dia.-Pena de morte. ao,g escrwvos.- Aclia
mento da clisrmssão pela hora. 

Depois das dez horas, feita a chamada, com
parecem 77 Srs. deputados. 

Faltrto - com caL1sa communicada os Srs. 
Moura, Manoel Ignacio de Carvalho, Bello, 
Paula Araujo, Araujo Vianna, Junqueira, Paula 
Simões, Corrêa Pacheco, Lessa e Vallasques; e 
sem ella os Srs. Conêa de Albuquerque, Mon· 
tezuma, Soares da Rocha, Lino, Pinto Coelho, 
Manoel Gomes, Toledo, Sá Ribas e AI varenga, 

Aberta a sessão é lida e app1·ovada a acta da 
auteceuente. 

O S11. lº S1,:CRE1'AR!O d,1 conta dos seguintes 
orlieios : 

Do ministro do imperio, sujeitando á con· 
sideração da camarn uma postt1ra da carnarn 
municipal da villa de Mugé, tendente a cohibir 
no seu município o estabelecimento de aulas 
particulares sem prévia approvação de sens 
professore5. - Remelte-se á cornmissfw das 
carnarns municipaes. 

Do mesmo ministro, cobrindo nm anto
grapho da resolução da assem biéa geral, tornada 
sobre, outra do consellio geral da província de 
Goyaz, elevando á freguezia a capeila cnrada do 
Senhor do Bom-Fim; assim como outro da que 
desmembra da matriz de Sanl'Anna tia villa de 
S. José de Mipibú na província do Rio Grande 
do Norte, e eleva á igreja parochial a cape lia de 
Nossa Senhora do O' da povoação ele Papat·i, 
nas quacs a regencia, em nome do Imperado1· 
o Senhor D. Pedro II, consenle.-Fica a camarn 
inteirada, enviando-se os autographos para o ar
chivo. 

Dn rnini~lro tla fazenda, incluinJ0 uma 
proposta do conselho gel'al ela prnvinci,t ue 
J:viinas-Geraes, alternndo o decreto de 25 du 
Ontubro de 1832, qllf1 reforma a adminis
tração diamantina.-Vai a imprimil' a propostu. 

Do rnes1no ministro, snbmeltenuo ú Gonsi
deraçrto da camara o aviso de 21 de Outubro 
de 1761, que concede parn residencia do 
parocho da matriz da cidade do Desterro o 
hospital e capellinha, que foi dos extinctos 
jesuitas, cleclurando haver ordenado, que não 
obstante o citado aviso, se fizesse assentamento 
de taes edificios entre os proprios nacionaes', 
emquanto a assembléa geral rn10 decide, se 
deve, ou não subsistir semelhante mercê.-Vai 
á commiss~o de justiça civil. 

Do secretario do senado, participando lei
sido l:anccionada a resolução que autorisa o 
governo para fazer executar em todas as al
fandegas do imperio o regulamento de 25 de 
Abril, e additamento de 23 de Agosto do mrno 
passado.-Fica a camarn inteirada. 

Deixa-se sobre a mesa para quJ.n<lo se 
tratar das contas do tutor de Sua l:\fageslade 
Impel'ial uma representação da camara muni
cipai da villa do Príncipe, tendente a ser re
movido o mesmo tutor, e outra dita da camara 
municipal da villa Diamantina do Serro sobre o 
mesmo objecto. 

Ficão igualmente sobre a mesa, para quando 
se ll'atar da materia, os requerimentos de varios 
cidadãos dos municipios de Qlleluz e Ouro 
Preto, pedindo amnistia. 

Vai á commissão de justiça civil uma re
presentação do tenente-general Bento Corrêa da 
C:1mara, e á de petições outra dita de Manoel 
Rodrigues ue Araujo. 

O Sr. ll.ebouça.s pede a palavra e diz que 
manda á mesa uma representação do juiz de paz: 
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desta capital, pedindo amnistia á esta augusta· 
camara ; e como é grande, por isso a não lê. 

E' a seguinte : • 
« Augustos e dig11issimos Srs. representantes 

da naçn.o. 
" Os juizes de paz desta capital, abaixo as

signados, sentindo a impressno dolorosa que o 
sangue derramado, as perseguições, e toda a 
casta de calamidades publicas, têm causado no 
espírito publico desta capital, vêm em nome do 
povo, e escudados pelo § 30 art. 179 da 
constituiç!!.o do estado, exprimir os sentimentos 
de que elle se acha possuído. 

« Quando, augustos e digníssimos senhores, 
o povo do Rio de Janeiro esperava, que uma 
amnistia geral viesse derramar o balsamo da 
paz e da consolaç!!.o nas feridas, que ainda 
sangrão de tantos malfadados brazileiros ; vêm 
com a maior consternação, senão horror, que 
esta medida, que a polilica reclama, e a huma
nidade imperiosamente exige, se vai tornando 
cada vez mais serodia: em tal situaça.o os 
juizes de paz presentindo os males, á que as 
inimizades e a desesperação podem arrastar os 
seus comparochianos em detl'imento da segu
rança e tranquillidade geral de que especial
mente se ach!l.o encarregados, não devem 
mudos espectadores, com indiflerença crimi
no3a, deixal' de levantar neste augusto recinto 
com o maior respeito as suas debeis vozes, que 
s!10 as vozes do povo, a pedir que o poder le
gislativo prôva de remedio as commoções, que 
parecem imminentes e inevitaveis. 

,, Anima ainda aos abaixo assignados, para 
chegar á vossa augusta presença, o exemplo 
daquelles que têm solicitado do corpo legis
lativo, e do governo de Sua Magestade Impe· 
rial, que não perdôe aos seus infelizes compro· 
vincianos : julgando nosso o que é dos 
nossos, os juizes de paz; em nome do povo do 
Rio de Janeiro, vêm pelo contrario solicitar esse 
perdão, que como o íris da concordia vai 
encher de alegria todos os corações brazileiros, 
que deve honrar o alto poder que o concede, e 
tem de fazer uma época brilhante nos annaes 
do imperio. 

" Na.o é com medidas de terror, mas pela 
intima convicça.o, que o povo é determinado ao 
bem; a sanha géra odíos; só a beneficencia, e a 
generosidade produz amizade e respeito : é ma
xima de política constantemente reconhecida 
em todos os seculos, consignada em todas as 
historias, e referida por todos os escriptores : 
nenhum povo, senhores, se leva pela tyrannia ; 
emquanto a força é poderosa, conta-se com a 
obediencia ; mas se um momento ella deixa de 
operar com a mesma efficacia, a explosll.o é ter· 
rível, e o povo a quem a oppressll.o irrita, se 
arroja como uma torrente sobre tudo o que se 
oppõe ao sen curso arrebatado, 

« O interesse publico exige, que um grande 

numero de membros da sociedade não pereç!!.o 
nas prisões publicas, ou errantes nos paizes es· 
trangeiros, mendiguem um p!lo amargoso, 
quando aliás podino ser uleis a si, á suas fami
lias e á patría. 

" A amnistia é tanto mais necessaria, quanto 
uma grande massa de cidadnos na época actual 
se acha compromettida por opiniões politicas : 
Minas, Pará, Alagôas, Pernambuco, Ceará, Ma-. 
r1mhll.O e Bahia, e esta mesma capital, tem lu
tado nas commoções intestinas ; em todas ellas 
ha victimas que convém salvar. 

,e A nossa populaçll.o diminuta requer, que 
lhe dediquemos a maior altençllo ; . nós preci
samos de braços, e é um erro em política perder 
cidadll.os só por crimes de opinill.o. 

« Os crimes de opinia.o sáo os mais descul
paveis; s!I.O as mais das vezes involuntarias, por 
que nascem do entendimento; muitos são a 
elles arrastados por suggestões, e até mesmo 
por mal entendido amor da patria ; é contra a 
equidade se nãO contra a rigorosa justiça punil-os 
por taes erros. 

,e Nós necessitamos de força para vencer 
grandes obstaculos de toda a especie, esta força 
só póde prnvir da unill.o, e a unill.o só póde pro· 
duzir a amnistia geral ; abraçados com ella ve
remos os cidadãos perseguidos convergir para 
um centro commum, livres de terrores, e ven
cidos pela vossa magnanimidade. 

« A idéa de impunidade, com que se tem 
pretendido empecer esta medida benefica, deve 
esquecer inteiramente, quando se trata do bem 
de um grande numero de cidad!\os, quanto mais 
que o esquecimento generoso das culpas ou das 
faltas, é mais proprio para conciliar os animos 
daqilelles, que os commetterilo, do que me
didas de rigor; o cidadll.o perseguido e fugitivo 
tem dous grandes elementos que o movem a 
conspirar - a vingança e o desejo sempre 
activo de melhorar a sua condiçll.o, - em 
quanto que aquelle a quem um véo cobre os 
erros, e a sociedade estende uma ma.o. benefica 
e protectora, volta escarmentado e cançado da 
luta ao seio de sua familia. Accresce que a vi
gilancia da publica autoridade se emprega com 
mais efficacia sobre os que estao no meio da 
sociedade, do que naquelles que habit!!.o as 
trevas, e se asylilo nos esconderijos. 

" A clemencia do principe, diz Montesquieu, 
é necessario nas monarchias, em que se governa 
o povo pela honra. 

" O illustre Filangiere justamente indignado 
contra a faculdade illimitada de perdoar que 
elle fulminára com os raios poderosos de sua 
eloquencia, accrescenta que só em dous casos 
póde ter lugar aquella faculdade, ou quando as 
virtudes do accusado aconselhão o perd!!.o, ou 
quando um grande numero de cidadll.os é ar
rastado a um crime, ou uma cidade se torna 
cumplice de!le ; e em uma palavra todas as 
vezes que a pena cominada pela lei fere uma 
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parte da população, em delrimento da agricul
tura ou da induslriu ; porque então, diz elle, o 
interesse geral do estado exige o silencio de 
uma lei particular, que coodemna cada cmn
plice; porque enltto a ma.o palernal do chefe 
da palria póde subscrever o decreto de perdao 
e de paz. 

« A amnistia, augustos e dignissimos Srs. re
presentantes da nação, não é um favor, é uma 
necessidade; o partido que vence, é obrigado 
a oflerecer ao vencido um .pet·dão generoso, 
porque é impossivel punir a multidão crimi
nosa. Se o vencedor niio perdôa, é porque leme ; 
e nús nàO estamos ne,le caso. Só a necessidade 
justifica o direi lo de punir; se o partido adverso 
está vencido, se o vencedor se crê forte e ina
balavel, castigar tantos indivitluos, verter sem 
motivo o sa1Jgue do homem é u,na vingança 
inulil , que ullraja a humanidade e de,;]wma o 
agente ; o castigo deixa de operar o seu fim 
salutar, é olhaào com horror, e o povo sy tn
pathisa com as victimas da vindicta odiosa. As 
paixões elos homens não devem inv,;clir o 
sanctuario das leis, e assentar-se no lhrono do 
poder. Não se diga de nós, senhores, que nu· 
trimos em nosso seio as misera veis paixões, que 
deshonrão ainda a um particular. A auloridad.i 
deve perdoar sem receio, ou esperança, e 
punir sem adio. 

« O exemplo de Augusto, diz nm escriplor 
de nota, será sempre o mais glorioso, e ao 
mesmo tcllJpo o mais seguro caminho a seguir. 
E' assim que o príncipe se reconcilia com o 
seu povo. 

« O interesse do príncipe nno é pnnir; este 
direito cruel só deve ser exercit;:ido em ultitno 
caso; o interesse do principe é salvar a plltria, 
fazei-a prosperar; a µrosperidacle da patria est:í 
na razão directa do numero dos onbditos, que 
vivem felizes e contentes. 

" E viveráõ os brnzilciros contentes, qnando 
rnuilos soffrem pelo · aspecto da desgraça de 
tantos conlerrnneos e onlros gemem nos paizes 
estrangeiros, ou errào dispersos pelos bosques? 
Quantas familias desgraçadas a quem n11o é 
passive! dias inteiros comprar o pobre pão com 
que alimentar a odiosa existencia? Quantos 
orphãlls desamparados'( Quantas espo,ms in
consolaveis ? Quanto pranlo derramado ? 
Quanto sangue inutilmente vertiLlo? 

" E todavia os males se estendem da ge
ração presente á futura ; porque a pen mia e a 
orphandade 'devem produzir ao diante os seus 
fructos envenenados. Qual é o hrazileiro, que 
possa afoilamente dizer:- eu não tenho um 
parente envolvido nas crises revolucionarias. 

" Fundados nestas razões, augustos e dignis
·simos senhores, e em muitas outras que ntl.o 
cabem nos limites de uma curta representaça.o, 
·e nrnis que tudo na confiança, que os abaixo as
signados lêrn na vossa consummada prndencia, 
prnfunda sabedoria e amor da pafria esperao, 

TOMO li 

que vos digneis de onvit· as suas supplicas, e 
deferil-as, concedendo aos infelizes brazilc,iros 
cornprehendidos em crimes de opiniões poli
ticas uma amnistia geral, como é conforme aos 
valos da uação, á j ustiça, á politica, á lrnmani
dade, á vossa propria dignidade, e á 110nm do 
Brazil. · 

,, Rio de Janeiro, 16 de Agosto de 1833.
Gustavo À clolpho ele Aguilar, jui~ de paz do 1" 
di~tt·iclo da Cunclelaria.- Paulo Ferncmdes 
Viarma, juiz de paz do 2·'districto da freguezia de 
Sanl'Anna.- J o-~é Go111cs Peri-efra,ju iz de paz 
do 2° tlis tricto do Engenho Velho.- Manoel 
Lope-9 Flô1·es, juiz de paz do '2º disll·iclo de Santa 
Rita.- Antonio Jo,ié de Souza e Almeida, juiz 
de paz do 3º di,t riclo do Sacrnmen lo.-Jfa. 
noel Joaquim Gomes de Figiteirerlo, juiz de paz 
dv lº dis tl'icto de Sant'Anna.- Eleute:rio J o&é 
Velho Bezerra, juiz de p,1:r, do ~º districto do 
Sacra111ento.- Carloa José de Almeida, juiz ele 
paz do 2" disll'icto de S. J osú.- João Huet ele 
Buccllar Pinl.o Guccles, j11iz de piw. do lº dis
tricto da freguezia do Santi;;simo Sacramento. 
-Marcelli-110 Pinto Ribeiro Duarte, juiz de paz 
do 1 º districlo da Praia Grande.- João Gon
çalt'e.s Pereirn , juiz de paz <lo 1 º dis tricto de 
Santa Ril1c1.-Venancio José Li,boa, juiz de paz 
do 3° districto de S. José." 

O. Sr. Ernesto França diz que quando 
honlem a ca,mu·a deciclio, que os projectos 
apresentados sobre ?.mnistin não erilo ohjecto 
de delihernção, tinha decirtido muito bem : 
mas que agora elle deputado se anima a 
pedir urgencia parn o mesmo negocio ; porém 
restringindo-se aos projectos que vierilo do se
nado: que está convencido, que o objecto é da 
mais alt::i mont::i, e por isso pede a nrgencia 
pará se trntar dos referidos projeclos: 

A urgencia proposta pelo illuslre deputado é 
apoiada, e entra em discussào. 

O Sr. Ernesto França diz que torna a 
lembrar o que disscr:10 na sessão ele hontem 
varios Srs_ deputados da província de Perna m
bnco ; rp1e este objecto é do maior in teresse 
bnto para aquella provincia, como para lotlo 
o Brazil. 

Entre oulras reflexões, que foz o ill11sl1e de
putado, diz mais, que está persuadido, que se o 
auno passado se ,.tivesse tomado uma medida a 
respeito de am nistia, hoje estariamos livres de 
muitos males, que üind,t soffremos. (Apofoclos.) 

O Sr. Cameiro da. Cunha vota contra a ut·· 
ge11cia, dando por motivo que nao se deve con
ceder amnistia, nem aos cabeças dos tevol
tosos, nem nos que estejão com as armas na 
m&o. 

O Sr.Henriques d.e Rezende diz que n,,q fará 
recriminação alguma ; e passandu o ill ustre 
deputado " defouder o seu projccto, que linha 

28 
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apresentado honlem sobre a concessão de am
nistia para os revoltosos de Panellas ; trata de 
Pernambuco, e diz que lhe consta que o presi
dente desta provincia chamou á paz, e á ordem 
aquelles homens, para que se entregassem; que 
lhe consta mais, qne o commandante das 
armas lhe mandúra uma proclamação, e que a 
resposla fôra, que elles estav!to alli por 
D. Pedro I: que é portanlo de opinião que o 
governo lenha nll.o só energia, mas força para 
os conter, e conclue votando, que na.o admitle a 
urgencia, senão para se tratar do seu pro
jecto. 

O Sr. Rebouças votando pela urgencia, de
monstra que a sessM está a encerrar-se, e que 
antes, se deve tratar do objecto da ª!Ilnistia, e 
que se deve tomar por base os proJectos que 
vierfio do senado, os quaes se a camara assen
tasse, poderia emendar e restringir ; c que a 
experiencia tinha mostrado, que de não se ter 
tratado tle dai· uma amnistia, alguns males ha
vião sobrevindo. 

O Sr. Evaristo impugna a urgencia, e é de 
opiniúo que ella se decida, então é mais de
coroso para a camara tratar antes de um pro
jeclo da mesma canrnra, que veio o anno pas
sado com a emenda do senado ; diz que está 
per5uatlido, que a amnistia tal e qual a queria.o 
alguns senhores, não e materia de urgencia: 
diz mais, qt1e o que é funesto, não é a nimia 
severidade, é a impunidade dos crimes: que 
elle deputado não é cruel; que sympalhisa 
com os infelizes, e tanto, como aquelles se
nhores, que todos os dias atordoão os ouvidos 
dos outros com amnistias. 

Depois de t-er feito outras ohservações sobre a 
maleria, cc,nclue declarando que vota contra a 
urgencia. 

ô Sr. Francisco do Rego Barros diz, que se 
houvesse um governo fo1·te, e nil.o um governo 
inepto e fraco, como aquelle que existe, que 
votaria contm a urgencia, mas como isto nao 
acontece assim, vota por ella. 

O illustre deputado discorrendo sobre o es
tado da província de Pernambuco, conclue 
sendo de opiniao, que o fim dos revolto3os de 
Panellas não é politico, e sim com o sentido 
no roubo ; que a mensagem do governo tinha 
augmenta<lo as desordens naquella provincia ; 
e que o governo se fosse outro, isto é : mais 
apto, teria acabado com el!as ; e que portanto 
julga necssaria uma medida sobre a amnistia, e 
que por isso vota pela urgencia. 

O Sr. Custodio Dias diz que vota contra a 
urgencia, como tinha votado hontem ; e que 
pergunta ao illustre deputado, se acaso a men
sagem, tinha sido a que promovera as desordens 
no Ceará, em Minas e no Pará ; que na.o sendo 
isto assim, corno é que se estava culpando o 
~overno por causa da men~agem ; e que se o 

governo é fraco, se lhe deve_ dar força; e 
conclue votando contm a lll'gencia. 

O Sr. Cunha :Ma.ttos diz que jura perante 
Deos, e perante os homens, que n:i.o pertence a 
parlido algum : que tinha dito hontem que era 
necessario essa amnistia; e que o seu voto é, 
que isto se deve tomar em consider~9110 ; e 
depois de ter feito oult·as obse1·vações, .º 11lustre 
deputado concluc votando pela mgencia. 

O Si<. Costa Ferreira diz que o seu voto 
sobre a amnistia é já manifesto: que entende 
que sem amnistia não se póde ligar os animos ; 
e que a instituição salutar do jury se havia de 
tornar muito improficun, não passando a am
nistia; e que portanto vota pela urgencia. 

O Sr. Fereira de :Brito diz, que ainda ap
provará uma amnistia, que seja geral ; mas 
que se o governo tiver uma força para fazer 
respeitar a lei , nada se fará; e qne é mais ur
gente, que se discutão primei ro as propostas 
do governo; que portanto vota contra a ur
genein para se tratar dos projectos, vindos do 
senado. 

Julgada sufficien temente discutida esta ma
teria, é posta a urgencia á volaçno, e approva-se 
por 36 votos. -

Depois do meio-dia é introduzido na sala da 
camara com a formalidade do estilo,. o Exm. 
Sr. ministro interino e secretario de estado dos 
negocios da justiça, e toma assento. 

ORDEM DO DIA 

Entra ern 2· discussão a proposta do governo 
relativa ás penas que se devem impôr aos es
cravos, e emendas da commissão á referida 
proposta. 

São lidas e apoiadas as seguintes emendas: 
<1 Accrescente-se á palavra-filhos-as palavras 

de caso pensado-, e diga-se-depois de punidos 
com annos de galés, etc.-Paiila Albuquerque. " 

« Art. lº. Os escravos ou escrnvas, qLte ma
tarem seus senhores ou senhoras, os filhos ou 
filhas destes, a seu administrador ou feitor, serao 
punidos com a pena de morte. 

<1 A mesma pena se imporá áquelles que 
propinarem veneno a qualquer das referidas 
pessoas, ainda que se não siga morte, e aos que 
as ferirem, se do ferimento resultar morte. 

« Os que fizerem ás referidas pessoas alguma 
offensa phisica grnve, serão punidos com a pena 
de galês por 10 a 20 annos, e sendo a offensa 
phisica leve, com açoites. 

« Additivo :-03 escravos que forem punidos 
por qualquer dos referidos crimes, com a pena 
de morte ou galês : serão pagos áquelles a 
quem por direito pet·tencerem, ·pela fazenda 
publica. Salva a redacção.-Gameiro L eão. 

Havendo-se por discutida a· m-ateria, é 
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approvado o artigo com · a parte da emenda do 
Sr. Carneiro Leão, das palavras- A mesma 
pena-até-ainda que se não siga a morte, jul
gando-se comprehendido o primeiro periodo 
della até ás palavras-ser1\o punidos com a 
pena de morte ; assim como o resto do segundo 
nos termos-e aos que as ferirem, se do feri
mento resultar morte-rejeitada a parte desde 
-Additivo-até o fim; e havendo-se po1· preju
dicada a que se contém nas palavras- Os que 
fizerem ás referidas pessoas algmna o!Ieusa
até-com açoites-, e tambern a emenda da 
com missão, e a do Sr. Paula Albuquerque. 

« Em seguimento teve lugar a discussão do 
artigo additivo da mesma commis~ao, que é 
approvado: 

Passando-se ó. do art. 2º da proposta com 
a emenda da com missão, o Sr. Carneiro Leão 
manda á mesa a emenda abaixo, que é 
apoiada, e por fim approvada com o artigo, re
jeitada a da commissüo : 

Em vez de-nos delictos acima menciona
dos, e no de insurreição-diga-se-em lodos os 
delictos commettidos pot· escravos.-Car,. :ro 
Leão.» 

Dando a hora fica a mal.el'Ía adiada, e retiran
do-se o Sr. ministro com as formalidades com 
que entrára, o Sr, viee-pl'esidr!11le l\larcclliuu de 
Brilo, que havia tomado a cadeira ao meio dia, 
dá para ordem do dia 4 o scguinlr'.: 

Projecto do senado sobre amnistias, le1ulo 
préviamente lugar a queslrw de preferencia, 
sobre qual delles deve servil' de base á dis
cussão. 

Resoluções deste anno in1pressas sob ns. 
116,13õel'i8. 

Dita, vinda do senado sob n. 143 e 147. 
Levanla-se a sessno depois das 2 h•Jras da 

tarde. 

Sessão en1. 4 de §eten1b11.•o 

PRESIDENC!A DO SR. LIMPO DE ABREU 

SumtARIO.- Expediente.- Ordem do dia.
Projecto de ainnistfo.- Disc1trso.s dos Srs. 
Carneiro da Gtmha, Costa Ferrefra, .Pei·eira 
Rióe-iro, Maciel, Rebouças e Ferreira de 
_,Jello.- .Adiamento da discussão pela hora. 

A's 10 horas, feita a chamada, comparecem 
79 Srs. deputados. 

Fa!Ul.o com causa participada os St·s. Moura, 
Paraiso, Manoel lgnacio de Carvalho, Bello, 
Junqueira, Simões, Corrêa Pacheco, Vallasques 
e Paula Albuquerque; e sem ella os Srs. 
Corrêa de All.wquerque, Lino, Pinto Coelho, 
Gomes da .Fonseca, Ribas, l\fontezumi1, Alves 
Branco e Lédo. 

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

EXPEDIENTE 

o· SR. SECRETARIO ÜDORICO lê o seguinte 
officio : 

Do ministro do imperio, rernellendo o do pre
sidente da provincia do Rio Grande do Norte, 
com a representação da nova camara municipal 
de S. Gonçalo, em que pede o rendimento de 
novos imposlos para estabelecimeuto de seu pa
trimonio. - A' cornmissão das camarns muni
cipaes. 

Vão a imprimir os seguintes, parecer e pro
jecto de lei : 

,e A commissão de murinh a e guerra, em 
cumprimento do seu dever, oíl'erece á consíde
raç11o da camara o projecto de lei abaixo tran
sripto, para o recru lamento da força de linha 
de terra e de mar. 

cc A cornruissão tendo em vista a mgencia 
desta medida tão justamente reclamada pelo 
governo, apenas comprehendeu no projecto em 
questão as disposições legislativas indispensaveis, 
deiKando de entrar em um longo e minucioso 
de;0envolvimento, sem dLtvida necessario, mas 
que julga competir com muis propriedade ao 
puJer executivo, debaixo da fórma do regula
mento. 

cr A asse11,bléa geral legislativa decreta: 

« Arl. l". As praças do exe1'cito serno preen
chidas por individuos tirados do alistamento 
geral dos cidadnos annualmente conscl'iptos 
para esse fim em cada um dos municipics do 
impel'io. 

cc Al't. 2º. Serão conscriplos para o serviço 
do exercito, lodos os cidadr10s ingenuos, que ti
verem entrado na idade de 20, 19 e 18 annos : 
estes serllo distribLiidos en1 1", 2" e 3ª classe, 
seg1rndo a ordem das idades, procedendo de 
maior para menor, e em cada uma dellas nu
merados por sorteamento. Ficaráõ, porém, 
isemptos da conscl'ipça.o. 

cc l". O filho unico var~o de pais pobres, vi
vendo honestamente em companhia dos 
mesmos, ou a cnjo cargo esteja a manutença.o 
da familia: 

cc 2º. O individuo que por algum defeito phy
sico, ou cornpleiçllo enferma fôr manifesta
mente improprio para o serviço militar. 

cc 3º. O individuo que mostrar ter tido já 
dous irmãos conscriptos tendo um delles en
trado no serviço do exercito. 

cc Art. 3º. O chamamento para o serviço mi
litar será _feito, quanto possa ser, proporcional
mente .ao numero de conscriptos de cada mu
nicipio, por ordem numerica das classes e dos 
individuas de cada classe. A duração do ser
viço será de quatro annos completos, c\escon-
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tando o tempo de deserçl).o e o de pris:i.o por 
cumprimento de sentença. 

« Art. 4"; O 'llistarnento geral para a cons
cripçllo começará no dia 25 de ]\forço de cada 
a nno, cm todas as parochias elo imperio , e 
será feito pelos juizes de pn, dentro dos respe
ctivos districlos, e por outros tantos orficiaes de 
linhu, ou dos guardas nacionaes nomeados pelo 
governo para esse fim, os qu aes, todos junta
mente com o respectiv-i parocho formaráõ um 
conselho de qualificação da p'l.rochia, presidido 
pelo juiz de paz do 1º di,tl'icto, parn fazel' a apu
raç,lO dos conscriptos sobre o alistamento feito 
dentro dos limites da parochia, o qual terminará 
impreterivelmente 30 dias depois de começado. 
O primeiro alistamento de conscripção sel'á feito 
ern cada provincia na época marcada pelo go
v erno. 

« Art. 5°. Neste alistamento tomar-se-ha em 
consideração o domicilio effectivo ou legal dos 
indivíduos: e os pais ou tutores respondet·áõ 
por aquellcs conscriptos, que lhes sejão su
jeitos. 

« Art. 6º. Será permittido aos conscriplos, 
em qualquer ternpo a trnca de lugares, tan to 
en1 a numeraçil.o das classes, corno dos in<li
viduos: e bem assim a substituição por pessoa 
igualmente idonea, não sujeita á conscrip1·ão, 
e nao excedendo ú idade da 30 anllos. 

« Art. 7º. O conscl'ipto, que se1Hlo chamado 
para o serviço n!lo comparecer no lugar e época 
determinada; e aquelle que voluntariamente o 
não faça, sP.rvirá por mais um anno. 

« Art. 8º. Haverá em cada município um 
official de guardas nacionaes, on de linha, no
meado pelo governo, com a denominação de 
iuspector de conscrip~:ao, por cujo intermedio 
se expediráõ todas as ordens ó. tal respeito : e 
a elle ficaráo subordinado~ todos os conscriptos 
do município, nno podendo estes sahir fóra dos 
limites do mesmo pelo tempo de 10 dias, sem 
permissM do inspeclor, de quem receberáo 
guias no caso de mudança de domicilio para 
outro municipio; sob pena em ambos esses 
casos de servir o conscriplo . insubordinado ou 
omisso, pot' mais seis rnezes, quando seja cl1a
mado para o serviço do exercito. 

« Ar!. 9º. O conscripto, que tiver comple· 
tado a idade de 20 annos, antes - de ser cha
mado para o serviço do exercito, terá baixa 
na conscripção, recebendo do respectivo ins
peclor uma resalva, que o isenta do alista
mento annual ; excepto aquelle que honve1· 
faltado ao chamamento para ó serviço do exer
cito, do qual não ficará di8pensado até á idade 
de 30 annos. 

« Art. 10. Fica.o revogadas as disposições em 
contrario. 

« Paço da camara dos deputados, 2 de Se
tembro de 1833.-Baptista de Olivei?-a.-F. 
do Rego Barros. - Vieira Souto. » 

O Sr. Ferreira de Mello pede a palavra, e 
diz, que se deve já vigiar muito sobre os abusos 
que haviao a respeito da arrecadação da fazenda; 
diz mais, que os juizes arlJitros do banco havião 
profel'ido uma sentença a favor do mesmo 
banco e contra a naçi'.lo, obrigando a esta a 
pagar 3,600 e ta ntos conto, de ré is ; que isto 
é inj usto, e que o procurador da corô,, uno 
tem feito o seu dever e que tambern não sabe 
qual é a razão por que o governo nao havia feito 
logo responsabilisa1· aquel las aulorida<les ; e 
pede licença para mandará mesa um projecto 
de resolução, para que se dispense o lap,;o de 
tempo, para o procu rador da corôa in terpor 
revista da referida senl~nça e p:ira isto pede a 
ul'gencia. 

A urgencia proposta pelo illustre deputado 
é apoiada e entra em discussão. 

O Sr. Henriques de Rezend.e diz que posto 
não estar ao facto desta maleria, cornludo vota 
pela urgencia, parn não deixar a nação Ião car
regada de desgrnças . 

O Sr. Ma.tfa do Ama.ral diz q11e é membro 
da com missão do banco; que ella deve apre
sentat· o seu re1 atorio e que ainda o nilo fez, 
porque um t.los seus membrns está doente ; e 
que portanto acha mais prudente, que o illustre 
deputado subeslivesse no seu requet·imen to até 
que a commissão a presente o seu relatol'io e 
que se adie até entilo este negocio. 

O Sa. CARNBIRO DA CuNiu, vota pela urgencia. 

O Sr. Odorico Mena.es diz que lembra á ca
marn, que a urgencia é só para que o projecto 
de resoluçiao vá á imprimir. 

O SR. HoLLAND-~ CAVALC,\NTr, vota pela ur
gencia. 

Tendo foliado mais sobre este objecto, os 
Srs. Ferreira Fcança, Costa Ferreira, Araujo 
Lima, Custodio Dias, Carneiro Leao, Rebouças 
·e Gctulio, . é julgada suf'licienleillente discutida 
esta materia e pondo-se á votação a urgencia, 
não se approva. 

O SR. FERREIRA DE MELLO pede Ul'gencia para 
ser lido o seguinte projeclo de resoluçao, o qual 
sendo apoiado é i:egeitado: 

« A assembléa gernl legislativa resolve : 

« Artigo unico. Fica dispensado o lapso de 
tempo, para o procurndm· da corôa, e soberania 
nacional, interpo t· revista sobre a sentença dada 
por juizes arbitras á favor do banco do Brazil, 
contra a nação. 

« Paço da camara dos deputados, 4 de Se
tembro de 1833 .- O deputado, Ferreira de 
Mello. J> 

ORDEM DO DIA 

Enlt·a em discussao a questao de preferencia 
sobre qual Llos projt!clos ácerca da amnistia 
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deve ser discutido; se o desta camara vindo 
com emendas do senado o anno pas,ado; se 
os do senado amnisliando os envolvidos nas 
perturbações pnlilicas excitadas nesta capital 
nos dias 3 e _17 de Abril de 1832, e em Minas 
Geraes no dia 22 de Mat·r,o deste anno · no 
Maranhão nos dias 13 de Setembro e 20 de 
Novembro de 1832; e no Pará no dia 7 de 
Agosto do mesmo anno ; é preferido o ultimo 
que se acha impresso sob o n. 84- deste anno: 
que entra em 2• discussão. 

O Sr. Carneiro da, Cunl1a vot:i contra o l)ro
jecto do senado, sendo de· opinião que nã~ se 
deva conceder amnistia aos pal'tidarios de D. 

· Pedro I ; que elle é o c11 l pado de todas as des
ordens, que ha 110 Brazil ; e que se deve 
antes 1far a preferencia para entrnr, cm dis
cussão ao projecto do banimento do ex-Impe
rad0r ; e que com isto irá acabar com as 
esperanças dos revoltosos. 

Vêm á mesa, e são apoiadas as seguintes 
emendas : 

" Qile a amnistia seja geral exceDtt1an:lo-se 
só111enle os que em cada urn~ das provinéias 
onde tem havido revoltas, estiverem conheci'. 
darnente classificados como cheíes das mesmas 
revoltas. S. R. - Monteiro de Barros. » 

« Ficão amnistiados todos os militlrcs que 
se a~harem presos ou ausente., , por motivo de 
publicas perturbações. - S. R. - Maciel. n 

« Art. 1 °. Fie/lo em perpetuo silencio 
todos os crimes politicos perpelrados nas diffe
renles províncias do imperio. 

"Excepturw -se : 

"§ 1 º. Os chefes da revolta, que leve lngar 
na íortaleza do mar da cidade Ja Bahia. 

« § 2º. Os chefe>s ela revolta de Pancllas, se 
nllo depuzerem as annas immediatamente á 
publirnç!!o dc,;ta lei. 

" Paço da camara dos deputados cm 4 de 
Setembl'O de 1833. - Antonio Pel'e-ira Re
bouças. " 

"O governo fica autorizado por esta vez só
mente a conceder amnistia por crimes sobre 
opiniões politicas, naquellas provincias do im
perio, onde achar que é conveniente a bem do 
soccgo publico. 

« Paço da camara dos deputados ein 4 de 
Setembro de 1833, - Femandes de Vaseon
cellos. » 

O Sr. Costa. Ferreira falia sobre a materia, e 
pertende demonstrar, que é necessario con
ced_er-se uma amnistia geral, para assim melhor 
a~rngar os animas e conciliar os partidos, porém 
diz, que não vota pelo projecto do senado e 
que manda uma emenda para que se autorise 
o governo, afim de elle no espaço de 2 mezes, 
concedei' amnistia a qualquer província do im-

perio, · que julgar-se conveniente, que peça o 
bem do estado. 

A emenda deste illustre deputado é apoiada 
e éa que se segue: 

cc O govemo fica autorizado por espaço de 
dous mezes depois de publicada esta resolução 
a cunceder amnistia a todos os crimes polí
ticos em quaesquer provincias do imperio, se
gundo pedir o bem do estado. - Gosta Fer
refra. >i 

O Sr. Fe:reira. Ri.beiro :-Nada direi sobre as 
repelidas increpações ao governo, á quem se 
attribuem as desordens e motins de Jawipe, 
Panellas e de mais províncias, etc., tánto por 
que esses argumentos se etivaecem por sua fra
queza, como porq 1ie n1lo podem fazer móssa em 
homens rle boa fé , que estão ao facto de suas 
venfodeiras causas. 

Limitar-me-hei á votar contra a am nistia, 
esse systema de indulgencia, que se nos vem 
acintemente inculcar aqui como a unica me
dida capaz de salvar a palria, trnnquillisar os 
animas e restabelecer a ordem. 

Sr. presidente, eu jlllgo pelo inverso, e se 
pnssar o projeclo, nrto hade certamente produzir 
o effeito que esperüo sens advogados ; pelo 
coutrario elle irá abrir· u1n novo e largo ca
minho ás sedições, ás desot·dens e ao crime. 
A im murlal id,1Lle na nossa patria (é mister 
fallar com franqueza) tem chegado ao cumulo, 
e por com:cguinle impossível é curar-se tno 
gmnde mal com medicinas brandas e paliativas; 
é força que t'aç.nnos cahit· todo o peso, todo o 
rigor da lei ao menos sobre os chefes sedi
ciosos; e se assim se tivesse praticado no co
meço, talvez nno vissemas l1oje em diversos 
pontos do B,·nil us nwsmas tr,i15icas scenas. 

Sr. presidenle, aquelleg St·s. deputados, q11c 
quei·cm o esquecimento do crime, em minha 
opiniD.o, longe de bumfazerem á ca11sa que de
fendem, antes altrnliem, po1·q11e a l•~i 11!10 póde 
ser su:;lentaLla seu/lo quando é posta em cxe
cuçrto, e sua força é só quem póde acabar com 
os inimigos, que todos os <lias se levanlilo para 
perturbar-nú,; porqlle, emfim, na conse1·vaçll.o 
destes princípios é que cumprit-emos com o 
dever de legisladores. · 

Estou pet·suadido que á impunidade se deve 
a facilidade e ousadia com que rebenta.o os 
conspiradores, havendo entre elles alguns que 
manifestao sem ceremonia seus pensamentos 
hostis, contando com a protecção, e mesmo 
com u connivencia de algurrs membros desta 
augusta camara. 

O SR. PRESIDENTE:- Ordem! Advirto que 
n~o é permittido individualisar. 

O SR. PEHEIRA RrnEmo (continuando), eu re
pito o que se diz e tenho ouvido, e netisa con
fiança accrescenlo mais : qué elles alé já têm 
designado viclimas para. immolarem á seus fu-
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rores, logo que a victoria lhes fôr propicia. E 
teremos ainda receio e escrupulo de alimpar do 
imperio esse punhado de furiosos rebeldes, que 
~ó esperão o instante fa voravel para enter
rarem-nos o punhal? 

Estamos ás bordas do principio; e ainda he
sitamos em reconhecei-o para nó~ salvarmos? ... 

Esta compaixão, que se divisa, e com que se 
nos quer arrancar o favor ao crime, á . que se 
dirige? Q11e benefícios, que proveito nos póde 
trazer ? Creio que só a discordia e a guerra 
civil. Portanto mesmo por amor da humanidade, 
que invocno os defensores do projecto, é que eu 
voto contra elle, sem deixar de ser por isso 
nem menos humano, nem menos philantropo. 

E' sem duvida bem mal entendida picdi\de, e 
mui perigoso sentimento, pôr em uma concha 
da balança a sorte de alguns indivíduos, e na 
outra a do Brazil inteiro. 

E' pelo bem da humanidade que eu me es
forço em fazer passar ás almas dos meus 
illuslrcs collegas sentimentos fortes, senti
mentos energicos. Sejamos severos para que 
ninguem seja exagerado ; sejamos firmes para 
que se estabeleça o reinado da justiça; mere
çamos assim a estima geral, e mosll'aremos que 

. na.o estamos divididos em facções, nem perten
cemos á este ou ãquelle partido. Voto contra a 
amnistia. 

O Sr. Maciel diz que não devem ficar esque
cidos os presos de 6 de Outubro, isto é os da 
ilha das Cobras ; poi~ que tendo se mandado 
sahir da ilha de Fernando os soldados que 
fizerão a revolução em Pernambuco, com m:iis 
razão se deve perdoar a estes da ilha 1/as 
.Cobras, pois que elles, o que commelter!lO, fôm 
uma insubordinaç1lo ; e que havendo outras 
emendas fazendo excepções, o mesmo se poder.\ 
fazer a respeito da sua, porque elle deputado, 
nll.o julga em taes casos os soldados, como os 
verdadeil'os culpados. 

O Sn. HENRIQUES DE REZENDE é de opinillo 
que se deve autorisar a regencia para tonceder 
esta amnistia. 

O Sr. Carneiro Leão: - Sr. prnsidente. Na 
sessão passada qtiando se discutio o projecto de 
amnistia, eu fui de opiniao que a assembléa 
geral a nllo concedesse por si, mas, que revo
gando a lei da regencia, na parte em que lhe 
inhibia o exercicio de~la atlrihuiçll.o do poder 
moderador, habilitasse ao governo para a poder 
conceder como julg:isse conveniente. 

Lançando os olhos sobre os delictos politicos 
até enU\o commetti,ios, e vendo que alguns 
delles tenderão a derribar a regencia, entendi 
que uma amnistia ampla para todos, tendo sido 
proposta pela. opposição, se fosse concedida pela 
assembléa geral, podia parecer ui"a acto de hos
tilidade della para com a regencia, ou um 
premio, ou animamento offerecido aos conspi
radores que não tinhao podido levar ávanle 

seus projectos; mas convi~do em que uma am• 
ni~lia com excepçõds, além de util então, podia 
ser necessaria em muitos outros casos, eu sus• 
tentei que o governo, sendo responsavel pela 
segurança publica, e achando-se collocado em 
uma esphera superior, e sendo mais isento de 
paixões, que qualquer deputado c,onsidemdo 
individualmente, era nrto só o· competen.te para 
inrlicar os delictos políticos e os réos, que po
di:io ser amnistiados, sem comprometlimento da 
segurança publica, mas o mais apto para fazer 
essas excrpções, tendo só por norma o inte
resse do e~tado ; em consequencia, eu queria 
que a lei da regencia fosse revogada, para que 
ella pudesse usar da atlribuição. de amnistiar, 
não em um só caso dado, mas sempre que jul
gasse conveniente. 

No . relatorio da repartição da justiça, que eu 
tive a honra de apresentará camara na presente 
sessão, como membro que era dessa repartição, 
eu disse, que, se a regencia tivesse a atlribuiçao 
de conceder amnistias, teria, durante a minha 
administt·aç1i0, usando amplamente della em 
favor dos réos pronunciados por crimes poli
ticos nas provincias do Pará e Muranhão, e que, 
com pequenas excepções, teria estendido a 
mesma graça ás ou tras províncias : h oje, bem . 
que fóra da administração, ainda tenho a mesma 
opiniilo: ainda creio que convem uma amnistia 
geral 1i:1ra aquellas províncias, e com excepções 
para as outras; ne111 por isso descet·ei da opi
ni~o qne professei como deputado da sessão 
passada; antes continuarei a sustentar, que a 
assemblé,1 uao eleve conceder a a1L1nislia por si, 
porém que deve revo:;ar a lt•i da rcgencia, para 
habilitut· o governou conceLlcl-a como enlcnt.icr, 
que convem aos interesses da nação; advertindo 
todavi,1, q11e se não passar a revogação da lei, 
ent!lO eu hei de votut· pela emenrla do Sr. Costa 
Ferrefra, que aulorisa o governo a amnisliar, 
<lurante o espaço <le dous mezcs, lodos os 
crirnes politicos, seg11ntlo entender que conve1J1 
ao bem do estudo ; por ser esta ernend~, a que 
mais se conforrna corn a minha opini!lO. 

Sr. presidente, a faculdade de amni stiar é não 
só necessnl'ia, mas indispensavel á :.ulminis
tração no estado em que actualmP.nte se acha o 
impP.rio. Touos sabem que na província do 
Pará existe um avultado 11umero de presos pro
nunciados pela sedição, que ahi teve lugar em 
7 de Agosto de 1831, além de muitos que se 
a chão fugi ti vos. 

Verdade é que nem todos esses presos e fu
gitivos têm necessidades de uma amnistia, 
para serem soltos e livres; pot· isso q t1e nem 
lodos têm a qualidade de cabeças, que só sao 
os puníveis por sedição, conforme o disposto 
no codigo criminal; mas tendo o parlic!o ven
cedor erigido-se em juiz, e nM tendo visto a lei 
quando pronunciou os na.o cabeças, n:i.o é de 
esperar que a veja, quando se tratar do Iivra
n~enlo de tacs cidadaos, que•na possibilidade 
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de poderem ser condemnados em despeito da 
lei, têm direito á uma amnistia, n!l.o como um 
ado de clemencia, mas como um acto de jus
tiça. 

A nova sedição que teve lugar nesta província, 
e que foi praticada pelo partido q1ie venceu, e 
debelou aos sediciosos de Agosto, e que na.o du
vidou agora recusar a posse ao presidente, e 
comm_andante de armas para ali nomeado, 
tornando-se assim réo do mesmo crime, que 
havia censurado aos seus co11trarios, ainda veio 
tornat' mais indispensavel a amnistia para esta 
provinci3. 

Sem duvida, Sr. presidente, parcae que a 
administração tem descido algum tanto dos ri
gorosos princípios adoptados parn a província 
de Minas Geraes, pois consta ter acceilado a 
escusa dada pelo Dr. José l'lfariani, de voltar 
como presidente á província do Pará, sem que 
com elle fizesse nenhuma instancia, que seja 
conhecida do publico, como parecia necessarlo, 
á vis la do que se praticou com o ex-presidente 
de Minas, por cujo restabelecimento se instou, 
bem que elle po_r vezes tivesse pedido a sua de
missM. 

Mas apenas desse apparente descim ento àa 
administração, nem por isso, et1 creio que sem 
a umnistia, se tenha tornado facil o restabele
cimento da ordem e da p,1z na deso1'1da prn
vincia do Pará ... Nflo, que eu creia que á ad
ministração fa1leção forças, para fazer entrar 
aqllella prnvincia na obediencia legal; ao con
trario estou persuadido que a administração 
tem á sua disµosição força mais que suffkiente ; 
e que existe um elemento ainda mais poderoso 
que a força, e que ha de até tornnr o seu em
prego desnecessario. .. esse elemento é o inte
r.esse dos pnracnses amigos da constituição, da 
ordem, ela paz e da lrnnquillidade; interesse 
que é mui fol'le e que todo está em prol da 
unill.o daquella província com o imperio, 
e de sua obediencia ao governo Jo Sr. D. 
Pedro II, sem u qual nil.o póde haver ordell1, 
nem paz. 

Marche portanto segura a adminis traçllo por 
esta parte, certa de que nl!o só a lllaioria dos 
paraenses, mas a de todos os brazileiros é in• 
teressada nu ordem ; e sabe que ella depende 
inteirnmenle da união do imperio, da obser
vancia da constituição, e obediencia ao governo 
legal do Sr. Q. Pedro II, e que portanto saberá 
repellir dignamente e em quaesquer circum
stancias as tentativas, quer dos restauradores, 
quer dos anarchistas ... 

Nao passa pois, Sr. presidente, nem por 
~ombra, um semelhante receio pelo·meu e.;pi
rito ; mas n1lo obstante, torno a dizer, sem a 
amnistia na mi'\o nll.o será facil ao governo res
tituir a paz á desolada provincia do Pará. 

Qnem hão de ser os juizes de p~z, e os ju
rados que hll.o de pronunciar e julgar os novos 
sediciosos? Na.o é sabido que esta provincia, e 

particularmente a sua capital se acha dividida 
em dous partidos, um dos. quaes fo i autor da 
sedição de Agosto, e por esse motivo se acha 
debandado e seu,; membros fugitivos ou presos; 
e que o outro é o autor da nova e inesperada 
sediça.o pela qual se negou a posse ao. Dr. José 
Mariani depois de se ter feito uma grande mor
tandade no restante dos chamados agostenses? 
A ter-se d'ahi iustaurar proeessos para a pu
nição da nova sedição, ou o governo se ha de 
servil' do~ agoetenses teremos de ver novas 
perseguições, ou se ha de servir dos cumplices 
dessa sediçll.O e haverá completa impunidade, 
que nascida da clemencia dos legisladores. e do 
goveroo n:10 póde causar os males que causará, 
se nascer da inobservancia e illus!lo das leis 
par connivencia dos juízes, 

Deixando de fallar na connivencia que póde 
de uma amnistia com excepções para outras · 
pruvincias, eu passo a abordai' uma quesmo 
bem melindrosa para a minha particular po
sição. 

Convirá uma amnistia para a província de 
Minas Geraes í' Confesso, St'. presidente, que não 
é sem receio, q ue vou dc~bater uma semelhante 
questão, mas, deputado da nação, não devo calar
me em taes circumstancias, e devo mesmo es
clarecei' factos, sobre os quaes tenho sido ca
lnmoiado. 

Um homem que se· torno_u meu inimigo, sem 
eu saber a causa, e que desde que fui chamado 
ao ministerio, começon a intl'igar-me e calum
niar-rne, aproveitou-se da sedição dé Ouro 
Preto, para durante ella espalhar de viva voz, 
e por escripto na villa de S. João d'El-Rei, que 
eu apprnvava essa scdiçao, que sustentava a 
sua legalid:ide, e que communicando-me com 
os sediciosos os exhortava a que se manti
vessem. 

Eu hem sei que os meus aclos em seme
lhante occasin.o ahi estão patentes a lodos, e 
hasta1·iii0 para desmentir tão pe1·verso calum
niador ; rnns, pcr~uadido de que posso ser ou
vido por elle, aproveito esta occasino para de
safiai-o que apresente estas cartas minhas, que 
tem dito possuir ; poderá forjai-as, mas n!to o 
temo, a verdade sempre ha de apparecer. 

Eu fatio perante collegas que me conhecem 
e que têm visto que nas occasiões as mais me
lindrosas, nenhuns respeitos humanos, ne
nhumas ligações de amizade me tem embar
gado de professar livremente opiniões contrarias 
ás daquelles com quem me acho ligado. 

Não sou para lergi versações, e portanto se eu 
quizesse pactuar com os sediciosos do Ouro 
Prelo, teria seguido a opiniao que se produzia 
no conselho de ministros de se mandar um 
novo presidente para Minas, logo que se soube 
da sedicçào; se eu entendesse que isso e ra con
veniente, justo e necessario ao bem do estado, 
tinha a coragem para sustental-o publicamente ; 
ainda que soubesse que ia desagradar, na.o digo 
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a individuos, mas mesmo á maioria dos · meus 
concidad!los. 

Mas, Sr. presidente, já por outra vez eu disse 
nesta casa que não julguei justa, nem conve
niente semelhante medica no priticipio da se
dição : eu mostrei que estando os sediciosos 
senhores da força armada, tanto de primeira 
linha, como de permanentes, o presidente que 
se ahi a.[Jresentasse sem forças, ou havia de ser 
dominado pelos sediciosos, e condescender com 
todos os seus caprichos, e violações de leis, ou 
aliás seria deposto como seL1 antecessor; hoje 
porém devo acrescentar para meu esclareci
mento, e para que nada fique occulto que de
pois que constou que. o nosso coll ega o Sr. ma
rechal Pinto se achava nas immediações do Ouro 
Preto com rnais de 3,000 gnardas nacionaes, 
e que os sediciosos se diz.ião promptos a receber 
qualquer presidente, en concordei em q1ie se 
mandasse ordem ao dito Sr. marechal para 
a.presentar (se o pudesse fazer sem quebra da 
dignidade da regenda) a sua carta de presidente, 
que tinha levado por cautella, quando partio 
desta côrte. 

O ministro do imperio officiou-a sem respeito 
tanto ao ex-presidente de Minas, como ao Sr. 
Pinto; e foi então q11e eu dirigi uma carta a 
um meu parente, contando-lhe a deliberaçilo 
que tinha sido tomada, ·e que não era segredo. 

Essa carta foi aberta, e lida, copiada em ca
minho; se · a nao allernrtlo póde se ver, e c0-
nhecer-se-ha que não faltei aos mens deveres . 

·Sr. presidente, o nosso collega o Sr. marechal, 
recebendo o oflicio do ministro do imperio, 
assentou que não podia aceitar a commissão 
que se lhe dava, sem quebra da dignidade da 
regencia, e assim respondeu, nilo o posso cen
surar; porque es tou certo que assim o fez, por 
lhe parecer melhor; mas lambem estou persua
dido que se elle tivesse aceitado poderia ter en
trado no Ouro Prelo com os 3,000 gllardas na
cionaes; que poderiafuzer processar os sedicio~os 
rla mesma maneira que ao de[Jois se tez, e que 
leria evitado o derramamento de sangue qne 
depois teve lugar; calamidaLle esta que deve 
encher de magoa aos corações patriotas qne co
nhecem que dahi havia de nascer odios que se 
hão de prolongar, e desejos de vinganças ditficcis 
de se extinguir, e qne desgraçadamente embara.
ç.aráõ talvez por muito tempo a reconciliação de 
todos os mineiros. . 

Todos sabem quantos males lêin soifrido as 
províncias de Pernambúco e Ceará, originados 
da mesma. causa produzida em 1817 e 1824. 

Deixando porém esta digressão que se me 
deve perdoar, eu entrarei já na questão. Con
virá a alllnistia para Minas? 

Sr. presidenle,o codigó criminal no art. 111, 
em que trata do crime de sedição, n!lo impõe 
pena scntlo aos cabeças ; o qne em verdade é 
um absurdo e parece digno de reforma, como 
já por vezes lenho dito nesta casa; cabendo-me 

até a lionra de ter instado, com os membros da 
commissão do codigo, para que não fizessem 
semelhante excepçilo em favor deste delicto, · 
elles porém não accederão ás mesmas razões, e 
qnizerão que por este crime, para cuja exis· 
tencia basta que concorrllo vinte pessoas só 
fossem punidos os cabeças, como só o devil\o 
ser pelo de rebellião que para ter lugar é neces· 
sario q11e concorrão uma ou mais povoações, 
contendo 20,000 pessoas. 

Sendo pois este o artigo de lei que temos re
lativamente á sedições, e sendo elle tal que se 
póde considerar como uma amnistia perma
nente; ou uma se~urança d>.1da a todos os cu:-n· 
plices de sedições, e mesmo aos autores qua 
não puderem ser classificados como cabeças, de 
qne nenhuma pena soffreráõ, claro e evidente 
é que sendo elle observado, nuo se daria justifi
cado motivo, para a concessão de uma amnistia. 

Mas terá este a,tigo sido observado ? 
Não: Sr. presidente. Varies processos se for

márão na província de Minas por occasião da 
sediçrio ele 22 de Março; en só vi urna copia 
do prim:ipal , que é a devassa tirada pelo juiz de 
fóra de Marianna, servindo de ouvidor do Onro 
Preto ; e neste, posso asseverar que a lei não 
foi observada. 

Este magistrado diz explicitamente na sen· 
tença de pronuncia, depois de nomear os réos, 
que os obriga á prisão e livramento ou como 
autores, ou como cump\ices da sedição de 22 
de !\forço ! ! 

·Estou certo de que entre os pronunciados 
hão de haver cabeças; mas lambem estou certo 
pela propria tleclaração do magistrado, qne 
lambem existem simples autores, e até cum
pliccs ; e como todo o ciàadão, e mesmo o 
proprio assassino, tem d1L·eito á protecção das 
leis, e a nno ser punido senão em conformidade 
dellas, e rnrnca pelo arbítrio e paixão dos jul· 
gadorcs ; é par,1 mim fó ra de duvida qne lodos 
os pronunciados que 111\0 forem eaber;as, elevem 
ser soltos. . 

Dir-se-ha q11e os rét,s r1 ue estno nestas cir· 
cu1nstancias não precisno de anrnistin, porque 
por via dos recursos ordinarios, podem ser 
soltos e livres. Assim devia ser; m,1s o con· 
trario acontece: eu pa_sso a relatar as causas: 

Vai por 3 mezes que o governo legal se es· 
tabeleceu no Omo Preto, e ainda até hoje nM 
está ali em execução o codigo do processo. 

A meu ver foi com razão qLte o presidente 
annullou a nomeaçao do juiz municipal, feita 
pelo governo intruso ; mas tempo de sobra tem 
decorrido, para que nova proprosta fosse feita 
pela camara municipal, e para que o codigo 
fosse effeclivamente executado; entretanto pa· 
rece que o projeclo de privar aos réos do juizo 
por jurados tem feito a cnmaramunicipal omissa, 
pois se diz ter encerrado suas seEsões, contra o 
que dispõe as instn1cções do governo. 

Como lfUCr que sej", o certo é que os réos 
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que linhão uma mulliplícidade de recursos, 
para fazerem valer o ::eu direito, se fossem pro
cessados pelo novo codigo ; lendo sido proces
sados peh lei anliga, estão privados do unico 
recurso que linhãO antes de sentença que era o 
::1ggrnvo de injusta pronuncia, o qual de facto 
hoje lhes não póde valer, porque a relação ob
servando o novo codigo e seu regulamento, não 
toma conhecimento de aggravos. 

E aqui, Sr. presidente, de,•o notar qne os 
réos estao sugeitos ao novo codigo, em ludo que 
lhes é desfavoravel como por exemplo os artigos 
sobre fianças, e sobre extincçrto de privilegies ele 
fôrn, e ao mesmo tempo (cousa para se admirar) 
estão privados de usarem de qualquer que o 
codigo lhes offereça,. e lhes possa ser favo
ra vel. E assim que lendo um dos pronunciados 
(que é meu parente) obtido da reluçll.o do dis
ll'icto uma ordem de habeas-corpiis, não foi esta 
cu mpriàa, por um vereador que no Ouro Prelo 
servia de ou viclor interino. . • (Pal'ece-me que 
o Sr. deputado está notando que eu falle neste 
objeclo , mas cu obsel'varia que o Chenier o 
moço, sendo memhro ria convenção nacional, 
por não ler ou;,ado, [;>.\vez; por não compro
melltr ::-:ua si0gr n· :·~nça pc.~:-:o,d: (·rg11er a11i a sua 
voz, p:,r,1 ,:,, ['.. ;, ,: ,:,,· ;,en irrniio levado à guilho 
tini.1'1l u rei11,:do dt.! Iloi11_·::1 1il:i'l't', por ler feito 
ver~os c:01:!r.-t os ;;uion.·s do syslc1 n:1 elo terror, 
não 11ó,ic jj1l! ,:is bv:.1r·St! de sr:mcllinnle norlon, 
e foi nié aq;uido ele conr:otTcr parn a desgrnça 
da victima ... eu não quero que sobre mim 
recaia semelhante mancho) . 

Conliu1.1a11do digo que o vereador de que fallo, 
foi antigo amigo do preso, e quando nüo tivesse 
motivos pa1·lic11 larl'S parn não ser seu juiz, linha 
motivos publicos para se julgar suspeito e in
com petente. 

Este V<'reado1' é fücal da lhesouraria, e por
tanto nllo póde pela clisposiçào ela lei accumular 
elilpl'ego de julgar: alem disso elle se l'ez parle, 
representando t\ esta carnnrn (;Onlra os setli t iosos 
do Ülll'O Prelo, e requcl'endo que não l'osscm 
amnistiados. 

Eu fal!o perante magistrados, que digno se 
um home111 nestas cin.:urnst,mcia podia sel' 
juiz? 

A' vista do que lenho dilo, sobre o qne .vai 
pela província de Minas parece-me que poss<i 
concluir e que a. anrni,lia púde ahi ser uti! e 
vantajosa, se fôr concedida pelo governo com 
discripção. 

Contra esta minha opinião, Sr. pr,!sidente, 
se podem produzir as representações de muitas 
camaras municipaes da minha província, que 
se têm pronunciado contra a amnistia. Mas eu 
observarei primeiramente que as camaws mu
nicipaes não póctem querer a puniç!lo dos não 
cabeças, que têm a lei a ~eu favor; e que 
dando-se a faculdade de nrnnisliar ao governo, 
elle póde fazer as excepç0es que julgar neces
sariaH para manter a segurança publica: e em 

TOMO li 

segundo lugar notarei que essas representações, 
nno me parecem esponlaneas, e alheias de toda 
a influencia externa; porque vejo que todas 
el\as vierão depois q11e um jornal anarchisla 
ameaçou com punhaes aos presos, se fossem 
amnisfoidos pelo poder legislativo, ou livres pelo 
jud íciario. 

Esse jornal escripto em M.arianna adivinhou 
que todas as camaras representarião; elle disse 
qne ellas já e j:í representassem, e de faclo ellas 
o fizerftO ; porém eu 11110 dou grande peso ás re
presentações feitas depois de um artigo tão 
anarchico, corno o que se encontra neste jornal ; 
e o que admiro, Sr. presidente, é que os homens 
do justo meio, os moderados não tenlt11o repellido 
um tal anarchista. 

Concluo •pois, Sr. presidente, que a admi
nistração deve ser a11lorisada a amnistiar os 
crimes politicos, como entender que convém ao 
bem do estado. · 

Estou persuadido de que elle fará um uso 
discreto e razoavel de semelhante faculdade, e 
certo de que, sem a mais decidida coadjuvação 
da parte da assernbléa, ella não poderá repellir 
a3 tentativas de abusos de :imbos os lados ex
tremos, que a querem obrigar a retirar-se, e 
não poderá libertar-se da tutoria que se lhe 
quer impôr, eu por minha parte lhe prestarei 
se111pre todo o apoio que lhe fôr 11ecessario 
para fazct· observar a constituição, manter a 
paz, a ordem e a liberdade: 

O Sr. Costa Ferreira responde ao illustre de
pntado, que Linha acabado de fallar, taxando-o 
como o cnlpado da nomeaçao do presidente 
pal'a a provincia do Pará, que tem motivado a 
desonlem naque\!a província, e falla largamente 
sobre o objeclo em queslao. 

O SR. CuNI-IA MATTOS vota pela amnistia. 

O Sr. Rebouças discorre sobre o projeclo e 
emendas, que uulot'Ís11o o governo, a elle 
mesmo conceder a amnistia e dando a ddiniça.o 
clc~la palnvra, diz quu a :rn1nislia ú 11111 silencio 
na lei ; uma suspensuo da cxecL1ç:l\O d~. lei ; e 
que ella não póde emanar senflo tfo poder so
her,rno : que a assemb!é.a franceza, a convenção 
nacional, concedia sempre uma amnistia ao 
concluir os seus trabalhos. 

No meio de muitas observações que fez sobre 
esta riuestllo, diz que esta medida de amnistia 
devia ser tomada desde o momento, ern que se 
dccretárão as reformas; que se deve então 
fechar a porta e dizer, que até alli é toleravel o 
excesso a respeito das reformas e que dalli em 
diante o não é ; por·ém sim, que ludo pertence 
á regra e que o imperio da lei está na sua in
tegridade : e que se entao isto não se havia to
mado em consideração, que nno podel'á deixar 
de ter lugar 8gora ; diz alinal que é incompativel 
dar ao poder cxecL1tivo essa faculdade de am
nistia e vota peln amnistia e pela sm, emenda. 

2Q 
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O Sr. Ferreira. d.e Mello :-Sr. presidente, cL1 
havia tencionado não foliar nesla questão de 
amnistia, principalmente na parte 1·elativa á 
provincia de Minas, porque tendo sido viclima 
immediata da sediçM de 22 de !\forço, receava 
que apezar de meus desejos eu me excedesse não 
guardando a necessaria circurnspecçM, corno 
me persuado que não guardou o Sr. depntado á 
quem respondo, o que é trivial acontecet· 
sempre que se folia apaixonado. 

Ainda agora rnesmo não fallarei sobre a 
questão, aguardando-me parn votar como en
tender, finda que seja a discussão. Mas declaro, 
que não entro na materia por não acender 
paixões, e não por temer emittir. livremente a 
minha opinill.O, pois que jámais nenhum res
peito humano, nenhuma circumstuncia, qual
quer que seja, me incutirá temor, e me embar
gará dizer o que sinto. 

Se o Sr. deputado tem bastante coragem, 
como diz, eu lhe não invejo essa qualidade. 

Tomei a palavra, Sr. presidente, para não 
deixar passat· 1,em reparo algumas proposições, 
que me parecem desfavoraveis á generosa e 
heroica provincia, que tenho a honra de repre
sentar. 

Principiarei pela primeira, com a qual o Sr. 
deputado significou a magua que sentia pelo 
sangue, que se derramara, dizendo que elle de
veria produzir vinganças difficeis de se extin
guirem. Lamento com o Sr. deputado esse mal ; 
mas a sua proposição . não deve passar englo
bada como foi proferida, porque seria confirmar 
o que falsamente lêin propalado as folhas da 
reslêiuração, como o Catão e outras. 

Convém portanto aclarar este negocio, para 
que se não julgue verdade o que tem publicado 
os escriptores da propaganda, isto é, que o 
exercito da legalidade fôra quem derramara o 
i::angue dos innocenles mineiros, e assassinara 
os cidadaos honrados. 

Sr. presidente, quem derramou o sangue mi
neiro forao só os sediciosos do Ouro Preto, que 
por duas vezes acommetterão o exercito da le
galidade, sendo até um desses ataques atrai
çoadamente feito. 

O primeiro ataque foi o que fizerão os sedi
ciosos á columna do exercito postada em Sant11 
Rita. Ent110 os valorosos guardas nacionaes, 
depois de aprisionados os assaltantes, generosa
mente lhes concederão liberdade, esperando 
que se convet·tessem, e reduzissem os seus á 
obediencia da lei, no que completamente se en
ganarno. 

O segundo ulaquc foi o de ,José Conêa, no 
qual encontrando-se íl col11mn11 do oxorcilo 
commandada pelo bruvo J,im,1, oslu co11vcn
cionou, com o commundanto dos t·ulwlclos, do 
voltarem aos seus anteriores po~lUH, rllt~ 1lucidlln 
do general; porém os sediciosos, follnnilo ,\ 
sua palavra, atraiçoadamente voll11rno i\ i1uo111, 

meltcr a gual'(la nacional, rompendo o fogo 
contra clla. 

A' vista disto, bem claro fica, que quem der
ramou o sangue mineiro forãO os sediciosos <lo 
Ouro Preto, e só elles devem ser os respon
saveis pelos males futuros, e na.o o generoso 
exercito da legalidade, que contava sob suas 
bandeiras a flôr dos mineiros honrados, grandes 
proprielarios, cidadãos virtuosos, todos empe
nhados cm mante, a legalidade e a ordem pu
blica, á despeito dos desordeiros e restaura
dores, que farão completamente debandados 
nestes arrojamentos. 

Mas alcançada a victoria, os vencedores, longe 
de abusarem della, apresentarão a mais heroica 
generosidade. 

Os sediciosos portanto, e só os sediciosos, 
devem ser reconhecidos como culpados do 
sangue que se derramára, e ele suas tristes con
sequencias. 

A segunda proposição do Sr. dcp11tado, foi .
(íUe nrn escriptor de Marianna dissera : que se 
os sediciosos ÍOS$em amnistiados, o punhal os 
havia ele punir; e que as carnaras municipaes 
ino ji e já representar contra a amnistia, e que 
ellas representarão já e já, ao que se derão 
muitos apoiados, 

_ Esta asserção, Sr. presidente, é pouco deco
rosa aos cidadaos, que compoem as diversas ca
maras municipaes de Minas, que são, no meu 
modo de pensai·, honrados, probos, indepen
dentes, bons patriotas, e por isso incapazes de 
serem dirigidos por ninguem á obrar contra 
suas consciencias ; mas que só praticão o qne 
julgão conducente ao bem <la sua patria, e não 
são machinas, que se movão á vontade, como 
aqui se tem querido figurar. 

E' preciso notar, que não forno s6 as camaras 
municipaes que se declararão e requerer11o 
contra a amnistia; farão lambem todas, ou a 
maior parle das sociedades patrioticas daquella 
província, e uma grande parte dos juízes de 
paz. 

Nem deve causar admiracão uma semelhante 
uniformidada na província de Minas quando se 
trata do bem geral, e de manter a tranqnillidade, 
porque factos recentes apresentão um resul
tado semelhante. Assim todas as Cllmaras mu
nicipaes, todos os juízes de paz, todos os guardas 

. nacionaes, em pontos bem diversos e longiquos, 
tiverao um compol'lamento identico e unanime 
para debellar a anarchia, que havião princi
piado os sediciosos de Março, para restabelecer 
a ordem por elles perturbada, e para fazer 
lriumphar a lei. 

Não são portanto os membros das camaras 
municipaes de Minas dirigidos, senão porseu 
patriotismo sempre generoso e independente, e 
nunca por aceno de algum individuo, como 
fmmrn ponsat· as expressões do Sr. deputado. 

Agot·u pouco direi sobre o que tambem se 
diBsu rululiv11111011lo uo juiz devassante, e ouvidor 
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interino do Ouro Preto, porque não entendo de 
chicana, nem mesmo estou ao facto das cir
e.urnstancias que se referirão; contento-me 
com declarar que conheço de perto esses dous 
cidadaos, que tenlw a l1onra de entreter relações 
de amizade com elles, e que os reputo muito 
bons patriotas, bons amigos e incapazes de 
trahir as suas consciencfas na execução de seus 
deveres. 
·· Muito mais tinba a dir.er, Sr. presidente, 

sobre este assumpto, pol'ém motivos de de
cencia me persuadem á ni'l.o estender-me mais 
por agora, contentando-me de não deixar passar 
proposições, que .possão po;:- qualquer maneira 
pôr nodoa no bom conceito de uma província, 
que constantemente tem mostrado amor á ordem 
e respeito á lei. 

Ficando adiada a discussão o. Sr. presi
dente dá para ordem do dia 5 de Setembro a 
mesma do dia antecedente. 

Levanta-se a sessão ás 2 e 1/2 horas da tarde. 

Sessão em õ de Seteinbro 

PRESIDENCIA PO SR, LIMPO OE ABREU 

SmmARIO. - Expediente. - Ordem do dia. 
Projecto de rministfo. - Discurso.~ dos Srs. 
Carneiro L eão, Ferreira tle N ello, Cas· 
siano e Hollanda Çavalcanti.- Adiu.mento 
da di8cussão pela hora. 

A's 10 horas feita a chamada, compa
recem 80 Srs. deputados. 

Fallão com participnção os Srs. Mourn, Pa
rniso1 Carvalho, Bel!o, Paula Araujo, Junqueira, 
Paula Simões, Corr6a Pacheco e Vallasqnes ; e 
sem ella os Srs. Pacheco Pimentel, Con·,~a Al
buqllerque, Lino, Pinto Coelho, Gomes da Fon
seca, Sá Ribas e Araujo Fl'unco. 

Abc!'la a scssll.o e lida a acta da :mtece
dente, é approvada. 

EXPEDIENTE 

O Sn. SECRETARIO passa a Iêr os seguintes 
officios: 

Do secretario do senado, participando que 
pOl' officio do ministro e secretario de estado 
aos negocios do imperio e da justiça, em data 
de 31 do mez proximo passado, foi commu
nicado ao senado, que a· regencia em nome 
do Imperador, consente no decreto da assem
bléa geral, sujeitando ás leis geraes das exe
cuções as fabricas de mineração e de assucar 
e lavouras de cannas, assim como as resolu
ções da mesma assembléa, uma creando ca
tleil'as de difforeutes estudos na villa de S. 
Salvadot· de Campos ; outra sobre a proposta 
do conselho geral da provincia da Parahyba 

do Norte, eriiindo em matriz a capella de 
Nossa Senhora da Conceição da povoaçao de 
Cabeceira, filial da matriz da Villa Nova da 
Rainha , e outra sobre prc;posta do conselho 
gernl da provincia do Rio Grande do Sul, 
creando freguezia com a denominação de Nossa 
Senhora das Dôres, o distrícto de Camacu:m 
pertencente ao Sr. Bom Jesus do Triumpho. 
-Fica a camara inteirada. 

Do inesmo, participando _igualmente, que ao 
senado é communicado por ofiicio do minis
tro e secretario de estado dos negocios da 
guerra, que a regencia em nome · do Impe
rado!', tem sanccionado o decreto da assem· 
bléa geral legislativa, sobre as forças de terra 
ordinarias para o anno que hade COl'l'Cr do 1 º 
de Julho ele 1834 a 30 de Junho de 1835. -
Fica a camara inteirada. 

Lêm-se e ficão adiados por se pedir a palavra 
os seguintes pareceres : 

« Foi visto pela commissão de constituição o 
officio do ministl'o dos negocios do imperio, em 
data de 18 de Maio deste anno, remet· 
tendo a queixa e denuncia do conselho geral 
da prnvincia do Piauhy contra os parochos 
daquella provincia por levarem 4$ a seus fre· 
guezes por cada casamento que fazem, o que 
diz o conselho, é uma infracção do decreto· de 
3 de Novembro de 1827, e do oull'o de 28 de 
Julho de 1828. 

« Examinando porém a comrnissilo aquelles 
decretos, ob;;erva que não é de sua mente o 
regulat· emolumentos pal'Ochiaes, mas U\o só
mente destruir a dif1iculdade, que em alguns 
bispados contra o direito canonico expresso 
no concilio tridentino ses. 24 cap. I. De 
1·~formatione mafrim,mii se oppõc á celebração 
deste sacramento, exigindo-se depois dos pa
peis correntes a necessidade da provisão dos 
bispos ou dos seus delegados para que os pa
rochos possão casar os contrahentes ; abuso 
esle que vigora nas dioceses ele Minas e 
S. Paulo, ou alguma outra, e que com certeza 
jámais teve lugar no norte do imperio. O que 
se torna evidente com a letra do decreto de 
28 de Julho de 1828, declarando que o pri
meiro não priva aos parochos dos emolu
mentos das denunciações e certidões que cos
tuma vão receber. Se pois, no Piauhy não ha 
o abuso, que faz necessarias as prnvisões, que 
extinguio aquelle primeiro decreto, como póde 
ali let· lugae a violaçao de semelhante lei ? 
Para que seja fundada a queixa do conselho 
serà necessario, que elle mostre que os pa
rochos do Piauhy, contra o disposto naquella 
lei, exijiao dos nubentes, que lhes apresen
tasse provisões dos bispos, ou vigarios geraes 
para os poderem receber. O que com evidencia 
se colhe de urna representação sobre este ob
jecto feita a esta augusta camara pelo vigario 
~ f'reguezia de Nossa Senhora da Victoria da 
cidade de O~iras, capital da mesma provincia, 
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que veio junta á denuncia do conselho, mos
trando aquelle parocho, qne os 4$, que recebe 
de oblab pela administração do sacramento é 
de antigo uso cm todas a::; freguezias da pro· 
vincia. 

« A' vista do que parece á comrnissão, que 
não póde ter lugar semelhante denuncia. por 
falta de rnaleria, e que assim se deve declarar 
ao governo. 

cc Ponderando porém a commiss::to, que os 
direitos chamados de estolla são em todo o 
Piauhy mui gravosos aos povos por excessivos, 
e fól'a daquelles que a conslituiç1\o ecc\esiaslica 
do arcebispado da Bahia, que está em vigor no 
bispado do Maranhao, a cuja diocese pertence o 
Piauhy, tem estabelecido; e que <lesapparecerão 
já os motivos, que da.o occasião, segundo al
Jegão alli os parocl10s, a til.o enorme difl'erença 
como serão a falta de população. na provincia, 
a falta de parochos e sacerdotes, que por isso 
serão conlractados de provincias dist;mles para 
irem ao Piauhy exercer as funcções de seu 111i· 
nisterio, é por isso ele pat'ecer a comrnissão, 
que sobre tal assumpto se adopte o seguinte 
projeclo Je lei : 

cc A assembléa geral legislativa do imperio 
decreta : 

<< Os direitos de estolla que os parochos cos· 
tumào receber de seus parochianos pela a<lmi
nistraçi\o dos sacramentos, e mais aclos de seu 
ministerio, serão pagos pela taxa da constituição 
do bispado na provincia do Piauhy, como se 
observa na provincia do Maranbao, q11ando as 
funcções parochiaes forem exercidas nas igrejas 
matrizes. 

cc Ficão revogadas todas as leis, disposições e 
usos em contrario. 

<e Paço da camara dos deputados, em 26 de 
Julho de 1883.-João Canclido de Deos e Silva. 
-JJ1anoel Alves Bra11eo.-À .. P. da Costa Fer· 
rtira." 

cc A 2" commissão de fazenda encanegada de 
dar o seu parecer sobre as contas do ex:-Impe
rador com o thesouro publico micional, depois 
de ha vct· maduramente reflecticlo sobre. esta 
questão, é de parecer: que, sendo incontestavel 
de uma parte a divida, em que se acha o 
mesmo tl1esouro para com aquelle principe, 
daquella parte da sua dotaçao, que deixou ele 
ser paga até o dia de sua abdicaç!lo do throno 
braiileiro; e po1· outra, que das quantias debi
tadas pelo lhE!souro tíque\le µrincipe, devendo_ 
ser conside1•adas cm Jivida st'nncntc ariucllas 
por elle 1·econhecidas como tae~, cm virtude de 
lilu\o-:; de seu punho, ou llo seu mordomo, ou 
de outra pessoa competcntemente ~utorisada; 
se officie ao governo, para que neste sentido 
promova o ajustamento das mencionadas contas, 
pelas vias compelentes. 

« Paço da camara dos deputados, em 4 de 

Setembro de 1833. -Bc1pt1'.slci de Oliveira..
Hollandlt Oavalcanti.-J. G. Lédo: >> 

O Visconde ,fa Petlra Brnnca envia á esta 
augusta c,unara uma carta, que á elle dirigiu 
o cidadão portuguez residente ei"ó. Londres, José 
Ferreira Borges, na qual ex:põe que ten do orga
nisado Lltn projecto de co<ligo de commercio 
com a intenção de que fosse applicado e redu
zido a lei para o reino de Portugal, por circum
stancias que têm occorrido d11vidando de poder 
levará effeito estQ sua intenção, e lemb1·ando-se 
de que elle póde ler applicação ao Bt· .. 1zil por se 
achar a e,te respeito nas mes mas circum
stancias, roga ao dito visconde de o olferecer 
ao governo hrazile iro, afim de que este no caso 
de ter decretado algu m premio a quem apre
sente uma obra desta natureza haja de 
admillir ao o!Terente a concurso em tempo 
marcado, e não existindo esta hypolhose, auto
ris;ir-se ao no:;,o encan·eg::do Jc 11,~gocios em 
Lon,lres pnra se convencion ,H· cr, m o auto r do 
projecto, (Ü~tel·1n\\LltLt Cl sua ac;; iL.ti,:ilD ,it' úVl:301·ia 

pot· tuna c~Hnaii:::sJ.n d1~ p~s.<joa.~ CiJl:!!tt!idas, que 
alli co:n au ,!i ,,i:eiJ ,.:~ile •J !tui.iV<:r de rever, 
por nfw iler j,1,lo Cf tLC b 1·guc de sua mão uma 
propriedade que é su,,. 

« A commissàO de commcrcio, industria 
e artes á quem fol'ão presentes estes pa
peis ainda que saiba, ffllC nesta côrle 
existe uma com1nissão ex.terna, que por µarte 
do governo está encarregada de org:rnisar um 
codigo commercial adoptado ás nossas circum
stancias, e que lhe consta mesmo que esta com
missão tem já trabalhos adiantados á \a\ res
peito, todavia se persuade qne não é justo que a 
camara deixe de aproveitar-se dC1 projeclo offere
cido pelo ci<lat!Uo portuguoz José Ferrnirn Borges, 
cujo merito lilterario é bem C'lnheci:lo, princi
palmente no ramo de que se trata, o que bem 
altestado é pelos escriptos que tem pu blicado 
sobre esta ma teria, e por isso julgando con ve
niente, que ao cor po legislativo sejão presenteie< 
tanto o projecto, que se espera da co1mnissao 
ex:terna, como o novamente offerecido pelo dito 
Ferreira Borges, para entao deliberar o que en
tender em sua sabedoria, é de parecer que para 
esse fim se adapte a seguinte resolLição. 

cc A assembléa geral legislativa resolve: 

,e Artigo unico. O governo fica autorisado para 
mandar examinar, em presença e com audien
cia do seu autor, por uma commiss!l.o de pes
soas entendidas, o prnjecto de cotligo de com
mercio, organisado pelo cidadão portuguez José 
Ferl'Cil'a Borges; podendo oll'erecet·-lhe, além 
<le outt·as vantagens, alé a quantia: de 4:000$ 
pela dita obra, e estipular as clausulas que 
julgar nccessarias para a segurança do contracto. 

« Paço da camara dos deputados, em 27 de 
Agosto de 1833.-J, A. de L emos.- F. de O. 
Paes de Andrade. » 
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São approvados os seguintes requerimentos: 

« Foi visto pela commissno <le pensõ e~, e 
orrle nados o requt'rinwnto de Venancio José 
Lisbna, jnz -de orphíl.Os desta cirlarle , em qne 
pede qne se lhe marrpie um ordenndo, visto 
serem muito climinutos os emolumentos, que 
percebe.-A commissào entende, que por ora 
nll.o tem lup;ar a µretenção elo supplicante, e 
que se ella fôr admissivel se deve fazer ex
lensiva aos ou tros em iguaes circumstancias. 

« Paço da camara, em 31 rle A~osfo rle 1833. 
-.J'. M Carvalho da Ctinha.-J. Ftoi·iano ele 
Toledo." 

« Foi presenteá com missão de comrnercio, 
indnstria e a1·tes o requerimento de Jono 1\for
rissy, morador na villa Real da Prnin Gra nde. 
em que pede a esta augustn camara lhe concedá 
o privilegio exclnsivo por 1 O 11n110s para f:uer em 
barcas de vapot' Q navegação daquella villa para 
esta cidade, transporhrndo carg:•s e passageiros, 
e isto por sel' aqn ell e e~tahelr.c im ento dispen
dioso, e só comnllti\'c1 com as nos .c;:!s de uma 
sociedade de can ira l; ,t,,s. . 

,, Ao qne aft í;n ;1e,, r1o ;1 rnrn,nis, ,to, e ponde
rando ser um tnl ramo ele ind11,lria novn entre 
nós, e qne muito convém animnr, afim de 
evitar os riscos, e perdas de vida que todos os 
annos, mais ou menos, tem luga r com o actual 
methodo de n avegar em falú"s ponco segurns 
na occasião de temporaes; e qm: será isto um 
impul~o dado ao commercio, e á povoação 
daquella villa, que offere<'-e vantagens para 
grande incremento; e rel!ectinrlo igualmente 
que a lei de 28 de Agosto · de 1830 ordena se 
concedão premios aos íntrodL1clores de ma
chinas, cujos premios ac!ualmente não se 
pódem verificar pP.la escassez da receita do 
nosso thesouro .-E' por tu<lo isto a com missão 
de parecer, q1.1e se lhe deflra com a seguinte 
resolução: 

« A assembléa gernl legislativa resolve: 
,e Artigo unico. Fica o governo autorisa1\o a 

conceder a João Morrissy, re,iilente em a villa 
Real da Praia Grande, o privil egio exclusivo 
por 10 annos , para navegar em barcos de vapor 
daquella vi\la para esta cidade, comtanto que 
continue franca a navegilção a todos os outros 
barcos, que de vapor n1l.o sejão, e que elle 
dentro de anno e meio e!Tectue a em preza pro
jectada sob pena de nullidade desta concessãO. 

« Paço da camarn dos deputados, em 7 de 
Agosto de 1833 .-E. Ferreira ela Veiga.-F. 
de C. Pcies de Andrade.-J. A. de L~ino.s. 1, 

cc A commlssão de marinha e guerra, a quem 
foi presente um officio do ministro da guerra 
acompanhando um requerimento dos lentes da 
academia militar e de marinha, os quaes pedem 
que se lhes conceda uma gratificaçllo, que junta
mente cornos soldos qne actuahnente vencem, 
faça um vencimento igual ao que percebem os 

lentes dos cursos jurídicos, e das escolas de 
medicina; jLJlgando de toda a justiça a pre
tenc;ào dos snpplicantes, e muito ponderosas as 
considerações fe itas á la! respeito pelo men
ciono.do ministro. -E' de parecer que se adopte 
a segninte resolur;ão : 

cc A assembléa geral legislativa resolve: 

« Art. 1º. Fica o governo autorisado para 
conceder aos lentes, e ao secretario d::t academia 
militar e de marinha, uma gra[ificaçllo que 
juntamen te com os soldos respectivos prefaça·o 
vencimento que lêm os lentes e secretario dos 
cursos jmidicos. 

" Art. 2º . Fica ignalrncnte antorisado o go
verno, para fazer no regulamento desta acade
mia as alterações que julgar conveniente. 

" Paço da camara dos deputados, em 3 ele 
S etembro de 1833.-Bllpti-,ta de Oliveira.-
F. elo R eyo B c,1·ro.s.-V,:eira. Souto. n 

O Sr. Ferreira Frnnçs. pede ,1 palavrn pela 
ordem e diz qne requer " urgencia para fazer 
uma indicnção sobre o banco. 

A urgencia proposta pelo illustre deputado é 
apoiada e entra em discussão. 

O Sr. Ferreira França diz que o banco deve 
pagar os juros daquellas notas que deixou de 
realisar ; qne pois o governo peça ao banco a 
importancia do pagamento dos juros daqnellas 
notas qlle deixou de pagar ; que se discuta 
portanto o direito que assiste a cada uma das 
p:il'les ; e pede, que a sua indicação seja re
mettida á conlm!~sao do banco para dar o seu 
parecer. 

.A urgen cia é approvada e a indicação passa 
á commissão referida. 

ORDEM DO DIA 

Continua a discussno do projecto n. 84, 
vindo do senado, sobre amnistia, com as 
ernendr.s apoia<las na sess!l.o anterior. 

O Sr. Carneiro Leão começa o seu discurso, 
respondendo ao que hontem tinha dito o nobre 
deputado o Sr. Ferreira de Mello, e dizendo 
que nno tem contrariado os factos que elle 
depL1tado havia asseverado, e que só fizera o 
elogio dos gunrd.1s nacionaes de Minas Geraes, 
mas q11e está lão longe de censurar isto, que o 
approvn ; que não ha duvida alguma em que a 
conducta dos guardas nacionaes fôra exe1oplat· 
e que el!es forilo os aggredidos e não os aggres
sores e que em consequencia disso, é que houve 
o derramamento de sangue, que elle deputado 
sabe, que durante o assedio de Ouro Preto n!l.o 
fôra praticada nenhuma insubordinação pelos 
guardas nacionaes: que elles obedecíM aos seus 
chefes ; que só mt passagem de S. Jo!lo é que 
houve algum excesso, porque se apedrejarão 
algumas casas, designadas para casas de Ca
r1mís ; 1llc1s que de actos, como o presente 
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tf~ha sido este e o unico exemplo ; e que os 
chefes dos referidos guardas o não approv1lo ; 

,.é que para elogio do nobre deputado, que o 
quer combater, cumpre declarar, que elle n essa 
mesma occasiil.o dera demo,1slraç.ões de de~ap
provar esses factos que se praticarão. 

O iUnstre orador disco,ere largamente sobre 
esta materia, ratificando ainda muis a sua 
opinino sobre os factos que hontem havia men
cionado áceeca dos negocios de Minas Geraes e 
respondendo ao illustre deputado o Sr. Ferreira 
de Mello, conclue sustentando a sua opinião 
para que se autorise o governo a couceder a 
amnistia. 

O Sr. Fereira. de Mello diz que desejava não 
fallar nesta qucst!lo como hontem linha J ecla• 
rado ; llll\S con10 por differeules vezes lr,111 

l evantado a sua voz naquella casa pai-a annun
ciar o seu voto, não póde ser silencioso; qu,rndo 
se trata de uma provincia a que tem a lrnnra 
de i;ertencer. 

Aqui o ílluslre orador continua como na 
S<! ssão de lwnlem a responder ao illustre depu
Ü.\\! J o S1·. Carneiro Leão ; e sendo interrompido 
] ":>1 · ,tl ,_;umas p:, !nvws, que este St·. deputado . 

ni ;, ;s ,tl to, di:,; ao Sr, presidente, que 
~f -,:r_ : d.o r·ó:!c u ;11lin11,1r a !'aliar. 

O SR. PR.ES1DEN1'E : - Allençiio ! 

O Sn. FEnnErnA DE MELLO conlinna a res
ponder aos ref1:rit!os argumentos; e conclne 
dizendo, qL1e o seu fim é nii.o deixar p::issar idéas 
muito desairosas pum a sua província; e que 
elle, não tem, como o Sr. deputado, seu primo 
como chefe dos sediciosos. 

O Sr. Cassiano pede a palavra pela ordem, 
para exigir do Sr. µresidente, que não deixe 
continuar semelhante di:scuss::io sobre factos 
particulares, que aliás nunca acaba ; e que por
tanto só deve limitar a qucst~o á amnistia. 

O Sn. M . .\.Y é de opiniM, que se conceda uma 
amnistia geral ; mas que niio se aulorise o go
verno para isso. 

O Si'. Hollano.a. Cavaloanti diz que está per
suadido que o voto gemi da camara é por am
nistia geral ; que é este o voto delle deputado, 
desde o princípio: e que é esta a primeira vez, 
qne falia em manistia nesta casa : discorrendo 
o íllustre orador sobre a matcria, é de opiniM, 
que a amnistia seja geral, ou se approve . o pro
jecto do senado, ou que se autorise o governo 
vara isso; mas que não quer, que seja excep
tuada pessoa alguma da amnistia; e declara 
afinal, que se inclina mais a que o governo 
seja autorisado a clar esta amnistia. 

O SR. FERREJRA FRANÇA manda á mesa e é 
apoiada a seguinte emenda : 

" A amnistia seja geral com a unica exce
pçno da indemnisação dos clamnos particulares, 
-Ferreira França. " 

Dada a hora, fica a discussão adiada. 
Ord em do dia 6 a mesma de hoje. 
Levanta-se a sessão depois das 2 horas da 

tarde. -----
PRESJDENCJA DO SR. LrnIPO DE ABREU 

SuMMARIO.- Expediente.- Ordem do dia.
Amnút·ia aos rebeldes.- Discursos dos S-rs. 
Ciislod-io Dias, José Oleinente, 111onlezuma, 
Baptista Caetano, Oarne'Íro Leão e Yascon
cellos.- Votação. 

Depois das 10 hor.:is, feita a chamada, com
pa n,cem 79 St·s deputados. 

F,tllão com causa communicada os Srs. 
l\fo,na, Parniso, Carv,dli o, Bcllo, Junqu eira, 
Sitnões, Corrê~t Patheco e Vai lasques; e sen1 
elL, os S rs. Paula Albuquerque, Corrêa de Al
buquerque, Lino, P into Coelho, Gomes da Fon
seca, Sá Ribas, Souto, Deus e Silva e Sá Pa
lacio. 

Aberta a sessão, é lida e approvada a acta da 
an t1:cedente. 

EXPEDIENTE 

O Sn. Si,;ct1i,;TAmo FEnnEJRA DE CASTRO, dando 
conta Jo cxpeclicnte, l<presenta uma represc,n
ta,.~ií.o da c,11m11·a municipal da vi lia de S. Jorw do 
Príncipe, pedindo meios parn fazer fac~ á~ suas 
Jc3pezas.- A' commissno das camaras mu
nícípae~. 

Lê-se e appt·ova-se a redacçi!.o do prCljecto de 
lei, que mat·ca o subsidio dos deputados para a 
futm-a legislatura. 

E' igualmente approvaclo o seguinte requeri
mento: 

« Requeiro que se peça ao governo urna 
copia aulheulica do ajm;te ullimamente feito 
entre o thesouro e a casa de S,lmuel Phi
lips, sobre a remessa para a Inglaterra, de 
800:000$, ou daquillo que na l'ealidade fôr des
tinado ao pagamento dos dividendos ela nossa 
divida externa. 

" Paço Ja camaru dos deputados, em 6 de Se
tembro de 1833.- Montezmna. " 

Vencida a urgencía pedida pelo Sr. Re
bouças, para tet· lugar a leitura do projecto 
abaixo que apresentou, é o mesmo julgado 
objeclo de deliberação, e dispensada a sua im
pressão.-Fica para entrar na ordem dos tra
balhos. 

PROJECTO 

"A ~ssembléa geral legislativa resolve: 
" Art. unico. O governo fica autorisado para 

retirar eITecli vumente da circulaçao na provmcia 
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da Bahia, até 400:000$ em cedulas, substi
tuindo-as por outras de 1 a 8$, ou pot· r.otas 
do novo padrão, conforme fôr de mais prompto 
expediente. · 

<e Paço da camara dos depntados, em G de 
Agosto de 1833.-Antonio · Pereim Rebouças. 
-· O. S, de i'Yíello Mattos.- Manoel 1lforia do 
.Amaral.- ,1fo1·eellino de Brito.- ,vlcmoel José 
de Araiefo Franco.- Soares ela Bocha .-A. 
Fernandes da ,Silvefra. - H. J. de Barros 
Paim." 

PARECERES 

" Foi presente á 3' commissão de fazenda o 
offic:io do ministro da guerra em data de 3 de 
Agosto do corrente, em que remetle o requed
rnento de Gnilhenne Young, negociante inglez 
residente nesta praça, em o qnal reclama a in
demnisaçào elos prejuizQS q11e el eve soffrcr cm 
razão de se ler visto forçado pelo aviso da se
cretaria de estudo elos negocios da guer1·rt de 31 
de Outubro de 1831 a fazer rcemb,u-car o ar
mamento e pctrechos mi!ilares proprios para o 
serviço do exercito brazilei"ro, que farão man
dados vir de Inglaterra pelo snpplicanle, e po1· 
conta do mesmo governo, com a condição de se 
lhe pagar o custo em letras uo thesom·o a 3, 6, 
9, e 12 rnezes na fór·ma da encom111L:nda exarada 
na portaria do governo de 28 de Novembro de 
1829, e outrn reqnerirnenlo do mesmo neg;o
cinnte em que reforça a sna pt·ctenção ; um 
alle:;tado do ex-ministro d,1. gucrrn, em que 
declara, que obrigara ao s11pplicanle a tirar 
do al'senal os ditos petrcclios, e a reem
harcal-os porque assim exigi,\ a segurançfl 
publica. 

cc A cnmrnissuo avaliando bem a natnrezf\ da 
pretenç~o, e' os documentos que o supplicante 
apresenta, e venrlo que este c,bjcclo n110 só fôra 
já decidido por esta camara no unno de 1831, 
e o supplicante reexportou os dilos petrechos 
por sua <ionta, como porque o documento que o 
mesmo supplíc~u1te pasoau em data de 31) de Ju
lho de 1831 ao ex-ministro o Sr. José C:emente 
Pereira, unido á sua defeza, salva a uaç1IO de 
qualquer responsabilidade, que por ventura 
tivesse de haver em semelhante negocio ; é a 
commissào de p,1recer, mesmo :i vista do attes
tado que juntou, o qual não combina com a 
portaria do me,;mo ministro, de 25 de Outubro 
de 1831, que se indefira a pretençao do suppli
cante. 

" Paço da camara dos deputados, em 4 de 
Setembro de 1833.-Manoel .Ainaral.-Lobo 
de .Souza. -Luiz Cavalcmiti." 

Fica adiado por se pedir sobre elle a palavra, 
e ,manda-se imprimir. 

cc Acamara rn11nicip!1l da villa de S. Salvador 
de Campos, lendo empregado lodos os meios 
prescriptos na lei de 29 de Agosto de 1828, 

arts. 3º, 4'' e 5º, para dar ao povo uma ponte 
sobre o rio Ururahy, na Estrada geral que vem 
á esta côrle. obra da maior convenicncia e ne
cessidade, é não lendo podido achar emprehen
dedores, depara fin;ilmente com dous unicos, 
que associados. se offorecem debaixo de con
dições, q11e a carna.ra julga admissiveis, e pede 
ao ministro elo i1npel"io a sua upprovaçào na 
conformidade do art. 47 da lei do l " de 
Outubro de 1828, documentos que o mesmo 
ministro do irnperio enviou á esta camara em 
officio de 26 de Agosto. 

cc A commíssão das camaras mnnicipaes, jul
gando de relevante vantagem aquella obra pu
blica, e vendo curnpl'ida a lei no seu processo, 
repara, que o ,ministro venha buscar provi
dencia legislativa quando lhe parece que esta 
sómente clevel'Ía ler lugar, se faltando empre
sarios houvesse de fazer-se a obra á expensas 
dos rendimentos dos conselhos, ou do thesouro 
nacionai, porquanlo combi1rnnclo a letra das 
duas leis apontnda" , ael1a q,1e s0 a r\0 1° de 
Outubro manda diri3it·-s ,: n:, ,.; O'-':, ,ci., :: · " ,_ 
li ver a côrte á assemb!b geral i:J ri .. ,;, ,, '· · 
qnf nas demais é prescri1~to ree-::ner ~,o~ cn.:
sellws geraes, todavia a mesm:1 lei no ,•c11 :\t"L 

47 limita-se esla doutrina â..-, ob;·a.; <pie .finem 
de g,·cmcfo ·impo;-tm1.ci'.ct, cm cuja c,,,l11cgoria não 
pat·cce á comrnissao dever compt·ehendet·-se 
um:1 ponte orçada cm ,1;000$, cujas taxas de 
pJssagem se avalino a 400$ annuaes, etc. Se 
pol'ém esta iinportrmc·ia fôr considerada por sua 
pal'le moral, enl11o nenhuma ohra poderá deixar 
de vir á assemblfa geral, por isso que aos olhos 
do legisladot· sisl!do nenhurn objecto póde deixat· 
de sei· de grande i1nportancici por pequena, 
que seja. 

e< E' portanto de parecer a com missão, que se 
responda ao governo, r1ue a materia sujeita está 
compreheudida e providenciada nas leis ante
riores, cujo cumprimento á sua prndencia 
compete fazer ~olemnisar pela melhor fórma e 
proveito publico. 

cc Paço da camar.a dos deputados, em 30 de 
Agosto de 1833 .- Antonio .João de Lessa.
Baptista Pereira, vencido. " · 

Devendo ficar adiada em razão do voto ven
cido, requer-se e approva-se u urgencia para 
entrar, como entrou, cm discuss11o, sem pre
juizo da ordem do dia, porém, chegada a hora 
de tratar-se desta, fica a mesma discussão 
adiada. 

ORDEM DO DIA 

Continua a tratar-se do projecto vindo 
do senado sobre amnistia, com as emendas 
apoiadas nas sessões antecedentes. 

O Sr. Custodio Dias torna a sustentar a sua 
opiniãO sobre esta materia1 e entr"e muitas cousas 
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q~é _refere diz, que elle qtJer amnistia para os 
criminosos porque ella uão é necessaria para 
os innQcentes ; porém que não acha meios para 
dar esta amnistia. 

O Sr. José Clemente falla na rnaleria, decla 
rando que os seus principios sobre amnistia s11o 
de que ella só se deveria conceder no caso em 
que uma grande parle dos subdilos do imperio, 
se achassem envolvidus n ' uma revoluçao que o 
bem da naçlio pede, que se nllo dê amnistia 
aos cabeças das sedições, que a justiça deve set· 
feita, quer seja contra, quer a favor de quem 
fô1· ; que elle deputado uao quer sustentar par
tidos ; deseja só que o imperio da lei se 
estabeleça : que os seus principios são sempre 
de ordem ; que aborrece os extremos e que 
nãO pertence a nenhum partido ; e qlle a falta 
de força do governo é a causa de. lodos os males ; 
diz mais o illustre deputado, que ha de votar 
por urna medida, que conceda amnistia a 
lodos, menos aos chefes, e que que1· que se 
saiba, que elle só quer que se faça justiça e 
que é necessario fortalecer o governo ; q11e tem 
pois um projcclo que apresentar, no qual,. se 
declara quaes silo esses chefes e que apezar de 
não ser hoje o dia proprio para a leitura de 
projectos o passa a lê1· (lê) : continua depois 
declarando, que havendo duvida, se acaso a 
amnistia deve ser conced i.da pelo governo, se 
pelo corpo legislativo, elle deputado acha neste 
corpo o poder de amnisti::ir ; que quizera pois, 
que o govemo fosse for·te ; que na adm inistraçao 
transacla se havião negado algumas eousas ao 
governo ; e que depois de 7 de Abril, se laborou 
no mesmo erro e se amarrou o governo de pés 
e mãos e que isto tem feito parte das desgraças 

·em que a nação se acha; porque um governo 
fraco nem é bom para si, nem para o povo. 

Depois do illustre deputado ter fallado no 
codigo e nas nenhumas penas que elle impõe 
aos que se achão implicados em objcctos poli
ticos e de ter feito muitas outras observações 
sobre a materia, conclue dizendo, que ê ne
cessario acabar com as revoluções ; que se ·deve 
conceder a amnistia, men os aos cabeças e q ue 
não offerece uma erneuda a tal \'espeito, porque 
já ha outra sobre a mesa no mesmo sentido, e 
que no caso em que as cousas se achi'.l.o é um 
presente pessimo, que se faz ao governo, se 
acaso se lhe désse esta faculdade de a rnnisliar; 
e pede a urgencia para em tempo proprio se 
admittir-á consideração da canuua o seu pro· 
jeclo. · 

O Sr. Costa. Ferreira. começa o seu discurso, 
dando uma satisfação ao illuslre depulado de 
Minas que hontem tinha foliado, declarando, 
que nunca teve motivo de desgosto contra a sua 
pessoa ; e qne se acaso tivesse esse motivo, sa
beria sacrificar paixõe.s mesqt1i11has no altar da 
patria ; que póde ser que lhe tivesse escapado 
cio seu discurso alguma palavra que lhe pudesse 

desngradar ; mas qne isto se deve aitribuir aos 
discursos i_mprovisados; que o illustre deputado 
metta a mão na sua consciencia e que verá. 
se acaso se linhliO ou não drslisado da queslll.o : 
que o illustre deputado está muito apaixonado 
por ver a um seu parenta no rol dos presos de 
Ouro Prelo; e quenlío estranha, que elle de
fendesse os seus parentes e amigos . 

O illuslre orador continua a ful lar sobre a 
materia e a sustenta\' a sua opinirto, para que 
se autorise o governo para conceder a amnistia. 

O Sr, Montezuma diz que não pretende fallar 
sobre esta 1J1ateria, sobre uma cousa, que muitc, 
sensibilisará , o seu coração ; e qne n il.o póde 
deixar de ser tl'atada sem alguma commoçM : 
que quando em outras occasiões linha foliado 
ll esta materia, o havia feito com algum fervor, 
que a legislatura pois não se deve terminar sem 
dar uma am nislia ; que as proposições enun
ciadas por um Sr. deptllado, que ha poucos dias 
havia tomado as, ento na cn.mara (o Sr. José 
Clemente), e o gue linha dilo outro, que havia 
foliado antes, o c:barnavuo a campo para res
ponder: qn c n üo ·pôde poi,1 votar por essas ex
cepç0,i::; od i,;sa,;, q ue, w ncaso s0 tomar uma 
m edi da , q uc n:io ;;., j,1 gn::il, i, to não póde 
ag1·adar i n~u~ão \; r,tzi1í·iru. 

O illusll'c crndol' lendo f'allado em o negocio 
de Minas e sob re a co;1,fo cla de Manoel Soat'es 
elo Couto, taxando-o tle homem honrado, aper.ar 
de o não conhecer, nem nunca o ter visto, res
ponde ás observações do Sr. José Clemente e 
conclue votando pela amnistia sem excepçOes. 

O Sr, Ba.ptista Caeta110 declara lJUe a 
amnistia seria mu ito util para as outras provín
cias, porém que o não é para a província de 
Minas, pois que longe de llte fazer bem, lhe iria 
fazer um grande mal. 

O Sr, Ca.rneiro Leão respo1,de aos argu
mentos elos illustres deputados, que o havião 
combalido e pretende demonstrar, que elle não 
se tem separado do partido moderado ; e que . 
o desligar-se de individuos, nao é o mesmo, qu e 
separar-se do partido ; e torna a votar para que 
se autorise a administração para que conceda a 
amnistia. 

O Sr. Vasconcellos diz que elle não desi
gnará quaes são os cabeças desta ou daquella 
sedição; que isto nll.o pertence ao poder legis
lativo e que é proprio do poder judic: iario : c1ue 
nesta queslão vota este anno, corno tinha vo
tado o anno passado, que é contra a amnistia, 
mas que reconhecendo-se a necessidade de dar 
essa amnistia, deseja que en tão se dê antes 
esta faculdade ao governo. 

O illustre deputado responde ás observações, 
que fez o St·. Carneiro Leão ácerca do negocio 
de Minas ; e a respeito da amnistia vola no sen
tido em que fallára . 

E' apresentada e apoiada a segui Dle emenda 
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cc A' palavra - amnistia - do projecto, se 
-accrescente: - e perlurbações mililares.- L. 
A. 11fay. ,, 

Dando-se por discutida a materia, é re
jeitado o artigo do projecto, assim como as 
emendas á elle offerecidas, menos a do Sr. F er
nandes de Vasconcellos, que se julga compre
hendida, e a do Sr. May, que se houve por pre
judicada ; adaptando-se o vencido para entrar 
em 3" discusst:to. 

Em seguimento teve lugar a leilüra de um 
o fficio do secretario do senado, communicando 
haver este designado o dia segunda-feira 9 do 
corrente, pelas 10 horas da manhã para se ve
rificar a reunião das <luas camaras, afim de se 
tratar das emendas offerecidas ao projecto de 
lei sobre a instituição de um banco nacional de 
circulaçrio e deposito.- Fica a camara intei
rada. 

Passa-se á leitura da redacção das emendas 
ao projeclo vindo do senado sobre o resgate da 
moeda de cobre, quP. fica adiada por se pedir 
sobre ella a palavra e haver já dado a hora. 

Vem á mesa, e manda-se imprimir o se· 
guinte parecer de commissao : 

« A commissão de orçamento ex a mina ndo 
com a devida atte nçãq a proposta do governo, 
de 30 de Agosto do corrente anno, relativa it 
necessidade do credito su pplementar que pede 
de .t G00,000 

« A commissão deixa de contestar o deficit 
apparente na demonstração junto á proposta de 
5.188:553$, porquanto o mesmo governo re
conhece que tal deficit não deve esperar-~e, e 
ainda que o presumido desapparnccrá se m du
vida em grande parte, se o angmento progL·es
sivo de nossa industria nao fór embaraçado na 
sua marcha. 

« Todavia a commissll.o n!l.o púde deixar de 
reconhecer, <jUe as desper.as accrescidas de
pois da lei de 24 de Outubrà de 1832 para 
serem satisfeitas exigem fundos, que certamente 
nao existem nas rendas ordinarias , e portanto , 
um credito supplementa r se faz necessario. 

« Alé m destas , não póde a cormnissão convir 
na urgcncia de comprornetler a n ação a novos 
empenhos, e sacrificios immediatos, pelas ra
zões que expenderá; sem comtudo, desconhecer 
quanto convém attendel-os opportllnamente. 

« Mas um trabalho de tamanha transcen
<lencia mal póde-se encetar no fim de uma 
sess::ío de cinco mezes, e fatigada a allençuo dos 
legis ladores por aturadas e impoi-tantes dis
cussões : pretender mais, seria abusar da capa
cidade humana. 

« Sem melhorar o meio circu1ante, e sem as
segurar a nossa renda por maneir~, que deixe 
de apparccer annualmente um defic-it o anda
mento regulai· de nossa administração finan
ceira soffrerá estorvos a cada passo, e as conse
quencias devem rccahir sobr<! o Cl'edito na-

l'OMO II 

cional, e seus interesses. Difficil será es tabe
lecer a sua conveniente reguhuidade, n ,,o ex
tremando das rendas ordinarias ns que c,,:Yem 
applicar·se esclusi varnente ao pagamento dos 
empreslimos, sej a .dentro ou fóra do irnpe:·io. 

« Reconhecendo \>ois a cornmiss~o, q: ,, al
gúmas das parcellas apontadas na dc;:; r., :1s· 
tração, não podem deixar de ser acrN1i:,tdas 
ímmediatamente; ainda quando outras, ~, ·.-js la 
das circums lancias, aclrnittem por ora, a\:_;·1ma 
mora de providencias adeqnadas ; para li de· 
monslrar qnaes julga no primeiro caso, e ci0pois 
emittirá a sua opiniao a respeito das segu nJas. 

JJ.iinistei·io da Justiça 

Pela despeza accrescida, com 
a guarda nacional, augmento 
de ordenados aos desembar
gadores das relações e juízes 
de direito, pede o governo 
3,51:304$: mas se altentler
mos a que as q uan tias vota
das para as despezas das 
guardas podem ser alteradas 
para menos, e li mitadas pelo 
governo, e que os ordenados 
dos rnagislrados não serão 
dispendiclos no corrente 
anno, na sua totafo\ade, por 
falta de verificar-se o seu es
tado completo, e além disto 
haverem algumas províncias 
m a rcado ordenados inferio
res á aquelles orçados na 
lei; conviremos será has-
tante o m1g mento àe ..... . 

itlco·in!w 

Importancia do augrncnto con
cedi(\o na lei, pede o go
verno 432:000$. Todavia 
parece á commíssão, que 
attenta á economia, que pre
side á esta repar tição, e con
tando com as que resultnr1lo 
das somrnas votadas n a lei 
de 24 de Outubro de 1832, 
ousa espernr na sufficiencia 
de um credito de .....••.. 

Fa.zenda 

Divida interna fundada; ac
crescim.o para a dotaç!i.O da 
caixa da amortisação, pelas 
quantias \.1ii.O comprehen
didas 11a lei de 24 de Outu-
bro ..•... , .•........... 

Idem para pagamento de juros 
da quantia de 4, 764:600$ 
(das prezas ingle;,;:as) CL1ja 

300:000$000 

400: 000$000 

284:446$000 

30 
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liquidaçn.o se considera a 
realizar, e deve ser contado 
desde o 1º de Julho de 1832. 

Para augmento de despeza na 
casa da moeda pede o go
verno 200:000$: a com
miss:w porém lendo em 
visía as quantias já consi
gnadas para estas repartições 
e altendendo haver-se con
tractado uma consignaçilo de 
4:000$ me11saes pal'a o pa
gamr,ntp da machina de 
Miers, julga que nas circnm, 
sllrncias actuaes apenas póde 
tolernl'·Se o augmettlo de ... 

285:876$000 

48:000$000 

1,318:322$000 

" Eis a maior dcspeza, que a commissão re· 
co1,11nenda como indispensavel, e que no seu 
entender ,_rechrn\a promplo remedio do r oder 
Jegislati vo. 

« Agora, senhores, a com missa.o passa_ a de· 
monslrnr as razoes em qlle se funda para Julgar 
menos urgentes os demais pedidos, que no seu 
entender pouem ser suppridos pelos meios or· 
dinarios, com independencia de sacrificios one
rosos; ou podem auiar-se, sem grandes incon
venientes. 

Imperio 

« Accrescimo de despeza com as novas 
cadeir<1s cre,1das depois da ld 159:0008000. 

« A cotnmissllo poróm olJ;:;crva, que tendo a lei 
de 24 de O11t11liro de 1832 consigm1do para este 
objccto 265:554$, e nao se te11clo verificado 
nunca (ao nienos na múr parte das provincias) 
o provirmmlo completo destas cadeiras, é de 
parecer que ,n11i úit.1icil deve ser, encontrar de 
chofre a 01ulliúno de professores l1abilitados 
parn o exlraordinario numeru de cadeiras nova· 
mente creadas; e conta que a somma votaúa 
na lei de 24 de Outubro deve fazer face á des
peza do anuo· corrente, com pequena diffe
rença. 

Estmngeiroa 

,e Adiante se mostrará como o governo,segundo 
o enteude1· da comrnissão, se achará habilitado 
para fazer a despeza do cambio correspondente 
á somma a dispendcr fóra do imperio, quC:! pede 
o governo a quantia de75:885$000. 

DIVIDA EXTERNA 

Fazenda 

"Differença entre o cambio ( 40) calculado na 
lei, e de 35 que se julga o medio presumível: 
para pagamento de ,t 4041320 .... 346:560$000. 

Como acima. 

,e Importancia n-ecessaria para reâlisar o de
posito de um semestre, etc. . . . 348:445$000 

« A lei de 2°1 de Outubro do anno passado 
consignuu para este fim ;E 67,235, :;;uppondo ern 
ser urna quantia tai de apolices bastante a pre
encher a caução por inleil'O do semeslrn, cujas 
apoiices agora consta serem distt·ahidas, e ne
gociadas para o pagamento de juros vencidos. 

« Esta caução não tem outro objeclo, que o 
de ass1::gurar o prompto pagamento dos juros, e 
por conseqllencia manter o credito do empres
tilllo: tanto é . isto exacto, que o paga111anto 
pontual do~ mesmo;; juros, indepenuentemente 
de tal deposito, lecn-se sustenbdo constante
mente o credito, não tendo actualmente rnin
goado, conservando-se a 68. Parece pois, que 
no apurn em que se achao nos,;as finall,,as, os 
nossos esforços tlevem, por agora, empre
gar-se n,1 remessa oppor!uua de fondos, que 
bastem á satisfaçil.o dos juros em devido tempo. 
Emprehender pre.~cntemente uma qualqu~r 
operação de credito para ter semelhallte appli
caçM, seria, no s~ntir da commi,~uo, pouco 
attcnder os embarnços que ora nos rodcião . 
Achando valiosas estas pouder,1çõcs (além de 
outras que poderião apresentar) a cotnmissão 
nao só desconhece a urgencia de semelhante 
augmento de despeza, como é de parecer que 
as ~ 67,235, deixem de ler o destino dado; e 
neste sentido a somma de ;/;; 404,320 con· 
signadas na lei para o pagamento externo, ficará 
reduzido a ;E: 337,085, que ao cambio de 35, 
proposto como medio, sao : 2,311:4"10$000 
E sendo a quantia votada para 

este fim de. 2,425:920$000 

Ainda apresenta ama subrn de 114:"180$000 
qn«ntia superior ao cambio exigido para os p:11:,a
mentos da rep.1rti1:ao dos negocios e:;trn11fi"i rns, 
i;,to é 75:885$; de~app:uecenLIO igualn1et1lL' ,1 
exigencia de 3,16:500$ proveuiente da clifl'cl'et11;a 
entre o carnbir) de ,10, e o de 35, no pci gauiento 
por completo das supram encionadas ;C 404,320 : 
o mesmo á respeito de com missões.contadas em 
3:484$, e para a caução propõe o deposito da 
parte de pau-brazil, que fôr ne,:essario. 

« lmportancia da amortisação, juros de ca
pital amol'tisado, com missões, etc. 880:155$000. 

,e A commissão não pó<le, sem conlrist:\r-se, 
fazer a resenha de tantos encargos que pezflo 
sobre a naçao, e de tantos empenhos, de que 
tão pouco se aproveitou, e que todavia deve 
satisfazer; assim o exige a sua boa fé e o ct·e
dito do seu nome. O governo actual tem tristes 
legados a desempenhar! A commissão está 
convencida de que mister é regular convenien· 
temente o nosso systema financeiro, com a 
devida attençt\o, a quanto seja conducente ao 
pontual cumprimento das obrigações contra
hidas, e a evitar a continuação de um estado de 
couzas1 que deve ser fatal continua11do, Esta 
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angusln camara estará, sem duvida, concorde 
com a sua comn1is::ão á este respeito. Poré111, 
senho1·es, será e;;le o momento de ernpl'ehender, 
e lcvut· a effeito urn:1 tarefa dii1111 pal' cr:rto tio, 
l'L'presr.n lan les da mçau lir<1zi kira, e não ~u
perior /!,; snus !'orças, nws; como já le1111Js dito, 
no rem;;k de urna proion~a,h1 se;;,;f10? Forç;:. 
é pois q1;e a com111i-,,~o, como prome!tcl'a, jus
tilique a sua opit1irio de que ainda esta de,;peza 
riãu lÍetn,,ndu, des,le jú, sacrificios inopinados, 
anlr,s pódc soiTreL' LM.duro exame, e 1·e1nedius 
µensadns de esp,1ço. 

" A f,dla da a,nortísaçrw periodi1.:a nada púilé 
inflnil' n<) valor das apo'tice,;, apen,:is póde conlra 
islo ar,;mnenlar-se com a m.iior on mennr 
so11im:1 cin t:irc1dação; e n;to pcz:i sobre a, 
nossas firwnç,,s mais que µela impor!ancia de 
sens juros: mns faltos de outros recursos 
promplos, pnn1 de prol'.!1ptü acudirá ex.tinc.çào 
de parte dt·sla divída, iremos conlrahit· outt·a 
mais onerosa, e ,1indaque com as mesmas con
dições, sern oult'ê\ vanlagetn qnv a de n1ud;:n' tL; 
credot'? Muito niais rlcve recear-se a des'lan
tagcrn, qLundo o ernµre.;taLioL' Jlào deixará de 
calcuLtr sobn, nu,so i.•mk,1·n,;o, v1i1Hlo co,1trahir 
uma divi,ln, p.ira salisfozet· outra, que nno se 
faz pag:ivd por outro lltl'io 

" E11leude pois a com111i3·,ão, que este <les
en1b;_1\~v nfto é lll'tj'!llli~.,i 1:1n 1 e sim dern:..,nda 
fulttms f1t'u\'i,\un1:iati: n:lo Liesconhe~en<lu a 
imput·laucia dt! .;et"<,111 p!'1l:11ov idas, 1ispeci,,[. 
rnent.; :Íl.;erea dv;; jut'l>:õ co111puslu;; do c;,pit.il 
,111wrlisnllll. 

" .Jiiros rlc 5 º/ .. soln·,i o <!apilal 1le 7B5:000$ 
que sr: pnt!erá liquidar, etr:., 40:800$000. 

" ld,:11 1 subt·e o e:,pilnl de ilH:H\lOS de npo
litw:l ,11nillitl:,s 110 auno de 188'2 a 1838 
2:20SS000. 

« E, ta:,; 1p1:-1nlias j:í ,e :tr:hrw comp1·ehcndidas 
l1l\ somma de 2.8-!:4-l6$, qLW t\ comtnissrio \ev:l 
á Cllllla do Cl't:!UllO SUpl)iclllClltar. 

D'iversas de3pezas 

e< lmportancia a despender com 
a easa da moeda... . . . . . . . 200:000$000 

"Já ,r commissão deu a razão 
porque fez a reducção de.... 152:000$000 

,e Idem IJara a snbstitnição das 
notas... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20:000$000 
« A comrnissa.o observa que te11do lugat· 

o cslabelecimeulo de um banco, cor110 está 
projeclauo, esta t!cspew ficará á seu cargo ; 
em ca,o contrario consi1'.crn a comm1s5ão 
que sendo uma desµeza orclinaria, o mi
nistro da fazenda tem consignações onde 
a pódc contemplar, seja como eventual, seja 
curno de expediente a que mais propriamente 
parece pertencer: portanto não julga, deva 
t:ntrar cm cont,\ no credito de yue se lrala, 

1C Tendo a commis,ão emillido franca e leal
mente as suas opiniões, limitando-se a justificar 
a 111·gcnciu <le parte do credito peclido pelo go· 
verno, e as razões que se lhe offorecerri.o para 
s11spen1iet' pol' agora, qualquet· operaçflo para 
preenchei-o no seu todo ; lo da via n&o pó de 
deixal' de accrescentar alguma cousa à res
,ieilo do deficit, que se apresenta quasi corno 
illfdlivel. Al6m do que em principio levamos 
expendido, nao excluindo ab,;ol utamente a pro
bahilithüe de maior ou menor deficit, ler:uos a 
contar não indifferenle diminuiçf10, ua des
peza on,:a,la cm est,ldo cumplelo, qua11do se 
nt\o dá uma lal cxactidilo, e na realidade é 
sempre irtenor o qne quolidiaúarnente se faz 
sentir. Na casa imperial, por exemplo, infeliz
mente, já se vt::rificou uma reducção : nas uuaG 
caurnras lezisbtiv,ts, fodl é calcular a niaior 
de 40:00GS, prnvcnienle da falta de compa
recimento t!e rnenibrns on que deixo.o de apre
sent11r-se na sessão ; além Je ajudas de custo 
d~ vindas ,ias províncias, ele. : nas cathedraes, 
conselhos de estad\J, nas Idas de pensões, 
tenças, rnontt•-pio, etc., muitas têm liavido e 
ccntinuan\Ci : a exlincçil.o da cornmiss:i.o da 
caixa ue Londres, finalmen!e outms muit,1s 
que pod,:,riao tlernonstr::tt'·Se o que tudo deve 
fazer 11ma somma bastante forte, com ludo a 
cotnll1:.esÍ\•J proporá meios sufficientes a ereen
cher qualquet· falta. 

cc Resl~, senhores, á comrnissll.o o mais 
;:r,l110 ,.lu sna tarefa; depois de reconhecer 
evi<h:nteme,1le a necessidade indispensavel que 
tem a a,ünini:;lraçrio de um crndito st1pµle111cn
!.JI', crcdilo cuja effec!ividaJe svj11 Ulo pro111pt.J, 
como exige u fim a que se destina, forçoso 
é aµrescr1t:ll' o:,; nieios de satisfazei-o. O rcla
lot'Ío ela proposta indic,1 dous meios, sendo o 
prinrniro a antccipaçao de rendas por emissa.o 
de bilhetes do tltesonro ; e o st•gundo por um 
e,nprcstiino, preferinJo este, e scnJo externo 
como inculca a proµosta apontando-o em !:.C, 
E' di[Jjcil á com missão accordat· nos meios, mas 
concorde foi em que o priml!iro meio além de 

· susceptive\ de gran<l~s abusos, se tornaria muito 
arriscado na execuçao, pelo effeito que poderia 
fazer na circulaçãO ; e quiçá tornari,\ rnui in
conveniente a situaçll.o do ministro da fazenda ; 
de cujo embarnço se 1·eseutiria a causa pttblica: 
além disto estes bilheles füluciarios tendo por 
unica gatantia a renda futura, ou abso1'virião 
esta e o tempo nos apresentaria novo abysmo, 
ou correl'il'lo como papel-moeda nl!.o realizavel. 
A histo ria financeira, pri11cipaln1enle da velha e 
no'la França, rejeita da nossa idéa - antecipa
ção de rendeis - e assignados, ou bi\hek:s do 
Lhcsouro. Não obstante julgarmos vantnjosa a 
eruÍ::isllO de tacs bilhetuG, em occa,iúes de apuro 
e rnomentuneos, mas nunca como systema de 
renda e etll grande escala. Emquanto ao se
gundo deµois de combinadas as suas desvan
ta3ens dentro OLl fórn do imperio, e pendendo 
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um dos membros da camara para este ultimo, 
finalmente convencido, desiste, e a commissão 
não se att·eve a approvar semelhante medida, 
pelas razríes que expõe, omittindo outras n:10 -
menos ponderosas, tanto por não fatigar a 
altenção da camara, como porque não dei
xaráõ de occorrer á perspicacia de seus dignos 
membros. 

« Primeiramente, senhores, a chronica de 
nossos eri-,prestimos tem-;;e tornado impopular 
e talvez sem todo o fundamento, têm-se pro
pagado circumstancias que os acompanhárão 
de tal natureza, que cihr esta operaçno finan
ceira corno necessaria, excita horror e recor
dações dolorosas: ni;sta casa mesmo, este meio 
não será admiltido facilmente, apezar de reco
nhecerem lodos com a conunissão, as vanta
gens de operações de- credito em muitas cit·· 
cumstancias, principalmente quando emprega
dos em augmenlo de producção ou applicados 
em casos extraordinarios, e quando o exige a 
causa publica ; o abuso tem por cel'lo desa
creditado entre nós um meio aliás economico, 
em parte se não em toda a sua generalidade. 
Além disso se continuarmos a usar deste re
curso, como unico meio de sahirmos de no::;sos 
apuros, profundaremos o ahysmo em que um 
dia nos precipitemos : tão facil parece, quão 
terrivel o fim a que póde guiar-uos. Ainda 
mais, senhores ! Pat·O.o aqui as nossas urgen
cias ! Não temos deixado atraz quantiosa 
somma, esperando providencias, quando at
tendido o voto da commissl\o ; ou quando seja 
desprezado o g1·ande total que ora se reclama, 
finali:,a e t·emedêa os nossos emnenhos ? Nao 
bule ,i nossa poria a salisfaçaÔ de um outro 
empt~stimo (o portugucz) r 

,e J.. dcscauçaremos com fria indiITerença em 
cxpc«icnto tão perigoso? Correremos de em
pres li;10 cm empre~limo ? A nação briosa to
lerut•;; as conscquencias, mas por certo não sym
pnlhi~~t·á com os meios. Temos outros, lan
cernor; mllo delles quando tratamos de um 
credilo limitado e curemos em tempo de re
mediar por uma vez todos os nossos desar
ranjos financeiros : enlil.o utna medida radical, 
ponha a coberto a nossa administração e o 
nosso credito de todos os eventos e actuaes 
estorvos. 

<< A commissão não desespera pelo bem do 
paiz ; o bom senso e o patriotismo do povo 
brazi leiro, reconhece que o afferro ás suas insti
tuições, o amor da ordem e o respeito ás leis, 
trarão o necessario progresso da in d usfria e a 
prospl'ridade da patria ; e conseguido isto o 
Brazi! será superior em recursos a todos os 
compromeltimenlos. 

« Abandonando os dous meios apontados, a 
commissão julga inlct·cssante : lº, lançar mãO 
dos fundos existentes por conta da nação, na 
caixa do extincto banco : 2°, ernittir na cir
culação os 745:390$ das notas do novo padrão, 

que restarão da substitnição das do banco, se~ 
gundo consta do relatorio do Exm. ministro 
da fazenda. 

« Dir-se-lta emqnanto ao lº, que os fundos 
existentes no banco estão applicados no pro
jecto em discussao, para fondo de um novo 
banco ; mas emquanto não convertido em 
lei, pouca força àpresenta a irnpugnaçao : 
com tudo, ainda a ter _effeito a creação do novo 
banco, está d ,itado de bas tantes impostos e 
meios para haver esse fundo por parle do 
governo, e nào póde fazer-lhe differença a 
qnantia lembrada: a comrnissão ·acha pre
feri vel este meio ao ele sobrecarregar a naçno 
com novos tributos parn µa~arnento de um 
emp['estimo, qne deve fazer frente a des
pezas ordinru·ias : impondo ao mesmo tempo 
outros para fondaçüo do banco e ainda 
outros para occorrer a maiores urgencias. 
Pelo que respeita ao 2º, poderá dizer-se -
é um emprestimo - sem duvida ; mas sem 
usuras, sem jurns, cambias, cornmissões, 
etc., e que póde see retirado conveniente
mente. A <•Jrnmissão procurn infonnar-se 
do seu effeilo na circulação, e ficou con
vencida de que esta emissào nacla influiria 
para o seu clepreciamenlo por entrar como 
um equivalente da q1rnntia das notas que se 
achão inutilisadas na caix.i da amortisc1ção, 
e de cuja retirada nenhum melhoramento 
veio á circulação. 

« Apezar dos seus bons desejo,, a com. 
missão não acha ontros arbilrios, nem póde 
apl'esental' outras oµinioes, pot· mais que 
prese a m\ministrnçao, e reconheça o quanto 
nas circumstancias actuaes ella carece de ser 
coadjuvada por esta augusta cai"iial'a, pol' bem 
da nação. A camara em sua sabedoria na 
discussão da proposta (que offe1·ece á com
mi,sll.o reduzida a projeclo de lei, na fónna 
da constituição) e á vista das considerações 
e parecel' da sua commiss11o, t·esolverá o que 
entender sobre a mesma proposta e emenda 
que offerece : 

« A assembléa geral legislativa decreta : 

« Artigo unico. O governo fica etc. (Veja a 
proposta do governo.) _ 

Emenda substitutiva da commissão 

e< Art. 1º. E' concedido ao governo um 
credito supplementar da quantia de 1,318:322$, 
pelo accrescimo de despeza á lei de 24 de 
Outubro de 1832, e que tem de realizar-se no 
corrente anno financeiro, a saber : 

Ministerio da justiça . 300:000$000 
<e da marinha. 400:000$000 
" da fazenda . 618:322$000 

« Art. 2º. O governo haverá estas sommas : 
« lº. Pelos fundos pertencentes á fazenda 

• publica existentes nos cofres do extincto banco. 
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u 2°. Pela emissão de 745:390$ de notas do 

novo padrão, que sobrarão da substituiç:'.\O das 
do hanco. 

« Art. 3". Para caução dos jmos do em
prestiino em Londres ap plicará o governo a 
porção de páo-Brazil qae j nlgar necessario. 

« A rt. 4º. Fica igual mente autorisado a res
tringir a despeza consignada na lei de 24 de 
Outubro para obras publicas, casas de prisão 
com trabalho e semelhantes. 

<e Art. 5". Em todas as povoações em que se 
paga a decima dos predios urbanos, cobrar-se-ha, 
desde a publicaç!to da presente, uma decima 
conespondenle aos alugueis de armazens, bo
tequins, tavernas, ou outras casas aonde se 
vendllo por medida, ou varejo bebidas espi
rituosas: esta renda será arrecadada pela ma
neira estabelecida pam a cobrança da decima 
urbana. 

cc Paço da camara dos deputados, em 6 de 
Setembro de 1833.-Diiarle Silva.-M. N. 
Castro Silva.» 

Voto separarlo 

« Cumpre-me subrneltP.r ao juizo da camara as 
razões que tive para não assignar o parecer da 
commissil.o do orçamento sobre a proposta do 
governo de 30 do mez passado, úcerca do cre· 
dito supplementar qne se ulga indispensavel no 
corrente anno financeiro de 1833-1834. 

" Segundo os calculos liú thesouro publieo, o 
deficit, a verificar-se nest.e anno, pódc montai· it 
mais de 5,000 contos. M,1s, allendentlo a q11c 
certos artigos de despeza effectiva sc1·!lo info. 
riores ns quantias marcadas nn lei; e cspurnndo 
da melho1· arrecada,;llo !iscai, algum nu~mcuto 
da renda, o Sl'. ministro da f'ilzentla achn suí· 
fiçiente um crnrlito de 4,000:000$ p.1rn ocr.orr·cl' 
ao mesmo deficit. E, t\ vista eh demonslt'U\:l\o 
annexa á proposta, eslc deficit prnvérn- 1º, 
do augrnenlo decrch\do po1· difforentes leis, 
em certos ramos da despez1 geral e provincial-
2º, de alguns pagamentos legaes e de credito, 
não elfectuados em annos anteriores,-e 3º, da 
muito provavel dirninniçllO da receita fixada na 
actual lei do orçamento. 

« Examinando cada um dos artigos da despeza 
augmentada, e da que se acha ainda por fazer, 
entendo,que apenas dous podem ser dispensados, 
ou reduzidos, a saber :-o de 1-59:000$ para a 
instrucçllo publica ; visto que as cadeiras devem 
ser providas no anno da lei (ainda em projectos 
para 1834- 35) que contemplou essa des
peza :- 2º, o de 200:000$ para a casa da 
moeda; porque havendo-se já destinado alguns 
fundos para o custeio daquelle estabelecimento, 
ser-lhes-hão bastantes 61:000$ mais no corrente 
anno. Quanto aos outros artigos, concordando 
com o Sr. ministro da fazenda, julgo-os ne-

- cessarias para a manutenção da ordem publica, 
e do credito nacional. E' forçoso habilitar o 

governo pat·a executar as leis, que têm ordenado 
pagamentos, e guardar os contractos que lêm 
sido approvarlos pelo corpo legislativo; sendo 
ce,·to, que as despezas necessarias para fios de 
semelhante nature,rn, por mais onerosas que 
parcção, são realmente economicas, em razão 
tios bens, que dellas resultllO á sociedade em 
geraL Neste caso acbão-se, quanto á mim, as 
desµezas :-1", com o pagamento dos juros, e 
amortisação das J.polices emittidas para inde111-
nis,1r as presas, e consolidar a divida fluctuante, 
nos termos das leis que o tem solemnemenle 
decretado :-2°, com o restabelecimento da 
caução de um semestre de juros, e realização da 
amortização em atraio, dos emprestimos. brn
zileiros, nos termos dos seus contractos, reco
nhecidos e approvaclos :-e 3", co ,n a diffe
rença do cambio no movimento dos capitaes, 
c111e devemos remetler para Europa, como 
requer o credito e o serviço publ ico. E posto 
que as mesmas rlespezas exijno, neste momento, 
um avultado dispend io, que não poderá ser 
feito sem considera vel sacrificio, ne:n. por isso 
será político, justo e economico deixar de 
satisfazei-as. 

,e Quanto ã cançilo, seria pura desejar que a 
pudessernos restabelec,i t', destinando-lhe o 
páo-Brnzil om em deposito nos mercados da 
Eu rnpa, e [oi essa minha pl'imeirn idéa. Sa
bendo porém, que úlé Junho deste anno pode
riao exislit- quando muito 17,000 quin taes 
daquelle gcacro, inclusivo 14,000 de antigas 
remessas, q11e tem obtido mui diminuto preço; 
fui obrigado a rcnunciat· no refel'ido arliitrio, 
E mn pt•ovu du ucccssi tlade do 1·estabelccimento 
lla mcsmn c1111\ino, limitat··me-lici ,1 lembrai·, 
q11c csHa nntccipuçno de l'unLlos, além de ser 
uxigidtt pu1· 11111a r:ondic,:1\o essencial do con
trnuto, é, pelo 11tc11os a:;ol'n, a garantia mais 
isolitla, ou <fllfl iuspir11 nrnis confiança enlL·e os 
interessatlos na 11os:m tlividn externa . 

« Quauto ó. a1t101" ti,.,1c;no em atrazo, sei que 
a)g,rns entendem, que µela sua nao realizaçllo 
nenliu1na ferida se ra.,. no credito nacional ; 
visto ser a condição de amorlizal' vantajosa 
sómente para a naç1lo devedora, e na.o para os 
possuidores das suas apoiices de divida. Mas 
estas intelligeucias será combatida por todos 
aquel!es que, como eu, virem na obl'igação de 
amortizar uma clausula do contracto, que deve
mos observar; e na violação da mesma cl.ausula 
(seja a favor de qualquer dos contractantes) 
uma offensa de boa fé, e urna prova de que ou 
nllo queremos, ou não podemos pagar ; isto é, 
de que não ternos, nem merecemos credito 
algum. E na.o se allegue o exemplo de In
glaterra, que se paga juros, e n11.o amortiza ; 
porque o governo inglez, qua11to á sua divida 
irremivel, nào viola clausula alguma que tivesse 
estípnlado. Nem se diga tao pouco, que tomar 
emprestado para pagar, é igual á fazer bancar
r-.ita em syste1Ua de credito, 
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t< Reconhecendo alé que ponto é verdadeira 
essa proposiçrio, todavia julgo, que ella póde 
servir de objecção á materia da proposta cm 
geral, e nao em· particular ao pagamento lia 
amortização de que tr~t::unos; e póde fornc(:er 
argumento para a censura da nossa a<lminis
traçil.o financeira desde 1822 ~té hoje, e n:ió 
para a rejeiçao da medida proposta. Estou com 

. effei\o em que seja mais fadl, e menos on ernso 
não pagar, do que cont1·uhir um empt·eslitoo, 
ou tocar na odiosa tecla dos impostos; é\S$itn 
como já pareceu, e foi mais facil, e menos 
oneroso cunhar, e recunhar moeda de cobre. 
Mas quando a nação, depois de uma enorme 
despeza annual, achar-se aind a devdom ele 
emprestimos inteiros em pniz estrangeiro, 
tarnbem estou, ern que o corpo legislativo 
ver-sc-ha na rne8rna pr.rplexidacle e embarnr,:o, 
e sentirá o mesmo desgosto, que hoje llie cansa 
aquella moeda . Além disso é innegavel, que em 
muitas circnmstancias o credito exige a satis
façll.o de um empenho á custn de outro em
penho; e sómente do abnso que póde haver na 
continua remissão de obrigações antigas por 
meio de novas, é que resultará males á admi
nistração economica de um paiz. E estaremos 
já no caso do abuso ? 

" Ainda mal consliluidos, e lutando ha 
J0 a11nos com os effeilos de uma revoln,;no, e 
com os erros de nma ntlminislrnç1\o noviça na 
arte de legislar e governar, ninguem diní que 
ahnsnmos já d:t necessidade de reconer á e1upres
timos para satisfazermos de~pezas ordillari:ts. 
Nações que servem de modelo, !êm cedido no 
imperio dessa necessidade por muitos e s11r:eti
sivos annns. Só depois qne gozarmos da 1>az e 
tranquilidade 11ecessal'ias pnra o 1fo~e11volvi
mcnto da riqueza com que nos úolát·a a naltl· 
reza, é qlle poderemo~, se outro ta11lo fii.ennns. 
incorrer em Ulo grnve censura. Ainda rnai~ ; 
quando se co11lrnhc UIJ:I emprestimo para 
amortizar 011 ex!inwli1· outro mais oueroso, em 
vez de caliir-se em b~nctu-ruta, faz-~e uma l,oa 
operaço.o de credito. E n!l.o será por ventura 
muito m ais oneroso á nnç!l.o nno pagm· (dei
xando d!! amortisar) a sua divida externa, do 
que remir apoiices desta por meio da emissll.o 
<le apolices da divida interna? Nada mais ha
veria que uma proveilosfl. conversàO de fundos: 
e oxalá que esta importantis~ima operaço.o pu
desse ser quanto antes realisada em maior es
·cala. 

« Examinando igunlmente as razões em que 
se funda a provavel dirninuiçM da receita cal
culada na lei actual, acho que houve de certo 
alguma exageraça.o q11ando se fixár!l.o as rendas 
na sessão passada. O estado politico, mais que 
o progressivo dese11volvi1nento das forças pro
ductivas de um paiz, deve ser considerado. pelo 
cakulisla finauceil'O ao tratar do futuro rendi
mento das contdbuições publicas. Longe de 
mim o negar a existencia do couslante au-

gmenlo, apezur de_ ludo, na producção agricola, 
e mesrnu na iuduslrial do uosso impel'io; mas 
nau o,Lstan te isto, e comquanlo rn inhas espe
rnnç,1s sejrt0 lisonge irns , entendo que não é 
prudertte snppor mqaelle desenvolvimento 
um passo tao avan bj«do e irresistivcl, que 
nau,, pocc,s :1 c,Jnl.rnria t-,), 011 rel ard,il-u; e nin
g1.1em subordinai-o á regra cornmum das pro
babilid;,·les, O juizo do lltesouro pr.iblico a 
este respeito, parece-me o mais ap proximado á 
eX[:cli ,"ii1o, ou u ii1 ~ii.:í c1ig11v da c;vnfian\:.l qae 
podemos ter em calculos desta ua lurc,za. Não 
é, poita: tlo , pc,ssivcl deix;,r de recunltc,1;e r-,e 
um dejicit co!!sidr:rc.vcl no llecurso de:sle nnnu ; 
mc,s1no se i!, cunlar com a divida <cm al,·,izo do 
empres timo 1101-ttign~z, e com o pagamento rle 
on lra:- dc..1 spez;_1s (que presu1no urw Sttlisfeitas 
ainda) pcrl1.mcenles " exercidos p,,ssudos. 
Coillo porén: estejamos etn estudo de, acudir só-
1nentc ao 111 ai$ urgente, adiando pa1·a as futuras 
sessões tudo quaato pos:3t1, scu1 grande risco 
do crndi lo pub!i cu, adrniltir alguma demora, 
ou estipulaçao de 110va5 eondições , ele., pare
ce-me, que com urn cre(lÍL•) de 3,700:000S (fcila 
a suppressrw e red1wçao indicndas por mim) o 
gov,!rno ficará lH,bil ita,fo para supprir o mesmo 
deficit. 

« Tmtarei agorn rlns m2io;; de fazer eITectivo 
o ércdito pedido e eonccdido pelo meu voto. 
Dcixan,.lo vxc1nplns dí' naç,1cs hem ud1uinis
tra,hs, qne cm circ111i1stanei,1s tlilfü:eis têm p1·e
r,!rido sc1npre o m,i io ,le ernp1·e,;ti1t10s, 0,1 a rrn
tucipa<,'.rlo d(! ,rna; J',1lnras renda, , ú stwpc11sno 
de p:1g:rn1cnt,,s i11rli,;:i0n8avds pnr:1 a conser
v,t<,::,u d,1 orth!nl pnl,I ic:a, ti entis:silo de pa pel 
1111>c!di1, e :'t c:.:piLti;(l ,.'s 011 ,knamas por t111ia 
vr: z :-1ómenlt!; c•11 11:1.n jrtlgo politico, r:em justo 
o al'liilrio tlc 1·e·luzir-su o d,jicit apn!St!ltlado 
meclia11le a supJH'ess1lO d,: de~pt!zas já 1kc1·,.
lada8, 1: que silo (co1110 as que del'ern ser reilas 
com ns casas de prisno, plrnróes, de,) absol11-
tauwute necestiarias para a t,xecur;?lo das lei;; 
prolecloras da segurança individuttl, e da pl'o
µriedade Jos nossos conc:idadãos. 

"Julgo lambem que, além de inconsequente 
e absurda (quanclo tratamos de diminuir as 
unidades monetarias, cuja abundancia é pol" 
ventura a principal c.msa tios embaraços, que 
resultào tlo nosso incíu circulaule) dev.e repu
lar-se summamente perigosa e no,:iva uma 
nova emissão ele notas, ou de papel moeda ; 
não fazendo já sobresahir a injustiça que h11-
veriri em gravar sómente o mercado desta ca
pital com a referida cmissa.o. 

" Enll::ndo mais, que é iucfficaz o meio ele 
applicur ao credito pedit.lo, os fundos do go
verno existeules no bancu ; porque sobrn a iln
possihilidadc de l1nvel-os antes do dividendo, 
não ordenado ainda, ha de tnais a contrndic1,:rto 
de dal'-se um seguudo deslino aos 111esmos 
fundos já apvlicados ao novo baw::o, por u1u 
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projucto cuja nppi·ovaçao final depende das ca
marns reunidas. 

« Entendo fin~lmente, que, ainda quando 
plldessernos e devessemos iniciar e decretal' 
agnra alguns impostos, a ct·eaçM de quaesquer 
nova,; rendas nilo acudiria por cerlo á necessi
dade existente. E tão longe estou mesmo de 
peusar em sernelhante ar·bitrio, quanto em 
rninlia opiniãO (pedindo venia, se acaso me 
desvio das razões do men voto) os legisladores 
do Braz.il devem pl'eferir antes a rnf'onna e regu
larisação econornica das actnaes contribuir,~ões 
publicas, do que a creaçao de novas. Tratemos 
do meio, que não é impo,sivel eh: distribuir 
com mais justiça a nossa actual imposição sobre 
o consurrio ; renunc:iando á r,obrança, sempre 
igual do 15 º/,. tlo pão quotidiano e da filigrana 
àe Ol.ll'O· Cuiàemos por outra pat·te em alterar 
corn rnais sabedoria os impostos existentes 
sobre a producç:1.0, ac:,bancio com o antigo 11so 
tle fazer pt\gar, sem a cón,pensaçrio rlo goso im
media.to, áquelle que 1;;a ís traba lha no au
gmento da riqueza pnhlir:a . E de laes medidas 
q11e não seri\o cre,1ções novas, (i-3vein prnvit
mllil<JS e valioso;; recurso, µara satisfazermos 
ao,; µresenlos e 1'ut11ros empenhos da nt1ção. 

"fato posto, assento que o govérno qtrnndo 
preforiu o meio do ernpresti1110 a qualquer 
oull'o arbítrio, indusive o (te\ cit·cLÜJ.ção de bi
lheles do tl1esouro, obro11 discretamente, ou 
como quem dese_ja ter seg11ro e prompto re
curso p:,ra fazer face ás despezas Lla adrnínis
trar;l\lJ publica. 

« Nüo lemo q11e, por seguir a opiníno do go
vcruo, e nü<J indic:ar logo o;,: fundos rp1e dcvao 
set· destinados para o png:\lnento üo ernµre,;
tilllu propo;;lo, haja quem me repute contradi
clorio, on real 11:ente avê.;s,) á 111 1..:stua opinião. 
Se e cvitl cnlc, cowo toLlos u cnlcJudem hoje que 
nín ex.c~sso Je rcceil:1 S()tJr<c: a dc,peza, é ,\ 
verdadeira hyputl1eca ou garantia uuica Je 
quulquer emµreslimo publico ; e que cm
quanto nquelle excesso não i:pparceer ou 
exislil' um dejipit, por mais dechü·ações que se 
façao e i rn postos que se prom.ettão applic:u, 
será sempre equivoca a confiança dos credores 
nacionaes, µor isso . que não lm applicação que 
se respeite, quando urgem as necessidades do 
est11do; enrno, creio eu, será forçoso convir 
crn que, nas actuaes circnmstancias, obra
riamos tle um modo illusorio, senão inconve· 
niente, se lratassemos Lie applicar Íi!lpostos es
pecialíssimos para o pagamento do emprestimo 
projcct,H!o. Q11e111 qner aspirar, em nosso estado 
pre;;cnte, á pc1·foiç:lo e reg11lurithde admínis· 
trntiv:\ das 11n1;tie~, que j,í s,) ud11\o á i;rnndu 
dist:lncia <lo be1·1;0 1 ot1 jil pa,;sárno pelas crises 
e dif!iculdudus curu que ,linda lutawos, eleve 
ser, quanlo n 111im, ou pouco sincern, on muito 
e:rngerndo. Mais de um cmprcslimo havemos 
contrahido com l1ypolheca na renda geral e das 
~lfandega, ; e ouso asseverar que n desvan · 

!agem nas condjções de alguns, proveio antes 
da notoriu existencia de um deficit que nunca 
se procmou extinguir, do que eh falta de appli
caçao de impo~tos espech1es. Por outro lado, 
a c,1mara não poderá recusar-me, embora deixe 
eu de allegar muitas outras razões que des
aconselliito qudquer iniciativa de novas contri
bt1ições ; nem lembrando-se de que eu nao du
vid tria antepor o bem do paiz á impopulari
dade do momenln, deverá attribuir á outl'as 
cousas essa ommissão de impostos, que aliás 
nlío reputo nociv;1 ao 11osso credito publico. 

« Fiualm,!nte adaptando o arbítrio do go
venw, e votando por uma operação de credito, 
nn.o receio que dahi se conclua, sem injustiça, 
que defendo como bom o meio de recol'rer a 
empresti1noB. Sei quanto um emprestimo, 011 
imposto é máo e odioso: sei mesmo quanto é 
doloroso para o amigo da patria ter de votar 
pot· um ou por outro mal; mas a queslao não 
versa sobre a bondade do meio proposto, e sim 
sob:·e a ex,;epção que deve1úos fazer entre 
muitos males. 

11 Ninguern espere que acmalmente haja 
quem nos empreste sem premio e risco, ou sem 
grandes usurns ; á aqnellc [)Orém, que desejar 
cvit,d-as, cumpre demonstrar a conveniencia 
política, e economica de qualquer outro recurso, 
que não seja o d e soffrel-::ts. 

,r E esla demonstz·ação, se não é impossível, é 
pelo menos superior á minha capacidade intel
leclual. 

" A' vista do que tenho expo;3lo, podendo to
davia sucr.ede1·, que por occurrencias impre
vistas, exir.,ordínarias e mais fa voraveis, venha 
o crcc.lilo pediuo á se!' tiema~iado; e sendo for
çu,o, µarn evitar qualquer empenho inutil, des
ca,H;,u· na descripç:10, e boa fé do governo, ou 
dar-lhe o necessario arbitrio µara haver só
mente lanlo qnanto seja pret:iso e mui, urgente, 
sou de valo, que a proposta se converta em 
pwjeclo de lei, com a s1:gu intc emenda suu5ti
tuliva: 

" A assembléa geral, ele. decreta : 
« Art. 1'. O governo fica autorisado para 

haver até a quantia de 3,700:000$ por em
prestimo, debaixo das_ condições que julgar 
mais vantajosas : hypothec,mdo pat·a seu paga
mento a renda geral, e a das alfandegas do im
perio, emquanto o corpo legislativo nao con
signar outros fundos. 

,, Ad. 2º. O producto deste emprestimo, 
corno credito supplemenlar, será applicado ás 
dcspezas m:iis urgenles, declaradas na demons
h·uç!lo que ucompanhou a proposta de 30 de 
A~oslo deste 1:1m10 ; menos a quantia que se 
dc8ti11ava pura n imtrucçno publica, e reduzida 
n ül;000$ sómente a quu se pedia para a casa 
da moeLlt1, 

" Art. 3°, l;ic::io revogac\as1 ele~ 
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« Paço da camara dos deputados, em 6 de 
S_etem bro de 1833. - Oalmon . ,, 

O SR. PRESB)ENTE nomêa para a deputação, 
que 110 dia 7 do corrente deve felicitar a Sua 
Magestade o Imperador pelo anniversario da in
depenclcncia do imperio, aos Srs. Moura, 
Araujo Lima, Rezendc, Mellçi Mattos eGetulio; 

dando para ordem do primeiro dia de sessão 
depois da reunino das duas camaras : 

Continuação da 2ª discussão da proposta do 
governo, impressa sob n. 120, com os mais 
objeclos designados para a presente .sessno. 

Levanta-se a sessao pouco antes das 3 hoi·as. 
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SUl\IlúARIO.-Ordem do dia.-E1nendas do senado 
ao projecto da camara, sobre a formação de 
uin banco de circii!ação e de deposito.
Disciir.sos do8 &rs. Paula e Souza, Calmon, 
Liâz Cavalcanli Odorico Mendes, Vei·· 
guefro, Reboi1çC1s, Marquez de Caravcllas, 
Hrllanda Cava/cant,i, !! Va.sconcellos. -Aclfo
rncnto da discussão pela hora. 

A's 10 horas e 1/2 pruceclc,sc á chrunada, 
achando-se presentes 75 Srs. deputfldos e 34 
Srs. senadores. 

O Srr. PmmDENTE dechrn dierla a sessl\o. 
No decurso ela mesm11 cnrnpnl'ecrJrn rnnis 5 

Srs. deputados e 1 St·. senador. 
O SR. PRESIDENTE declarn, que o objcclo tlc 

que tem de se occupar a as~einbléa geral, é 
a discussl'lo das emeud;1s feitas pelo sem1do no 
projecto de lei da ca1nara elos Srs. deputados, 
parn a formação de um h,rnco <le circulaçilo, e 
de rfoposito, co1u a denominaçl:\o de banco do 
Brnzil, qtrn forllo rejeitadas pela mesma camara. 

Entm em discussll.o a 1" emcnd a, que diz: 
" Arl. 1 º. Supprimido. ,, 
Lê-se o art. l" que lhe é correspondente, 

assim cqncebido : 
« Art. l°. Na rcceila e despeza rJ .. s estações 

publicas, entraráõ o ouro e prata em ba1,rns, 0L1 
em moedas nacionaes, ou estrangeiras, a 2$500 
por oitava de ouro de 22 quilates. 

O Sr. !la.ula. e Sov.za pede a palavra pela 
ordem, e diz que deseja saber se acaso nesta 
assembléa geral se admittem sub-emendas aos 
artigos, que e;tão em discussão; que tem duas 
que fozer, e que pergunta, se c!la;; se podem 
propélt· nesta :issembléa gemi, que a qncslão 
tem pois lugar, e que lhe parece, que se podem 
offerecer emendas, e que sendo isto licito, quel' 
sabei-o para manrlar á mesa as emendas. 

O SR. V1c1,;-PRESIDENTE responde ao nobre se
nador, que o objeclo da questll.O sito as emendas 
que forllo regeitadus na camara dos Srs. depu· 
tados 

TOMO 11 

O SR. PAULA E SouzA diz que os pl'ecedentes, 
que tinhão havido a tal respeito nao decidiao 
cousa alguma, que se deve propôr este ohjecto 
á votação da assem biéa geral; porqne o Sr. pre
sidente não está autorisado para decidir esta 
queslão, mas sim para decidir o qne está no 
regimento, e que elle deputado insiste em 
mandar á mesa o seu requerinienlo. 

O SR. V1m:-PRESIDENTE diz que na ~ssembléa 
geral nno podem ser disculidas, sen!lo as 
emendas, e que nil.o tem lugar o qne pede o 
nobre senador. 

O SR. PAULA E Souz,i responde, que o regi· 
meato para reg11\ar esta discuss\\o é o do se
nado, e qne portanto se deve c111nprir o regi
menlo do se1wdo. 

O Sn. V1cE-PRESIDF.NT1i responde que o regi
melllo do senado rep;ula os nrtigos que unlrãO 
em disr;nssiio n:1rp1ella camarn, e que não póde 
ragulill' sobre ohjectos que contr.nhão materia 
e,t1·.tnha. 

O Sr. (hlmon lliz, qne na questão pnrn que 
f'oi reunida a usõembil'tt geral, só se podem 
ndmillir emendas de redacção, que 1::e deve por 
tanto tomar 11m arhilrio i1o!H'C esta rnateri[l, e 
qnc o nol1re senador lem díreilo, em virtnde 
ele um aresto qne se havia ullegauo, de saber 
se tiuha ]ug~r o seu rcqucrimen to. 

O Sn, G1,;TULIO volu contrn a admiss~.o do rc
que;·imeulo, por assim se haver decidido esta 
questrto o anno passado. 

Lê-se o que no anno passado se lrnvia deci
dido, quando se tratou deste mesmo ohjr,cto. 

O SR. CASSIANO é de opinião, que o Sr. vice· 
presidente n!io póde deixar de pôr á votaç,ao o 
requerimento do nobre senador. 

O $1, Luiz Oavaloa.nti diz qne n&o deve ser 
admitlida esta questão, por ser contrn a consti
tuição; e aindfl quando o regimento cio senado 
assim o mandnsse, que um regimento qne seja 
contrario á eonslitui,;:-io, ,lc nada valt!l'l\. 

O Srr. V1ci;:-Pni::s1v1iNTE cleclarn l/l!C o re
querimonto do nobt·c senador nflo púrlc ser 
admillido á discuss/io pela assembléa gcrnl. 

O Sr. Odoric, Mendes dix f/LW entende a 
questi'.IO por outra maneira, e que ella merece 

31, 
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uma resolução; e que assenta que o requeri
mento do Sr. senador deve ser admittido á 
discuss!"lo e que convern muito saber se acaso 
se podem admittir novas emendas. 

O Sr. V'ergueiro diz, que se trata do direito 
de admiltir emendas nesta discussao; que este 
objecto nllo está regulado pelo regimento do 
senado que a conclusliO que se tira disto é de 
que 11~1 membro da assembléa geral póde dis
cutir e definir este direito; q11e se diz que isto 
nao pertence ao Sr. presidente, e sim á assernbléa 
geral, e logo que havia duvida, é porqu~ ~ao 
llavia regra, e que esta regra <leve ser dec1dida 
pela as~embléa geral. 

O Sn. VICE-PRESIDENTE declara que sendo este 
objccto de inter·prelaçao da constituição, nao 
póde ser tratado pela assembléa geral. 

O Sr. Rebouças declara que o Sr. presidente 
é o gu,1rdador da lei, e como tal nno póde 
propôr uma quest!lo q11e nao é o sugeito da 
discussií.o, que o Exm. Sr. presidente nno póde 
propôr á votação este objecto ; que nll.o se deve 
pois ler tal req11e1·imento, porque sendo lido e 
apoiado, para sotfrer discussão, o resultado fôra 
qne em vez de ser tratado este objecto em as
sembléa composta de duas camaras, será tra· 
tado em uma cainara só. 

O illustre deputado continua instando e pe· 
dindo ao Sr. vice-presidente, que mantenha a 
ordem, e que continue a chamar a camara 
ao objecto da reunião. 

O Sr. Marquez de Cara.vellas diz que ha 
membros da assembléa geral que tlizern, que 
se póLlem propot" emendas ; e qne ha outros 
que dizem que nrto; que portanto é um facto 
este digno de uma interpretaçno; e que a in· 
terpretaçao da constituiçao só se poderá fazer 
por uma lei : que esta lei ha de principiu1· 
em uma das camaras, e acabai· pela approvaçno 
da outra, e conclue votando conlrn a ud:nissl\o 
rlo requerimento, isto é, contra a continuaçno 
da discussao. 

O Sr. Hollanda. Cava.lca.nti diz qne falia 
pela ocdem naquolla questao ; que ao Sr. pre
sidente pertence a manutenção da ordem da 
mesma assembléa, e que elle tem todo o di
reito para regeitar, e n:10 admittir a discussa.o o 
que nao estive.r na ordem ; e coµclue votando 
contra a admissão do requerimento. 

O Sr. Va.sconoellos diz que a questàO n:10 é 
sobre a admissão das emendas, que a questão 
é sobre o Sr. presidente; que lhe parece a elle 
deputado, que elle havia excedido a autoridade, 
que lhe dá o regimento, e que a camara dos 
deputados só se havia sugeitado ao regimento 
do senado, e n!l.o ao arbitrio do seu pre
sidente que exerce uma especie de dictadura; 
e que portanto appellava de S. Ex. para a as· 
sembléa geral ; e conclue pedindo que o Sr, pre
sidente mande ler o art. 28 do regimento. 

O SR. SECRETARIO lê os arts. 27 e 28 do re- · 
gimento do senado. 

Depois de terem fallado nesta maleria os 
Srs. Henriques de Rezende, Limpo ,!e Abreu, 
Perdigão, Ignacio Borges, Cost11 I<'~rreira e 
outros senhores ; é julgado sufficientemente 
discutida. 

O SR. V1cE-PRESIDENTE propõe á assembléa 
geral, se acaso ella approva a maneira com 
que elle se tem havido, não admiltindo á dis
cussa.o o requerimento do nobre senador, o 
Sr. Paula e Souza ; e a assembléa decide affir. 
mativamente. 

Continua por conseguinte a discussão sobre o 
art. lº das emendas do senado, que foi regei
tado pela camara dos Srs. deputados. 

O Sa. PAULA E SouzA vota pela suppress!l.o 
do artigo, isto é, pela emend.a do senado. 

O SR. MARQUEZ DE BARBACENA sustenta a 
d,mtrínn. da referida emenda, e votà por ella. 

O Sr. Ca.lmon diz que os illustres senadores, 
que tinhão acabado de fallar , seguindo opiniao 
<lilferente, concordao comtudo na suppressllo 
dos dous artigos. 

O illuslre deputado discorrendo largamente 
sobre esta materia, pretende demonstrar a ne
cessidade que ha de reformar o padr!lo mone
tario; e conclue votando pelo artigo do pro
jecto da camara dos Srs, deputados e contra a 
emenda do senado; e pede que o Sr. presidente 
mantenha a ordem chamando á ella aquelles 
senhores que a interromperem. 

O Sr. Holla,nd.a, Oavalcanti, fallando sobre a 
matel'ia, diz que considera o projccto em 
questao na.o simplesmente como projcclo does
tabelecimento de um banco, como o considerM 
os Srs. senadol'es que tinhll.o approvatlo as 
emendas; porém sim como um projecto de 
melhoramento do meio circulante: e conclue 
votando pelo artigo do prnjeuto da camara do~ 
deput:t"dos, e contra a emenda do senado. 

O SR. MARQUEZ DE BARBAceNA responde ás 
observações feitas pelos ill11stres deputados. 

O SR. Lurz CAVALCANTr vota pelo projecto da 
camara, e contra a emenda do senado. 

O SR. PRESIDRN'rE declara entao, que está 
em discussao a 1" emenda acima transcripta. 

Dando a hora fica adiada a discussao, e o 
Sr. presidente designa a sua continuação para a 
ordem do dia seguinte. 

Levanta-se a sessll.o ás 2 horas e 3/• da 
tarde. 



Câmara dos Deputados - Impresso em 13/01/2015 14:43 - Página 1 de 1

SESSÃO D'AS.SEMBLÉA GERAL EM 10 DE SETEMBRO DE urna 243 

Se,;.são ern 10 de §eteIDbro 

PRESIDENCJA DO SR, :!JARQUEZ DE PARANAGU,Í. 

SunrnAR10.-0ap.1m do dia.-Emenda do senado 
ao prnj~cto da camar a para a formação de wn 
banco de cir,,ulação e de deposifo.-Disciirsos . 
dos Srs. 1Jfa1·qu11z de Baependy, Baptista de 
Oliveira, Ignacio Borges, Pa11la e Souza, 
Marquez de Oaravellas, Araujo Lima, Maria 
do .Amaral e Montezuina.-Adiainento da 
discussão _pela hora. 

A 's 10 horas e 20 minutos, procede-se á 
chamada e achão-se presentes 59 Srs. depu
tados e 30 Srs. senadores, 

O SR. Pm:smENTE declara aberta a sessão, e 
lida a acla da anterior, é approvada. 

No decurso da sessão comparecem mais 6 
Srs. deputados e 3 Srs. senadores. 

ORDEM DO DIA 

Continua a discussão adiada sobre as emen· 
das feitas e approvadas pelo senado ao pro
jecto de lei, qi;e veio da camara dos Srs. de
putados, para a formação de um banco de 
circulação e de deposito com a denominação 
de banco do Brazil. 

Entra em discussllo a 1ª emenda qne & a 
suppressno do artigo do projecto dJ. camara dos 
Srs. deputados, que fürn o padro.o do valor dos 
metacs. 

O Sr, Ma,rquez de Baependy enceta a dis
cussãO, começanrto a foliar sobre a necessidade 
que as nações têm reconhecido de dar-se 
uos metaes o maior valor e a maior dmaçilo e 
que não têm achado outros metacs de inelbor 
qualidade, do que o ouro e a prata e que por 
isso estes a-,.,taes haviM sido escolhidos para 
moeda ; que é devida á ignorancia e no abuso 
do poder, a necessidade em que diJforentes go
vernos se têm visto de alterar o valor da moeda 
e que todas as nações, que têm lançado mlto 
deste recurso financeiro, haviao reconhecido, 
que devem remediai· os seus erros passados ; 
que em vista destes principios não póde o se
nado deixar de regeitar o 1° artigo do projecto, 
que veio da camara dos Srs. deputados, que com 
a alteração que se pretende fazer, não póde 
deixar de haver grandes males ; e por isso se 
propõe a suppressao do artigo ; para que se co
nheça em todas as nações, que a nação bra
zileira n!lo lança mlio do recui'so de augmentar 
o valor da sua moeda. 

O nobre senador continua a discorrer sobre 
a materia, pretendendo demonstrar, que o se
nado havia julgado conveniente o estabelecer -se 
um banco, na forma exarada nas suas emendas 

e conclue declarando, que insiste pela sup• ·. 
pressno do artigo. 

O Sr. Baptista. de Oliveira diz que falla 
na maleria e que se propõe a snstentar a dou
trina do artigo la! e qual veio da camara dos 
Srs. deputados ; e que a primeira parle do 
artigo é sobre a fixação do padrão monetario e 
a segunda sobre a fórma do pagamento nas 
estações publicas ; que emquanto ao padrão 
monetario j:í muito se tem dito naquella casa ; 
que a fixação do padrão monetario é a chave 
do systenia de circulaçllo. 

O illusll'e deputado continua a fallar sobre a 
fixação do valor da moeda e sobre a fórma do 
pagamento e a sustentar J. doutrina do artigo 
do projecto da camara dos S1·s. deputados. 

O Sr. Ignacio :Borges folia contra a rnateria 
do artigo em questl?.O, declarando que é obrigado 
a emittir a sua opinião e que para dar o seu 
voto, deseja ser illustrado por aquelles senhores 
que ainda tenhao que fallar ; que lhe parece, 
que não se pede, nem ha necessidade de se es
tabelecer o padrl!o monetario ; do que ha pois 
precisão, é de remediar uma necessidade, que 
affecta a todas as classes da sociedade. 

O nobre senador lambem não se declara a 
favor da emenda do senat!o e é sirn de opinião, 
qne se deva dar um remedio ao mal e á grande 
calamidade que existe e que este remedio deve 
ser o resgatar-se pouco a pouco o papel e 
igualmente o cobre ; e depois de ter produzido 
outras rcllexões, conclue votando pela sup
pressno do artigo. 

O Sr, Paula e Souza depois de . lei· feito 
muitas observações sobre a rnaleria, é de opi
nião, que no.o póde dar o passo ele retirar o 
papel da circulaçno, sem que primeiramente, 
se faça o padrão de valores e que é obrigaça.o 
do corpo legislativo fixar o typo e valor das 
moerlas : conclue sendo de opinino, que deve 
ser fixo o meio circulante e que este meio cir
culante nll.o seja unicamente para o governo, 
que seja lambem para as transacções particu
lares ; e que portanto continua a votarcontra o 
artigo, porque está persuadido, que hade passar 
uma outra medida qualquer. 

O Sr. Marquez ae Caravellas defende a dou
trina da emenda do senado, dizendo que o 
senado não querendo que se diga, que a 
oitava de ouro vale tanto, obrava bem ; que o 
mesmo senado pois não deve dar urna certidao 
falsa, declarando que a oitava de ouro vale, por 
exemplo 10$, quando póde ~contecer valer 
só 8$, ou 7$ ; e continua o nobre senador 
a fazer varias reflexões contra o artigo do 
projeclo da camara dos Srs. deputados e vota 
pela emenda em quesl!\o. 

O Sr. Araujo Limo. começa por declarai· o 
que contém o artigo, isto é, sobre a reforma 
dos pagamentos nas estações publicas, e diz que 
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~· doutrina deste at•tigo é contra a idéa que ha 
de · se estabelecer o padrl\.o monetario ; que 
muito tem estimado ouvir a urn seu illuslt·e 
collega, que havia discorrido sobre a materia ; 
qne o artigo pois, diz que se receba nas es
tações publicas duas qualidades ele moeda e qne 
não faz senão alterar o valor da moeda actual, 
rnas que isto uno é estaLelecer o padrao mo
netario e que logo que o devedor tem todo o 
direito de offerccer ao ,eu crecior em pagamento 
a moeda que elle quiier, nao se tira daqui o 
padrão monetario. 

O illustre orador é de opinião, que deve 
haver um melal fixo e certo ; e discorre lar
gamente sobre a doutrina do artigo do projecto ; 
vota contra elle, e a favor da emenda do se
nado. 

O Sr. Maria. do Amaral diz que vota contrn 
o artigo, porquP. quer suslentar o direito que 
tinhão os portadores das notas do banco de 
haverem do b:mco do Brazil o valor de suas 
notas, ern metal precioso, como a prata : que 
tinha chegado pois a época ern que o banco n&o 
pó<le mais pagar as snas notas e que estas 
haviM ficildo desapreciadas, isto é, que deixal'llO 
de valer aquillo, que deviao valer em prata, ou 
ouro ; que a lei do banco garantia essas 11otas 
em circulação, 

O illustre depu taclo lê os dous a1•tigos da lei 
e continua dizendo, que em vista daquelles dons 
artigos se via, que slli se cmiltia o papel na 
razão da prata e que assim se ha de pagal'; que 
está claro, que a naçao deve pagar estas notas, 
na mesma porque ella as emittio ; e que sendo 
isto assim, os podadores das 1111tas nllo podi!lo 
perdel' a justiça e direito qL1e tinhno ; que elle 
deputado deseja o estabeleeimento de um banco, 
mas que seja 11m banco commercial e em qne 
o governo nno tivesse interesse algum: diz 
mais, que entende, que sendo de tod11 a justiça 
o remir-se as notas em prata, não póde ser justa 
a adopç!lo do projecto ; q11e o ~rligo em quest!\o 
offende o direito dos portadores das notas, os 
quaes devem exigir da naçno, que lhes pague 
em prata. 

O illustre deputado depois de ter produzido 
outras reflexões, conclue votando pela emenda 
do senado. 

O Sr. Montezum.a diz que pede licença pai·a 
fazer algumas observações ao que se tem dito 
naquella casa ácerca do objecto ein questtlo, que 
teve parte na formação daquelle projecto; mas 
que á vista do que ouvira fallar contra elle, falia 
com medo e aterrado; que elle deputado tivera 
já ·reito na camara, a que tem a honra de per
tencer, lodo o desenvolvimento do projecto; e 
que o seu honrado collega o Sr. Baptista de 
Oliveira, lambem o havia já feito eom todo o seu 
saber ; que pede lhe .:eja permittido dizer alli, 
que se tem dito, que o projecto da camara é um 
projecto de banco ; porém que declara, que elle 

depl1tado tem sido encan·egado de um projecto 
para melhorar o meio circulante ; que os re
dactores do pri)jecto tinhão obtido a seu favor 
umas poucas dé votações, 

O illu,tre orador continua a fallar sobre esta 
materia, sustentando a doutrina do artigo do 
projecto, e responde ás obj é!CÇúes dos nobres 
senadores, que fallao contra elle e . diz que 
amanhã acaba o seu discurso. 

Dando a hora o Sr. presidente declara adiada 
a discussão, e marca para a ordem do dia a 
sua conlinuação. 

Levanta-se a sessão ás 3 horas e 1/4 da 
tarde. 

!§e!!i@ão ean Ul. d.e §ateu1.bl"O 

PRESIDENC!A DO SR. MAllQUEZ DE PARANAGUÁ 

Sui rnARIO. - · Orde1U do dia. - Emendas do 
senado ao prqjecto dct camarn pm·a a forma 
ção de wn banco de circulação. - Disctti·sos 
dos Srs. 1rlontezmnci e Cctlinon.-Adiamento 
da düJCitssão pelei hora. 

A's 10 horas e 5 minutos, pl'Ocede-so a 
chamada, achando-se presentes 60 Srs: depula
d os e 33 Srs. senadores. 

O SR. PRESIDENTE declara aberta a sess!io e 
lida à acla .da antel'ior é approvada. 

No decurso da mesmo compat·ecem mais 8 
Srs. deputados e 1 Sr. senador. 

ORDEM DO DIA 

Continua a discussão das emendas feitas 
pelo senndo ao projecto de lei da camara dos 
Srs. deputados, para a fom1açao de um banco 
de circulação e de deposito, com a denominação 
de banco do BrJzil, que fora(I regeitadas 
pela mesma camara; tendo lugar a discuss!!o 
da 1 • emenda, que ficou adiada na sess!lo an
tecedente. 

O SR. V1cE-PRESIDENTE diz que continua a ter 
a palavra o Sr. Montezuma para concluir o seu 
discurso, que havia começado hontem. 

O Sr, Montezuma diz que continuou hontem 
a foliar ácerca do parecer da commissao da ca
mara dos deputados afim de sustentar, comba
tendo com aquella devida venia aos illustres 
senadores; elle deputado disse que nao era ne
cessario para se tomar em consideração tudo 
quanto se tem dilo fazer um discurso systema
tico ; porem vê, que n!lo é possivel que syste
maticamente se responda a tudo; tem pois 
tomado alguns apontaroentos, e respondel'á ao 
honrado deputado pela provincia de Pernam
buco, e deµoi~ exporá as razões que tem p.1ra 
approvar o parecer da commiss!lO. ' 
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Aqui o illuslre orador responde ao que havia 
dito um nobre senador, que quando se quizesse 
estabelecer o padrão do valol' ao ouro, não 
fossemos mesq11inhos; e em vez de se dizer a 
oitava de ouro vale 2$500, se dissesse vale 4 
7$, 8$ ou 1$ a que elle deputado responrleri~ 
que não achava este o methodo proprio de at·· 
gumentar, mas sim isto era lançar o ridiculo 
na proposiç11o da camara dos deputados; o 
nobre senador havia tamhem fallado na impos
sibilidade de se crear um banco; e elle <1sse
gurára qne estava persuadido, de que, se acaso 
se decretasse que o" valor do ouro fosse por 
quatro oitavas 6$400; não só se não estabeleceria 
o banco, como lambem, se nao estabeleceria o 
padrno rnonetario. 

O illustre rlepntado conlinna ::i r ec;ponder ás 
observações do nobre senuclor, e ao que um 
outro tiuha dito, que n110 havia ne_cessidade de 
se cmar de estabelecer o padri1o monetario, 
porqne ninguem o podia e o q11e se dcsej~ é o 
melhoramento t.lo meio circulante, e a dizer. 
que nllo se pódc mel horar o meio circuhmle 
sem se estabelecer o padrão monctario, o que é 
uma das grandes vantagens do meio circulante 
e a fixaçllo dos valores. 

O illustre orador discorre largamente sobre a 
materia : o padrão, diz o senado, é uma moeda 
de 22 quilates, e elle deputado pergunta qne nti
li1iade se tira daqlli? O que se segue é pois 
dizet·-se, qne o padra.o br::izilcirn é urna moeda 
de omo d,~ 22 quilates, e portanto nenhnm co
nhecimento resulta de semelhante proposição, e 
passando ella, serf1 necessario q11e passe outra 
que diga-os impoRtos hão de set· pagos em 
oitavas de ouro de 22 quilates ;-e será tambem 
necessa rio, que quando se c11id,isse de estabe
lece1· os ordenarlos rlos empregados publicas, se 
dissesse-os nobres senadores do imperio terrto 
meia arroba de ouro e os deputados terno tantas 
arrobas-(a[.qumas risadas); sim, que sempre 
procurava mais alguma cousa pt1rn elles, e que 
pedia licença á. assem biéa geral para dizer. qne 
a proposiçno em questão nl\O era propria do 
seculo. 

Depois de ter combatido os argumentos do 
Sr. deputado Araujo Lima, continua dizendo, 
.qne tinha re<1rondido ás ohjecçõcs dos nobres 
senadores e ·deputados, e que agora se vai ju,ti
ficar: lê o que diz o artigo a respeito da fixação 
da oitava de ouro, e diz que tem que justificar 
o motivo que teve a commissao para que em 
primeiro lugar se eleve a oitava de ouro a 2$500; 
e em segundo lugar, que o ouro seja de 
22 quilates : que aqnellas pessoas que havião 
combalido este al'ligo, sabião muito bem os 
grandes elogios, que todos füzião á moeda do 
hanco de Arnsterdam, e que esta moeda é tão 
fixa, e ti.o estavel, como é possível conhecer-se; 
e que nada póde haver, que seja to.o duravel, 
como aquella moeda, que serve de regulador tle 
todas as moedas, e que ella em si é inalteravel; 

pois isto é lambem um padrão monetario, e por 
isso elle approva um padrão, que seja lão estavel 
como este; e portanto o padrlcio monetario esta
belecido no projecto é inalteruvel de sua natu
reza; e tão fixo como outros quaesquer padrões 
de outras nações; o que passará a justificar . .. 

Dl'.pois de ter falladc por largo espaço de 
tempo nesta questão, conclue declarando, que 
tem justificado a opinião da commisstlo da ca
mara dos deputados, e que vota pelo artigo do 
prnjecto. 

O SR. V1cE- PRESIDENT E pede aos illuslres se
nadores e deputados que ti verem tle failar, se 
dirigirem par;t a mesa, ou para a camara . 

O Sr, Oalmon diz, que fallará pela ultima vez, 
e posto que 11m seu illustre collega membro da 
commissão tivesse com bastante satisfaç.ao sua 
fallado sobre a 111ateria, elie fallará seguindo 
urna tnaneira invcr;;a <l n sua, ü rcsporiderá ás 
objr,cções dos nobres sen·\dore.,, que h untem 
fallal'ào: diz, qne se ha tomado a materia do ar
tigo por maneirns muito diITo:rente;; ; e o mais 
que se tem dito contra ella se funda em que a 
stw materia se torna inexequivel; e elle prova 
portanto que a sua materia nilú é tão abstracta 
e ab,1.1rda, corno se cfo: ; q11er apresentar na as
se,nbléa gemi o contingente que póde apre
se11lar cm urn,1 materi,1 tão L!elicada ; pois a 
coinrnissuo da canurn dos deputadoã havia sido 
convidad,, pa ra offerecer um projecto, que me
lhorasse o meio circulante, e o füt1 ela commiss11o 
foi apresentar um remedia para o melhoramento 
do meio cirnuh nte, o unico, que a nação deseja ; 
e 1\ da ohrigaçao da commissao attender ao 
rn,-lhor melhodo para se conseguir este n1elho· 
ramento; a comrnissno acha, que a circulação é 
crJmposta de moeda-parei e cobre; o papel 
clwgou a exceder á necessidade do mercado, e 
prJr isso se desapreciou.; o cobre ao principio, 
quiz encher o vasio dos metaes preciosos, e deu 
p;1·andes interesses aos falsificadores, dentro e 
fór;, do paiz. 

O illustre deputado depois de lel' feito muitas 
outras observações diz, que o melhor meio que 
a commissno tem achado para remcdi,1r os 
grandes males qne existem v·em ~ ser, fazer 
volverá circulação os metaes premosos, que a 
tinha abandonado e perg1inta qual é o meio que 
se deve adaptar para chamar ao me1·cado os 
metaes pi·eciosos; os meios silo dons : ou res· 
gata r o papel até ao ponto que represente moeda, 
ou remir o cobre até ao ponto, que elle na.o ex
ced;i á necessidade para troco, isto é, que volva 
ao que d'antes era; ou entno estabelecer o me
lhoramento do meio circulante. 

Aqui o illustre deputado pretende demonstrar 
que ni'.IO ha outro meio a adaptar-se sena.o 
aq11elle proposto pela commissão; declarando 
que a fixaçn.o do pad rao rnonetario é necessaria 
para fazer cessar a anarchia que existe no mer
cado, e continua respondendo ás observações 
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que se fizer!l.o na sess!l.o de hontem cootra a 
doutrina do artigo, e a dizer, que o mal da naç1lo 
provém da circulação elo p:1pel, e nno da moeda 
de cobt·e; e q\le quando se não tire resu1ta<lo 
algum vantajoso do que se estabelece no 
artigo do projecto, tambem nãO resulta1·á mal 
algum, porque as cousas fici1ráõ no mesmo es
tado ; tem trabalhado por estud'l1· tudo que ha 
a respeito desta materia; e é de um dever de 
consciencía, apresentar ao corpo legislativo tudo 
quanto ha sobre a materia; já na sua camara 
o tinha manife(ltado ; e el1a bem sabe que e\le 
nunca manteve opinião de capricho; tem pois 
mostrado que desta fixação não vem os males á 
nação, que os nobres senadores antolhão e 
antes é util ao estado ; é indifferente á agl'Ícul
tura de nosso paiz ; finalmente o projecto vai 
directamele melhorar o meio circulante. 

O illustre orador conclue declarando, que 
ainda tem qnc l'e~pondel' a tres nobres sena
dores, e por i5so pede licença para acubar o seu 
discurso amanl1n, por nüo cansar a assembléa 
geral. 

· Dando a hora torna a ílcai- adiada esta dis
cuss!lo e o Sr. presidente mai·ca a sua con
tinuação para a ordern do dia seguinte. 

Levanta-se a sessa.o ás 2 horas e 35 minutos 
da tarde. 

!!tessão em I~ de Set,embro 

PRESIDENC!A DO SR, MARQUEZ DE PARANAGUÁ 

SUMI\IARIO.-Ürdem do dia.-Emendcr.8 doaenado 
ao projeclo da cainara sobi·e a .formação de wn 
btmco de r;ircnlaçã.o e de deposito.-Di3cgraos 
dos Srs. Calmôn, Rebouças, Ignacio Borges, 
Montezwna. -À diamento da diacussão pela 
hora. · 

A 's 10 horas e 5 minutos procede·se á 
chamada, achando-se presentes 58 Srs. deputa
dos e 30 Srs. senadores. 

O SR. PRESIDENTE declara abet'!a a sessãO e 
lida a acta da anterior, é approvada. 

No decurso da sessno comparecem mais 11 
Srs. deputados e 1 Sr. senador. 

ORDEM DO DIA 

Continua a discussãO das emendas feitas pelo 
senado ao projecto de lei da camara dos Srs. 
deputados, para a formaçno de um banco de 
circulação e de deposito, com a denominaçlío 
de banco do Brazil, que for1!.o regeitadas pela 
mesma camara, tendo lugar a discussllo da 1" 
emenda, que ficou adiada na sessão antecedente. 

O Sr. Calmon diz que linha faltado honle111 a 
responder a lres nobres oradores, que havi:10 
combalido as opiniões dos que fallarllo a favor 

do artigo, e entrará na maleria sem pream
bulos; o nobre senador que fallara na sessno 
de antes de hontem, bem que tivesse f.iillado no 
sentido do art. 1º, querendo fazer reviver 
algumas das idéas que elle havia combatido, 
quiz se justificar perante a assembléa geral ; o 
nobre senador dissera, que elle deputado o havia 
taxado de· provincialista, por elle ter dito que a 
doutrina do artigo é contra os interesses da 
sua província. 

O cambio, continua o illuslre deputado, 
bem sabe a assembléa geral, que é o valor 
que resulla ua nossa moeda com a moeda 
estrangeira ; , e ao contrario, o valor que resulta 
entre os dous agentes no mesmo paiz, é o que 
se chama agio, e além clesle agio ha oull'a cousa; 
que é o premio ; não é pois muilo do seu gosto 
entrar n'uma polemica, e contrariar ·as opiniões 
de pessoas cujo saber respeita, como um Sr. 
deputado collega seu na adminislrnçao : o nobre 
deputado á quem elle se refere, começ,,ra por 
combater o artigo, dizendo que elle não fixava 
o padrão monetat·io, e a razao que o mesmo 
nobre deputado allegava de elle não fixar esle 
padrão, era porque fixava simplesmente o valor 
do ouro, e não o da prata: mas isto que o 
illustre deputado disse prova o contrario, porque 
é necessario, qL1e seja um só metal que faça a 
fixação do padrão monetario. 

Depois do nobre orndor ter feito outras muitas 
observações sobre a materia, prosegue dizendo: 
a camara dos deputados quet· que a circulação 
aciual seja substituída por notas, mas por notas 
realízaveis , quem tiver lido com reflexao o 
seu projecto, vet·á que a camara qner simi:,les
mente o estahelecimenlo de um banco de circu
lução; porém o projecto do seuaúo quer o con
tt·ario, pois ninguem haverá que acredite, que 
se possa estabelecer um banco para realizar as 
suas notas na razâo do 11alor de 6$400 por 4 oi
tavas, como quer o senado e o banco, que assim 
se quizesse estabelecer, de manhã emittiria 
as suas notas,e de tarde teria logo que as realízar, 
dando o ouro na razll.o de 6$400 por 4 oitavas; 
responderá lambem ao nobre deputado, que 
havia dito que a naça.o tem obrigaçllo de pagar 
aos portadores das notas em moeda de prata ; a 
se considerarem as notas como títulos fidu
ciarios, ou como papel moeda, a naçao não tem 
tal direito, nem obrigação de pagar, o que pas
sará a mosfrar por principio,· quando o banco 
parara com seus pagamentos fôra em conse
q u encia de uma calamidade publica ; e não por 
acintemente, que o banco não quizesse pagar; 
quando elle deixou de pagar as suas notas, o go
verno continuou a autorisal-as para as fazer 
correr, como moeda, e este consentimento do 
governo se suppõe uma renovação do contracto; 
e ninguem poderá negar ao banco o direito de 
remir as suas notas, sem esperar que os por
tadores lhe vãO bater á porta ; se acaso as notas 
forem roconhecidas, como papel moeda, nega e 
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negará sempre a obrigação de as remir em 
moeda de prata ; o illustre deputado depois de 
ter expendido algumas razões em abono da sua 
opinião, conclne dizendo que tem respondido 
da maneira que lhe foi possível aos illustres 
oradores que se achão presentes, desejaria pois 
que as suas razões o pudessem convencer á elle 
deputado pois que nil.o é problematico, e está 
prompto a mudar de opinião, mas para o fazer, 
quer ser convencido, porque é doei] e facil de se 
convencer: se acaso se regeita o art. 1º do pro
jecto, cahirá todo, e ficaráõ substituindo as 
emendas do senado; mas o seu projecto é inexe
quível, e nno irá melhorar o meio circulante, 
nem fazer bem algum á circulação, e delle se 
poderá dizer, que é de quem vai lavrar na arêa ; 
boje pois se não púde estabelecer o b:rnco de 
circulação, sem qne se estabeleça moeda de 
conta, e o banco, que estabelece o projecto do 
senado, sem a fixação da moeda de conta, é de 
tudo inexequível, a este banco o senado lhe 
tirn toda :1 influencia que o governo deve ter 
nelle, e talvez que a causa da mina do banco 
seja devida á falta de urna influencia legal qne 
o 0!l_;Overno deve ter sobre elle : deseja final
mente que passe uma medida, que a asem biéa 
geral entenda melh_or; que ,ernfü1} qner _alguma 
medida a tal respeito, e da a patria aqmllo que 
lhe possa tocar e tudo quanto tem. 

O Sr. :Rebouças diz queofferece áconsidera_çrw 
da assernb léa geral aquellas reflexões e humild~ 
tributo dos fll ndarnentos em que se firma para 
dar o seu voto, e provará á vista do modo por 
que esta discussão tem sido tratada, que re
sullào a maior parte das duvidas que hão 
occorrido, em não se r,orrer por todos Oil artigos 
das emendas; e que para chegar pois ao ponto 
á que se propõe, passará. a ler o artigo em 
questão, e sobre a sua letra discorrerá. (Lê). 

O illustre _orador depois de tet· feito obser
vaçõe.5 sobre a doutrina do artigo, e respondido 
aos argumentos que se produzirão em seu favor, 
vota pela sua regeição. 

O Sr, Ignacio Borges diz que faz ju~tiça ás 
intenções do nobre deputado, que o havia con
trariado, assim como aos trabalhos que elle 
tem tido para melhorar as nossas circum
stancias : a camara pois a que pertence tem 
visto que elle senador muda sempre de _opinião 
quanto o convencem ; e tornará a repetir, que 
tanto acredita no banco da camara dos depu· 
lados, como na banco do senado; e diz que con
tinuará a responder aos dous meios discursos, 
que se proferirao em sessão de hontem ; nil.o 
havia tornado 11ota de todas as observações, que 
se fizerào, e só trabalhará por conservi!r na me
moria aquillo que lhe parece mais saliente. 

O nobre senador continua a sustentar a sua 
opiniao, e a responder á algumas das obser
v.ações dos membros da assembléa. 

O Sa. V1cE-PRt:SJDENTE manda ler um dos ar• 

tigos do regimento do senado, sobre o modo 
por que os senadores se devem conduzir na 
occasião de fallarem. 

O Sr. Montezuma. pede a palavra para fazer 
uma explicaçao, e diz que a pedira só para ex
plicar um facto, mas que isto niio lhe póde tirar 
o direito que tem de falla1· outra vez ; pois tem 
tenção e desejo d~ ainda rebater algumas _idéas; 
o que se acaba de dizer. hoje contra o projecto 
da camara, tem sido contestado pelo seu illustre 
collega da commissao; e a ser possível, espera 
que algum que ainda tenha que fallar contra o 
mesmo projecto, o faça, para elle deputado 
responder, no caso de apparecer alguma idéa 
nova. 

O illustre deputado continua respondendo a 
uma circumstancia que se havia allegado, e a 
sustentar a sua opiniil.o á favor do artigo. 

Tendo varios membros da assem biéa geral 
pedido votos, o Sr. vice-presidente consulta á 
mesma assembléa, sobre se a materia está suf
ficientemente discutida, e resolve-se pela affir· 
mativa. 

Julgando-se afinal discutida a materia, pro
põe-se á votação a suppress11o do art. 1° do 
projecto original, conforme a emenda em dis
cussão, e depois de contados os votos, o Sr. 
presidente declara, nao ter sido approvada a 
suppresSil.o, e fica subsistindo o art. 1 º. 

Seguindo-se a 2ª emenda, o Sr. presidente 
diz que ella contém 10 artigos em substitui
çil.O ao art, 2º do projecto original, e que está 
sómente em discussão o art. lº da emenda 
que diz : 

« Art. lº. As moedas de ouro que de novo 
se cunharem, terao por padrão uma moeda de 
ouro tle 22 quilates, e peso de 4 oitavas. Nesta, 
e nas suas subdivisões em duas, e em 1 oitava, 
se designará sómente o peso, e o titulo do ouro, 
sem declaração do seu valor nominal. 

Lê-se o artigo correspondente, assim conce
bido : 

« Art. 2º. As moedas de meia onça de ouro, 
continuaráú a ser cunhadas sem que ne!Ias se 
imprima o valor nominal. » 

O SR. CANDIDO BAPTISTA DE OtrVEIRA requer, 
que se discutão em globo estes dez arligos, 
por serem considerados como emendas ao 
art . 2º do projecto, e que depois a votaçào re
caia sobre cada um delles separadamente, e 
sendo posto este requerimento á votação, é ap
provado. 

Lêm-se os outros artigos que fazem parte da 
emenda, assi,n concebidos : 

,e Art. 2º. As moedas de prata, que de novo 
se cunharem terao por padrão uma moeda; de 
prata de onze dinheiros, ~ peso de oito oitavas. 
Nesta, e nas suas subdivisões em quatro, duas1 
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uma, e meia oitava se designará sómente o seu 
peso e lei, sem declaração de seu valor nominal. 

" Art. 3º. A base do systema das moedas 
em valor, será em peso igual á de ouro de 22 
quilates, para a prata de onze dinheiros, como 
16 para 1. 

" Ar!. 4º. O remedio da liga, ou tolerancía 
no titulo, será nos cunhos de ouro 1;,,, ; nas 

de prata '~" , em ambos os metaes para mais, 
ou para menos. 

<< Art. 5". A tolerancia no peso será nos 
cunhos de ouro 1:"º por excesso, ou falta nos 

6 m 
de prata Ttiõõ" nas moedas de oito oitavas; rouo 
nas moedas de 4 e 2 oitavas ; 1i~ nas de 1 
e meia oitava pol' excesso, ou falta. Nos cunhos 
de cobre n!lil haverá lolerancia por falta, m,,s 
sim por exçesso até :Ou do peso da respectiva 
moeda. 

" Art. 6". Emquanto o papel-moeda nil.o fôr 
retirado da circnbçl!o, ou não ch,,gar ao prir, 
todas as moedas de rnetaus preciosos, assim 
nacionaes, como estrangeiros, e us barras ue 
om'o ou prata, correráõ corno genero, e sera,1 
tecebidas, e dadas em pagamento n;;.s transac
ções activas e passivas das estações publicas, 
e particulares, pelos preços, que as partes con
vencionarem, ou pelo preço e.orrente ào mer
cado, nao h~vendo accôrdo. 

" Art. 7··. Pul'a a prornpta. e facil execuçno 
do artigo antecedente, o governo mandará cai
cnlar, e fazer publicas semanalmente tabellas 
do agio, da moeda ou desconto do papel. 

« Art. 8". A fórma, cunho, inscri;içãO, e de
nominaçno das moedi.ls, será obje.cto de um 
progrnmma, que o governo propol'á a diverrns 
professores de bellas artes, áfím de que o 
corpo legislativo escoth,i e approve o cunho, 
que llle agradar, 

" Art. 9º. o~ pnr!icnlares poderão mandar 
á casa da moeda, our-o on prata para ser cu
nhado, pagando todavia as despez(ls de mao de 
obra na razM de 2 º/0 no ouro, e 6 ºI. na prata 
que serão recebidos á pnrte na occasin.o da en
trega por inteiro das moedas cunhadas. 

« Art. 10. O governo fica aulorisado para 
fazer todas as reformas qLte julgar indispen
saveis no pessoal e material da casa dl\ moeda 
desta c6rte, que será a e.mica do imperio, pnrn 
que a, moedas cunhadas sejão perfeitas, e con· 
formes ás disposições prescriptas na presente 
lei ; f.tzendo outrosim assentar quanto antes, e 
pôr e111 estado de effectivo serviço a nrnchi11a 
de la1J1inar e cunh::ii· moeda encommendaua 
µelo mesmo governo ao ínglez Myers, d.>.ndo 
parte de tudo á assemhléa geral-para sua ap
provaçll.o. )> 

Julgando-se discutida a maleria, propoem-se 
separadamente á v<>tução cada um dos dez 
artigos acima mencionados, e sendo contados 
Q$ votos, o Sr. presidente declara, que nao 

haviáo sido approvados; e depoi<:1 da ultima vo
tação diz que fica substíluido o a;·t. 2º do pro· 
jecto, 

Passa-se á discussllo da 3• emenda, que diz: 
« O art. 3º do projecto na.o foi approvado. >> 

Lê-se o artigo, que lhe é COI'respondente 
assim concebido : 

« Ar!. 3º . Fic1t desde já abolido o imposto 
de 5 "/o sobre o ouro minerado por nacionaes.)) 

,folgando-se discutida a maleria, propõe-se á 
votação a emenda, e depois de contados os 
votos o Sr. presidente declara ter passado a 
ernenda. 

D3da a hora, o Sr. presidente designa a con
tin1iaç~o da mesma materia para ordem do dia 
seguinte. 

Vêm á mesa as segllinte" declarações de voto: 
« Declaramos que volámos contra o augmento 

do valor d,1 ouro, na sessno de hontem 11 de 
Setembro de 1833.-.iiiarquez de Baepen<ly.
Smitos Pinto.-Margu.ez ,/e Bai·bacena. -Uosta 
Barros .>> 

« Dechl'amos qne votámos pela suppress1lo do 
art. lº do projccto da curnara dos deputados na 
sessll.o de hontern. 

cc P,,ço do senado, em assembléa geral, em 12 
de Sctcmbrn de 1833.-Antonio Pereim Rebou
ças.-José, Ribeiro Soares da Rocha.-Antonio 
F.e1·re.ira Ftança.-Bern(irdo Lobo de Souza. 
Luiz Joaq'itim Duque-Eat)'(tda.- Visconde ele 
Congonhas do Ga11ipo.-Antonío Pei·cira Ri
beiro. " 

Levanta-se a sessno ás 2 horas e 5 minutos 
da tarde. 

---~K:J>.lo----

§,eggão em l.3 de :§eteillbPo 

PRESIDENCIA DO SR. MARQUEZ DE PARANAGUÁ 

SuM,lARIO.- Ordem do diu.-Emcndas do se
nado cio pr~jecto da camara sooi·e aform-:tção 
de um banco de circulciçã.o e de deposito . 
-lJiscnrsos d()S Srs. 1Jlonfozunw1 Ignaeio 
Bo1·ges, Marquez c?e Oara'IJella.s e Bollanda 
Or:vo,lcant1'.. - Ad-iamento da discussão z)ela 
hota. 

A's 10 horas e 1/4 procede-se á chamrtda, e 
achüo-se prt:'sentes 56 Srs. deputados, e 28 
Sl's. senadol'es. 

Declara-se aherla a sessão. 
Vêm á mesa duas declarações de voto. 
O SR. PRESIDENTE diz que se vào inserir na 

acta da antecedente. 
E' lida e approvada a acfa da sessn.o ante

ce!len te. 
No decurso da sessão comparecei!\ mais 

4 Srs. depulados. 
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Continua a discussão das emendas feitas pelo 
senado ao projecto de lei da camara dos Srs. 
deputados, para a formação de um banco de 
circu1açli.o e de deposito, com a denominaçllo 
de Banco do Brazil, que forão rejeitadas pela 
mesma camara, tendo lugar a discuss!lO da 4" 
emenda, que diz: 

" Art. 12. E' o 5º do projecto, snpprimidas 
as ultimas palavras-na fórma fixada no art. l º.n 

Lê-se o al'ligo corrnspon1lente, a;::sim con
cebido : 

« Art. 5º. O seu capital poderá ser elevado 
até 20,000:000$, divididos em acções de 100$ , 
que serão pagas em metaes preciosos, na fórma 
fixa 0la no art. 1". J> 

Julgada discutida a matet·ia, propõe-se á 
votação a emenda; depois de contados os votos, 
o Sr, presidente declara que nao é approvada. 

Segue-se a discussuo da 5' emenda, que diz: 
" O al'l. 6º do prnjecto e seus p,,ragraphos, 

não sílo approvados. » 
Lê-~e o al'tigo que lhe é correspondente, 

assim cuncebido: 
" A d. 1-l". O governo set·á accionisla de 

40,0(Jü,.:c~õcs, cujo pagamento se realizará em 
JJrnsu ÍJJddiuido com oti fun dos seguintes : 

" ~- 1°. Os c,,pitaes pcr\ mwenl.es á fazenda 
nacioual, orn existciilts rws cofr:;s do extincto 
banco. 

« § 2º. O pruduclo dos impostos estabelecidos 
pelo alvará de 20 Je Oulubro de 1812. 

« § 3º. O produclo dos contractos, qLte por 
esta lei o governo fica autorisndo a celebrar com 
individuas, ou companhias nacionaes, on es
trangeiras, para a mineração dos tl)rrenos da 
naç!lo em todas as províncias do iinperio, 
exceptuados os dia111antinos do Serro Frio. 

" § 4". O prorlutlo do imposto do sello, que 
fica pot· esta lei extensivo á todos os papeis e 
documentos constantes da tabella junta. 

« § 5º. O produclo da taxa :rnnual de 2$ 
paga pelos habitantes das cidades e villas, em 
razt\.o de cada escmvo nellas possuído, além 
do numero de dous, sendo solteiros os pro
prielarios, e de quatro sendo casados, 

« Excepluão-sc os escravos menores de 12 
annos e maiores de 60. » 

O Sr. Montezuma diz que entende que deve 
encetar a discussao para a abreviar, pois que se 
ha prolongado bastante tempo, e tudo que 
fizer 'para o evitar, afim de vencer tempo, 
será util ; por isso pedio a palavra para apre
sentar as idéas que teve a commíss:i.o, que · jus
tifica o principio, que o banco rJUe a nação deve 
estabelecer, deve sei' um banco nacional e n!lO 
um banco particular, um banco emfim em que 
o governo tenha parte; portanto a assembléa 
geri.! virá ao conhecimento dos fundamentos 
da coinmissão ; não sendo necessario apresentar 
á mesma assembléa a historia da creaç!!.o do 
banco, pois basta dizer-se, que desde o se-

-roiro u 

culo XVI se tem estabelecido bancos em 
todas as nações ; e se acaso se e:x.aminar a 
historia dessas nações se verá que taes bancos 
erão estabelecidos por causa da desordem em 
que se achava o ü'leio circulante em todas ellas. 

O illustre orador fazendo muitas observações 
sobre a maleria, pretende demonstrar as van
tagens que têm produzido os bancos cm todos 
os paizes, e que aonde primeiro começarão a 
florescer, forão na lngh, lt rra ; assirn como das 
vantagens que resultao de seu estabelecimento 
na França ; e começa a fallar no banco dos 
Estados-Unidos e a prnduzir al'gumentos em 
abono do estabelecimento de um banco, diz que 
se as nossas circumslancias nil.o são as mesmas, 
sil.o ao menos as mais analogas à aquellas em 
que se acltão as outras na<;Oesde que tem fal lado: 
nenhuma naçao deixa em primeiro lugar de 
empregar aquelle meio, e nenhuma , em segundo 
lugar deixará úe conseguir o seu fim, logo a 
medida para remediar o mal, já se acha adop
tada pelas outras nações ; e não ha outro meio 
a adpotar-se senão o estabelecer-se um banco ; 
pois que tudo em que ha trabalhado, é para 
mostrar a necessidade deste banco, e o banco 
que apresenta o projecto da camara dos depu
tados é melhor ; nao se deve adoptar outro 
senM aquelle que apl'esenla a refe rida . camara 
dos deputados : vê pois, que lodos já con
cordão na necessidade do banco e deve por
tanto lambem concordar no sacrificio que 
todos devem fazer, e espera nao seja oufro .o 
voto da asseinbléa gemi. 

O illustre depu tado continua a fazer a ana
lyse do b,rnco de Ricardo ; declara que elle é 
o melhor e semelhante áquelle que apresenta 
a carnara dos deputa<los ; e a mostrar a diffe
rença que ha entre elle e o banco do senado, 
e a manifestar-se fortemente contra o estabele
cimento de bancos particulal'es, dizendo final
mente, que o banco apresent~do pelo senado é 
o banco de Inglaterra . 

Tendo discorrido largamente sobre :1 ma
teria, conclue dizendo qlle o dcsl"jo que tem 
é de fazer bem á sua putria, que aquella é 
a unica garantia que lhe póde offerecer, 
altentas ás circumstancias em que se acha a 
palria ; é de mister provar ás nações estran
geiras, que uada ha que poss~ nos aterrar, 
quando se trata dos interesses geraes e o pro
jecto apresentado pelo senado não satisfaz ás 
necessidades da naç&o. , 

O illustre deputado conclue o seu discurso 
com duas reflexões : a primeira é, que conhece 
que naquella assernbléa existe duas classes de 
cidadaos ; ou por outrns palavras, dous olhos ; 
um, confiando na administraçno e o outro nao ; 
mas que tanto um, como outro devem votar 
pela prnposta da camara dos deputados, e em
quanto aos que tiverem confiança nesta admi
nistraçil.o, devem votar pela 1·eferida proposta, 
se n!l.o quizerem cahir n'mna contrndicç\\O 

32 
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manifesta : e emqnanto aos que não confüto na 
administraçll.o, a cujo lado elle deputado per
tence, ha duas considerações a fü·ter : elles 
devem olhar para o bem dii sua patria, para as 
exigencias publicas e para aquillo que seja ne-
cessario ; e aquelles, que disserem que com 
esta medida se irá dar armas ao governo, lhes 
dará em resposta, que a raz110 de adop,ar esta 
medida, é a n ecessidade ern que se acha de 
concorrer para o bem tla sua patria e dos seus 
concidadãos ; e provando-se que esta lei é 
justa, se a administração o não for, será m ais 
um passo este para a precipitar então do 
lugar que n!lo deve occupar. 

Finalmente pede o illustre orador ao!:! nobres 
me1nbros dessa assembl t\a geral legislativa, que 
o tiverem de combatei·, o f'aç:io de tal modo, 
que o não obrig11e a pedir a palavra para res
ponder. 

O Sr. Ignacio Borges diz, entre muitas re
flexões que foz, qne nllo responde ás observa
ções feitas pelo illustre deputado que tinha 
acnbado de fallar, por ellas terem versado sobre 
a fixação do padrno rnonetario e sobre o esta
belecimento do banco, porque tudo isto é ma
teria que já está vencida naque!la casa e por 
consequencia são desnecessarias essaB obser
vações ; e responde emquanto á infü1encia do 
governo sobre o banco, que é a materia do art. 
6º que está em discuss:l.o. 

O illustre senador combate a doutrina do 
artigo, oppondo-se aos impostos, que elle esta
belece ; e pretendendo demonstrar a s11a pouca 
ou nenhuma utilidade piml o banco que se 
pretende estabelecer, vota contra elles: é igual
m ente de opinino, que o governo nãO póde 
tomar parte nenhuma n'uma associt1ç'.r10 co:n
mercial, por nil.o ter dinheiro para o f'aí:er : e 
julga-se verificar a sua profes,;ia de n!\o havei• 
banco; e se para o liavcr se julga necessario 
que o governo entre com 4,000:000$, enlM tal 
banco se não estabelece; e responde á ultima 
asserçil.o <lo Sr. Montezuma, declarnndo que não 
votando pelo artigo, tem muita confiança no 
governo, e que esta m esrna confiança o obl'iga 
a votai' contra o artigo. 

O Sr. Marquez de Caravellas falia a respeito 
do inustre deputado que tem tratado da origem 
e natureza dos bancos e sobre o banco de Ri
cardo, e diz que é a creaça.o de um banco como 
este o que se apresenta e que se escusa po1·
tanto de fa\lar na maleria, porque é hanquista 
e ricardista ; ·mas que apezar de tudo isto tem 
votado contra este artigo na camara do senado ; 
porém que agora está disposto a votar por elle, 
porque está persuadido, que tanto faz votar por 
e1le como votar contra elle. 

O nobre senador conclue o seu discurso fa
zendo outras observações e votando pelo artigo 
do projecto da camara dos qeputados. 

O ar, Rolla.nd.a. Ca"Va,lca;nti discorre larga. 

mente sobre a mater ia ; declara que havia dito 
na sua camara q11a1'1do se tratara desta questao, 
que esla medida é a reslú1wadora da pa\ria, e 
q11e ainda hoje está convencido desta vet·dad·e ; 
e sem se definir a circulaçno, não ha segurança 
de propriedade ; e sem segurança de proprie
dade não ha segurança publica ; a nação pois é 
devedora de um grande capital ; porém como 
devedora nos contra tos externos, é mais acre
ditada, do que 110s contratos internos : a divida 
externa, segundo as ultimas noticias, se acha 
hoje a 98 1/2, e a divida interna eslá a 55 ; e 
pergunta o illustre deputa.do por que razão os 
estt'angeiros havião de confiar m ais no Brazil, 
do que os proprios brazileiros ? Diz mais, que 
se paga constantemente a divida interna ; e que 
a respeito da externa tem havido algumas al
tet'ações ; e até já se tem faltado a urn contrato : 
a 1·azil.o pois desta differença, é que a divida ex
terna está contractada n 'um valor delinido em 
libras sterlinas, e a nossa divida interna e um 
valor de risco : aqui está pol'tanto a differença 
devida á falta de definição do nosso cr~dito. 

O illustre orador ~ontinua a foliar por largo 
espaço sobre a matena, e conc:lue votando pelo 
at·tigo, em razll.o de o achar vantajoso. 

DiJ.ndo a hora, o Sr. presidente declara 
adiada esta di;cussil.o, e marca a sua conti
nuação ,,arn a orden1 do dia seguinte : 

Levanta-se a sessao ás 2 horas e 1/2 da 
tarde. 

Sessão em D.4 de Setemb1'0 

PRESIDENCIA DO SR. MARQIJ~7. Dls PARANAGUÁ. 

Sumua10. - Ordem do dia. - Emendas do 
senado ao p1·ojeeto sobre a creação de u1n 
banco de circufoção e de deposito. -Di.~eursos 
do.3 Srs. Marquez de Barbacena, Ocilmon e 
MuHJuez de Baepencly. - Votação. 

A 's 10 hor11s e cinco minutos proceden
do-se á chamada, co mpa!'ecem 56 Srs. de
putados e 29 senndores. 

O SR. PaEsm~:N'l'B declarn aberta a sessão. 
E' lida e approvada a acla da antecedente. 
No decurso da sessn.o comparecem mais 4 

Srs; deputados e um Sr. senador. 
C,mtinua a discussao das emendas feitas 

pelo senado ao prnjecto de lei da camara dos 
Srs . . deputados, pat'a formaçil.o de um banco 
de circulação e de deposito, com a denomi
nação de banco do Brazil, que forão reje1-
tadas pela mesma camara : tendo lugar a dis
cussllo da 5~ emenda, que ficou adiada na 
sessão antecedente. 

O Sr. Ma.rquez de Barbacena, enceta a dis
cussao, começando a declarar que deseja ver 
instituições bancaes no seu paiz, mas que h~ 
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de contrariar quanto em st1as forças caiba, o 
estabelecimento do banco tal e qual está no 
pro,jeclo da camarn; pois rara que os bancos 
desempenhem os grandes fins, que todos de
sejão, duas condições mui essenciaes são neces
sarias : a primeira condição é a confiança na
cional, e sem isso n!to póde haver subscriptores, 
nem fundos ; e a segunda é a segmança que 
deve haver contra a torrente de abusos, e sem 
isto a instituiçao se torna em fonte de males, e 
Mo de bens. 

O nobre senador continua a discorrer larga
mente sobre a materia em questllo, oppondo-se 
ao estabelecimento do banco na fórma apre
sentada no projecto, e vota pelo do senado; 
pretende mais demonstrar, que o governo não 
póde ter a influcnci::1 no banco como se exige, 
pois que o seu deficit é de 2,000:000$ ; e 
não poderá destinar fundos pnra este estabe
lecimento: oµpõe-se ignalmente aos novos im
postos decretados para este fim ; e respondendo 
finalmente ao que hnvia dito um nobre orador, 
que o voto daassembléa nacional, é o voto da 
naç!lo, àiz que rn ui tas vezes acontece, que a 
opiniilo àe uma assembléa não é a opinião da 
naç!l.o, (muitos apoiados), disto ha um excmrlo, 
qual é o das barreiras; e sendo este tributo 
julgado justo, elle se n!to tem pago, é porque o 
povo nllo tem querido. 

Depois de ter feito mais obset·vações, diz que 
chama á attenção da assembléa ~era!, a inuti
lidade destas reuniões, em razão de seus 
membros estarem só obrigados a rlizer, sim ou 
não; e não se podel' fazer emendas afim de se 
conciliarem as differentes opiniões : e respon
dendo ao que tinha dito 11m outro illustre orndor, 
que se ó estabelecimento do banco se nao veri
ficar, não resultará mal alp;um, porqne as co!lsas 
ficaráõ no mesmo estado, declara f(ne n!lo é 
passivei quP. elles sena<lores e depnlados se se
parem, deixando unicamente uma medida jnl
gada possível no.o se realizar, ficando tudo no 
mesmo estado que d'ar1tes; conclue dizendo 
que não acredita na possibilidade da fixaç!\o 
dos valores mel~ llicos emqnanto houver papel 
moeda; e nllo póde haver credito fóra e dentro 
do im perio, emqnanto a divida publica se nll.o 
consolidar ; finalmente, não acredita que haj'.l. 
socego e ordem nas províncias, em quanto se nno 
dê uma medida que faça desapparecer o cobre 
da circulação ; vota pela emenda do senado. 

O Sa. Luiz CAVALCANTI falla nesta materia, e 
vota pelo artigo do projecto. 

O SR. BAPTJSTA DE ÜLJVlltRA responde ás ob
servações que na sessao de hontem fizerão dous 
illustres senadores, e defendendo a doutrina do 
artigo do projecto, conclue votando por elle. 

O Sr, Oalmon diz que é forçado á fallar por 
que lhe incumbe responder á serie de argu
mentos que se têm produzido conlea um pro
jeclo em que clle deputado leve parle, e que 

esta declaração lhe servirá para que o des
culpem de tomar algum tempo á assembléa 
ger,,l i;,e com effeito o tomar : ha sei;, dias se 
occ11pa a 11ssernhléa, de um projecto que lhe per
s11nd ia se discutisse em tres se;:;sões, por ser este 
objecto ha tanto tempo discutido; vai portanto 
a entrar na rnn.teria ; não faz o elogio dos 
bancos, porque n ma utilidade está já reconhe
cida pela assernhléa geral, quando votou por elle 
para o rnelhornmento do meio circulante; o 
que se trata pois é se o governo deve ter parte 
ou não no b:rnco ; e vni mostrar que essa inge
rencia elo governo é util. 

O illustre orarlor continua a discorrer sobre 
esta materia pretendendo provm que o governo 
deve tet· influencia no banco, porque o n11o póde 
deixar de ter, e a responder ás objecções .dos 
illustres oradores que têm contrariado a sua 
dontrina, conclue dizendo : se neste momento 
o governo nll.o concorrer para o estabelecimento 
do hanco, elle se não hade estabelecer; quem 
qnizer pois o banco contido nas emendas do 
senado, qner 11111 banco irrisorio, e que se n!l.o 
póde estabelecer; e quen1 · qnizer o banco con
tido no projecl.o da camara, quer um banco que 
se póde realizar; vota portanto pelo artigo em 
todas as suas partes, e não preparou discursos 
pnra vir t'P.sponder; conclue pedindo aos 
nnhrrs senadores que têm atacado o artigo, lhe 
respondl'io, se acaso elle deputado tinha ou não 
destrn ido ::is duas objecções essenciaes que se 
havino feito em conseqLtencia do receio do pe
rigo da i11íl11cncia rio govemo. 

O S!I. M,rnQuEz rn, BARBACENA pede a palavra 
para d,1r unia explicaç1i0 ao que linha dito 
ácc:rca de qnc 11111itas vezes póde acontecer que 
C1 voto ela assernhlen n:líl seja o voto da naçao, 
e dcclarn. que elle scnadot· é daquellcs q11c traz 
os rliscmsos e,tllllados, pot· nilo ter o talento de 
os improvisa!'. 

O SR. CALMON diz que está prnmpto para dar 
toda a satisfaçno que quizer ao nobre orador ; e 
dá uma explicação ao que tinha dito. 

O Sr. :Marquez de Baependy: é de opini110 
contraria á doutrina do artigo, declarando que 
o grande mal que existe na nação nll.O é a 
moeda papel, e sim o cobre ; principiando já o 
Rio de Janeiro a sentir este mal; o banco pois 
nãO será realizavel, porque os nossos capitaes 
sno muito diminutos, e não é de esperar que de 
Inglaterra queiríl.o mandar fundos para este 
banco: se sabe por experiencia o quanto custou 
a estabelecer esse hanco que se deitou por terra, 
o qual achando-se no fim de dous annos 
com npen11.s 200:000$, foi necessario escrever, 
e o('{iciar a todos os governadores das pro
vincias, para promoverem accionistas, e que 
até chegarão a dar premias honorificos áquellas 
pessoas que concorrerao, como ;i.ccionistas ; e 
agora que no.o ha este pt·estigio, nao se póde 
esperar que se estabeleça este banco : e conclt1e 
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votando pela suppress!\o do artigo que é a 
emenda do senado. 

Alguns illustres membros da assembléa 
pedem votos .• 

Ju1gando-se discutida a materia, requer-se 
que a votação seja por partes, e sendo 
apoiado este requerimento, propõe-se á vo
tação a suppressi'io do art. 6º, quando diz 
que o governo seja accionista ; e depois de 
contados os votos, o Sr. presidente declara 
que não foi app1·ovada a suppress!lo, 

Propõe-se depois separadamente a suppres
sllo de cada nm dos paragr11phos do mesmo 
artigo, e contados os votos o St'. presidente 
declara que não forão approvadas as suµ
pressões, e fica subsistindo o art. 6º do 
projecto e seus paragraphos. 

Em seguimento entrn.o em discussão a ô•, 
7• e 8ª emendas abaixo transcript:;is, e jul
gando-se discutida a materia, são propostas 
á votaçao pol' sua ordem, e depois de con
tados os votos o Sr. presidente diz que nilo 
havi:i.o sido approvadas e ficno subsistindo os 
artigos que lhes sao correspondentes. 

EMENDAS 

« Art. 17. E' o 12 do projeclo: - em lugar 
de 16,000:000$, - diga-se 20,000:000$000, 

« Art. 18. E• o 13 do projeclo : - em lng'lr 
de 16,000:000$, - diga-se 20,000:000$000. 

« A rt. 20. E' o 15 do projecto com ires 
emendas: 1•, SL1pprimllo·se as palavras -
fóra as acções com que entra o governo : 
2•, em lugar de vinte directores, diga-se 25 : 
3•, depois da palavra legal, - supprima-se o 
resto d o al'tigo. 

Artigos que s!ío correspondentes : 
cc Art. 12. Se se acharem subscriptos mais 

de 16,000:000$, os sobreditos commissarios de· 
duzirsõ · das maiores sub!cripç<les a som ma 
de tal excesso, de maneira que nenhuma 
subscripção se1·á diminuída crnquauto houver 
uma maior. A rct!ucçn.o, porem, nao se pra
ticará nos lugares onde as suhscripções re
cebidas nao excederem de 2,000 acções, nem 
fará descer desse valor as subscripções de 
qualquer lugar. 

" Art. 13. No caso que a somma total das 
subscripções recebidas nos diversos lugares nno 
chegue a 16,000:000$, as subscripções contí
nuaráõ abertas até preenchimento da referida 
som ma. 

« t\.rt. 15. Logo que os coinmissarios dos 
diversos lugares tiverem recebido a somma de 
4,800:000$, por conta das subscripções para as 
acções do banco ( fóra as acções com que entra 
o governo) os comnussarios das subscripções 
na cidade do Rio de Janeiro o far!io publico, no 
menos por duas folhas periodicas, impressas 
( se tantas folhas lá se publicarem) marcando 

dia e lugar dentro da cidade do Rio de Janeiro 
com antecipação pelo menos de 90 dias, 
para se procedet' á eleição de 20 directOL·es, e a · 
eleiçl'lo assim feita será legal. O governo no
meará cinco direclores, ainda que por esta vez 
n!lo sejao accionistas. » 

O SR. GETULIO requer que se prorogue a 
sessão até ás 3 horas da tarde, e sendo proposto 
este 1·equerímento á votaçiio, é approvado. 

São em seguimento discutidas a 9', 10, 11, 
12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 e 21, 
emendas abaixo transcriptas, e j11lgando-se dis
cutida a materia, pt·opoem-se á votação cada 
uma dellas separadamente ; e depois de con
tados os votos, o Sr. presidente declara que 
não havião sido approvadas. 

EMENDAS 

(< Art. 21. E' o 16 do projeclo snpprimid;:i a 
palavra - cada - em lodos os periodos do ar
tigo. 

« Art. 25. E' o 20 do projecto, supprimido 
o pel'iodo desde - doô quaes alé - accionislas 
- e será subalituido pelas palavras - e por 
elles nomeados. 

,, Art. 33. E' o 28 do projecto, arldieio
nando-se-lhes no fim as seguintes palavrns : -
esses pi·edios assim adquiridos serão alheiados 
denlrn de um anno, contado do dia em que o 
banco entrar no dominio e posse delles. 

" Art. 37. E' o 32 do projecto ; substituil-se 
pelo seguinte : - O banco do Braiil n:10 dei• 
xará de pagai' á vista en1 ouro ou prata, qualqL1er 
de suas notas, qunndo lhe forem apt'esentadas, 
pena ele ser julg.,do fallido. E por toda a de· 
mora que til'er no pagamento de suas letras ou 
obrigações, e na entrega dos deposilos, pagará 
12 °/. ao unno. 

" Art. 38, E' o 33 do projecto, suppri rn idos 
os algarismos 1 º, 2" e 5•, e as palavras até 1$000 
- e subst.ituitfas pelas seguintes -de 10$, 
até ,1ooiooo. 

O art. 35 do projeeto, n!lo passa. 
« Art. 40. E' o 36 do pl'ojecto, supJ)rimidas 

as ultimas palavras, que principi1'1D - nem 
pedir - até o fim. 

O art. 37 do projecto nl\o passa. 
O art. 38 do projecto nll.o passa. 

« Arl. 41. E' o 39 do projecto addicionadas 
no fim depois da palavn, - banco - as se
guintes - sendo tudo impresso e publicado. 

O art. 40 do projecto nl!.o passa. 
O art. 41 do projeclo nao passa. 

Artigos que sl\o correspondentes : 

" Art. 16. As pessoas desta sorte e1eitas e 
nomeadas, serâo os primeiros directores do 
banco, passaráõ a eleger mn de entre ellcs prara 
presidente, e exerceráõ taes empregos, até a 
expiraçao da primeira segunda-feira do mez de 
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Janeiro proximo seguinte, em que se farão 
novas eleições e nomeações. 

« Desrle logo começaráõ elles, e continiiat•ácJ 
as operações do banco P,m a <"idade rln Rin de 
Janeiro: nomearáõ os officiaes, caixeiros e-ser
ventes necessarios para o expediente cios ne
gocios do banco: dar-lhes-hão as compensações 
dos seus serviços que forem rama veis: e mi:er
ceráõ as mais attribuições competentes á taes 
cargos. 

,, Art. 18. O numero de votos a que os ac
cionistas terão direito, para a votação dos di
rectores, será regulado pelo numero de acções 
que possuirem nas proporções seguintes : por 
uma acção até duas, um voto, por cada duas 
acções, nll.o excedendo de dez, um voto ; por 
cada quatro acções acima de dez, e n1\o exce
dendo de trinta, um voto ; por cada seis acções 
acima de trinta, e nll.o excedendo ~- sessenta, 
um voto ; por Cüdn oito acções acima ele ses
senta, e não excedendo de cem, um voto ; por 
cada dez acções acima de r.em, e não exce• 
dendo de cento e ci1H!O•'nh, 11111 voto; por C'l<h 
doze acções aci,n:1 de C1.'nfo e cinr:00,ntn, e não 
exr;edendo rle rl11zent~s e dez, 11m voto; porém 
nenhum individuo, Oll companhia terá direito a 
maior numero qne 30 votos. 

" Art. 20. A adrninístraçito do bnnco será 
encarregada a 25 directores, tirados d'entre os 
accionis!us, dos q1iaes 5 sera.o nomeados 
pelo ·governo, e 20 eleitos pelos outros accio
nistas. Os directores esc,.1lheráõ cte c;Jtre si a 
maioria de votos, aquelle que os ha de presidir. 

,, Art. 28. Na.o poclerá o banco possuir pre
rlios, além dos necessnrios para sua accommo
daçao e bom exper!iente de seus negocios, ou 
os que lhe houverem sido empenhados, ou 
forem por elle aclqniridos em sa!isfaçno de di
vidas anteriormente contrahidas no curso de 
suas lrrnsacções, 011 adjudicados ou comprados 
em hasta publica, em consequencia de sen
tenças alcançadas pelas sobreditas dividas. 

« Art. 32. O Banco 1!0 Brazil nao d<!ixorá de 
pagar á vista, em ouro ou prata, qualquer das 
suas notas, letras ou obrigações, nem rle en
tregar promptamente as quantias recabidas em 
deposito, em qualquer de suas caixas ; pena de 
pagar juro de 12 °/0 ao anno aos possuidores de 
taes notas, letras ou obrigações, ou ás pessoas 
que· tiverem direito ao levantamento de taes de
positas, desde o dia em que se fizer o pedido 
até plena satisfação e pagamento. . . 

cr Art. 33. As notas do banco serão divididas 
na razão de 1, 2 e 5, sendo a mínima de 1$000. 
Elias sei·ao do melhor padr110, e de um papel 
competente, e só difforiráõ entre si pelas assi
gnaturas d.o presidente e directores das caixas 
que as emittirem. 

cc Art. 35. O governo cunhará gratuitamente· 
toda a moeda neces,saria para uso do Banco do 
Brazil, para o que fica autorisado para·.i·eorga-" 
nisar a casa da moeda no material e pessoal 

della, dando parte á a:;sembléa geral para a 
sua approvaçll.o. 

« Art. 36. O Banco do B1·azi1 fará o movi
mento dos dinheiros da fazenda nacional de 
11111 lugar para outro do impE:rio, sem carregar 
commissõe,, nern pedir abatimento em razão 
da differença de cambio. 

« Art. 37. Os dinheiros do governo serao 
depositados no banco, em todos os lugares 
onde o mesmo banco tiver caixas, salvo se em 
qu11lquer tempo o ministro de estado da fa
zenda ordennr o contrario, devendo em tal caso 
apresentar ã assem biéa geral as razões que tiver 
para essa determinaç[).o. 

e< A rt. 38. O banco se encarregará de sub
stitttir por notas suas, todo o papel do governo, 
a saber: as notas do extincto banco aclual
mente em circulação no Rio de Janeiro, Bahia, 
e S. Paulo, e as cedulas em giro na Bahia, 
percebendo por isso a prestaçãO annual de 5 º/,, 
do seu total, para cuja realizaçllo fica.o desde 
já applicadas. 

" § lº. A quantia que fôr designada na lei 
do orçamento para esse fim. 

« § 2º. O dividendo das a.1çi!es do governo. 
« § 3º. A somma dos productos mencionados 

nos § § 2°, 3º, 4° e 5º do art. 6º, depois de 
preenchido o pagamento das acções do gove mo. 

« Art. 39. O banco apres~ntará rnensalm ente 
ao ministro de estado da fazenda, n m rela to rio 
da quantia de seu fundo capital, das dividas 
activas, dos dinheiros depositados no banco, das 
notas em circulação e dos metaes em caixa, e 
além disso annualmente o balanço geral do 
banco. 

" Art, 40. O mesmo ministro enviará esse 
balanço á camarn dos deputados, assim como 
aquelles relatorios no principio e no fim de 
ca<la sessao. 

« Art. 41. Cada uma das camaras, assim 
corno o ministro dr. estado da fazenda, pocleráõ 
nomear C'lmmis~ões de exame para inspeccionar 
o~ livros 'e examinar os trabalhos do banco .. 
Todas a;; vezes que ele taes exames se conhecer 
qL1e esta lei tem sido violada, o governo, ou 
qnalqner das camaras legislativas por inter
medio deste, rcrnetterá o negocio ao poder ju
dicial.» 

Julgando-se afinal discutida toda a materia, 
approva-se o projeclo com a emenda ao art. 3°. 

O Sa. PRESIDENTE consulta então á assem
bléa geral se approva que se siga o que se pra· 
ticou na reunião das duas camaras em 1830, 
remettendo-se as copias das actas da assembléa 
geral e as emendas approvadas á camara dos 
Srs. deputados. 

Assim se resolve. 

Procedendo-se á leitura da acta, vem á mesa 
a seguinte declaraçã.o de voto : 

,e Declaramos votar contra o projecto do 
banco, que passou. 
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« P,1ço do senado, em assembléa geral _de o mappa demonstrativo da organisaçllO da se-
14 de Setembro d~ 1833,--:- Ernesto Feri·eira ,,cretaria do governo.-A' mesma commissll.o. 
França.- ·Antonio Ferreirn França.- An- · •• 
tonio Pereira Rebouças. " 

E' approvada a acta. 

Levanta-se a sessão ás 3 horas e 1/4 da tarde. 

Ses!,ilãO ean 1.6 de Setembro 

PRESIDENCIA DO SR. MARCELLINO DE 13Rll'O 

SumrARIO. - Expediente. - Discursos dos Srs. 
Rebouças, Henriques de Rezende, e Luiz Ca
valcanti.-Ordem do dia.- Pena de morte 
aos e8cravos.- Votação. 
A's 10 e 1/4 horns feita a chamada, compa

recem 71 St·s. depütados. 

Do mesmo ministro, satisfazendo ás requi
sições desta camara sobre a pretenção de alguns 
empregados que pedem augmentci de orde-
nados.-A' mesma commissll.o. · 

Do ministro da guerra, dando informações 
exh;idas ácerca do requerimento do tenente 
reformado Francisco José de Menezes Amorim. 
-A' commissão de guerra. 

o MESMO SR. SECRETARIO dá mais conta do 
seguinte : 

RepresentaçM da camara municipal de 
Minas Novas, protestando a sua adhesão á 
con~tituição, e ao {hronn do Senhnr D. Pe
dro II, e contra a restauração do ex-Imperador. 
-Fica a camara inteirada. 

Representações da mesma camara munici
pal, e da de Curve\lo, e da sociedad~ C11r
velhna Defensora da Legalidade sobre a re
moção do actual tutor de S. M. Imperial.
Ficn.o sobre á mesa , para quando se tratar das 

Occupa a cadeira o Sr. vice:presidente. 
Faltão com causa participada os Srs. Moura, 

Torres de Vasconcell<Js, Manoel Ignacio de Car
•,alho, Paula Araujo, Limpo de Abreu, Jun
queira, Simões, Antonio Amaral, Vallasqnes 
e Aralljo Vi,rnna ; e sem ella os Srs. Corrêa 
de Albu<juerque, Lino Coutinh<J, Soares da 
Rocha, Mendes dos Santos, Pinto Coelho, 
Gomes da Fonseca, Ribeiro de Andrada, Paes 
de Barros, Toledo, Ribas, Monteiro de Barros, 
Pontes, Paes de Andrada, Pereira Ribeiro 
e Vieira Souto. 

. contas do mesmo lutar. 

Aberta a sesslio, é lida e approvaàa a act(\ da 
antecedente. 

EXPEDIENTE 

o SR, lº SECRETARIO ÜDORICO lê os seguinles 
offic:ios ; 

Do ministro da ,iustiça, a com panlw rrdo o 
officio do presidente interino do supt·emo tl'Í
bunal de justiça, com o do presidente interino 
da relação da Bahin, sobre as duvidas que têm 
occorrido na e:x:ecuço.o do codigo do processo, e 
disposições provisorins ácerca da administraçno 
da justiça civil.-A' commissao especial para 
revis11.0 do codigo do processo. 

Do mesmo ministro, remettendo o officio 
do juiz de direito, presidente do jury, em que 
pedfl esclarecimentos sobre o meio de conhecer 
a pena immediatamente menor, quando o 
mesmo jury declarnr que a culpa é no gráo 
minimo, rio caso determinado no art. 332 do 
codigo do processo.-Tem o mesmo destino. 

Do ministro do imperio, acompanhando 
por copia o decreto pelo qual foi elevado a 
300$ o ordenado de 150$, estabelecido para a 
cadeira de primeiras letras da villa de Magé.
A' commissll.o de pensões e ordenados. 

Do mesmo ministro, cobdndo o officio do 
presidente da provincia do Espirilo-Santo, com 

Officio do presidente da provincia . de 
Goyaz, acompanhando a resoluç!lo pela qnal o 
con~elho administrativo marcou o ordenado de 
600$ annuaes aos lentes de philosophia racio
nnl e moral, rhetorica, geometria e francez.
A' commissão de instrucçll.o publica. 

Requerimento de José Joaquim Borges, 
que pede ser aliviado da contribuição eõtabe· 
lecida no alvará de 20 de Outubro de 1812, 
que indevidamente foi compellido á pagar.-A' 
com missão de fazen.da. 

Requerimentos de Ange\o Candido da Si!· 
veira Pinto, de João Nepom uceno Caste\Io
Branco, e de Bernardino José de Biltencourt.
A' c·ommissão de petições. 

Participações dos Srs. Manoel Ignacio de 
Carvalho, e Gregol'io Francisco de TotTes e 
Vasconce\los, que nlio podem comparecer ás 
sessões por motivos que expendem.-Fica a 
camara inteirada. 

Approva-se a redacção das emendas feitas 
ao projeclo de lei, vindo do senado, sobre o 
resgate da moeda de cobre. · 

O Sr. Itsbouças pede a palavra e diz que o 
projecto cuja redacção acaba de ser appro
vada á respeito do cobre, em uma das capitaes, 
bem longe de produzir os bons e!Teitos que 
todos desejll.o, vai lançar maiores ma1es : no 
projecto approvado se determina que os pos
suidores da moeda de cobre as levem ás lhe
sourarias, e tenhão em troco cedulas; e que de 
certa época em diante só entrem nos paga
mentos as moedas de cobre até ao valor de 
1$ ; porém nll.O se declara o uso que o go
verno fará da moeda legal que receber ; e que 
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por outro lado o governo fica assim com urn 
fundo empatado, e ao mesmo tempo a.circu
laçllo appal'ecerá cheia de cedulas; e não se 
evitaráõ os introductores e falsiftcadoreil tia 
moeda de cobre, __ porque elles vêm a ter 
maior interesse; e diz mais que pede para se 
di,cutir uma resoluçao, cuja ui·gencia se tinha 
vencido, e agora pede tarnbe,n a urgrmcia para 
entrar em discussão uma outra resoluçao sua 
ácerc~ do objecto em que tinha fallaJo. 

A urgencia proposta pelo illustre depu lado é 
apoiada e entra em discussão. 

O Sr. Henrig_ues de Rezende vota contra a 
urgencia, e est.i. é defenJida pelo seu autor. 

Tendo fallado a favor della o Sr. Lobo de 
Souz,1, só pam se imprimir, julga-se esta ma
leria discutida ; e sendo posta á votação a ur
gencia, é approvada. 

Lê-se a seguinte resolução; 

« A assembléa geral legislativa resolve; 
" Artigo unico. A moeda legal de cobre que 

fôr recolliida em virtude da iei, será emil
tida pelo governo, e circu !ará por metade do 
valor do cunho respectivo. 

« Ficão sem effeito toda~ as disposições em 
contrario. 

« Paço da camara dos deputados, 16 de Se
tembro de 1833.- Antonio Pereira Reboitças. >, 

Julga-se objeclo de deliberação a resoluçao, 
e entra em discussão. 

O Sr. Henriques de Rezende vota contra a 
resolução, pol' SE: havet· regeitado o resgate do 
cobre e insisfü-se agora nesse mesmo l'esgale ; 
e diz qne o negocio não é urgente ; porque o 
que se prelende é tirnr da circulação o cobre, e 
impedit· que continnem a haver falsificadores 
desta moeda ; e que as emendas, qne se ha
viilo approvado satisfarião a tudo isto. 

O Sr. Rebo1.1.ças diz que é obl'igatlo a de
cl!l1'a1·, qutJ o lrnnrndo membro SlJ acha en
gunado, pois julga da i·esoluç-ao não estando 
ao facto dellu. O illustre orado1· entre muitas 
razões que expende em sustenta<;llo da reso · 
luçM, diz qnc o mal do Brazil não consiste em 
os donos do cobre não terem casas para guar
dai-o : não sustenta pois, que o cobre se reduza 
á metade do valor actual ; mas sim, ~e reduza 
á uma quantia nominal de tal maneira, que 
se evite a sua falsificaçao, e se dê uma p_ro
videncia a tal respeito. 

O Sr. Luiz Ca.va.lcanti pede a palavra pela 
ordem e declara que tem votado pela ur
gencia, só para que se julgue a resolução ob
jecto de deliberação, e não para entrar em 
discussão sem que primeiramente se imprima. 

O Sa. V1c1:-PaESIDENl'E responde ao il
lustre deputado, que a urgencia proposta fôra 
para se discntir a resoluçll.o depois de jul
gada objeclo d(! d~liberaçao, 

Deµois de tet·em fallado mais alguns Srs. 
deputados sobre esta materia, sendo de opi
nião que a resolução se não deva continuar 
a discutir sem se impdmir. 

O Sa. V1cE-PRESIDENTE consulta :í camara 
se acaso continua a discussão, e resolve-se 
negativamente. 

A resoluçao vai a imprimir com urgencia. 

O SR. DEPUTADO ANTONIO MARIA DE MouRA, 

como orndor da d ep11taçll.o que por parte desta 
august~ camara felicitoll a S. M. Im perial pelo 
annivel'sario da indep~ndencia deste imperio, 
diz, que recebida a mesma deputação com as 
formalidades do estylo, lêra perante o mesmo 
,,.ugnsto senhor o seguinte discurso: 

« Senhor·.-A camara dos deputados nos 
envia hoje em solemne deputaçao á augusta 
presença de V. M. Imperial, para congratular-se 
com V. M. Imperial pelo feliz anniversario da 
liberdade e independencia deste rico e vasto 
imperio, proclamada no sempre memoravel 
dia 7 de Setembro de 1822. A rncordação dPste 
dia, senhor, em que pela primeira vez sa soltou 
nos campos do Ypirmga o estrondoso grito
Independencia ou Morte-cujo gl'ito, soando 
peh1;; provincias, foi conespondido com geral 
enthusiasmo, não póde deixar de produzir nos 
corações verdadeiramente brazileiros as mais 
doces emoções ; pois que com elle ganhamos 
patria e liberdade, restituindo-se-nos assim os 
fóros de que talvez por prejuízos tinhamas 
sido por tanto tempo esbulhados. A camara dos 
deputados, senhor, convencida corno está, e 
feliunente o está todo o Brazil, de que só o 
-throno de V. M. Imperial com a consti tuição 
que deve ser religiosamente o!Jservada, poderá 
elevar este rico imperio ao auge de grandeza 
de que elle é susceptivel, espera, e justos mo
tivos tem de esperar, que com a paz, e execução 
das leis elle se tornará respeitavel, tendo á sua 
testa u1u brazileiro, como V. M. Imperial, a 
quem a providencia deparou para presidir 
nossos destinos. · 

" Rio de Janeiro, 7 de Setembro de 1833. -
Antonio jJ,Ja'ria de .Moura. >i 

Depois do que, S. M. Imperial respondera, 
que-agradecia muito os sentimentos da camara 
dos deputados. 

E' recebida a resposta com muito especial 
ag1·ado. 

ORDEM DO DIA 

Entra em discussll.o o art. 3" da proposta do 
governo sobre a puniçao dos escravos, e julgado 
discutido é approvado. 

O art. 4º é rejeitado e approvada a emenda 
da commissãO. 

O ar!, 5º é approv~do. 
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Entra em discussão o al't. 6° com as emendas 
da commiss!IO. 

Vêm á mesa as seguintes emendas que suo 
apoiadas. 

<< Emenda ao art. 9º da com missão-em vez 
de juiz de direito-diga-se-municipal.-Om·
neiro Leão. " 

« Emend:?. l'\ proposta-em vez de presidindo 
á execuço.o o mesmo juiz de direito-diga-se
º juiz de paz do lugar.-Carneiro Leão.» 

« Emenda ao ::irt. 6º da proposta-diga-se 
que, vencendo-se a sentença por unanimidade 
de votos, seja executada sem recurso algum ; mas 
que vencendo-se Eómente por maioria absoluta 
de votos, se dê appellaçao para a relação do 
districto.-Carneiro Leão. ,> 

« Sendo condemnado o réo á pena ultima, 
terá lugar a convocação de nova junta de juizes, 
e concordando esta em impôr a mesma pena, 
será ella executada immedialamente,-Baptista 
Pereira.» 

Julgando-se discutida a materia, é approvado 
o art. 6° e a 2ª emenda do Sr. Carneiro Lell.o; 

· sendo rejeitadas a do Sr. B:1plista Pereira, e a 
3" do Sr. Carneiro Lello, os arts. 7" e 9º da 
commissllo, ficando prejudicado o art. 8º da 
eommissão e a 1" emenda do Sr. Carneiro 
Leão. 

O SR. PAIM manda á mesa o seguinte artigo 
additivo. 

« Os indicios vehementes, a livre confissão 
do réo em juizo, coincidindo com as circuns
tancias do facto, e as informações de que trata 
o art. 89 do codigo do processo, poderil.o bastar 
para a imposição da pena nos casos da presente 
lei.-Pai?n. » 

: E' apoiado, discutido, e rejeitado. 
Finda a 2" passa pura a 3• discussão a pro

posta do governo. 

O SR, SECRETARIO OnoR1co lê um officio do 
secretario do senado, rernettendo as copias das 
actas das sessões da assembléa geral, devol
vendo com ellas o projecto original da lei para 
11 formaçllo de um banco de circulação, e de 
deposito.-A' commissll.o de redacção. 

Passa-se á discussão da resolução sob 11. 
135 ácerca do distribuidor dos extinctos juizos 
das correições do civel e crime da côrte, e 
_sendo approvados os arts. lº e 2°, é adaptada a 
resolução e remeltida á con'imissll.o de re
dacça.o. 

Entra . em discussão a resolução n. 138 
sobrn as propriedades existentes em Minas 
Geraes, que estão encorporadas ao morgado 
pertencente ao conde de Linhares. 

Pedido o adiamento, é apoiado, discutido e 
rejeilado1 e vollando·se á discussao da 1·csoluçao1 

o Sr. Lessa manda á mesa a seguinte emenda 
que é appoiada : 

(( A' palavra - allodiaes-accrescente-se-e 
communs aos herdeiros do casal.- O deputado 
L cssa.» 

Finda a discussão, é approvada a resolucão 
e rejeitada a emenda, adaptando-se a resoluç·ão, 
que é remettida á commisso.o de redacção. 

Tem enl:i.o lugar a discussão da resolução 
n . 116 sobre os offici aes da armada, que forão 
admiltidos ao serviço antes de 25 de Agosto 
de 1825. 

Pedido o adiamento, é apoiado, discutido 
e rejeitado: volta-se á discussão da resolução, 
á qual se offerecem as seguintes emendas que 
são apoiadas. 

« Todos os officiaes ·estrangeiros, que servirão 
no exercito, e armada do Brazil até a época em 
que desappareceu em todas as províncias toda a 
opposição armada contra a independ.encia, são 
considerados co llaboradores da independencia. 
-Rezende.» 

e< Os officiaes da armada, e do exercito, que 
forão admillidos ao serri ço nacional até o ul
timo àe Outubro de 1823, não eão comprehen
didos n a excl u ., ,to do lll'l. 4º da lei de 25 de 
Novembro de í830. 

« Paço da camarn dos deputados, em 16 de 
Setemhro de 1833. - Baptísta Caetano de 
Almeida.,> 

Por dar a hora fica adiada a discussao, e o 
Sr. vice-presidente de~igna para ordem do 
t!ia 17 de Setembro : 

ln discussão da propo;ita do governo impressa 
sob n. 167 desle anno. 

3ª discussM do projedo do senado sobre 
amnistia. 

Resolução nll.o impressa sobre a substituição 
das cednlas da Bahia por notas de 1 a 8$000 : 

Resoluççao nao impressa sobre a navegação 
do rio Amazonas por barcos de vapôr. 

Resolução impressa sob n. 165 deste anno. 
Resolução na.o impt·essa vinda do senado 

appro\ando a pensão concedida aos filhos do 
fallecido desembargador Gondim. 

Resolução impressa sob o n. 115 deste anno: 
R,~solução vinda do senado impressa sob n. 

147 dito. 
Resoluçll.O vinda do senado impressa sob n. 

143 dito. 
Levanta-se a sessão ás 2 horas e 1/4 da tarde. 
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Ses•ão em 1,- de Setembro 

PRESIJ>ENCIA DO SR. LJMPO DE ABREU 

SuMMARIO.- Expedienle. - Ordem do dia.
Destino aos metaes existentes no banco. -
Discursos dos Srs. Montezuma e Gosta Fe1·· 
reira. - Adiamento da discussã-o pela hora. 

A's 10 boms feita a chamada, compare· 
cem 69 Srs. depulados. 

Fa!Uío com participação os Srs. Moura, 
Paul:.t Araujo, Junqueira, Lemos, Simões, An· 
tonio Amaral e Vallasques ; e sem ella os 
Srs. Alves Pontes, Andraàe de Lima, Pereira 
de Brilo, Paes de Andrade, Corrêa Albu
qn erque, Rebouças, Soares da Rocha, Lino, 
Mendes dos Santos, Pinto Coelho, Gomes da 
Fonseca, Ribeiro de Andrado, Paes de Barros, 
Toledo, Sá Ribas, Rodrigo e Souto ; e por se 
haverem retirado com participaçao os Srs. 
Brito Guerra, Paes de Carvalho e Torres Vas
concellos. 

Aberta a sessão 10 minutos depois, é lida a 
acta da antecedente. 

E' approvada com urna emenda do Sr. Mello 
Mallos. 

EXPEDIENTE 

O SR. SECRETARIO lê os seguintes officios : 

Do ministro da fazenda, remellendo com os 
documentos originaes o decreto (por copia) 
de 13 de Agosto ultimo, pelo qual se confere 
a l\farcellino Pinto Ribeiro, serventuario vi
talicio do officio de provedor dos registros da 
Parahyba e Parahybuna, uma pensão de 50í)$ 
por indemuisação dos emolumentos qne vencia, 
e de que foi privado em virtude da resoluçno 
de 14 de Outubro de 1831. - A' commiss:io 
de pensões e ordenados, 

Do mesmo, devolvendo os requerimentos 
de Francisco Pereira Monteiro com esclareci
mentos exigidos em 16 de Agosto ultimo. -
A' commissão de pensões e ordenados. 

Do mesmo, cobrindo o ofllcio do presidente 
de S. Paulo, de 8 de Agosto ultimo, acompa
nhado de esclarecimentos relativos á repre
sentação junta do procurador fiscal da thesou
raria daquella província, de 19 de Dezembro 
de)832, sobre a inlelligencia elos arts. 90, 91 
e 92 da lei de 4 de Outubro de 1831, pelo 
que n,speita á extincçt\o do juizu tios feitos 
da fazenda. - A' commissa.o ue jll~liça civil. 

Do mesmo, transmiltindo as copias authen
ticas dos titulos das aposentadorias de José 
Joaquim de Brito e Joaquim José Louzatla, 
ajudantes da fundiçao e cunho da casa da 
moeda desta côrte e do conselheiro SimNlo 
Stelita Gomes da Fonseca nos lugares de offi
cial maior da secretaria de estado tios nego-

TOMO li 

cios ·estrangeiros e da secretaria do expediente 
do conselho da fazenda, exigidas em 19 de 
Julho ultimo. - A' commissão de pensões e 
ordenados. 

Do mesmo, satisfazendo as informações, que 
em 19 de Agoslo ultimo se pedirao ácet'ca das 
duvidas occorridas na junta de fazenda lia pro
vincia de Pernambuco á respeito do tempo, 
desde o qual se devb contar o vmcimento do 
meio solt.lo de qne trnta o nrl. 2º do decreto 
<le 6 de Junho de 1831, se devem ou nao 
continuar a percebel-o as viuvas que pass/lo 
a segundas n upcias ; e se é exlensi vo ás de 
cirurgiões rnórcs, cirurgiões ajudantes e se
cretarios de bata lhões, etc. - A's cornmissões 
de pensões e ordenados, e á 3• de fazenda. 

E' remetlida á commissno de justiça civil 
a representação da irmandade de S. Gonçalo 
Garcia da Villa do PeueJu ; á commissãu 
de peliçocs os requerimentos de Antonio Ri
beiro de Paiva e de Joaquim de Santa Anua 
Araujo l\fozinho ; e á de contas o de Samuel 
Pbilips e C. ~ procuradores bastantes de SS. 
MM. II. o Duque e a Duqueza de Brngança. 

O SR. Bm'l'o GuERRA participa que se re
tira . para a sua província. 

Fica a carnara inteirada. 
O SR~ MAY manda á mesa a seguinte 

declaraçao ele voto : 

" O abaixo assignado, deputado pela provincia 
do Rio de Ja11eirn declara, que na vulaçilo sobre 
a lei que altera a fórma do processo nos crimes 
dos escravos, e translorna todos os recursos em 
casos de pena 1,ltima, e que foi proposta á 
votaçao 11a sessão de 16 Je Setembro de 1833, 
valou para 411e semelhanle lei não passasse i\. 
3• discussão, 

<< Paço da camara dos deputados, em 17 de 
Setembro de 1833.-0 deputado, Luiz Á 'ugiisto 
Jiay.11 · 

O Sr. ?4:ontezuma. pergunta se acaso o ministl'o 
da fazeHda já linha reruettido c;s papeis, qne 
elle deputado pedira sobre as contas tio thesouro 
com a casa de Samuel Phillip[>. 

O SR. 1" SECRETARIO responde ao illuslre de
putado, que ainda não se fizem, por4ue ha 
pouco tempo lhe havit1 sido dirigido o offiuio 
faitmdo-lhe esta requisiça.o, u:io leudo podido 
ser expedido a11les, em consequencia da reunino, 
que leve lulJar da asscmbléa geral legislutiva. 

O Sr. Iv!ontez.umn continua pedindo mn pri
mcirn lugar a urgencia para se tratar de u111 
parecer da com missão do lmnco acerca da di
viso.o dos metaes existentes na cai:rn do e:x.tincto 
banco pei·tencenles aos accioriistas : dizendo, 
que a naçao deve obrar sempre com toda a 
boa fé ; ~ em. segundo lugar requer a urgencia 
para se d1sc11t1r o parecer da me$ma commissão 
do banco ácurca da neta da sua ultima sessno, 
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que está a terminar a sessão, para o ·que faltão 
só Ires dias. 

A urgencia proposta 1wlo Sr. Monteznrna é 
apoiada, e entra em discussao. 

O Sr. Costa Ferreira diz que a urgencia deve 
ser subre a au1nititia ; pois que a camarajá tem 
julgado urgente este objecto ; e que se acaso se 
nao quer conceder esta amnistia, . cumpre que 
a camara seja franca e assi1n o diga ao povo ; 
e requer portanto que passe em primeiro l11gar 
a urgencia sobre a amnistia. 

O· Sr. Ferreira. de Mello vota contra a ur· 
gencia proposta, por ser rnateria esta, que se 
deve estudar. 

O Sr. Montez1.1ma diz que este objecto não é 
novo, pois se o fosse, o illustre deputado- teria 
muita razao, e é portanto objecto que havia sido 
tr,itado ha já dous annos e que o anno passado 
se traton ddle e fü:ára adiado : elle consiste pois 
em saber se se deve ou nilo dividir os fundos 
metalicos dos accionistas ; vindo a set· esta pro
posiçrw muito simples ;diz mais o illustrn depu
tado, que o povo está todo com os olhos abertos 
nisto, que a sessilo está acabada e e lle deputado 
nll.o advnga alli os interesses de individnos e 
sim a ordem e a boa fé da naçao. 

A urgencía é julgada discutida e approvada, 

O Sr. Montezum.a declarn que está satisfeito 
com aqudla vulaçao, e retira a segunda parte 
da urgencia que havia proposto. 

Consultada a camara sobre este objecto, de
cide, que o Sr. deputado pócle retirar a urgencia, 
que havia proposto. 

E' lido o parecer da commissao, e depois de 
discutido approva-se. 

Entra por" consequencia em discussào a re
soluça.o incluída no mesmo pal'ecer, e as se
guintes emendas apoiadas. 

Vêm á mesa e são approvadas as seguintes 
emendas: 

« O governo fica desde já autorizado a mandar 
repartir pelos accionislas os metaes existentes 
no banco, quando concluida a liquidação da 
divida do governo com o banco, se conheça 
authenticamente que ·esta é igual, e ntlo inferior 
á emissao das notas, e islo na proporçi:1.o dada. 
-Rezende,>i 

,, Os capitaes existentes no banco ao tempo do 
começo dii liquidaçao, serão divididos pelos res
pectivos acdonislas aa razao de GO °/o, entrando 
os metaes preciosos pro rata. -Bapt·ista de 
Oliveim.» 

« No fim do artigo accrescente-se-e ·art. 21 
da lei de 28 de Setembro de 1829.-Hollanda 
Gavaleanti. » 

O SR. FERREIRA DA VEIGA manda á mesa o 
seguinte requerimento de ordem, 

cc Que a resQ]ução se converta em decreto.
Ferreirc, da Veiga.» 

E' regeitado . 

Finda a discusstto é approvada a resoluçn o, 
e rejeitadas as emendas. 

O SR. HoLLANDA manda á mesa, e é apoiado 
o seguinte : 

cc Art. 2". O governo é autorisarlo a uma 
operação de ct·edito para entrar com a totali
dade das acções, que por parle do mesmo go
verno devem fazer parte dos fundos do banco 
approvado pela assembléa geral ; sendo para 
isso applicadas as rendas, que já forao con
signadas ás mesmas acções do banco por parte 
do governo.-Hollanda Cavalcant·i, » 

Entrando em discussao fica adiado pela 
hora. 

O SR. PRESIDENTE dá parn ordem do dia se
guinte: 

1" discussao da proposta do poder executivo 
apresentada pelo ministro da fazenda, e im
pressa sob n. 167 : 

Continuaçao da discussno da resoluçtto sobre 
o dividendo dos metaes preciosos existentes 
no banco, e o, mesmo que vem do dia an
tecedente. 

Lev,mta-se a sess!lo aos 10 minutos depois 
das 2 horas da tarde. 

Seissão en• 1_8 de Setembro 

PRESIDENCIA DO SR. LIMPO DE ABI\EU 

SmmAmo.-Discussão da acla.-Discursos dos 
Srs. Oai·neiro da Cimha, 111onlezuma, 
Calmon e Evaristo.-Expediente. ~Ordem 
do dia.-.Proposta do governo abrindo 1tm 
emprestimo de .t 600,O00.-Di.gcursos dos 
8r.~. Costa Fe1·refra,, 1lfonlezuJJta, Aratgo 
Viarina (ministr0 da fazenda), Carneiro da 
Cunha, Pe1·digão, Alves Branco e Cal-nion. 
-.d.diamento da discussão pela hora. 

Depois das 10 horas, feita a chamada, 
achilo-se presentes 71 Sés. deputados. 

Fallão com causa participada os Srs. Monra, 
Paula A mujo, Junqueira, Paula Simoes, Antonio 
Amaral e Valasques; e sem ella os Srs. Alves 
Pontes, Andrade Lima, Paes de Andrade, 
Pereira ile füito, Corrê.\ de Albuquerque, Re
bouças, Lino, Mendes dos Sc1ntos, Pinto Coelho, 
Gomes d,, Fonseca, Martim, Paes de Barros, 
Toledo e Sá Ribas ; e por se retirarem, como 
fizer:10 saber os Srs. T0rres Vasconcellos, 
Guerra, Ca1·valho e Soares da Rocha. 

Aberta a sessao é lida a actt\ da anle
c~,;lente, 
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O Sr. Carneiro da Cunha pede a palavra 

para fazer uma observaçãu sobre a acta, exi
gindo que se risqne da acta as palàvras-SS. 
MM. Imperiaes. 

O S!l, SECRE'l'Amo BELISARIO responde ao il
lustre deputado, que elle é obrigado a exarar 
na acta as palavras taes e quaes com que os 
pretendentes principião os seus requeri1r.entos, 
e eis o que elle tem feito á respeito do requeri
mento de que se trata. 

O Sr. Carneiro da Cunha insiste no seu re
querime'nto, e manda á mesa uma emenda para 
que na acta se risque as palavras-SS. MM. 
lmperiaes.-Esta emenda é apoiada e entra em 
discussão. 

O Sr. Montezuma diz que o honrado depu
tado se esquece de um antigo proverbio, que 
-quem foi rei, sempre fica com a magestade. 

O Sr. Carneiro da Cunha diz que nos deve
i-iamas deixar de proverbios e adagios, e lembra 
que um homem que foi ministro, deixa de ter 

· o tratamento que tem quando occupa esse 
lugar; o mesmo se deve entender a respeito do 
duque de Bragança ; e insiste finalmente em 
que se nil.o ponha nos papeis da camara seme
lhante cousa. 

O Sr. Calmon diz, que lamenta o Sr. depu
tado por ter feito semelhante reflexão e es 
tranha se trate de um objecto tào serio de uma 
maneira tal ; como membro da commissào de 
dipl1rn1acia, elle deputado é obrigado a declarar 
que segundo o direito publico constitucional, 
não se nega aos soberanos, que deixn.o de ser, 
estes trab,mentos, pois que elles fie:i.o com as 
mesmas honrns; elles deixao de ter o titulo 
c:om que imperavão, mas não deixi\o de ter o 
titulo tle mageslade ; e isto basta pa1·a terminar 
uma questão de um objecto, que sendo da sua 
nalu1·eza tão serio, se ia tornando irrisorio. 

O SR. HENHJQUES DE REZBNDE vota pela 
emenda do Sr. Ci.\rneiro da Cunha, 

O Sr. Evaristo diz que vota contra o reque
rimento, nilo pelas razões apresentaclas, mas 
porque na acta se deve lançar tudo que venha 
á camara, e se mencione ; e rl'spondendo ao 
Sr. deputado que tinha fallado em tom de 
mestre, lhe 1-Ji:,:, q11e o nosso monarcha é o 
chefe da naçno e n:lo tem o titulo de soberano. 

O SH. CAutON dá uma explicaçno uo c1ue havia 
dito. 

Julgada sufticientemente discutida esta ma
teria, a acta e ofierecida á volaçlto e approvada, 

EXPEDIEN'l'E 

O SR. 1º SECRETARIO dá conta dos seguintes 
ofticios : 

Do ministro do imperio, acompanhando a 
copia do decreto, pelo qual foi prorogada a 

sessão actual da assembléa geral legislativa até 
6 de Outubro proximo fuluro.-Fica a camara 
inteirada. 

Do secretario do senado, inr:luindo uma 
proposição deste, sobre os conselhos presiden
ciaes de provincias,-Vai a irnpr-imir a propo· 
siçM. 

Do Sr. deputado Soares da Rocha, com
municando que por incommo<lo de sua saude 
se retira para a provincia respectiva. 

O Sr. Costa Ferreira pede q11e esta partici· 
paçlto vá á uma commisslto para dar o se'u pa-_ 
recer; e as pt"Ovidencias necessarias, e quando 
estas não servirem para agora, serviráõ ao 
menos para o-anno futmo, se vai ficar no risco 
de não haver casa por faltar deputados. 

Depois de ter havido um cerlo dl'bate sobre 
este ohjecto, é consullada a camara se acaso a 
participação de que se trata deve irá urna 
commissão, e resolve-se negativarnenle. 

Vai á 3" commiss!io de fazenda nma repre
sentaç::io do Sr. deputado João Fernanrles de 
Vasconcellns, e á de petições outra dita de Jono 
Henrique Kagel. 

Fica sobre a mesa para quando se tratar 
da materia, um requerimento de Plalt, e Reid 
ácerca do privilegio pedido por Jono Mauricio 
para inlroducção de uma barca de vapor. 

A' requerimento de Bento Barrozo Pereira se 
lhe rnantlào entl'Cgar varias documentos seus, 
exis tentes na casa. 

Segue-se a representaçno de um officio do 
Dr. lmbert , em que faz ver a resol11çno em que 
está, de <lcdicar á camara uma sua obra inti
tulada Mcmual do fazenclefro ou Tratado do
mestico sobre as molestias dos 11egros. 

E' offerecido e aµprovado o seguinte reque
rimento : 

« Participe-se a Mr. lmbert, que a sua dedi
C3loria é recebida com agrado.-Ferreira da 
Ve-iga.» 

São 3pprovadas as lres seguintes redacções : 
" A assembléa geral legislativa resolve: 
« Art. lº. O distribuidor dos extinctos j11izos 

das correições do ci vel e crime da côrle, jnizo 
da corôa, chimcellal"ia, e conselho da fazenda, 
servirá conjunctamente com o distribuidor, e 
contador gernl do civel e crime, para a di~tri
buiçao dos feitos. 

« Art, 2º. O governo designará as varas 
para que cada um delles deva fazer a distri
buiçM e cont:igem dos autos. 

« Art. 3º. FicãO revogadas todas as leis em 
contrario. 

« Paço da eamara dos deputados, 17 de Se· 
tembro rle 1833. - Carneiro Leão. - Jo~é 
O01·réa Pacheco . " 
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« A assernbléa gel'al legislativa resolve : 
cc Art. 1°. As propriedades existentes na pro· 

vinc;a de Minas Geraes, que estão encorpo· 
radas ao Morgado, pertencente ao conde de 
Linhares, fic!l.o desligadas do mesmo Morgado 
e com a natureza de bens allodiaes. 

« A rt. 2º. Ficão revogadas para este effeito 
todas as disposições em contrario. 

<< Paço ela cama1·a dos deputados, aos 17 
de SPlembro de 1833.-0arneiro Leão.-José 
Corréa Pacheco. " 

Redaeção das emendas approvadad pela eamara 
dos depntados á resolução n. 105, vinda do 
senado. 

« Do art. 3º. Sn.o supprimidas as palavras -
e que possuirem rnuis de dous escravos. 

« O art. 4º. E' substituillo pelo seguinte: -
A despeza, que se fizer com os guardas poli
ciaes, correrá po1· conta dos moradores do dis
tricto, que a isso se queirão voluntariamente 
prestar segundo seus haveres, sendo esta con
tribuiçso arrecadada com o menor vexame dos 
contribuintes, e pelo tempo e maneira que re
gularem as camaras municipaes. 

e< O art. 5º. E' supprimido e substituido pelo 
seguinte: 

« O ministro e secretario de estado dos ne
gocios da justica na côrte, e os presidentes em 
conselho nas províncias, poderão adiar o exer
cicio das referidas g11ardas, reduzir o seu nu
mero, dissolvei-as e subslituil-as por qualquer 
outra força, sempre que isso lhes parecer á 
bem do socego e tranquillidade publica ; man
dando responsabilisar aos juízes de paz pelos 
abusos que praticarem. 

1c Paço da camara dos deputaclos, aos 18 de 
Setembro de 1833.-Carneiro Leão.-Alves 
Branco. -José Corréa Pacheco. 1, 

Apresenta-se redigida para a 3ª discussão e 
fica para entrar na ordem dos trabalhos, dis
pensada a imprsssão, a proposta do governo 
sobre os escravos, nos termos seguintes: 

cc A assembléa geral legislativa do imperio 
resolve: 

<e Art. lº. Serrlo punidos com a pena de 
morte os escravos ou escravas, -que matarem 
por qualquer maneira que seja, propinarem ve- . 
neno, ferirem, ou fizerem outra grave offensa 
physica a seu senhor, administrador, feitor, ou 
á suas mulheres e filhos : se o ferimento, ou 
offensa forem leves, a pena será de açoites e 
galês perpeluas ou temporarias, segundo as 
circumstancias mais ou menss aggravantes. 

<C Art. 2°. Todos os delictos declarados no 
codigo criminal, commettid_os pelos referidos 
escravos em relaça.o á outras pessoas, serão pu· 
nidos com as penas estabelecidas no mesmo 
codi~o. 

« Art. 3". Nos deliclos acima mencionados, 
e no de in~urreição, serão os delinquentes es
cravos, ou escravas julgados dentro do muni
cipio do lugar onde commettêrll.o o delicto, 
por uma junta cotpposta de seis juizes de paz, 
presiLI ida pelo juiz de direito da comarca, ser· 
vindo de escri\'!lo aquclle que o fôt· do mesmo 
juiz de direito. 

<e Art. 4º. Os juízes de paz ter:10 jurisdicção 
cumulativa em todo o municipio, para proces
sarem laes delictos, até a prnnuncia com as 
diligencias legaes posteriores, e prisão dos de
linquentes, e remetteráõ o processo, concluido 
que seja, ao juiz de paz da cabeça do, mesmo 
município, pura serem todos entregues ao juiz 
de direito, fazendo de tudo immediata parti
cipação ao governo na côrte e aos presidentes 
nas · províncias. · 

<e Ãrt. 5°. Recebendo o governo e os presi
dentes a participaçll.o acima mencionada, de
terminaráõ ao juiz de direito da comarca 
respectiva, que vá immediatamente ao muni· 
cipio onde se com1nelleL1 o delicto e o mesmo 
juiz de direito convocará logo o~. seis jnizes de 
paz mais visinhos do lugar da reunião e no 
caso de impedimento os seus supplentes, para 
serem vogaes. 

<e Art. 6". O juiz de direito, reunida a junta, 
dará principio ao processo, mandando auloar 
todos os que ti vet· recebido sobre o mesmo de
Iicto em um só, e juntar á elle a nomeaça.o 
dos vogaes. Não havendo mais diligencia al
gnrna a fazer-se, mandará ~m junta á parte 
accusadora, e na falta deli:\ ao promotor pu
blico, ou ao escrivão na falta do promotor, que 
apresente em 24 hot·as o libello accusatorio com 
mençãO dos autos e termos do processo, das 
testemunhas e documentos que fizerem culpa ; 
depois se mandará ao l'éu ou réus pot· seus 
cura<lore~ ou defensores, que lhes serão no
meados, que apresentem dentro de tres dias a 
sua defeza em contestaçno articulada, que será 
recebida, contendo materia que provada releve, 
e por ultimo se assignaráõ cinco dias para a 
producç!\o das provas : estes termos serão im
prorogaveis. 

,e Art. 7°. Satisfeitos estes autos judiciaes, ou 
lançados ás partes, se proferirá a sentença final, 
'lencendo:se a decisão por qualt·o votos, e deci
dindo no caso de empate o juiz de direito ; a 
sentença sendo condemnatoria, será executada 
no mesmo lugar do delicto sern recurso algum 
na fórma determinada pelo art. 38, e seguintes 
do codigo criminal, presidindo á execuça.o o 
juiz de paz do lugar, e deverá assistir a este 
acto uma força de guardas nacionaes, e os 
escravos mais visinhos em numero correspon-
dente á força. _ 

<e Art. 8". Ficão revogadas Iodas as leis, de
cretos e mais disposições em contrario. 

<e Paço da camam dos deputados, otc.-Paim. 
- Pm·aito. >1 
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ORDEM DO DIA 

Entra em 1• discussao a prnposta do go
verno e o parecer da com missão de orçamento 
sobre o emprestimo de. ;t 600,000. 

OSR. CosTA FERRErnA lembra ao Sr. pre3i
denle, que se rleve primi>.iro tratar da amnistia 
cuja urgencia já está vencida. 

O Sr. Montezum.a diz que p6de entrar pt'Í· 
meiramente em discussão o artigo additivo á 
resoluçao sobre a divisão dos fundos existentes 
em metaes preciosos na caixa. do extindo 
banco, e suas filiaes; que isto póde levar pouco 
tempo á camara, porque a rnateria j~ está elu
cidada e ainda haverá tempo de se tratar della 
no senado, 

A urgencia proposta depois de discutilh, não 
passa. 

Continua por conseguinte a ordem do dia a 
ser a proposta do gove1·no. 

O SR. MoNTEZUllA enceta n discu;;s:\Q f:ilhndo 
contra a propo:;ta regeil:lndo-a, e dizendo que 
a primeira q11e,tM f: sobre a 11lilidade d,> pro
jP.cto, o qual elle deputado nl'\O julga ulil, e se 
obrará inelhor registrando-o immediatamcrnte ; 
se deverá pois dizer á adrninistraçllo, qne cuide 
cm emendar os erros que a te111 arrastado ás 
circumslancias em que se acha. 

O illustre deputado discorre largamente sohre 
este objecto e conclue vulando contra a pro
posta. 

O Sr. Ara.ujo Via.nna. (min·istro da fazenda) 
dá lodos os esclarecimentos sobre a materia, 
declarando, que para as despezas determinadas 
pela lei não chegão R~ rendas publicas; e elle 
ministro trata de examinar este objecto, e o go
verno o não deve fazer, senão com a possibili
dade de pagar a divida externa ; lembra-se 
lambem o governo do meio dos impostos; mas 
não julga conveniente adoptal-o, a divida sobre 
as prezas teve um aogmento neste semestre, e é 
provavel que para o futuro ainda seja maior; 
mas que não póde lançar mao do meio dos im
postos, por que elle não póde occorrer logo á 
necessidade que ha, e por isso lança mão da 
proposta porque ella serve para occorrer á ne
cessidade que temos, para provar portanto, que 
tal emprestimo na.o é necessario, se deve mostrar 
que não ha tal deficit, o que de certo se nao 
póde mostrar ; que pois o governo vê a neces
sidade de fazer esta proposta, porqt1e as rendas 
publicas não cheg~o, e conhece que este meio 
é o mais proveitoso; e a não se considerar 
assim, só se acaso se nao quer que se pague o 
que se deve, e igualmente se não pague aos 
empregados. 

Conclue o Sr. ministro declarando que tem 
mostrado sufficientemente a necessidade da 
proposta, 

O Sr~ Carneiro da. Cunha., diz qu~ sempre 
votará paea que se dê algum dinheiro á admi· 
nistraçào, porque julga que cita hade ser firme 
em seus princípios e hade sustentar a gloriosa 
revolução de 7 de Abril. 

O illustre deputado tendo feito muitas refle
xões sobre a n ecessidade de se contrahir um 
emprcslimo, diz, no meio do seu discurso, que 
se alegra de que a causa da liberdade triumphe 
em Portugal (n,poiado); q11e uno quer no Brazil 
nem anarchia, nem restauraçao (apoiado) ; e 
conclue votando á favor do voto separado do 
Sr. Calmou. 

O SR. HENKtQUES o~ Rr;:zENDE declara que 
vot;:i contra a proposta, apezar de sympathisar 
com a adminis trnçao. 

O Sr. Perdigão diz que tem que votar contra 
a proposta e vota coulra tudo que fôt· em pres
tirno; e depois de ter expemlido muitos argu
mentos em abono· de sua opiniao, conclue 
votando contra a nroposta, em consequencia de 
ter votado contra a mensagem. 

O Sn. MAY declara que tinha votado o anno 
passado á favo1· · do empreslimo e agora vota 
contra elle. 

O Sr. Alvas Branco diz que dirá muito 
pouco sobre a materia; que nn.o vota por espi
rita de partido, estej,, qL1em estiver no governo, 
e dirá portaulo aquillo que fôr de sua obri
gaçao; o anno passado linha votado contea o 
credito que se havia pedido, e que assim o fizera, 
mas nao por ca11sa de homens, nem de par
tidos ; o defir;it poi~ tem augmentado este aimo, 
e é micessui0, q t1e elle se cubra, e para isto 
nao ha sena.o tres meios a saber : resel'vas, eeo -
nomias e contribuições, 

O illu,tre deputado continua a fallar sobre 
este objecto, e mostra-se pouco favoravel aos 
emprestimos. 

O Sr, Oa.lmun depois de ter feito muitas 
ob~ervações sobre este ohjecto, e respondido ás 
objecções de a lguns Srs. deputados que tinhão 
votado contra a proposta, diz que enlemle que 
a proposta deve passar na primeirn discussão, 
e que entao na segunda se escolherá o melh or 
meio, que se deve adoplar; e quando elle dep u
lado o visse, na.o duvidaria retirar o seu voto ; 
todos sabem que o emprestimo é llm :nal, mas 
que entre os males se deve escolher sempre o 
menor. 

Fica a dita discussao adiada. 

O SR. PRESIDENTE dá para ordem do dia 20 
a mesma da presente se ssao. 

Levanta-se a sess:i.o depois das 2 horas da 
tarde. 

1111111111 ... 
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Sest.ão em ~O de Seteinbro 

PRESIDENCJA DO SR, LIMPO DE ABREU 

SuMMARIO. - Expediente. - Ordem do dia. -
Proposta do governo abrindo um emprestimo 
de l 600,000. - Di.scursos àos Srs. Castro 
e Silva, Calmon e .Montezuma.- Adicimento 
da discussão pela hora. 

Feita a chamada ás 10 horas, comparecem 
71 Srs. deputados. 

Faltão com causa participada os Srs. Moura, 
Paula Araujo, Junqueira, Simões, Antonio 
Amaral e Vallasqnes ; e sem ella os Srs. Alves 
Pon !es, Andrade Lima, Prreira de Brito, Paes 
de Andrade, Corrêa de Albuquerque, Rebouças, 
Lino . Coutinho, Mendes dos Santos, Pinto 
Coelho, Gomes da Fonseca , Ribeiro de Andrade, 
Paes de Barros, Toledo, Ribas e Monteiro de 
Barros. 

Particip!!.o que se retirão os St·s. Torres de 
Vaséoncellos, Brito Guerra, Manoel Ignacio de 
Carvalho e Soares da Rocha. 

Aberta a sess!tO alguns minutos depois, é 
lida e approvada a acta da antecedente. 

EXPEDIENTE 

O Sa. SECRETARIO ÜDOR1co passa a lêr os 
seguintes officios : 

Do ministro do imperio, acompanhando seis 
resoluções do conselho geral da província de 
Pernambuco, comtantes da relaçl!o junta ao 
mesmo ollii::io.- A imprimirem as resoluções. 

Do mesmo ministro, exigindo os papeis rela
tivos ao hospital dos lazaros desta côrte, en
viados á est::i 11ugusta camara em 28 de Julho 
de 1830.- A' secretaria para se rernetterem os 
ditos papeis. 

Do ministro interino da justiça, dando escla
recimentos exigidos ácerca do estado dos pro
cessos dos réos implicados nos acontecimentos 
que tiverão lugar na Bahia e em Pernambuco. 
-A' secretaria para ser presente á quem fez a 
1·equisição. · 

Do secretario do senado, acompanhando as 
emendas npprovadas pelo senado ao prnjecto 
de lei do orçamento da despeza e receita para o 
anuo financeiro de 1834 a 1335.- A impri
mirem com urgencia. 

Remettem-se : 
A' commissão de constituição a represen

taçM da camara municipal da villa do Sabará, 
sobre a illegalidade com que têm · assento no 

.. senado os Srs. marguez Qe Jacarépaguá e Se-
hastião Luiz Tinoco. 

A' comrnissao de petições o requerimento do 
Sr. deputado Manoel José de Araujo Franco. 

l\fandao-se entregar os dous requerimentos 

e documentos á elles juntos, de Joaquim Pi
nheiro Campos. 

O Sa. MACIEL manda á mesa o seguinte re
querimento: 

« Requeiro se peça ao governo copia das 
ordens que se expedirno para responsabilisar as 
nutoridades que ordená1ão ou consentirao se 
continuassem a receber os impostos .sobre os 
,mimaes da província do Rio Grande de 
S. Pedro, que passão pela de S. Paulo, contra 
o disposto na lei do orçamento de 1831, que 
aboliu os direitos de provincia á , pL·ovincia.
.Maciel. ,, 

Vencendo-se que era requerimento e Illl.O in
dicação, como se disséra, o Sr. Dual'le Si! va ofi'e
rece a seguinte emenda qlle é apoiada: 

« Que se peçM ao govemo as informações 
conven!enles ao conhecimento da continuação 
da receita de impostos de lransitos abolidos por 
lei.-- S. R.- Duarte Silva. ,, 

Finda a discussão é approvado, ficando pre
judicada a e111enda. 

E' lambem approvado o seguinte requeri
mento: 

« Requeiro que se exijão informações do go
verno sobre ns transferencias de alguns pa• 
rochas do bispado de Marianna, na província 
de Minas Geraes, feitas pelo presidente em con
selho, os quaes forão removidos para outras 
igrejas do mesmo bispado e provincia, especi
ficando•se o estado em que se acha este ne· 
gocio. 

« Paço da camara dos deputados, cm 16 de 
Setembro de 1833.- Baptistct Caetctno de Al
meida." 

Entrn em discussão o parecer adiado da com• 
missão das camaras municipaes sobre a cou
strucção de uma ponte no rio Ururahy, cuja 
urgencia se vencera em 6 do col'fente, 

Vem á mesa e é apoiada a seguinte ernenda : 

« Que se diga ao governo, que ao municipio 
compete, em conformidade do art. 2' da lei de 
29 de Agosto de 1828, approvar o plano da 
ponte projectada, visto que semelhante obra não 
é daquellas que o art. 47 Ja lei de lº de Ou
tubro qualifica de importante.- Bapt·i.~t'.J. Pe
reira. 1> 

Julgada discutida a materia, é rejeitado o 
parecer e apoiada a emenda. 

ORDEM DO DIA 

Continua a 1ª discussão da proposta do go· 
verno para se contrahir um emprestimo de 
.t 600,000 para occorrer ao deficit do corrente 
an no financeiro. 

O Sr. Castro e Silva diz que naquella casa, 
nada é mais facil que o declamar, assim como 
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nada é mais facil, que censurar ; que pois, a 
primeira discuss1\o devia sempre versar sobl'e · 
a utilidade ia. proposta, e que lodos os argu
mentos que se têti.1 apresentado poderiíl.O ser 
applicaveis para a segunda disct1ssM, e não para 
combater a utilidade da referida pt·oposta. 

O illustre deputado continua a fazer varias ob
servações sobre este objecto e a responder ás 
objecções dos Srs. deputados, sustentando a 
dotltrína do parecer da coinmissa.o, que es ta
belece impostos para suppril' o deficit e nllo 
appl'o~a o empreslimo. 

O Sr. Vasconcellos diz que passará a exa
minar se convém em -as nossas circumstan
cias, para as despezas de que trata a prop~sta, 
contrahir um cmprestimo, e depois, se existe, 
ou não, este deficit. O illustre deputado tendo 
feito varias observações, continua dizendo que 
os erros cL1stao ás nações, e que as despezas 
uteis são as verdadeiras economias; e lhe pa
rece pois, se nãO haver cornmeltido erros em 
muteria de credito; e se tem estndado nt,s 
outras nações em rnateria desta natureza : qne 
na França e Inglaterra havião caixas de amor
tisução ; e reconhecendo-se qne estas nnçües 
sao bem administradas, no füazil se füera o 
mesmo ; m;is até ao presente se não tem pago 
por esta caixa rnais de 288:000$ da divida 
presente. 

Continuando a ex.pender ontros argnrnentos 
declara, que nil.o se lem conseguido lucros 
alguns dos empreslimos, e que elle deputado 
nunca os tem podido apoiar, e qtie pois, pam 
justificar esle emprestimo, será necesrnl'io, que 
approvem ciccrnnstancias extmorclinaifas, im
previstas, e urgentes, e que clle nllo se deve 
contrahir para despezas ordinnrias; e conclue 
votando a favor do parecer da com missão. 

O Sr. Calmon, discorrendo larga1:ienle sobre 
a materia, responde ás observações que se 
fizerão, e diz, que reconhece quanto é máo o 
meio de contrahír emprestimos para pagar em
preslimos, mas declara n!l.o poder ouvir de 
muito bom grado que em certa, ci1·c t1mstan
cias se desprezem meios que em outras se 
mostravão buns, sem todavia se mostrar a dif'
ferença dos circmnstancias de uns a outros 
tempos ; qlle o corpo legislativo ha oito annos 
se linha ~ervido de um meio inilurlito para 
faz,?r face ás despezas publicas; do anno 1822 
até 1829, os ministros da fazenda declará1·110, 
qne as rendas nM chegavão par;. as despeias, 
e recorrê rão a en1p1·estimos; e que esse recurso 
depois pareceu menos bom ; desde o anuo de 
1830 todos os ministros tinhão apresentado um 
deficit, e dissera.o qlle as rendas não chegavão 
para as despezas ordinarias; emfim todos os mi
nistros desde o armo de 1830 para cá têrn apre
sentado a existencia de um deficit, e o corpo 
legislativo tem querido cobrir este deficit, ora_ 
appellando para. o ptog~essivo augm!.!nlo da 

nossa industria, ora para o melhoramento da 
arrecadaç11o: os empi:eslimos eslao em h orror ; 
e a respeilo dll impostos ningnem ousa pro
pól-os ; mas q11e 111\0 é po~sivel continuar-se 
no estado em que nos achamos; que se appa
recer qualquer meio pa ra supprir o r1.ejicit, mas 
que seja promplo e facil, votará por esse meio, 
porque ern vet·dade lambem nno é amigo de 
empreslirnos, na.o fallará m ais nesta primeira 
discussão, e na segunda é que mostrará, que 
entre os differentes meios máos que ha para 
se lançar mt\o o empreslimo é o meuos máo. 

O Sr. Montezuma diz que esta materia deve 
ser muito bem discutida mesmo na primeira 
discussão; a qual deveria terminar aqui, pois, 
que nao podia passará segunda discussãO, e 
por isso deseja, que ella termine, pois nfio 
perlende fallar segunda vez. O il !L1stre orador 
responde aos argúmcntos de alguns Srs, de
putados, declarando que não acredita no dfjicit, 
e nM approvará o credito supp,ementar pe
dido pelo St'. ministro da fozenila, porque não 
quer augmentar os males da naç11.o . O illustre 
deputado notando os erros da administraçno 
e respondendo ao que havia dito o Sr. depu
tado Carneiro da Cunha, diz que a adminis
tração actual não faz a guerra do Rio da 
Prata; mas que ella faz a gnerra da legalíd<1de 
e que com os dinheiros nacionaes em 1833, 
~e Í;\ tlerrum:.w o sm1g,1e brazildrn, e in·on1over 
a desorde111 no seio das familias; e se liveEse 
ainda de lanç,ll' suas vistas sob,c os differentes 
ponto. do impe rio, onde se Linha lançado a 
anarcltia, muito se teria que dizer. 

C:ontin11a discorrendo no mesmo sentido o 
vota contra a proposta, 

Dane.lo a hot·a fica ainda adiada a discuss1lo. 

O Sa. P1w.smEmi dá para ordem rlo dia 23 
de Setembro : 

Continuação da discus,ilo da proposta do 
governo sobi·e o emprestimo : 

Reso1uç11.o nM impressa, que manda dividir 
os metaes preciosos existentes no exti ncto 
banco: 

3• discussão da amnistia. 

3• disct1ss1lo da proposta do governo sobre 
o crime de insurreição. 

Resolução vinda do senado impressa sob n 
143; e o rnais do dia de hoje. · 

L evanta-se a sessão ás 2 hora5 e 55 minutos. 
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Se11•õ.o em ~a de l!letembro 

PRESIDENCTA DO SR, LIMPO DE ABREU 

S01r1MAR10. - Expediente. - Ordem do dia. -
Projecto de amni~tia. - Votação. - Proposta 
do govemo abiindo ~iin credito de ;C 600,000 

-Votação. 

A's 10 horas, feita a ch11mada, compal'ecem 
68 Srs. deputados, 

Falllio com parlicipaçr1.0 os Srs. Moura, 
Araujo Lima, Barreto, Junqueira, Sirnoes e 
Val!asques ; e sem ella os Srs. Alves Pontes, 
Paraíso, Andrade Lima, Pereira de Brito, Paes 
de Andrade, Corrêa Albuquerque, Rebouças, 
Liuo, Mendes dos Santos, Pinto Coelho, Lemos, 
Gomes da Fonseca, .P. de Barros, Ribeiro de 
Audrada, Toledc,, Ribas e Monteiro de Barros; 
e por se retirarerti segundo participarao os Srs. 
Torres de Vasconcellos, Brito Gnerra, Nanod 
Ignacio de Carvalho, Soares da Rocha e Ferreirfl 
França. 

Ab"!rta a sessão 1/4 depois, é lida a acta 
da antecedente, e approvada. 

EXPEDlENTE 

O SR. SECRE~ARio dá conta do seguinte : 

Fica.o sobre a mesa duas representações da 
sociedade Defensora Caropanhense ; em uma 
pedindo-se que se não conceda a amnistia aos 
sediciosos de 22 de Março do Ouro Preto, e em 
outra a demissão do aclual lulor de S. M. Im
perial e de sllas augustas irm!ls. 

E' remellida á commissllo de constituição 
o\llra represe1,l-aça.o da mesma sociedade·, em 
que se pede se elimine da lei úo orçamento o 
subsidio qtie se presta aos senadores que não 
forllo contemplados na lista triplice. 

A' commissl\o de peliçoes os requerimentos 
do marquez de Maceió, do provedor e mesarios 
da siinta cnsa du miscricordia da cidade da 
Bahia, e de Francisco José de Menezes Amorim; 
e á de conslit11iça.o a representaç!l.o da sociedade 
Federal de Pernambuco. 

O SR. ARAUJO L1MA participa que deixou de 
com parecer etn . algumas sessões po1· estar de 
nojo pela morte do avô de sua mulher, 

O SR. BARRETO lambem participa que deixa 
de comparecer por estar doente : e o Sl'. Fer• 
reira França, que por necessidade retira-se 
para a Bahia.-Fica a c:i.mara inteirada. 

O Sr. Ferreira. de Mello pede a palavra e 
diz que tem depositad1J sobre a mesa um re
que1fo1enlo para se saber do governo a causa. 
por que- liverno lugar os movimentos que hou
verao em a noite de 21 para 22 deste mez, e 
não sabe que o tutor de Sun Magestade seja 
llUloridade coni.petente, para convocar os juizes 

de paz, com o frívolo pretexto de quererem, 
segundo elle diz, rnubarem o nosso joven im
perador; mas que os honrados brazileiros bem 
sabem, que tudo is(o sn.o invenções dos em
busteiros, para trazerem o povo assustado e em 
alarme ; porém ellcs não hllo de conseguir 
os seus fins; cumpre pois que o governo in
forme para que fora.o ali convocados os juizes 
de paz ; e que se das informações que o go
verno mandar, elle deputado ver que n!io 
tem feito o seu dever, ha de accusar o mi- · 
nislerio; e conclue o illustre deputado pedindo 
que o seu requerimento seja tomado em consi
ueraça.o, porque taes acontecimentos podiã.O ter 
funestissimas consequencias. 

E' lido e apoiado o segninle requerimento, e 
entra c1u discussllo : 

<< Constando vulgarmente, que os juizes de 
paz desta côrte concorrerão aó paço imperial 
na noite de 21 do corrente, cl1amados pelo ci
<ladiio tutor de Sua Magesta.de Imperial, re
queiro que o governo instrua á camara de ludo 
o que a li,.l respeito houver o~corrido, e provi
dencias dadas. 

,e Paçc, da camara dos deputados, em 25 de 
Sete mbro de 1833.-Ferreira de JJellv. i , 

. O Sr. Costa Ferreira. diz que vota pelo re
querimento, porque é neccssario acabar com 
esta força ; .. pois lodos os dias es\ão a dizer: 
<< queri!m furtar a Sua Mag~alnde Imperial, o 
nos:so jovcn mc,narcha brazileiro, » que fundado 
le1n o seu lhrono baseado no coração dos brn· 
zi1<liros. 

O Sr. Hen1·iques de Rez~nd.e vota pelo rc
querimcuto, e declara que e!lu seja remelliclo 
com urgcncia, para que o governo informe 
boje mesmo se fôr possiv~l. 

O Sr. '.Baptista. Caetano diz que voln pr:lo rc· 
que1·iinenlo, ou po1· outl'n qualquer medida 
para acabai· com scmcl111rntt! entremest1du : 11s 
pessoas que muis amão ao joveu impc1·adol' 
sao us tlo seu pal'ticlo, e esle mesmo joven, os 
rest,rnradorns de D. Pe<lw I, têm feito ver, que 
aquelles que m ais o :imão, são os seus ini
migos: houve pois enthusia.smo mui grande 
entre os nascidos em Portugal, quando chegárão 
as noticias dos ullimos acontecimentos naquelle 
paiz, e com justa l'azllo o deveria haver, por 
verem a sua palria libertada; mas talvez que 
os restau1;adores se queirào aproveitar deste 
enlhusiasmo, para sepultar o Brazil no absolu• 
tismo ; cumpre por!a11lo, que o governo marche 
com força, porque elle tern em suas mil.os os 
meios para acabar com esta farça; e ha de en· 
contrar na maioria da camara futura todo o 
auxilio; e emfim se obrar com energia ha de 
achar apoio na naçã.o. 

O Sr. Montezuma diz que ha de votar pelo 
requerimento e pela urgencia, pelas mesmas; 
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razões por que votou quem o fez ; pois elle de
putado declara, que quer que se acabe " farça, 
e Deos permitta qne ella se acabe, porque isto 

.)lrto vai bem; vêm-se farças aqui e ali, e o 
Brazil todo se vai reduzindo a farcistas : não lhe 
é possivel pois ser indifl'erenle á sorte do seu 
paiz; quer que o requerimento passe e passe 
já ; e eslá persnadido que o honrado deputado 
não havia de ter o trabalho de accusar o mi
nisterio, porque elle havia de ter tomado todas 
as medidas. 

Entre muitas refü•xões que o illnslre depu· 
tado faz em resposta ao Sr. Baptista Cnetano, diz 
qµe a minoria da carnarn actual está no espí
rito nacional ; e conclue dizendo que faz justiça 
á todos os Srs. deputados que querem que se 
vote já e com urgencia sobre o req1Jerimento 
para acabar a farça, e deseja que ella acabe 
quanto antes. 

O Sr. Ba:ptista. Caetano dá uma explic,1çll.o 
ao que till lrn dilo, e rleclura que em tudos do 
seu lado, nu11ca tinl1a apparecido es,,e espírito 
de allera1· a nova orde1u de cou~ns ; e qne nl1o 
é o governo q11e govr·r11,, o paço, e silll o l11ln1·. 

Depois de di,cnl ida esl;, 111,\l,,riil é offorecida 
á votação o rcq11aini1: n!o , e np1•rvva-::;e. 

onm:M DO DIA 

O SR. PnEsmr.:NTE declara a conlinuaçà_o da 
discussão da prupO$la do porlcr executivo sobre 
o crn<lito s11pplemcnlar, o Sr. Lobo de Som.;1. 
piidc 11rgeucia p:1ra .cntr:11· cm discussão corn 
prl'i'(!rc11cia ela orJcm do dia o projccto de am
nistia, é apoiada ti vc1Jcida, e entra em discuss::io. 

Vêm :í mesa, e sno apoiadas as seguintes 
cmcu<las: 

" Est,1 amnistia será extensiva aos 111ililares 
i111plic11dos na insubordiua\'.llo 1k 6 de Outubro 
de 1831 ; e árpt(!lles que se adiarem ausentes 
cm consequencia dos !'actos que fazem o ohjecto 
da presente lci .-S. n..-.Macie/,ll 

" Addicione-se os tlesertores de 1' e 2" linha. 
-Baptistci de Oliveirci.,, 

" Ficão amnistiados todos os que tiverem 
parle em crimes políticos succedidos até a 
publicação desta lei; devendo os que se acha
rem com as armas nas mãos !argui-as imme
diatamente para poderem gozar deste indulto. 

« Paço da camarn dos deputados, 23 de 
Setembro de 183R.-E. FerreÍ1'a França.n 

Finda a discussao, são rejeitadas as emendas 
e adópti1do o projecto é remeltido á commissão 
de redacçll.O. 

Vem á. mesa a segninte declarnçl\o : 
1< Declaro que sempre votei a favor dos pro

jeclos de lei, que concedem amnistia geral, e 
ultimamente pela emenda do illuslre Sr. depu-

-ro1110 11 

lado Ernesto Ferreira França: e votei contra os 
projectos de amnislia.s parciaes. 

« Paço da camara dos deputados, em 23 de 
Setembro de 1833.-.Floríano Vieii·ci dei Costa 
Delgado Perdigão ." 

Contirrna a disc11ssoo da proposta do poder 
executivo sobre o credito supplementar . 

O SR. DUARTE E S1LvA, membro da com
missao do orçamento, responde ao que o 
Sr. M0ntezurna disse n'outra sessão. 

Tendo mais alguns Srs. depnlados, e o 
Sr. ministro da fazenda fallado sobre a ma
teria, esta é julgada suf!ic:ientemente discutida, 
e approvada a proµosta elo governo, para 
passar a segunda discussão. 

O SR. Luiz CAvALCANTl pede urgencia para 
apresentar um µrojec: to de lei, sendo apoiada e 
vencida; manda a rnesu, lê-se e vai a im
primir o seguinte 

PROJECT0 D!: LEI PARA A ORGANIZAÇÃO DA .JUSTIÇA 

ADMINISTRATIVA E ,lUDIClAP.!A 

11 A asscmbléa geral legislativa decreta: 

TITULO I 

Do ti-ibiinal aupi·emo de J11st·iça 

u Art. 1". Ao tribunal supremo de justiça 
compele : 1º, conceder ott denegar revis tas nas 
cam:\s civeis, cuio valor exceder da quant ia de 
100:000$, qua:ido se verificar um dos dous r,;isos; 
manifesta nu lliclade, ou injustiça noto ri,\ nus 
sent~rn;as prol'eridns pol' quaesquer jllizes ern 
ultima i 11s(a11ci;1, sa Ivo as que li verem começado 
nos consellius de jt1rados ; 2', c .. nlH•cer do~ 
dcliclos e crrns de oflicio que co1rn11!.!ltcrcrn os 
sens ministros, os tl,1s rcla<;óes, os l:!mpn.'fF"lus 
no corpo dipl u111alico, e os p1·e~id1: 11lcs ela~ pro
víncias; 3'', conhecer e dcc:iüi1· sobl'c o~ cú11-
ílictos de ju risdicçilo, e corn pete11cia das n,J.t,;ücs 
provinciae". 

11 Art. 2". Haverá na capital do in1pl!l·io mn 
procurador da corôa e sobel'anin nadonal, p:11·,1. 
exercer perante o senado, e pernnle o tt·1bun11! 
supremo de justiça as füncçücs qt1e a consli
tuição politica do impcrio, e a lei de 18 de 
Setembro de 1828 incumbem ao procuradór da 
corôa e soberania nacional, ou ao promotor da 
justiça da relaçüo ela côrte. 

1< Art. 3º. O prncurador d,\ corôa e soliera
nia nacional, será nomeado triennalrnente pelo 
govemo d'entre os ministros do tribunal su
premo de justiça. 

TITULO II 

Das relações 

11 Arl. 4º. Cada uma das relações se comporá 
34; 
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de sete desembargadores, d'entre os quaes um 
por nomeaçllo do poder executivo servirá de 
presidente sem voto, em quanto nllo fôr dis
pensado desse cargo pelo mesmo governo. 

« Art. 5•_ Na falta ou impedimento do pre
sidente, será seu lugar substitnido pelo des
embargador mais antigo. Faltando desem
bargadores desimpedidos, serão suas funcções 
preenchidas pelos juízes de direito de primeira 
instancia mitis antigos do lugar onde a re
lação estiver, e em falta destes pelos mais 
antigos do districto da relação. 

« Art. 6°. As relações conheceráõ em se
gunda e ullim~ inslancia dos feitos vindos 
por appellaçil.o ou aggravo de quaesquer juizes 
que nao sejao o senado, o tribunal supremo 
de justiça, os juizes do fôro militar e do al
mil'antatlo, as com missões mixtus, que julgil.O 
as indernnisações de governo a governo, e os 
juizes ecclesiasticos de cansas meramente es
pirituaes. 

« Art. 7°. Tambem compele ás relações, 
julgar as revistas concedicias pelo tribunal 
supremo de justiça, decidir os conflictos de 
jmisdicçil.o entre as autoridades do seu di
reito e conhecer dos recursos interpostos das 
autoridades ecclesiasticas nos casos de usur
pação da jurisdicçllo temporal ou violencia 
feita a qualquer pessoa. 

• Art. 8º. Nas appellações vindas dos con
selhos de jurados, a relaçllo não conhecerá 
das provas do fucto, mas sómente do direito 
e tia validade do processo; compelindo-lhe 
confirmar a sentença ou alterar a pena que 
nllo estivei· de conformidade com a lei ou 
ullerur a sentença civil na parte sómente 
ele direito ou annullar o processo, mandando 
instaurai-o em novo conselho de jurados, que 
a mesmn relnç!I.O designar. 

,e Art. 9°. Além das quatro relações ora 
existentes, haverá mais seis nos lugares que 
o governo designará, marcando-lhes tambem 
os districtos. 

« Art. 10. Os desembargadores ora exis
tentes, poderll.o ser nomeados para as novas 
relações, querendo ; e na falta serl!.O para ellas 
nomeados novos desembargadores aquelles a 
quem competir d'entre os actuaes jui;i;es de 
direito. 

" Art. 11. Os desembargadores que sobra
rem do numero marcado por esta lei, con
linua1·áõ no set·viço · da respectiva relaç9.o 
porétil nllo serão substituídos quando va
garem. 

TITULO UI 

DA JUSTIÇA NAS COMARCAS 

" Art. 12. O governo reduzirá a um sys
lema unifot·me a divisao das coma1·cas do im
perio feita em consequencia do artigo 3º do 

codigo do processo criminal de 29 de Novem
b1·0 de 1832, alterando, creando ou _suppri
mindo as mesmas comarcas, como fôr ne
cessario. 

<< Art. 13. Haverá em cada comarca um 
prefeito, cujas atll·ibuições sertto : 1°, fazer 
prender as pessoas que o deve ser na 
fórma das leis, e manter a segurança indi
vidual dos habitantes : 2º, vigiar sobre a 
segurança e regimen das prisõe8 : 3°, mandar 
fazer corpos de delictos pelos officiaes para 
isso competentes : 4º, fazer executar as sen
tenças criminaes : 5º, applicar na fúnna das 
leis e das ordens do poder etecutivo os 
rendimentos destinados pela assembléa ao 
ramo da administração da justiça. 

« Al'l. 14. O prefeito não proferirá sen
tenças nem julgamentos ; porém de seus 
despachos on mandados dará aggravo do ins
trumento sem suspensão para a relação do 
dislriclo. 

11 Art. 15. Na comarca onde a relação es
tiver, as attribuições de prefeito serão exer
cidas pelo pl'esidente da relação. Nas outras 
comarcas os pt'efeitos serão . nomeados pelo 
poder executivo e serviráõ em quanto não 
forem pelo mesmo governo dispensados desse 
cargo. 

« Art. 16. Sómente nas cabeças de co
marca se reunirá o conselho de jurados ; 
supprimidas as reuniões HOS demais termos, 
cujos meinbros perlenceráõ ao conselho de 
jurados da respectiva comarca. 

" Art. 17. As listas dos cidadãos para serem 
jurados, serão organizarias pelo pl'efeito, recor
rendo os queixosos para a relaçil.o do districto 
na fórma do art. 14. 

<( Art. 18. A renda annual exigida para se 
poder ser jurado, fica elevada a 300$ pt"ove
nientes de agricultura, mineração ou bens de 
raiz, ou 600$ provenientes de qualquer outro 
titulo. 

" Ai-t. 19. Compele ao conselho de jurados 
conhecer. do facto no julgamento de todos e 
quaesquer delictos, que nao sejão da competencia 
dos juiies especificados no ait. 6° e bem assim 
de todo, os feitos civeis, que versarem sobre 
dinheiros a risco, seguros marítimos, avarias, 
fretes e soldadas do mar. 

« Art. 20. Para as causas civeis, haverá con
selho de jurados sómente nos portos onde 
houver alfandegas; e para esse fim, o prefeito 
escolherá 60 jurados d'entre as pessoas de 
commercio. Nas povoações que tivet'em mais 
de mil foílos dentro do a1·rnamento, os jurados 
do commercio serno dispensados de servir nas 
causas crimes. 

,,; Art. 21. Compele no i'.\ÍZ de direito de pri · 
meirn ifütancio. : lº, conhecer do direito das 
c11usas d11 cnu1pelenciu Jo conselho de jurados : 
2°, conceder as finnças que a lei outorga em 
casos crimes : 3º, julgar as contravenções as 
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posturas das camaras tnunicipaes: 4º, julgar 
todos os· feitos cíveis de qualquer natureza, que 
n!lo forem causas de presas, ou da cornpetencia 
do conselho dos jurados, ou sobre objec!os en 
viados ao jnizo de arbitras, devendo no ultimo 
caso homologar e mandar execntar as decisões, 
rlos arbitros : bº, jnlgar do direito e do facto na 
execuç:.o das sentenças civeis ainda mesmo 
proferidas nos conselhos de jurados, ou sobre 
decisões dos arbitras, excepluando as liquida
ções que deveráõ ser julgadas pelos jurados ou 
arbitres nas resi>ectivas sentenças : 6º, nomear 
tutores, curadores, testamenteiros e administr.a
dores de captJ!las e de hens de ausentes, assim 
como tomar-lhes contas, tudo na fórma das lek 

« Art. 22. Das selitenças dos juizes de direito 
de primeir,l instancia, ainda mesmo proferidas 
110s conselhos ele jurados, ou sob1·e decisões dos 
arbitras, poder-se-ha appellar para a relaçno do 
districto nas causas civeis que excederem · do 
valor de 300$, e nas crímes, quando fôr imposta 
pena maior do que um anno de prisão, ou de
gredo, ou 100$ de multa, on to.1 fôr o delicto, 
que provando-se, tivesse lugar pena maior do 
que algullla das mencionadas. 

« Art. 23. De quaesquer intedoc11lorias, man
dados ou despachos, que os juizes de direito 
de primeirn ins\ancia proferirem, se poderá in
terpôr aggravo de instrumento sem suspensão 
para a relaç:.o do districto nos casos de damno 
irreparavel, e nos outros casos lerá lug,ir o 
aggravo nD auto do processo. 

« Art. 24. Na t:!omarca onde houver mais de 
um juiz de díl'eito de pt·imeira instannia, o go• 
vemo l'epartirá por el!es a sobredila jmisdicçao, 
designando os objectos da competencia de cada 
um. 

« Art. 25. Na fo[(a ou írnpedí111c11lo de rprnl
<1uel' juiz de flil'eito <le primeira instanciil, sel'á 
elle interinamente subslituido µ01· pessoa para 
isso nomeada pelo presidente Lfa relaç~o, que 
poder., (quando fó1· compalivcl) noineal' o juiz 
companheiro, havendo-o na mesma comarca, 

"Art. 26. Haverá um prornotot' em eada co
marca para offtciar perante os jurados e o juiz 
de dirt.ito em lugar dos promotores dos termos 
que Hcão supprimidos. 

Perante a re\aç!i.o offidat·á o mesmo promotor 
da comarca onde ella estivei·. 

« Art. 27. O promotor offrciad. níl.o só nos 
casos Cl'imes, mas ainda nos civeis, que ver
sarem sobre testamentos, bens de defuntos e 
ausentes, capellas e orphrws e de quaesquer 
outras pessoas qne níl.o tenhao a lil're admi
nislraçM de seus bens. 

« Arl. 28. Os promotores das comal'cas ser:.O 
nomeados pelo presidente da relaçilo e s_erviráõ 
em quanto nllo forem por elle dispensados desse 
cargo. Nas comarcas onde nllo estiver a relaça o, 
o promotot· substituirá o prefeito, e será sub
stiluido por pessoa. que o prefeito nomear. 

1'ITULO IV 

Dos giiat·das da tranqttillidade interna 

« Art. 29. Haverá em. cada comarca o nu
rnern necessario de guardas da jnsliça desti
tinados a fazer a guarda das cadêas, prender as 
pessoas que o deverem ser, dissolver O$ ajnn
fomentos perigo~os, e rondar os lugares que 
convier, para nel/es manter a segurança indi· 
vidual de cDnfonnidade com as leis, e com as 
ordens do prefeilo. 

,, Art. 30. Os escrivães das guardas da jus· 
tiça ser!lo compelentes para fazer auto de 
achada ou de outra semelhante diligencia, á 
que se dará em juizo tanta fé como aos de 
quaesquer outros officiaes de justiça. 

« Art. 31. Os guardas ela justiça por quaesquer 
delictos que commelterem, serão jlllgados pelas 
justiças ordinarias, e eslarãõ lambem su.ieitos 
ás penas impostas aos escrivães e mais officiaes 
de justiça pot· erros de offieio. 

11 Art. 32. O numero de guardas da justiça 
nl'.lo poderá exceder de um homem de caua 
vinte fogos que existirem na cabeça da co· 
1mrca. Por menor que seja porém a cabeça de 
comarca, os seus guardas da jllstiça nunca set·ão 
menos de vinte homens. Os guardas da jus· 
tiçrt serão nomeados e despedidos livremente 
pelo prefeito. 

« Art. 33. O governo dará regimenlo aos 
g11a1'1!ns da justiça, e lhes marcará os venci
mentos. As g1rnrdas municipaes permanentes 
fic;ir:iõ dissolvidas logo que estiverem organi· 
zadas us guardas da justiça. 

« Art. 3,1, O µrefeito nomea1·á um tabellião 
pura caua um dos lugares da comarca onde 
for conveniente, e lhes designará os dist1-ictos. 
Ao tabelli!l.O competirá fozer corpos de tlelicto, 
vistorias, testamentos, reconhecimentos, inqlli· 
riçües e quaesquer outras csr:ripturas, ou autos 
crimes, ou civeis que a necessidade exigir, ou 
lhe for mandado pelo prereito, ou pelo juiz de 
direito de primeira inslaucia, 

" Art. 35. O tabellião nao prnferi!'á decisão 
alguma, mas os corpos de delicto, vistorias e 
quaesquar outros autos crimes ou civeis, la
vrados por elle, terão vigor mesmo sem assis
!encía de juiz, comtanto que sejao assignados 
por duas testemunhas em lugar do juiz, além 
dos peritos, ou outras pessoas exigidas para sua 
validade, 

« Art. 36. O prefeito porá alguns guardas 
da justiça á disposiçll.o dos tabel\iaes, quando a 
necessidade o exigir para o desempenho de 
qualquer diligencia. Os tabellilles cumpriráõ as 
ordens e instrucções do prefeito. 

" Art. 37. As guardas nacionaes serão su
bordinadus ao prefeito. O governo alterará a or
ganisaçao e reglllamento dellas. 
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TITULO V 

Dispo,ições geraes 

« Art. 38. Q11 alquer cargo que for servido 
interinamente por ou tro e111pregado nos casos 
prescriptos por esta lei, este nào reunirá o exer
cicio de ambos os cargos, porém deixará inte
rinamente de servir o seu emprego, salvo no 
caso do art. 24 a respeito <lo j11iz companheirn. 

« Ar!. 39. A 's autoridades, cuja competencia 
vai marcada nesta lei, não pertencem outras 
algumas attribuições, embora determinadas nas 
leis anteriorns. 

« Art. 40. Ficão supprimidos os cargos de 
juiz municipal, juiz de orph:i.os e inspectot· de 
quarleirilo, e abolida a jurisdicç1l.o dos juizes 
de paz que nao fo r pertenoente ás conciliações. 
Para cada comarca h,werá um juiz de paz só
mente nu cabeça della, supprirnidos os dos 
outros districtos. 

« Art. 41. O governo organisará a fórma 
dos processos e julgarnent11s para boa execu'ção 
desta lei, e proverá os officiaes, que forem ne
cessarios ao expediente das relações e mais re
partições por ella cread11s, marcando-lhes pro· 
visoriam ente os vencimentos, assim corno os 
ordenados dos desembargadores das novas re
lações e aos prefeitos. 

<e Art. 42. O governo é a11torisado a des
pender as quantias necessarias para a execução 
desta lei, não obstante excederem do que se 
tem fixado nas leis do orçamento. 

« Art. 43. Ficil.o derogadus as leis e disposi
ções em contrario. 

cc Paço da carnara dos deputados, em 27 de 
.Agosto de 1833.-Luiz Cavalcanti. i, 

O SR. BAPTISl'A DE ÜLtVEIRA pede urgencia 
para lambem apresentar um projecto, a qual 
é apoiada e vencida. 

Lê-se, e vai a imprimir a seguinte resolução : 

,e A assernbléa geral legislativa resolve: 

<e Art. Unico. O governo fica autorisado a 
contrnctar com uma companhia de negociantes 
nacionaes e estrangeiros, a introducçao e admi
nistração de paquetes de vapor, segundo o plano 
inl!luso offerecido pela commissão encarregada 
pelo mesmo governo de o apresentar. 

<e Paço da camara dos deputados, em 23 de 
Setembro de 1833.-Baptista de Oliveira.» 

PLANO 

<e Art. l º. Haverá no Brazil uma companhia 
de· nacionaes e estrangeiros , com o fim de es
tabelecer e costear uma administração de pa
quetes de vapor, susceptiveis de navegar lambem 
á vela. 

e< Art. 2º. A companhia se obrigará a ter ao 
menos 7 paquetes de vapor, podendo ter maior 
numero se o julgar necessario. 

"Art. 3°, O fundo capital da companhia será 
pelo menos de 500:000$, dividido em acções 
de 500$ : este fundo capital poderá ser augmen
tado pela companhia, se o .julga r conveniente. 

,e Os socios serão responsaveis sómente pelo 
importe das acções que assignarem. 

« Art. 4 º. As acções serão negociaveis e trans· 
feriveis, por meio de averbaçõe~, em livro 
apropriado, á cargo da administração. 

,, Art. 5º. A administração, que estará no 
Rio de Janeiro, será confiada a 5 directores, 
tir·ados dos socios eleitos á maioria de votos. 

,e Esta direcçao nomeará os seus agentes, nos 
diversos portos aonde tocarem os paquetes, e 
todos os empregados necessarios para o serviço, 
a quem arbitrará sal!arios e gralificaç.ões. Os 
sacias da companhia, tendo aptidao, terao 
sempre a preferencia para estes empregos. 

« Art. 6º. O regulamento da arlministração se 
fará por uma commissão dos socios, antes da 
nomeaçl\o da dirccçao. Es te reg11 l:imento deverá 
marcar os requisilns pl'et: i,üs para ser rlirector, 
e fixar as ápoén., de re, rnifto dos socios, para se 
d eterminar sobre os di vid endos, e sobre o fim 
do de reset·va, e mais ubj<jçtos concernentes á 
adminisiraçil.o. 

« Art 7°. Tres paq11eles de vapo•· pelo menos, 
forno o serviço entre Rio de Janeiro, Bahia, 
Pernambuco, Ceará, Maranhllo e Pará, e igual
mente pelo menos dous paquetes, farão o ser
viço entre Rio d~ Janeiro, Santos, Santa Ca
lharina e. Monlevidéo : haverá mais um pa· 
qucl.e de vapor, de menor lote, que fará o 
serviço entre Santa Catharina e Rio Gr1inde do 
Sul: além destes 6 paqueles haverá mais 1 es
tacionado no Rio de Janeiro pai·a suppri1· qual
quer fulta. 

« Art. 8°. Os paquetes sahiráõ imprelerivel
mcnle. uma vez por cada ,nez, em épocas fixas. 
e cm dia annunciado s"b pena de pagai· a com
panhia 240$ por cada 24 horas de demora, em 
que tiver culpa. 

,, Art. 9º. Os paquelc:s tanto na ida como na 
volta tocar:íõ nos mesmos portos que marca o 
art. 7º, e se demoraráõ 48 horas em cada um 
delles, excepto no do Ceará que a demora será 
.:le 24 horas. 

« Art. 10. Se o governo ou os presidentes de 
provincias necessitarem alguma demora dos 
paquetes, além daq11ella fixada no art. 9", 
deveráõ por escripto exigil-a da direcção ou do 
agente respectivo, e sempre com 24 horas de 
antecedencia, da hora que deveria ter sido a da 
sabida ; esta dernora extraordinaria jámais 
poderá prolongar-se pot· mais tempo além de 
24 horas da ordinaria, e pol' cada 12 horas 
desta demora extraordinaria o governo pagará ú 
companhia 120$000. 

« Art. 11. O governo permittit-á que os offi. 
ciaes de marinha comrn:mdem taes paquetes, 
se forem requisitados para esse fim pela admi-
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nistração, submettendo-se estes á observancia 
do regulamento e vencendo honorarios da 
companhia. 

cc Art. 1~. Para os paquetes a vapor que 
forem feitos fóra do imperio, a companhia terá 
o indulto de os receber no Rio de Janeiro 
promptos para navegarem na sua carreim de 
correios, sem pagar direitos de entrada, nem 
de siza delles e de seus prepares; as machinas, 
mechanismos e mais preparas que vierem de 
paizes estrangeiros para os qne se construirem 
no irnperio, lambem não pagaráó direitos 
alguns. 

"Art. 13. Por todo o carvão de pedra que a 
companhia importar, pngará os direitos de en
trada do estylo ; mas logo que mostrar que 
qualquer porç!l.o foi empregada para uso e ser
viço dos paquetes, gozará a companhia de um 
retorno das tres quartas partes dos clireitos que 
tiver pago, cujo ret<)rno lhe será encontrado no 
pagamento dos direitos fu turos. 

cc Art. 14. Os paqn,•t,:s da companhia go :,al'áõ 
de todos os priv ilrgins ri::~ q 11e goz:·1.l'{;1 n as Ci i1-

barcações de ?;ll er ra na: ·i1)•' n<.',. 
« Art. 15. A l'('g111nl'i dad,~ e a p1·cs l1~:,:n, sendo 

o fim principal desta e1upreza, serú for,;oso re
mover todos os obstaculos que a poss:,o e1nba
raçar; por isso os paquetes farão as suas des
cargas para as alfandegas, logo á sua chegada, 
com preferencia a quaesq11er ontras embar· 
cações, 10esmo as qne estiverem descarregando 
se nao for possível fazer simultan,"amt;nle. Os 
commandantcs ir!l.o buscar as malas á terra 
duas horas antes da sua sahida, e passaráõ re
cibo. Logo que chegar o paquete, as malas se 
ir~o buscar a bordo, em virtude de recibo de 
autoridade competente, que desonerará o com
mandante de toda a responsabilidade. 

" Ar!. 16. O governo concederá á companhia 
o exclusil'o dos seus transportes e passagens de 
toda a especie, excepto nos casos extraordi
narios de expedições e transpol'les de objectos 
bellicos : satisfará á companhia com a gratifi
cação que estiver em uso no lugar do em
barque. Os réos degradados e vagabundos não 
poderáõ ser admitlidos a bordo elos pc1quetr.s. 

" Art. 17. Como ao governo só compete al
terar a marcha que possa ser prncisa adoptar-se 
para a cobrança dos po1·tes e augmento dos 
mesmos, ficará a este pertencendo inteiramente 
o beneficio de semelhante administraç1l.o, com
pensan,lo a companhia com a quantia mensal 
de 10:000$ pelo serviço que os seus paquetes 
ficaráõ obrigados a prestar na conducçào das 
malas de cat·tas, papeis publicas e officios, nas 
épocas fixadas aos portos marcados no art. 7º. 

cc Art 18. O governo e a companhia ficaráõ 
ligados por este contracto, logo que a compa
nhia tiver assignaturas de socios que preenchi:io 
o capital estipulado no art. 3º. 

" Art. 19. O tempo da duraçllo do cont1·acto 
será por 10 annos livres, que teráa pi·incipiu do 

dift em que a companhia apresentar no Rio de 
Janeiro os paquetes promptos a navegar ; e 
então terá lugar o primeiro pagamento da pres
taçl'io mensal mencionada no art. 17. 

,e Art. 20. Estes estatutos e condições de
verão passar em resoluçao do corpo legislativo. 

" Rio de Janeiro, 14 de Agosto de 1833. 
cc Como membros da commissll.o nomeada 

pelo governo para diligenciar a organização de 
uma companhia que torne á seu cargo a di
recção e custeio de paquetes a vapor, para os 
<lifferentes portos do norte e sul do ímperio,
I_qnacio Ratton.- Joaquim José Ferreira de 
Faro.- Joaquim Antonio Ferreii-a.- José 
,11axwell.- Guilherme Moon.- Riedy. )1 

Pedindo-se mgencia para entrar em 2" dis
cussão a proposta do governo, é apoiada e não 
vencida, mas passa rftte se dispense o in
terstício do regimento. 

Continuando a discussão do artigo addilivo 
á resolução sobre o dividendo dos metaes pre
ciosos existentes na caixa do banco e suas fi. 
Jiaes, o Sr. Montezuma manda á mesa o se
guinte requerimento : 

e, Qne se faça da resolução e do artigo ad
diti ,'o duas resoluções separadas, entrando em 
discu,;são depois de sepat·ado o artigo additivo 
e enviando-se a resoluç11.0 da commissão para 
o senado. - llfontezuina. )) 

O SR. PRESIDENTE duvidando adimíttiJ,o á 
discuss!to, consultou á camara e fica adiado por 
empate de votos, e continuando a mesma dis
cussno do artigo, é depois rejeitado. 

O SR. Cusrooro D1AS ma nela á mesa e é 
apoiado o seguinte artigo additivo. 

cc Divida-se ig1ialmente a quantia resultante 
dos metaes vendidos. - Ot1stodio Dfos. )) 

F'inda a di~cussilo e po~to á votnçno, ó re
jeitado, e adoptnda a resoluçno, e remeltida 
á commissão de redacç!lo. 

Lê-se nrn o!'ficio do mini~lro cio impcrio, 
participando que a regcncia 1•eccberá no dia 
24 do corrente, pelo meio di,, no i)UÇO da 
cidade a depulação, que tem de apresentar á 
sancçao um projecto tie lei <la assembléa geral 
legislativa. - F'ica a camara inteirada. 

São nomeados para a deputação os Srs. 
Cunha Mattos, Araujo Franco e Perdigão. 

Ordem do dia 24 : 
2" discussão da proposta do governo sobre 

o credito supplementar. 
Discussão das emendas do senado á lei do 

orçamento. 
3" discuss!l.o da proposta do governo sobre 

o crime de insurreição, e o mais do dia ante
cedente. 

Levanta-se a sessão ás 2 horas e 1/4 da 
turd e. 
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Sess.ão edl ~4 de Setembro 

PRES!DENClA DO SR, LIMPO DE ABREU 

SUMMARIO. - Expediente. - Ordem do dia. -
Emendas ao orçamento. - Disciii·sos dos 
Srs. Hollanda G!ivalcanti, Costa Fe1'1·eira, 
1l1ontezv.111a e Ara"t!jo Vianna (ministro da 
fazenda). - Votação, 

A's 10 horas e um quarto feita a cha· 
mada, comparecem 64 Srs. deputados. 

Faltão com causa communicada os Srs. 
Moura, Aralljo Lima, Perdigão, Paul:i Araujo, 
Barrdo, Junqueira, Simões, Araujo Franc·o, 
e Valasques ; e sem ella os Srs. Alves Pontes, 
Paraiso, Andrade Li.ma, Per1frra de Bri.\o, Paes 
de Andrade, CorrêJ de Albuquerque, Rebou
ças, Lino, Mendes dos Santos, Pinto Coelho, 
Lemos, Gomes d~ Fonseca, Martim, Paes de 
Barros, Toledo, Sá Ribas, Rodrigo e l~ernandes 
de Vasconcellos ; e por se retirarem segundo 
communicarM os Srs. Guerra, Carvalho, 
Frnnça, Soares da Rocha e Torres de Vascon· 
cellos. 

Aberta a sessllo lê-se e approva-se a acta 
da antecedente : 

EXPEDIENTE 

O SR. 1" SECRETARIO lê os seguintes oíli· 
cios : 

Do ministro do imperio, participando que 
na secretaria de estado ollo existe of/icio ou 
representaçllo a\gnma rnlaliva ao edificio do 
Hospício da villa de Meia Ponte na Provincia 
de Goyaz, sobre cnja incorpora\'.Ao aos pro
prios nacionaes representá.ra o conselho geral 
respectivo ; porém que passava a exigir do 
presidente as necessarias informuçõe:s ácerca 
de t11es objeclos, para poder satisfazer á exi
gencia da t,amara. 

Dos Srs. deputados Perdig!\o e Araujo Franco, 
communicando que por incommodados nao 
pod~rn com parecer na presente sessno. - Fíca 
a camara inteirada. 

Dirige-se á cor.1missi10 de consli!uiçao uma 
repres1Jntaçllo da camara municipal da vil\a do 
Priocipe, tendente a serem omitlidos na lei do 
01·çamento os subsidios de alguns senadores, 
que diz acharetn-se indevidamente no se
nado. 

Lê·se e approva-se a seguinte r edacçllo: 

EMENDA SUBSTITUT)VA APPROVADA PELA GAMARA 

DOS DEPUTADOS AO PROJECTO DE LEI N. 84 VINDO 

'DO S'E'NÃDO, 

« O artigo unico é subslituido pelo seguinte : 

« O governo fica autorizado pelo espaço de 
dous mer.es, contados da publicação da presente 

lei, a conceder amnistia segundo pedir o bem 
do estado, à todos os crimes políticos commet· 
tidos uté então em (\UaE\S(\Uet: \lr,wi.uci.a~ do 
impel'iÔ. 

,, Ficl\O derogadas todas as disposições em 
contrario. 

« Paço da camara dos deputados em 24 
de Setembro de 1833. - Ca,rneíro L eão. 
José Corria Paeheco. " 

Feita a leitura do projecto de lei concer
nente ao estabelecimento de u rn banco de cir
culação e deposito, é o mesmo levado á sancç1\o 
ao meio dia, pela deputaçãO ad. hoc, r,ujo orador 
regressando diz, que o presidente da regencia, 
a quem íôra presente o indicado projecto res
pomlêrn, que a respeito se ou viria o conselho 
de estado. 

E' recebida a resposta na fórma do regi
mento. 

Para a deputação que áci ma se refere farão 
nomeados os Srs. Mendes Ribeiro, e Baplista 
Pereira, cm lugar dos Srs. Pcrdigã.O e Araujo 
Franco, que não comparecerão, como fica dito. 

O SR. PuESJDENTE, sobre requisiçl\o do Sr. Fer
reira da Veiga, nomêa para a commissão de 
commercio, industda e artes os Srs. Costa Fer
reira e Baptista Caetano, 

ORDEM DO DIA 

Entra em discussão as emendas do senado 
ao projecto de lei do orçamooto , com prefe
rencia á proposta do poder executivo, sobre os 
meios rte for.er face ao deficit. 

EMENDAS FEITAS E APPROVAOAS PELO SENADO AO 

PROJECTO DE LEI DO ORÇA!!EN'l'O DA DESPEZA, E 

RECEITA PARA O ANNO FINANCEl[\0 DE 1834 A 

1835. 

« Art. 2°. Em lugal' de-11,023:772$240-
diga-se 11,024:172$240. 

"Art. 3•, § 5º. Depois das palavras-da mesma 
11ecrntaria de estaJo-accrescenle-se-desde já. 

« § 12. Supprimão-se as palavrns-ficando 
reduzido a 400$ o ordenado de bibliolh~cario-: 
e em lugar de 25:600$-diga-se-26:000$000. 

" § 16. Depois da palavra-Ceará-accres
cente-se-desde já. 

« Na somma das addições em lugar de-
1,076:821$-diga-se-l,077 :221$000. 

« Art. 4º, § 1°. Depois da palavra-correios
accrescente-se-desde já. 

"' ~ i•. '2,"~1:,\.\\.W,Vi,~ '\Yeh 1:,~gu'.n\~ ~-~ ?.", ~om 
as relações, ficando desde já sitpprimida a gra
tificaçllo dos presidentes, 170:000$000, 

« Art. 5º, § l º. Depois da palavra-correios
accrescente•se-desde já. 
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« Art. 6º, § lº. Depois da pala vra-correios

accresceute-se-clesde já. 
rc Art. 1º, § 1°. depois da palavra-correios

accrescente-se-desde já. 
« § 3º. Em luga1· de-o com mando-diga-se 

-os commandos. 

« §§ 16 e 17. Formllo um só, redigido deste 
modo:- § 16, com a divida de soldos mili
tares posteriores ao anno de 1826, desde já 
200:000$000. 

« Art. 8°, § 12. Supprima-se o que se segue á 
palavra-approvada-alé- commissno- inclu
sivamente. 

« § 13. Em lugar das palavras-cujas mertês 
tenhllo sido approvaclas-diga-sE:-que têm sido 
pagas até aqui por differentes repartições. 

. « Art. 10. Em lugar de-2,853:507$400-
diga-se-2,855:507$000. 

« Arl. 11, § 3". Depois da palavra-inclusive 
-accrescenle-se-desde já. 

cc Art.12, § lº. Depois da palavra-callabouço 
-accrescente-se-incluidos 2:000$ para o or
denado de um -novo juiz de di1·eilo creado na 
côrte :-e em lugar de-31:348$720-diga-se 
-33:848$720. 

« Na somma das addiçõcs, em lugar de--
661:801$860-diga-se-663:801$860. 

cc Art. 31. Supprimido. 
« Art. 32. P,1ssa á ser 31. 
li § 4º. Snpprimão-se as palavras-com cujas 

nações existem tratados. 
cc Art. 33. Passa a ser 32, e supprima-se a 

palavra-uni fórmemente. 
« Art. 34. Passa a ser 33, e altere-se assim a 

numeração elos outros artigos do projecto até 
46 que passa a ser 45. 

li Art. 47. Supprimido. 
cc Art. 48. Supprimido. 
<< Arl. 49. Passa a ser 46 redigido de&te 

modo: 
« Art. 46. Fica o governo autorizado a re

formar desde já a administi·açno das inten
denci!1s e arsenaes de marinha do imperio, 
comtaüto que taes despezas nao exced!'lo á 
quantia votada para estas repartições na pre
sente lei, apresentando tudo depois á assembléa 
geral para sn a final approvação. 

cc Art. 50. S11pprimido. 
cc Artigo additivo : 

« Art. 47. O governo fica ;autorisado a elevar 
desde já os ordenados dos lentes da academia 
milit<11' e de marinha a 600$, o dos substitutos 
a 300$, e do secretario a 450$, salvos os seus 
1e,pcctivos .oldo;;, crnquanto a asscmbléa geral 
nao delihim1r sobre li reforma da mesma nca
llemia, 

cc Art. 51, passa a ser 48. 
cc Ar!. 52, passa a ser 49, redigido deste 

modo: 
cc Art. 49. As despezas decretadas pelas leis 

do orçamento para as obras publicas serão f'eitas 
pelo governo na província do Rio de Janeiro, e 
pelos presidentes nas demais províncias ; effe
ctuando-se as ditas obras por arrem.alação, ad
minislraçno ou empreza, como for mais conve
niente, e tendo vigor estas disposições desde 
já. 

cc Paço do senado, em 17 de Setembro de 
1833.-Bento Bo,n·oso Pereira, presidente.
Luiz Joaquim Duque E strada Fui·tado de Men
donça, lº secretario.-Luiz José de Oliveirn, 2º 
secretario. " 

O Sr. Holla.nda Ca.va.lcanti em um longo dis
curso sobre a malet·ia, diz que tem censurado 
muitas vezes a administraçn.o actua\, mas que 
acha muito melhor essa administração que 
houve depois de 7 de Abril; elle deputado tem 
pois toda a confiança no actual Sr. ministro da 
fazenda, e quer dar ao governo todo;; os meios 
para fazer a felicidade do Brazil ; e tem uma 
razno de mais para justificar o seu procedimento, 
tanto nesta lei do orçamento, como na força que 
pretende dar ao governo ; diz mais o illustre 
deputado que acreditemos na administraçào, e 
que embora cornprassemos a dinheiro a nossa 
liberdade e no dia emfim cm que uma adminis
trnçrio qLtizer, nós n!lo só teremos meios para 
pagar ;:s nossas dividas, como para diminuir os 
impostos; e portanto se approvem \odas as 
emendas, e se acabe tudo na boa fé e amizade. 

O SR. CuNHA MATTos, como orador da depu
laçào participa ao Sr. presidente que a depu
taçM havia sido recebida com toda a solemni
dade, e fôra cnlregue á regencia, em nome do 
ImperadoL· o Senhor D. Pedro II, o authographo 
da lei. 

O Sr. Costa Ferreira diz que se levanta para 
cantar a palynodia, e fazer um acto de con• 
triçno, pois se soubesse ·a maneira, por que as 
emendas do senado têm sido apprnvnclas, elle 
nào proporia semelhante urgencia ; e a causa 
de approvarem estas emendas e o senado ser 
vitali~io, porque existindo o deficit que existe, 
o senado por acinte quiz augrnentar as despezas 
publicas ; e conclue o illustre deputado, decla· 
rando que não vota pela maior parte das 
emendas, e que julga necessaria uma fusão. 

O SR. EvARISTO falia neste objecto, e é de 
opiniao contraria á do Sr. Costa Ferreira. 

O Sr. Montezuma entre muitas razões que 
expende sobre a rnateria, declara que todo o 
mundo sabe qual é a conducta do Sr. ministro 
da fazenda, durante a discussllo da lei do orça
rnento, em que esteve constantemente callac.lo ; 
e q11e a falta de informações do Sr. ministro, é 
que ~em posto a camara no estado em que se 
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acha ; porque se tem abusado da obrigaçao re
ligiosa de dar contas á administração, e que ella 
n:to tem dado contas a ninguem. 

O Sr. Araujo Vianna (_ministro da .fazencla) 
diz que não está sempre para foliar, e que as 
informações que lhe pedisse o illustre deputado, 
nunca lhe serillO negadas: e pergunta-lhe, se 
acaso elle ministro, lhe dá 'OU não, todas as 111-
formações que elle pede; e que isto portanto 
é querer trazer o governo envolvido em Ludo, a 
fazei-o p~ssa1· pelo causador dos males ; que 
está prompto a dar quantas infol'mações o 
illustre deputado quizer; mas lhe diz que nll.o 
é bom fallar á verdade. 

Depois de um curto debate, e discutidas as 
emendas do senado uma por uma, são ofl'ere
cidas á 'votaçao e approvadas. 

E' approvada a lei com as emendas appro
vadas, e passa á commissao da redacçao. 

Apoiada e vencida a urgencia peàiàa pelo 
Sr. Montezuma, para se trntar do parecer da 
commissão do banco impresso sob n. 162, 
entra o mesmo em discussão, e fica adiado pela 
hora. 

Manda.o-se á mesa as seguintes declarações 
de voto: 

" Declaro que votei contra a propost!J., que 
hontem passou em 2ª discussão, 

1c Paço da camara dos deputados, em 23 de 
Setembro de 1833.- E. F. França. » 

« Declaro que na sessno de hoje votei contra 
todas as emendas do senado ao projecto de 
lei do orçamento, salvo aquêl!as de pura re· 
d acção. - Castro e Silvei, » 

O SR. PHESIDENTE dá para ordem do dia 25 a 
proposta do governo sobre credito supplemenlar 
e a mesma da ·presente sesso.o. 

Levanta-se a sessão ás 2 horas e 20 minutos 
da tarde. ---Ses!!!ião eni ~:; de Set,embro 

PRESIDENCIA DO SR, LDIPO DE ABREU 

Sui.n1Amo.-Expediente,-Ordem do dia.-P1·0-
2>osta do governo aln·indo itin c1·edito ele 
;t 600,000.-Dil!wrsos dos Srs, H enriques 
de Rezende, L,.bo de -Souza, Baptista Caetano, 
Cunha Mattos, Hollanda Cavalcanti e 
Castro e Silva.-Adiainento da discussão 
pela hora. 

A's 10 horas, feita a chamada achl\o-se pre
sentes 67 Srs. deputados. 

Faltão com causa participada os Srs. Moura, 
Araujo Lima, Paula Araujo, Moniz Barreto, 
Junqueira, Simões e Valasques; e sem _ella os 

Srs. Pontes, Paraisa, Andrade Lima, Pereira de 
Brito, Paes de Andrade, Corrêa Albuq11erque, 
Rebouças, Lino Coutinho, Mendes dos Santos, 
Pinto Coelho, Lemos, Gomes da Fonseca, Ri
beiro de Andrada, Paes de Barros, Toledo, 
Ribas e Monteit'o de Barros; e retirarl\o-se os 
Srs. Torres Vasconcellos, Guerra, Carvalho, 
I?erreira França e Soares da Rocha. 

Aberta a sess:i.o um quarto depois, é lida e 
approvada a acta da antecedente. 

EXPEDJENTE 

o SR, SECRETARIO ÜDORICO passa a ler dous 
officios : 

Do ministro da fazenda, respondendo não 
existir o ajuste de que trata o officio de 16 
do corren!e,-A' secretaria para ser presenteá 
q11em fez a requisição, · 

Do ministro da justiça, acompanhando o 
autogrnpho da resoluçflo sancr.ionada, que 
rE:voga o art. 5º da lei de 9 de Dezembro de 
1830, na parle que manda vender em hasta 
puhl:ca us moveis ela exli1,cla congregação dos 
p,1dres deS. Felipi•e N1•ry, emPernambuco. 
-O aulogrnplto p:: r rt o .crchivo, 

Vai :í cn11nni$süo 1le p1,n sücs e ordenados o 
requerimento de D. Marianna Henriqueta Fer
reira de Brito, em qLie pede a approvaçll.o àa 
pensao que lhe é concedida. 

Fica sobre a mesa o requerimento dos mora
dores da fregn ezia de S ,rnto Antonio de Sá, 
ácerca da creaç11o de uma freguézia n a capella 
de S. José da Boa Morle.-Para quando se 
tratar do parecer á respeito, que deu a com
missllo ecclcsiaslica. 

Lida a redacção da resoluç!lo, que manda 
dividir os metaes p1·eciosos existentes no ex:
tincto banco, o Sr. Monlezuma offerece a se
guinte emenda, qne é apoiada e approvada com 
a mesma redacçllo : 

cc Accrescente-se no fim-e as demais em 
conlrario,-.Montezmna. » 

O Sr, Montezuma. diz que tinha pedido ao 
governo esclarecimentos sobre as presas feitas 
no Rio da Prata e que o governo havendo-os 
remellido, elle deputado passará a examinai-os, 
e offorece á camara as suas observações a la! 
respeito, e pede que e!las sejam remellidas á 
comrnissno de contas para dar o seu parecer, ou 
este anno, on quando puder ser ; e que por
tanto não póde deixar de ler as referidas obser
vações que faz. 

Vem á mesa o officio do ministro dos nego
cios estrangeiros de 6 do mez passado, com os 
documentos sobre a liquidação das presas 
inglezas, que é remetlido á comrnissllo de 
contas; manda-se todavia imprimir o relatorio 
apresentado pelo mesmo Sr. deputado, e o seQ 
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requerimento approvado na sessllO de 13 de 
Julho ultimo, assim como os sobreditos do
cumentos. ,. 

cc Havendo requerido nesta augusta camnrn, 
que se pedissem varios esclarecimenlos ao 
governo, sobre o modo por que se tem realizado 
a liquidaçllo das presas feitas pelo bloqueio 
brazileiro no Rio da Prata, encarregada n uma 
commissil.o rnixla, creada na fórma do 111emo
randum apresentado pelo governo inglcz, com 
data de 5 de Maio de 1829 : depois de lmvcr 
meditado sobre os esclarecimentos dados pela 
repartição respectiva, e achando que a noHsa 
administração se nil.o tem conduzido neste 
negocio com todo o zelo necessario, aílm de 
evitar a menor negligencia dos 11ossos agentes 
da commisso.o, negligencia que em transneçOes 
t!\o vastas e importantes devem de occ11sionH1" á 
naçllo perdas igualmrnte vastas, e muito á evitar 
attento o estado do !besouro nacional; e os 
prir1cipios exagerados e leoninos sobre que l'un
dá1·ao os reclamantes o seu direito, e c,ilc11lár1\o 
o valor das referidas presas . Julgo de me11 r igo
roso dever como representante da naç!\o pro1,0r 
á camara que t::nvie este objedú â commi~sflo 
de contas para dar sobre elle o seu par, ·t:t:1, 
tendo eri1 vista nllo só os quesitos por 111im 
feitos ao governo, e respostas â cllcs dadas 
com as seguintes observações : 

« Depois das discussões qlle honrn em 18:H, 
sobre a justiça e legalid ade elas reela111111;0L•::1 
feitas pelo governo inglez, nas quaes fo1·no exn
minadas as condições e cxigencias com <JIW 
pretendeu o mesmo governo fossem inde11111i
sados os seus súbditos, empregando parn o con
seguir meios completamente desconhecido~ e 
altam ente regeitados pelo direito dns genica, 
uuica lei que regula as obrigações e direilos rc
ciprocos das nações; é.já desuess.lrio l1!111l1l·u1· 
á camara quanto semelhante tr:rn~ncçno !'oi 
iníqua e opposta ao que era cada um autorisudo 
a esperar não só do governo de uma naçno col
locada no mais eminente grão de civilisaçllo, 
como de um povo livre e independente, cujo 
primeiro dever é defender a honra e dignidade 
nacional. 

" O abuso o mais reprehensivel da força foi 
quem fundamentou as pretenções do recla
mante : a . timidez a menos propria de um mi
nistro que se respeita, e que confia no patrio
tismo da naçãu que governa, lhes deu valo.r e 
urgencia. Cumpre porém não comprehender 
na censura a naçno, nem os tribunaes inglezes. 

« Estou convencido que se os juizes inglezcs 
fossem chamados a sentenciar aemelhante trans
acçno, elles a declararião altamente iníqua e 
contraria aos princípios sacrosantos de jnstiça, 
base da legislação daquelle povo. Se um tal 
passo fosse dado pelos nossos agentes, ter-se-hia 
sem duvida poupado grandes capitaes aó the
:souro nacional; mas se o ministerio i11glci, ar-

',1:0MO H 

rojando-se a tamanho atlenfado contra a di
gnidade de uma naçào independente e sua al
liatll\, parece esquecer-se que este imperio, si
tuado áquem do Cabo da Boa Esperança, fazia 
parte da grande sociedade americana européa, 
um tal procedimento mais se deve attribn ir ao 
lotul desamparo em que têm os estrangeiros 
encontrado quasi sempre os nossos interesses e 
direitos, do que á fraqueza natural do período 
de política existente em que lemos nos achado. 
Infelizmente em todo esse espaço quasi que um 
só ministro brazileiro não soube repellir com 
energia e conslancia, ou ceder a proposito com 
dignidade. 

<< Primeiramente cumpre notar, que se não 
tem dado aos trabalhos da commissao mixta, a 
publicidade que exige a materia, afim de ficar 
o publico inteirado dos motivos porque vai ser 
sohl'ecarregado de uma tllo grnude divida. 

« Nào é igualmente isen1plo de censura o 
engloba menta com que fôl'a arranjada a conta 
das µn,sas já liquidadas, enviada á camara por 
pedido meu, mas ne~ta parte a cu1111níssão 
nienos censura merece do que o actual 111i-
11islrn dos negocios estra11ge 1rus, o qual, tle
vc11do dur ao corpo IPgislul1vu circurnsta11ciuda 
i11J'or111a,;ào desta liquidav1!.o, e mui rniuuciosa 
conta das parcellas já liq1,1idadas, apenas se 
coulenla com dizer no seu relalorio que ella 
existe e trabalha; que appareceu uma nova re
clumaçll.o de uma embarcaçào chilena, que os 
Estados-Unidos reclamao ainda outra ; que.> os 
commissarios brazileiros têm emµregado todo 
o desvelo para fazer menos pesadas as con
dições do celebre inemorandwn, sem dizer 
qual, se o datado de 5 de Maio, ou outro; sem 
1ncncionar as condições que tê111 sido allivi .. tlas, 
e o como têm sido entendidas us mais dun1s e 
iniq11as; e por fim acaba dizendo que o ;;eu 
antecessor já deu em Maio de 1832 ama iufor
muç!\o tão circumstanciada á assernbléu geral, 
que o livra do pungente desgosto de fa.llar em 
lilo triste assumpto, como se o ex-ministro dos 
nc1;ocios estrangeiros pudesse informar o corpo 
legislativo ácerca de objectos posteriores á sua 
demissllo. 

" Naquclle tempo · a questão era saber se se 
deveria pagar; hoje quer-se saber co1uo se tem 
pago. A conta dada nu fim do relatorio apenas 
mostra o total de cada presa liltLlidada, sem 
distincção de valor de casco, carga e demais al
cavallas com que se nos tem forçado a paga r 
grandemente caro a frnq,.1eza e in~xpeiieucia 
dos nossos administradores. 

,e A com missão de contas dirá se é assim que 
se deve tratar uma transacçlw, que talvez 
monte a mais de 10 milhões de cruzauos da 
divida fundada a 6 %-

" A commissa.o mixta diz, que se regula 
unicamente pelo memorandum de 5 de Maio, 
unico que existe na comrnissüo ; e o ministro 

3() 
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· manda uma collecção delles á camara sem ex
plicaçrl.o alguma, e até contradictol'ios entre si l ! 

« Passando ás respostas dadas pela com
missilo é de notar : 

« 1 º. Que muito importa saber, se os com· 
missarias inglezes têm ajustes feitos com os 
reclamantes para perceberem delles uma por
cent;1gem determinada na razilo das quantias 
liquida elas, pois tornar-se-hino juizes com cola
litis, o que é contrnl'io á toda~ as idéas de di
reito e de justiça universal. O nosso ministro 
devera ter tomado todas as precauções dentro 
de suas attribuições para evit.ar um tal abuso. 
O 3overno iuglez certamente o no.o protegerá. 
O jnramento poderá ser uma de\las. Sobre este 
objecto é tal o boato, que pouco folta para 
tomar o caracter de opiniilo geral . 

« 2º. Uma vez que · os nossos commissarios 
confe~sa.o em suas respostas, que enconlrárilo 
dupli1· ,0 ,;ões nos arts. 6° e 17, deverão igual
mentf' reconhecer as que s0 manifestllo nos 
arts. } ', 2", 3º e 8°, comparados com o mesmo 
arts . C' para as analisar, e offel'ecerern como di vi
das fu , ,dadas. Os comruissarios dizem que elimi
nál'ào :is primeiras, e nada dizem a respeito 
das O\•' ras. Nao Sv o meio nno era eliminar 
um d.;,,umento, que lhe havia sido dado para 
regt·a ,;,~ sea comportamento na liquidaçao, mas 
a eliminaçao que fizera.o foi em maior darnno 
do Brazil. · 

« Determina o art. 1" que o Brazil pague o 
valor total dos navios, e cargas condemnados · 
o art. 17 diz, que vencerao estas som mas o jur~ 
de 6 % annual a contar de um mez depois da 
captura : e o art, 6º diz, que pagará as estadias 
desde a data da detençao dos respectivos navios 
até a da execução das suas sentenças. Desde 
que o Bruzil paga o valor total dos navios 
ipso facto s:i.o seüs, e nao podem mais vence: 
estadias a beneficio de oufrem. A demora do 
pag,unent.o nao altera esta posiçilo: pois que é 
compensada pelo juro de 6 °/., como determina 
o art, 17, assistindo aos reclamantes (na fórma 
do memorand,im) o di reito de receberem suas 
despezas justas desde a detençao ; e quando 
me_srno por força devessem haver estadias para 
satisfazer o exuberante art. 6º, essas só poderiao 
ser contadas dinante o mez, antes de começai' 
a corret· o juro do al't, 17. 

« Demais estadias são sommas em globo , 
dad~s em compensaçao de todas as despezas do 
navio; emquanto correntes, incluindo a dete
riol'açào e lucros, cessantes na demora, e todas 
as desp_ezas feitas nesse tempo . Ora, se pelas 
determrnações do rnemo1·andurn os navios em 
cons~quencia da captura ficarll.o pertencendo ao 
Brazil com o vencimento de um juro de 6 •/0 , 

começando a contar-se desde o prazo de um 
mez, e as_ desp~zas sao, além disso, todas· pagas 
por este 1mper10 que é que representao as 
estadias neste caso? 

11 De fórma · alguma enfraquece o abaurdo 
que acabo de revelar, a jactancia da coromissll.o 
mixta, quando diz que reduzio é metade e um 
terço, as quantias reclamadas ; por isso que é 
sempre excessiva qualquer paga, quando nada 
é devido; e taes pedidos fraudulentos deveráõ 
pôr em guarda os nossos commissarios, . para 
procederem com a maior e mais acautelada 
vigilancia. Porei um exemplo: 

« Pagamos o casco do navio Henry & Jabella 
por 8:250$000 .-De estadias 4:961$250.-Des
pezas 4:942$625, imporlão estas duas ultimas 
quantias mais do que o valor do navio além 
dos juros que são 3:119$144, accumulaçõe~ estas 
que perfazem o enorme augmento de 160 "/. 
sobre o valor pago pelo navio! ! l Se tivessem 
porém observado; e nilo eliminado o art. i 7, 
contando os juros desde um mez depois da de
tenção, isto é, desde 21 de Outubro de 1826 
até 6 de Agosto de 1828, ( 1 anno; 9 mezes, e 
15 dias ) e sobre o valor do navio 8:250$ 
teríamos a somma de 845$620 em lugar d~ 
4:961$250, que reconhecera.o como estadias · 
vindo ussim a perder a naçno só neste caso ~ 
quantia de 4:165$630, da qual nada ha que 
deduzir, porquanto já vem dada a quantia de 
4:942$625 de despezas extraordinarias e fretes 
não recebidos com o que está completamente 
preenchido o onus sobrecarregado ao Brazil, 
relativo á este navio. 

« Isto monta á sommas immensas no total 
das presás liquidadas, e por isso deve de me
recer a altenç!lo da camara. 

« 3•. E' inexplicavel como a commissão 
contou juros de 6 °/u desde a execuçao da sen
tença até 31 de Dezembro de 1831, em virtude, 
como ella diz do termo flxado pela recente con
vença.o assignada pelo ex-ministro o conselheiro 
Pedro de Araujo Lima, .quando das proprias in
formações da commissao constao que as liqui
dações fora.o concluidas em 30 de Junho de 
1832 ; e o ex-ministro mencionado entrou para 
o minislerio em 3 de Agosto deste mes1110 anno, 
e assignou a convença.o a 18 do mesmo mez ! 
O que se póde dizer a isto é que informações 
taes estilo bem longe de esclarecer a rnateria ; 
sendo igualmente digno de r~paro, que essas li
quidações appareção em turma em um só dia. 

"4". A respeito dos navios relaxados en
contra-se 26:348$257 na columna dos valores 
dos cascos, e declara.o na nota ser importancia 
do custeio ; mas esses mesmos navios, e aos
outros abona.o monstruosos estadias, despezas 
e juros (mesmo em quanto se concertav:i.o ! ! 1) 
sem fazerem nos pertences dos navios o abati
mento de novo a velho, como é costume i11va
riavel, deduzindo-se um terço do preço dos 
artigos novos, (Vid. tratado sobre as leis mer
cantis por Sir Charles Abbot). apresentando a 
accumulaçllo incrivel de mais de 63:408$369, 
no todo 87:756$628 eã'ectivo, e 143:610$5821 
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inscripto. A' vista dos documentos, que obser
vaçõ es não S('l'ào liabi!itadas a fazer a commissno 
da c~sa em ·urna tão vasta e importante tran
sacção!. 

« 5º. Nas liquidações dos carregnmenlos ob
serva-se uma incuria d igna da mai or censura; 
pol'qnanto na mesma resposta em que dizem 
que o memorandu111 estatue no art. 9°, qne se 
regule o valor das cargas pelas fücturas juradas, 
e não por cokets, conf'essão que se tem afastado 
destas; e seguido as achad as a bordo, quando 
mais favoraveis. 

<< Se pois os commissarios se têm tJOdido 
desviar do memm·andwn nesses casos que f11n
damento livet·ão para nl:io consultar os cokels, 
quando nilo fossem para isso autorizados para o 
mesmo memorandu1n, como meio mais legal e 
promplo de examinar a verdade? 

,e Primeiramente note-se que o :1rt. 9° não 
trata de facturas juradas, como inexaclamente 
dizem os commissarios, porém de JJ.ctttras, co
nhecimentos, man~fe&tos e outros documentos de
vidamente attestados pelas partes ou seus 
ageutes. 

« Em segundo lugar, quem no com inercio 
ignora que os cokels ( despachos) sl:iO a base, e 
appensos dos manifestos, e que os legalisão nas 
ulfaudegas, sendo portanto o unico e m ais 
efficaz meio de evitar fraudes, quando se trata 
de liquidações tão vastas e leoninas? 

« Terceiro : e mandando o mesmo art. 9° 
tomar em consideração outros doc 11 rnentos, que
rerão os commissarios dizer que estes nãa me
recem a primeira allençllo? 

« Quarto : sendo reconhecido na legislaçll.o 
ingleza assim como na nossa á respeito das al
fandegas que todas as vezes que ha duvida sob1·e 
o valor dado ás mercadori as possRo estas ser to
madas pelo valor dos cokets com o accrescimo 
de 10 º/0 : com que fundamento se recusaria.o 
os reclamantes à reconhecer aquelle principio 
cm a liquidação de suas presas? Por este me
thodo se chegaria a ohlel' o mais approximado 
gráo de exactidão na sua avaliavao ; e todos 
sabem se a fazenda nacional ganharia ou não, 
adoptando-se esta base par<1 a liquidação. 

. "Que o digtlo os negociantes, e mais pessoas 
habituadas á taes transacções. 

<' 6°. Tambem parece que nenhum peso tem 
feito á com missão as determinações completa
mente leoninas dos arts . 12, 13 e 15, para 
instruii· ao governo de sua natureza illegal. 

,e Nem a commissão nem o ministro tem re
clamado ácerca deste objeclo ; sendo aliás mais 
clara que a luz meridiana, que não é permittido 
lucrar sem se expôr á perda; senrlo porém o 
contrario disto que estabelecem aquelles artigos, 
quando estatuem que - aquellas patles das 
cargas que for!l.o restilui~as, e vendidas no Rio 

de Janeiro devem ser avaliadas pr1a factnra, e 
imporlancia das despei.es com 10 º/0 elo que se 
deduzirá o liquido producto das vendns ndmit
tin<lo -se a d·ffferença como perrl" , qve se dettd 
indemn·izar-no art. 13, q Hi,-aq11dla~ ,">rle~ 
que fül'i!O reslituidas e expol'l;id"s ser/1.o i nJe 111-
nisad&s conforme o valor d::i facl.11r,1 cu rn ,,, 1•or 
cento, que os commissarios j11lgarem legal era
zoavel em relaçRo ás circumsl.ancias de cada 
faclura, tomando-se em con8iderac!lo o estlldO 
do mercado do Rio de Janeiro, a natureza da 
mercadoria, e a praça para onde se ef\'ei:\uou o 
carregamento, bem corno todi,s as despezas qIJe 
occasionon, e a import~ncia das avarias gP.raes, 
que se pagarão. -E no art. 15, se delPrmina 
que :-0 valor da~ cargas ql\e forão emb;n eadas 
para descarregar-se eru algum porto, ou portos· 
dá costa occidenlal da america rneri ,lionaL se rá 
determinado tanto qu anto ser possa no parlo da 
descarga para onde foi des linado, segu ndo as 
bases para a avaliação dr,s indemnisações . 

« A simples copia destes artigos seri" ,; ulli
ciente sern mais reflexão alguma p~ra con
vencer o go1•erno inglez da necessidade ,· ,·: pôr 
lermo á tão horrorosas e iniquati con ·;ões, 
quhnto m ais se o miuislt·o brazileiro der ,.-. ,vol
\'esse a sua doutrina segundo os principio;; non
~agrados em a legislação mercantil de to," ,s as 
IlilÇões civilisadas. 

« Mas o governo inglez nil.O deve ser o p 'J CU· 
rauor dos i11leresses do thesoul'O brazileiro. 

,, 7º. Nas contas das liquidações dos navios só
mente em um caso ripparece abonada uma 
quantia pelo prodncto da venda de urna embar
caçao. 

,e De quem deverá a naçll.o exigir o producto 
das demais? 

« Ainda que a respeito das liquidações das 
fazendas n!io dl:iO particularidades algumas, 
com tudo as enormes somma:s em que im porltlo 
os carregamentos de 3 ravios condemuados, 
isto é, 321:210$278 eITectivo ; e 513:039$423 
inscripto; e dos 3 navios relaxados 757:987$014 
eflectivo; e 1,212:885$828 inscripto; não dilo 
a menor idéa de que se tenha abonado ao 
Brazil prodnc\o algum de fazendas pertencentes 
ás presas, que a anasllarão a lão oppressi,·os 
pagamentos. E por esta occasi!io releva igual
mente offerecer á consideração da camara, que 
os valores pagos pelos carregamentos dos navios 
relaxados são excessivamente maiores ; comsu
rnirão por ventura em nada carregamentos 
pagos por tão exorbitantes som mas? 

cc De quem se deve exigir contas ao menos do 
que se salvoL1 de facluras ltloca:ramenle solvidas? 

,, Além destas observações muitas outras 
podem · ser offerecidas á camara pela respectiva 
commiss!l.o de contas. 

,, Mas que seja este negocio urgentemente tra-
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tnrln: n~n ~ó pPla mn,rnitnrfo fas f:ommas pagas 
peln 1J, 0 srn1ro, 11111ih,s rhs q11,.es podem ainda ser 
pn11nnrlns; r.nmo p:irn rlispertar o ç;overno a 
nw1\1nr .J, ,f.,nrlr·•r os interesses nacionaes por 
tantns mE'ios Pxtraviados. 

« P~ço rl:i r,i,1rnra rins riPpntndo~, em 25 de 
Se!Prnbro rle 1833.-0 rlPpuhdo, Montezuma. » 

,,. RN1110iro qne se peçao ao governo as se
gui11tPs informações: 

« 1º. Tenrln n gnvPrno enviarlo á camara 
rlon, memoi•rtn.rluns, 11111 S<'m d,1fa e outro que 
rliz hsvPr sirln enviRdo confMencialmente por 
Jr:,rrl Pnnsnrihy. cnmo se rlednz rla nota deste 
minislrn rlnta;lo rle 24 rle Abril de 1829; e en
·contranrlo-se Pnfre estes memmanduns essPn
cialissimas rlifforenças, como pot: r>xemplo fixar 
um o cambio de 26 penes por 1$000, e outro 
o de 32: 

« E' preciso que o governo declare q11a] 
destes rloc·11mentos tem regulado a \iquidaç1ío 
das pre,as. 

« 2º. Jgn:a 1 mente declare o governo se existem 
outros memoranrl.un.s 011 agentes que tenh1ío 
por fim o regular estas \iqnidações ou parte 
de lias. 

« 3.º Qne infnrme á camara se lhe consta, 
que os commissarios britannicos têrn jnsto re
ceberem alguma commissao dos reclamantes, 
e qnal é ella. 

« 4.º Como têm sido reguladas as indem
nizações ~obre os navios entregnes, e se se 
tem combinado ua pratica á tal respeito, o 
di~posto no mernorandum, que nãO trouxe 
data () começa pelas palavras The amoimt qr 
the Olains agriins, etc., a ris. 2°, 3°, 5º. 6°, 8º, 
e l 8 : e no memorandum dito apresentado con
firlPncialmente por Lord Ponsonby ; art. 1" 
§ 2º, arls. 2º, 3º, 4º, 5°, § 2º e art. 13. 

« 5.º Como se tem regt1lado praticamente 
o art. 7< do memorandum sem data e o 
art. 5º do memoranditm apresentado confi, 
den ci al mente. 

« 6. º Se na liquidaçao das facturas os 
commissarios têm-se invariavelmente refe
rido aos despachos das mercadorias (cokets) 
na conformidade do art. 9º do rnemomndum 
sem data e o arl. 7º do outro rnemoranduiii, 

.e 7.0 Se tem já verificado alguma liqui
d11ç1ío comprehendida em qualquer dos arts. 
12, 13, 14, 15 e 16 do memorand·uni sem 
data e art. 7°, §§ 2º e 4"; arts. 9° e 10 do 
niemomnduin apresentado confidencialmente. 

« 8.º Que presas se tem já liquidado clas
sificando as differentes quantias por indem
nisações sobre os navios, estadias, cargas, 
pn·juizos p ,rciaes, ele. 

« Paço da camara dos deputados em 13 
de Julho de 1833, - .Monternma. 1, 

DOCUMENTOS QUE VIEHÃO DO GOVERNO EM OFFICIO 

DE 6 DE AGOSTO DE 1833. 

« 1.º O memorandttin que tem regulado 
os trabalhos da liquid,,ç:lo das presas f re
remettido á commissno ror aviso da copia 
junta, datado em 5 ,!e Maio de 1829, que 
estabeleceu o wimbiú de 32 por 1$ : e 
todos os artigos que nestes esclarecimentos 
se citarem corno observados, são os deste 
memorandmn. 

« 2.° Não eid,te r.1n poder da commis,ão 
outro ineinorandnin além do acima referido, 
do q11al junto se remelte copia. 

« 3.0 Os commissarios brazileiros náo sabem 
que ajustes existem entre os commissarios in
glezes e os reclamantes, por serem nj11:;les 
particulares que aqueiles nenhuma obl'igação 
têm de participar. 

cc 4.º Nao tendo a commissão conheci
mento do 11wmoi·anllrnn a que se referenl 
os quesitos do Sr. deputado Montezurna, de
nominando-o sem data, não póde informar 
sobre os seus artigos ns. 2º, 3º, 5º, 6º, 8º 
e 18. 

cc As indemnisaçõP.s dos navios entregues 
têm sido reguladas, quanto aos cascos, em 
observaucia dos arts. lº, 2º, 3°, 4", 6°, 
7º 8°, 17 e 19. O art. 6º que determina 
as estadias tem sido observado, tomando-s~ 
por base os fretamentos que faz o go,erno 
inglez em hasta publica dos navios mer
cantes para trnnsportes, á vista de um at
lestado que existe na commiss:i.o, e varias 
cartas originaes de fretamentos, confidencial
mente aprnsentadas pelo secretario do al
mirante Baker, pelas quaes se verificou que 
estes fretamentos sao de 15 shi\lings por 
tonelada em cada mez, descontando as des
pezas de soldadas, reparos e mantimentos 
que o navio deve füzer durante o tempo 
em que se conta a estadia : calculadas estas 
despezas em igual quantia á das soldada~ : 
este recurso tem reduzido á metade e a 

.um terço as quantias reclamadas pal'a es
tadias : tem-se tambem eliminado as dupli
cações que se encontrao entre o mesmo 
arl. 6º e 17 ; aquella determina a estadia. 
desde a data da detençao, até a execuç~o 
da sentença, e este os juros a contar de um 
mez depois da detençao, até á execuçao da 
sentença ; estes, porém, têm só sido conta
dos desde a eirncuçao da sentença, até 31 
de Dezembro de 1831, termo fixado para 
dali decorrer os juros das apoiices, conforme 
a recente convenção assignada pelo conse
lheiro Pedro de Araujo Limo, quando u\li
mamente foi ministro e secretario de es
tado dos negocios estrangeiros. 

« As despezas forenses do art. 7º são redu -
zidas a 1 º/ º sobre o valor do casco. 
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<e Quanto aos carregamentos Qelos arts, 9º, 
10, 12, 14, 1.7, 18 e 19, os juros, art. 17 s!lo 
1:,onlad()s exclusivamente sobre o va1or das fa
cturas até á execuç1l.o da seI1tença, e desta época 
sobte o restante dellas deduzidos os líquidos 
protluctos das respectivas vendas; todas as 
mais quantias têm sido considaradas ímprodu
ctivas de juros: a existencia á bordo dos car
regamentos reclamados tem sido verificada pel()s 
conhecimentos, apolices de seguro, e manifestos 
achados á bordo. 

cr Não tendo a commiss110 conhecimento ilo 
outro memoraiHhim citado nos quesitos, nll.<l 
póde responder aos artigos delle a que se refei-e 
o n. 5 tios rnesrnos quesitos. 

"lõº. O 'niei>wrandum que se está conferinoo, 
estatue pelo art. 9° que se regule o valor das 
cargas pelas facturas juradas, e nãO por cockets; 
a comrnisstto porém tem cole,iado estas facturas 
corn as achadas á bordo no acto do apresa
mento, e que existem nos processos re,;peclivos 
e lodas 11s vezes que nestas encontra differenças 
para menos, dellas se tem inv:iriavelmente ser
vido : as despezas forenses do art. 7° 1nemo
ra,ndii1n em observanci~, lêm sido reduzidas a 
1 •t0 sobre o importe da factura. 

cc 7°. A comn:iissM nllo póde responder ao 
qoesito (sob este numero) por serem os artigos 
nelle citados de oulco ttW1ll.Or<1.nct.'tW\ de qu~ ntl.o 
tem conhecimento. 

« 8°. Os dous mappas juntos satisfazem á este 
quesito. 

cc Rio de Janeiro, 5 de Agosto de 1833.- José 
.Dias da Oruz Lirna. - Joaquim Tei:vei1·a de 
JJ:iaceilo. >> 

<< A comroiss:to 1:;et·:i composta de quatro 
membros, e estes nomeados pelos respectí vos go
vernos ou ministroii. 

,i Os comm\sst>.fr,~s, ~\m\-,w·se·nãO pe\o menos 
tres dias por semana para o desempenho de suas 
funcções. 

11 Reunindo-se tres commissarios, ou ainda 
comparecendo unicamente urn dos que nomear· 
cada governo, nos dias designados para esse 
etieito, pode1·:lo proceder ao ajuste dilquellas re
clamações, que tiverem presentes, sendo as suas 
decisões tao válidas como se presentes esti
vessem todos os commissarios. 

« Será final toda a reclamação ajustada pe\a 
maioria dos commissarios. 

" Nilo concordando a maioria dos cornmis
sar'10s sobre qualquer item, ou itena das rec1a-
mações serao estas affectas ao secretario de es
tado dos negocios estrangeiros de St1a l\fages
tade Imperial, e ao ministro de Sua Nlagestade 
Britannica nesta côrte, para final decisão. 

~ Quando s~ lta.l,w d<1 ajusl~ das techma· 
ções, terão preferencía as dos navios e cargas 
condemniidos pelo decreto de 21 de Maio de 
1828. 

,, Conceder-se·h1!o oito mezes àestie a Í!Jslal, 
laçlin da commissão para apresentaçll.o da:,; re
dnm~ções; e finde, este praso nenhuma será 
recebida, excepto se a maioria dos commissa
rios concordar em prorogal-o por mais quatro 
me·Le1,; : para os c:i.so:s poréi:n que ainda n~o 
forão finalmente julgados, contar-se-ha o termo 
de oi/o metes da data das soas sentenças 
fiui~,;. 

<( ()s com11:1io;;sa~im, d<c,iet\.1 dec\dÍr qualquer 
materia e cousa co n1 relaç110 ás pt·emissas sobre 
as bRses convencionadas ; e no caso de ser 
ajustada em pesos hespanhoes rwrle das indem
nizações, serljo estes reduzidos á moeda brazí
leira a um cambio l egal e razoave1. 

tt As bases para o ajnste das reclamações 
serão as segoiutes : 

<< 1 º. O governo brazileiro pagará o valor 
total elos navios e carga conrlemnados, assim 
como os navios tdat.ad<:15, porém iu\~a<!os \n· 
navegaveis e por este motivo venctídos, no es· 
tado em que se iic/iavão, deduzindo-se o liquido 
µNd1w,t~ da ,;<cuda.. 

cc 2º. Aqnelles navios que forl!.o rel!ll(.ados 
e custeados para navegar paga r-se-ha a despeza 
total de semelhante custeio, e todas as que lhe 
forern relativas. 

" 3". Todo o dinheiro que pagarão para di
reito$ de porto e de ancoragem . 

« 4:°. A imoortancia dos fretes e passagens, 
dinl1eiro qlte deveria ser pa1;0 no porto da des· 
carga, e não o foi em coasequeocia da detenqaa. 

r< 5°. Perdas occasiooadas · dos navios pela 
ine:1.~CU\;ãO da:1 c1w\n:1 de fre\amen\o. 

,, €,º. Esladia de'>de a da\.\\ de deleu~o d.os 
respectivos navios .tté a de execução de suas 
sentenças. A razao ria estadia sera regulada na 
conformidade das qt1e geralmente se abanão 
aos navios inglezes. 

<< 7º. To<las as despezas forenses, ou em 
lugar dellas a$ commissões com as despezas de 
documentos, suas traducçôes defüs~s dos na
vios e carg,1s, ajnste geral de avarias, etc., e 
igualmente as mesmas ~on,missões de receber 
a1:; indemnisações, e a do agente que as re· 
mettel' ás parles. 

« Sº. As soldadas e sustento dos mestres e 
lt\l)Ula<;<l.es que fi.catão 110 Bra:z.il para defon.dei: 
e proteger os navios e cargas, desde a data das 
suas capturas até a da execuçliO das sentenças, 
ou venda dos navios, assim como o transporte 
dos mestres para Inglaterra. 

« 9°. As indemnisações das cargas serl'lo ge
ralmente reguladas pelas facturns, conheci-
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mentos, manifestos e outros documentos que 
liie apresentarem aos commissarios, devidamente 
attestados pelas partes ou seus agentes. . • 

« 10. As indemnisações das cargas condem
nadas . serão reguladas pela factura, cnsto por 
todas as despezas, e com o accrescimo de 10¼ 
sobre a importa!)Cia, pam perda d/l mer
cado, etc. 

« 11. Aquella parte das cargas restituiàas 
que tiver sido· extraviada, perdida, damnificada. 
destruída ou que faltar, será paga conforme os 
principias expressados no artigo antecedente, 

<< 12. Aquellas partes das cargas que forão 
restituídas e vendidas no Rio de Janeiro, devem 
ser avaliadas pela faélura e importancia das 
despezas, com 10 °lo como acima, do que se de
duzirá o liquido producto das vendas admit-

. lindo-se a differença, como perda que se deve 
indemnizar. 

« 13. Aqne1las partes das cargas que forlio res
tituirias e exportadas, ser!l.o indemnizadas con
forme o valor da factura, com os por cento que 
os commissarios julgarem legal e razoavel, em 
relação ás circumstaricias de cada factura, to· 
mando-se em consideração o estado do mer
cado do Rio de Janeiro, a natureza da merca
doria, e a ·praça para onde se effectuou o carre
gamento, bem como todas as despezas que 
occasionou, e a importancia das avarias geraes 
que se pagarão. 

« 14. Os proprietarios das cargas serl!o res
pectivamente indemnizados de todas as des
pezas exh-11-ordinarias de arm11zenagem da alfan
dega, e dos direitos satisfeitos em consequencia 
da detencM. 

<< 15. O valor das cargas que forll.o embar
cadas para descarregar-se em algum porto ou 
portos, da costa occidental da America meri· 
diana], será determinado tanto quanto ser possa 
no porto da descarga pa1·a onde forno desti· 
na<las, segundo as bases para a avaliação das 
indemnisações. 

« 16. O valor daquellas cargas, que forão 
conduzidas á Montevidéo, e á cujo respeito se 
fizerão aos captores offerecimeutos que n&o 
for!IO attendidos de ampla fiança de seu im
porte, será estimado pelo preço corrente do 
mercado de Montevidéo, segundo as bases para 
as indemnizações. 

e, 17. A importancia das indemnizações 
sendo ajustada em moeda brazileira, vencerá 
pelo que respeita aos navios, o premio de 6 °/. 
annual, a contar de um mez depois da data da 
captura, e pelo que respeita ás cargas o de 5 °/. 
por anno, contados seis mezes depois da data 
da captura até que se faça o pagamento: 

« 18. O juro de 5 °/. sobre o valor das cargas 
reslituidas pelo decreto de 21 do Maio de 
1828, ou pela sentença dos tribunae~, será 
pago desde a data da captura até a final exe
cuç!lo das sentenças. 

11 19- No ajuste das indemnizações os commis
sarios reduziráõ o dinheiro sterlino á moeda 
brazileira a 32 pences por 1$000. 

cc 20. As sommas que forem liquidadas seriio 
realizadas em pagamentos iguaes, feitos nesta 
cõrte, o primeiro com o praso de 12, o segundo 
de 24, e o terceiro de 36 mezes, contados do 
dia em que for ultimada a liquidaçi'i.O de cada 
pre.sa, Para esse fim o thesouro puLJico emit
tirá apoiices, nas quaes se inseriráõ o nome, ou 
nomes das partes interessadas,.em cujo favor 
ellas se fizerem sencfo estas parles á disposiçã.o 
da legação de Sua Magestade Bt'itannica nesta 
côrte, afim de que ellas possão ser entregues a 
quem realmente pertencerem. 

« Rio de Janeiro, em 5 de Maio de 1329. 
Está conforme.-Bento da Silva Lisboa. » 

LIQUIDAÇÃO DOS CARREGAMENTOS, FACTURAS ( ARTil, 

1° E·9•) 10º/0 SOBRE O VALORDAFACTURA 

( ARTS. 10 E 12); DESPEZAS DE DOCUMENTOS E 

CO!l!MISSÕES ( ART, 7º ), DIREITOS DA ALFANDEGA 

E ,IRMAZENAGEM ( ART. 14,) 

Nivios em que forão Valor geral. Valor em apolice, 
carregados. a '2 1/2 o/o 

Carregamentos condemnados : 
Henry e lzabella: 19:784$400 
George. . . . . . . . 214:662$026 
Jonh.. . . . • . . . • 86:763$862 
Coquito ( * ). . . $ 

13:655$039 
343:459$230 
138:822$154 

$ ----------
Som ma... 321:210$278 495:936$423 

Carregamentos realizados: 
Anne. . • • • • • . . • 276:137$860 441:862$645 
Atlantic... ... . • 262:801$955 420:546$255 
Stagie... •.. . . . 219:048$099 350:476$928 

Som ma das car
gas condem
nadas como 

757:987$914 1,212:885$828 

acima • . . . . • 321:210$278 513:936$423 
------ -----

Total ..... 1,079:198$192 1,726:822$251 

<< Rio de Jan~iro, em 3 de Agosto de 1833. 
- José da Oruz Lima.- Joaquim Teixeira de 
Macedo. Ji 

C*) Foi despresado o carregamento deste 
hergantim por não justificarem plenamente a 
sua propriedade. 



1 Liquidação das perdas totaes sobre os cascos das embarcações, conforme o« memorandum i) de 5 de Maio de 1829 
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Henry e lzahella. 
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ó , George ..... . , .. 
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g 
~ ,fohn .......... . 
M 
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> 
t, 
~ Coquito ..... . .. . 

/Anne ........ (1) 

('J l \i\tlanlic ...... (2) 

g .Slag ......... (3) 

i 1( 
;:,

"' 
~ : 1 

i Som ma dos cascos 
\condcmnados . ..... 

\ -'nlor <los ca~. E~t.rulins nrt. fr1. 
cw:; arL ln. 

TJ<:Ml'O 

])n::;pczas ex
t1·;1orfl in nrias, 
e l'rutes 11ão 
1·ec1ihi,los urts. 
~o, 4n e So. 

8:2ü0$000 4:9fil$250 Desde 21 de Outubro de 1826, 4:942$625 
até 6 de Agosto de 1828, l 
anno, 9 rnezes e 15 dias. 

37:500$000 18:626$375 Desde 6 de Outubro de 1826, 7: lfi5$000 
até 31 de Julho de 1828. 

18:750$000 10:454$062 Desde 16 de Novembro de 1826, n:80-1$125 
até 6 de Julho de 1828. 

15:750$000 9:003$7ô0 Desde 27 de Agosto de 1826, 11 :276$812 

80:250$000 

3:893$91i5 

8:40fi$772 

14:04 7$fi30 

2(i:348$257 

80:250$000 

alé 23 de Agosto de 1828, 33 
mezes e 26 dias. 

43:045$437 

8:2Vl:;;;OOO Desrle 2:3 de àifaio de 182ú, 
iilé 29 de Agosto ele 1827. 

16: 148$906 Desde 2 de Julho de 1826, 
alé 15 de ,folho de 1828. 

7:032$219 Desde 14 de .Jnnho de 1826, 
até 6 de Junho de 1828, 

~t;,7 
Lj,;:; annos. 

31:394$125 

43:045$437 ... .. ' .................. . 

30:178$562 

4:773$762 

7:482$788 

ll:981$437 

19:237$987 

30:078$562 

Jnrns de G 0 /,, Despezas de doc:umentos o commissií~s. 
arts. 7n e 18. 

í/CANTIA TEMPO EM QUE CORREM Os j1 :ROS 

Total cm Total em apo-
l'alor rcnl. !ices a G~ 1/2: 

ultima con
vencão de 18 
ele .. Agost<J de 
1832.. ... 

3:119$144 Desde 6 de Agosto de 1828, em 21:173$019 33:876$831 
que findou a estadia, até 30 de 
Junho de 1832. 

13:426$646 Desde o l º Je Agosto de 1828, na 76:708$021 122:732$833 
mesma conformidade até 30 de 
Junho de 1832. 

6:939$211 Desde 6 ele Junho de 1828, na 42:947$398 68:715$837 
mesma conformidade até 30 de 
Junho de 1832. 

6:309$434 Desde 23 de Agosto de 1828, na 42:339$996 t67:743$993 

29:794$435 

2:825$201 

4:079$761 

5:871$295 

12:776$257 

29:794$435º 

mesma conformidade alé 30 de 
Junho de 1832. 

Desde 29 de Agosto de 1827, na 
mesma conformidade até 30 de 
Jt1nho de 1832. 

Desde 15 de Julho de 1828, 11a 
mesma conformidade até 30 de 
Junho ele 1832. 

Desde 6 de Junho ele 1828, na 
mesma conformidade até 30 de 
Junho de 1832. 

188:168$434 293:069$494 

19:70/'i$918 31:529$451 

36:118$227 57:789$162 

32:932$481 54:291$969 

106:598$257 74:439$562 49:316$549 42:570$692 

89:756$62H 143:610$582 

l 83:168$434 293:069$494 

272:9Z5$060 436:680$076 

(1) e (2) lmportancia c\a_s despezas de custeio p~ra se promptittcar co,\l'nrme o _art. ~· · . 
(3) Valor elo casco vend11l0, por se ter tornarln ,na.Yegavel , derluzmc\o o que pt0duz10, ai t. ! •> . 

Rio de Janeiro, 3 de Agosto tle 1833.-José Dias da Or11z Lima.-Joaquim Tefo:eira de 111acedo. __ I 
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Consultada a ca11rn1'a sohre a iinpressil.o dás 

observações do Sr. Montezunia, ha algum 
dtbate, sendo o Sr. Vasconcel\os de opinião 
que nrio se deve imprimir um papel, que fai a 
censura do governo sem que uma comrnissão 
primeiramente o (;xamine ; e por isso é de voto 
que não se imprima sem irá uma commissrio. 

O Sl'. Ca.rneiro d.a. Ou.nha. fa\la no mesmo 
sentido ; e o Sr, Evaristo é dé opiniao contraria, 
declarando que se póde imprimir sem que sej,1 
p!'imeimmeute examinado por alguma corn
n1is$ao; pois qne elle assim impresso, n~o tt:rá 
outra autoridade m1,is do que aquella qm~ lhe 
uê o nowe do seu autor. 

Falltto mais sobre a rnateria o Sr. Hen
i·iques de Re:zende e o Sr. Lobo de Sonz:i., 
sendo de voto, que se imprimo.o os referidas 
observações. 

Julgada discutida e consul{;1d:. a canrnra 
sobre este objecto, resolve-se que se imprÍllla. 

PROPOSIÇÃO 

<' Artigo unic:o. O governo fica autorhado µara 
conlrabir urn el:'.!prestimo no valor· equiva
lente a t 600,000 µara occotTer ao clefi,cit 
do anno fiôánceiro de 1.833 a. 1834, o qual 
depois de eífoctuado será inscripto no gc:lnlie 
livro da tli vida publica, 

· cc Rio de Janeíro, 30 de Agosto ele 1833. -
Oandido José de A:ta71jo Vfonna. ,, 

EMENDA $UBSTlTU'l'lVA DA Cújlfi\J)SS,i'.O 

e< Art. 1º. E' concedido ao governo um cte· 
dito suppkmentar da qu,uilia de 1,318:322$, 
pelo accresc:imo da (lespeza á lei de 24 de Ou· 
tubro de 1832 e que tc1n t.le realizar-se no 
corrente anno fit1,111cefro, a saber : 
Miui~tel'io da justiça .......•.. 

«e da mal'inlw ....... . 
« da fuzcnda .•.•• , ..• 

300:000$00(} 
400;000$000 
()18:322$000 

« Arl. 2º. O governo haverá estas sommns: 
<< 1 •, Pelos fundos pertenceules á foz:endll ·pu

blica exi~tentes nos cofres do extincto banco. 
« 2º. Pí'la emissao d<! 7 45:390$ úc nulas do 

novo p,1clt-ilo, que sobrarão da substi(nição das 
do banco. 

« Art. 3°. Parn cauçao dos juros do empres
timo em Londres applicârá o governo a porção 
de pá.o-Brazil que julgar necessario. 

« Art. 4º. Fica igualmente aulorizado a res
tringir a despeza CODsignada na lei de 24 de 
Outubro para obras pub\ieas, casas de prisao 
com trabalho e semellrnnles. 

,e Art. 5°. Em todas as povoações em que se 
paga a decima tlos predios urbanos, cobrar-se-ha 
desde a publicaçi\o da presente,_.uma decima, 
correspondente aos alugueis de at·ma.ze1,s, ho
lequins, lavernas ou outra.a ccJ.sas nollde se 

:1:vl!O 11 

vendào 9or medida, ou varejo bebidas espiri
tuosas : esta renda será arrecadada pela maneira 
estabelecida para a cobrança da decima urbana. 

« Paço da caniarn dos depntndos, 6 de Se
lembro de 1833. - Dita1·te Siltct. - M. N. 
Ca,Ytro ,Silva . " 

VOTO SEPARADO 

Emenda 8ubstiiutiva 

« A assembléa ·geral legislativa decreta : 
« ,ht. 1•. O govemo fica aulorir.,tdo para 

haver até :i quantia de 3, 700:000$ por eni
?r~,limo, dDl>aixo dns condições que julgar 
mais vantajosttil; hypotliecando \l"ra o seu pa
ga1nen!o a rendn geral, e a das alfandegas do 
ímperio, emqnanto o corpo legi;;Jativo nílO con
siinar oull'os fundos. 

,e Art. 2". O producto deste eraprestiino, comn 
r:re<lilo supplementar, sel'á applícado ás des· 
pezas mais urgentes, declaradas na dernons
traçM (\Ue a.cumpanhot1 a pl'oposla de 30 de 
Agosto deste anno : menos a qrntnlia que se 
destina para a inslrucçllo publica, e reduzida á 
ül:000$ sómente a que se pede para a casa 
da moeda. 

« Art. 3º. Ficl'lo revogadas, etc. 
« Paço da camara dos deputados, em 6 de 

Setembro de 1833.-0abnon. n 

Vêm á mesa, e sno apofadas as seguintes 
11m~ntlas: 

« Art. lº. As contribuições qne ale hoje têm 
sido privativas de urna ou algumas provincias 
sómente, ficno extensivas á todas as outras 
onde se derern e.s mesmas circumstancias de 
que ell;,s pro~Qm,- Alves Bra1wo, » 

cc Art. 2º. Cobl'ar-se-ha de hoje em dianle 
ó¼ sobre o valor de quaesquet· mercadorias 
nncionaiis ou eslrangeirns que se venderem a 
retalho dentro elo imperio; as aguas-ardl!ntes, 
vinho~ e oulrns bebidas espiriluosas; as essen
cias, perfumes, oleos e aguas :;iromatic;:;.s ; os 
qnaclros, estampas, papel pintado, espelhos, 
caixas l\e musica, flores de pena 0:1 pano, en· 
foites de cabello lmmuno, gnlôes e canulilhos; 
as cons,:;rvas, confeitM·ie1s, fogos de arlifüio e 
armas de qualquer natureza ; moveis de mogno, 
pé.o '<>elim, jaspe, marmore ou alabastro ; os 
trastes de tartaruga, perolas on pedras pre
ciosas falsas, metal domado, prnleado ou cas-
quinha pagarM 30 º/.,, -

« ArL liº. Fic:i.o e\eyados ao dobro . os di
reitos e contribnições !!eg;uil1les; o imposlo do_ 
pharnl, da junta conm1ercial, taxa dos coneios 
que se esteni\eráõ lambem aos pedodicos; os 
novos, e velhos direitos úa chat\cellaria ; os emo
lumentos da provedol'i,1 mór ; dos ofíicios, qlle 
passarão para a fazenda nacional ; os dos as
signados tias lllfom!egas; H~ m~lriculas dos 
,. ur~us juridi~<.JS que !;t: c~l~iH.ieráõ Lu1ub~m Á/i 

3~ 
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escolas· medicas; a decima dos legados e heran
ças; os novos e velhos direitos dos officios ; as 
visitas da saude ;' os passaportes e emolumenlos 
das secretarias do governo ; e ficão elevados ao 
triplo os sellos das mercês, a taxa do papel, 
impostos, e emolumentos da policia. 

,e Art. 4º. O ministro da fazenda fica auto
rizado a dar todas as instrucções necessa rias 
para a boa arrecadaçM, e fücalização dns rendas 
acima; assim como ~ ernittir na circ11l::içilo 
até a quantia de 2,000:000$ e111 bilhetes do 
thesouro, com prazo quando muito de um anno, 
os quaes serão recebidos em todas as reparti
ções publicas em pagamento ela parte agora 
augmentada dHs antigas conlribuiçües, e das 
novamente criadas ou eslendiclas á todas ns 
provincias. . 

« Art. 5º. Igualmente fica autorizado o mi
nistro da fazenda a marnlur abater 5 º/0 de todos 
os pagamentos que se fizel'em nas repartições 
publicas aos empl'egados da naçilo, ou do go
verno em serviço effc•ctivo, ou seus agraciados 
com mercês pec1rniarias, que tiverem por anno 
mais de 400$; e assim lambem a imprimir • 
apolices de 20$ até 1:000$ µara p:igamenlo 
ria.o só das dividas anteriores a 1826, como 
tambem de todas aquellas de tempos posteriores 
até hoje, e daqui em diante, que nascerem de 
ordenados, tenças, pensões, soldos, gratificações, 
subsidius, etc., que nào livel'em sido, ou que não 
forem reclamados no tempo do seu vencimento, 
ou até o dia de se fecharem nas thesomarias as 
contas do anno em que fo rem devidas para 
proceder-se o balanço aun ua l. 

« Art. 6°. Fic1lo revogadas ledas as leis e 
disposições em contrario. 

« Paço da eamara, em 25 de Setembro de 
1833.-.iJJ. Alves lJranco.» 

« A decretar-se ernpreslimo de qualquer 
sornn1a que seja, determine-se que seja con
trahido no paiz.-P. da Jlciya.-S. R.n 

ORDEM DO DIA 

Entra em 2• discussno a proposta do go
verno para contrahir um empreslimo parn 
occorrer ao deficit do corrente anno financeiro, 
com as emendas da commissão, e voto sepa
rado. 

· O SR. HENRIQUES DE REztNDE propõe que o 
parecer da commiss1lo seja o que entre· em dis
cussão. 

O SR. PRESIDENTE diz que na.o tem ·lugar o 
que o Sr. deputado propõe, porque o que está 
em discussão é a proposta do governo, e que 
quando se tratar da votação, ent.il.o se proporá 
o parecer, ou o voto separado. 

O Sr. Henriques de Bezende discorrendo 
sobre a materia, é de opiniãO que a proposta 
da illustre commissAo é muito sufficiente para 
supprir ás despezus ; e dir. que vota contra o em-

pt·eslimo, n·ão por que elle deputado não queira 
dar ao governo todos os rneios que elle ne
cessita ; e conclue daclarando que vota pelo 
parecer da commissão. 

O Sr. Lobo de Soi,za. diz que está resolvido. 
a votar pelo parecer da commissão e nunca 
pelo voto separado, pois que os eínprestirnos 
slJ.o funestíssimos ás nações, que se hahituão 
a contrahil-os, ainda que em alguns casos elles 
tenhao concorrido para salvar a honra e . a 
liberdade de alg11mas naçües. 

O Sr. Baptista Caeta110 diz que tinha pe
dido a palavra, nM para foliar sobre a pro
post,1, porque n[lo tem os precisos conheci
mentos fin anceirns, nrns sim para responder 
ao que ha,ia dilo um Sr. deputado sobre as 
barreiras : que como mineiro deve declarar á 
esta crrnrnra, que todos elles pDgào as despezas 
cp1 e se fa'l.ern com as estradas, as quaes não 
são feitas á custa deis rendas publicas, e sim á 
custa dos min eiros que pa[\ão ; não se diga 
pois qne a lei das hnrrein1s é defeituosa, diga-se 
que o governo errou sobre o rnethodo de a pôr 
em execução : que portanto o,; mineiros pagão 
e paga.o com muito boa vontade. 

Diz mais o ill11stre deputaJo, que o ren
dimento ela port.1gem tem sido de 40 a 
50:000$ e conclue declarando que o·s mineiros 
pagao porq11e sao mais obedientes á lei, e não 
tiverno juiz<;s de paz, qne lhes diss.::ssem, que 
se oppuzessem á ella e nao paguem, como acon
teceu a respejto do povo da Praia Pequena, 
cujo juiz de paz havia í11f111irlo par:1 que elle ni'ío 
pagasse porque er;;. um caramuni ; que final
lllt!n lese rest1'Ínja à lei e então cla~1ui a 4 annos 
haveráü estradas melhornd~s. 
· O Sr. Cunha. Mattos diz qne havendo a ca

mara dado com tanta prodigalidade, como se 
quer, que não haja um defic,'.t ; necessariamente 
ha de existir ; que alguns Srs. deputados 
qu erem que se snspenda as obrns das eslradas 
como por exemplo o canal ela Pavuna ; mas 
r1nc elle deputado di1. que fazendo-se islo, 
ficará perdido todo o trabalho a lé alli feito, e 
o dinheiro, que se tem gasto : que alguns 
Srs. deputados se lembr1lo lambem de contri
buições, ás quaes sao muito bom;, rnas quando 
chegar a occasiilo de se pagarem, é que entGo 
se verá os embaraços que se ha de enconlrar, e 
conclue o illuslre deputado declarando, que 
Lin lrn pedido a · pahvrã fflo sómente para res
ponder áquelles senhores que querem que fique 
em abandono as obras publicas . 

O Sr. Hollanda Cavaloanti diz qne deve ma
nifestar ao Brazi l inlei ro os motivos que o levão 
a dar o seu voto : entende pois, que deve passar 
a proposta do ministro d,1 fazenda, porque a 
camara deve habilitar o governo pa ra sustentar 
o credito publico ; pela demonstraçat:1 pois, qne 
apresenta S. Ex. o Sr. ministro, na.o se lhe 
póde contrariar a existencia rfas dividas e a 
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necessidade qne ha de fazer essas despezas e 
que aindu elle flf;o tem inclui do tudo: q11anlo 
mais se quizer demornr o p~gamento dns nossas 
dividas, muito mais ellas setão augmentadas, o 
que na.o acha muito bom. 

O illustre orador depois de ter feito rnuitas 
observações, continua dizendo, que se acaso se 
não habilitar o governo para manter o credito 
publico, a nação será victima de q11alquer 
facção, o r{ue é necesssrio ter bem na lem
brança ; não dcnionsln,rá nlli as f;iC\:üe.s que 
têm aff!igirlo o Brazil pun1ue tem sido unrn e 
a mesma debaixo de diffel'eules nomes ; pois a 
11ossa si!uaçilo polilica e:xige toda a dignidade e 
a naçllo brnileira nllo se deve .:ipresenlar na 
Europa, nem como misel'avel, nem como re
querente : e p"rgunb o i!!m,tre deputudo com 
que meios isto se li,, de fazei' ? E conti1wa de
clarando, que talvez tenha de ir alguma pessoa 
fazer cumprimento aG govel'no de Portngal ; e 
é portanto necessario habilitar o poder exe
cutivo p<1ra repellir as facções que dominão no 
interiol' do Bra%i1 e livrar os cidadãos brazi
leíros dos incommodos que soffrem com o 
serviço que fazem nas guardas naciorn1es. 

Depois de ter disco1-rido lai'1;nmen(e sobre a 
mataria, conc!ue votando a f~tvor do cmpres
timo e do voto sephrado, poe ser o mais amplo. 

O Sr, Castro e Silva em um longo discurso 
sns!enla o parecer da commissao, fazendo 
varias observaçOes sobre asna doutrina, e res
ponde ás observações de alguns Srs. dcptitados. 

Por ter dado a hora fica adiada a <lisc11ssrt0, 
e o Sr. presidente dá para ordem do dia 26 de 
Seten.,bro a mes111>.1. da presente. 

Levanta-se a sessão, ás 2 horas e 20 mi nulos. 

PRESIDENC!A DO sn. LIJIPO DE ADHEU 

SuMMAmo.-Expedienle.-Orde:rn do clia.
Pro1wsta da governo ((Ót·úu:lo ttm crecfüo de 
,t 600,000.-Ad-iamento da d1'.seussão pelei 
hora. 

A's 10 ho1·as e dez minutos, occupl1 o Sr. 
vice-presidente a cadeira, feita a chamada, 
achao-se presentes 61 Si·s. deputados. 

Faltão com causa participada os Srs. Moura, 
Sebastião do Rego, Ernesto, Araujo Lima, 
Paula Araujo, Barreto, Junqueira, Siroões e 
Vasconcellos; e sem ella os Srs. Alves Pontes, 
Paraiso, Paula Albuquerque, Andrade Lima, 
Pereira de Brito, Paes de Andrade, Corrêa Al
buquerque, Rebouças, Lino, Manoel Amaral, 
Mendes dos Santos, Pinto Coelho, Lemos, Go
mes <la Fonseca, Ribeiro de Andrada, Pereira 
Ribeiro, Paes de Barros, Toledo, Ribas, Mon-

teiro de Barros e Lacerda ; e por se retirarem os 
Srs. Torres ele V «sconcellos, Pereil'a de Car· 
valho, Soares da Rocha e Ferreira França. 

EXPEDlEN'l'E 

O SR. SEcnETAR10 lú os seguintes oflié:ios 
Do ininislro ela marinha, transmitlindo não 

só a copiu do decreto de 18 do corrente, pelo 
qual a regencia, em nome do Imperador, houve 
por bem conceder a D. Anna Barbosa de Jesus, 
viuva do 1° tenente gradlrado, patrao-mór, que 
foi deste por to, Felippe Antonio, a pensil.O cons
íanle do mesmo decreto, pelos motivos nelle 
exarados~ mns lambem o requerimento, docu
mentos e informações originaes qu(! servirão 
de base á semelhante concessM. - A' com
missão de pensões e ordenados. 

Do ministrn interino da justiça, satisfazendo 
ás infol'mações que com urgeJJcia se pedirão 
ácerca da reunião de alguns juizes de paz em o 
paço imperial desta cidade, em a noite de 21 
do corrente. 

O SR. SEcJJ.i;;l't..R10 declara que estes papeis 
vão á secretaria para ser presente á quem fez a 
l'eqnisíção. 

O Sr. Fel'reira de Mello pede a palavra 
e diz , que á visla do que havia lido, ludo 
linhn sido uma miserave! entremesada, a 
qnal só póde produzir algunrn alteraçll.o no 
socego p11bl"ico e nos amante,, da ordem ; e que 
pdo conteúdo daql\elles p.ipeis se via a neces
sidade, que ha de um novo tutor; e que os 
juízes de pa1., tinhãCl marchado fóra do cumpri
mento dos seus deveres, e muito mais o juiz de 
par. Paulo Fernandes Viann.:\, que dedarára 
haver ido ao paço, menos como juiz, do que 
como creado, o r1ue se prova, que este creado e mais ?ralico no exercicio do creado de 
servir, que no de juiz de paz; e çomo elle depu
tado fôra · portanto o que pedira estes docu
mentos, requer que em lugar de elles irem 
para a secrelal'ia vão, para a commissi.o de 
constituição i e havendo outra comi;nissão a 
respeito do tutor, vão tambem á essa com
inissão. 

Conclue o illustre deputado dizendo, que um 
homem encarregado da educaç,l\o do nosso 
joven monarcha, é aquelle que lhe está intro
dL1Zinào no anímo um terrot· panico, e envol
vendo-se em negocios po\iticos; e que bom 
~eria que nesta casa houvesse uma commissllo 
de doudos, porque havia de req11erer que estes 
papeis fossem igualmente remettidos li esta 
commissào. 

O Sr. Henriques de ltezenda diz que se havia 
tratado o caso con10 entremesada, mas elle 
deputado declara que o nao é, e antes julga 
um caso bem serio : e se a educação do nosso 
joven monarcha continuar assim como tem 



Câmara dos Deputados - Impresso em 13/01/2015 14:43 - Página 2 de 2

284: SESSÃO EM 2G DE SETEMBRO DE 1833 

continuado, elle nllo poderá fazer a felicidade 
da nação brazileira, e de certo isto não é uma 
cousa indifferenle. 

O illustre deputado admira-se ao ver que 
um juíz do Engr.nho-Velho, e outro que estava 
na Praia Grande, sentissem logo que havia 
rusga ; e vota para que estes docnmentos vll.o 
á uma commissno especial. 

O Sr. Carneiro da Cunha. diz que não 
approva que vá á uma com missão especial, 
porém sim á commissno de constituiçuo, como 
havia requerid<> um Sr. deputado; n!l.o acha 
pois muita culpa nos juizes de paz, e sim no 
tutor, porque o mal todo nasce do ijStado em 
que se acha a cabeça do homem, que n!l.o tem 
toda squella capacidade administrativa que 
deve ter; e ü1nbora o seu coração seja bom, 
elle tutor sempre se julga estar acima de tudo 
quanto é lei ; que emfirn elle está em suspeitas 
com ó governo, e o governo ntlo póde ter con
fiança nelle. 

O Sr. Costa, Ferreira. diz que é membro da 
commissao de constituíçao, mas que não sabe 
o que vao lá fazer estes papeis ; e entende que 
isto deve irá commissl!.o de justiça criminal ; 
e conclue declar.:,ndo, que vota para que este 
objeclo n!l.o vá á commiss!l.o de constituiç!l.o. 

O Sr. Montezuma. diz que níio se achava na 
casa quando se leu o expediente, e por isso 
deseja saber o conteúdo dos documentos em 
questão, e é preciso que toda a camara tome 
conhecimento dti. sua materia; acaba de vct· 
que é uma somma immensa de documentos, 
e nào sabe á que cornmissao elles devem ir; 
portanto é de parecer que haja nisto toda a 
pl'Udencia e os doeu me ritos se deixem sobre 
a mesa, afim dos Srs. deputados pode1·em 
examinai-os e se praticar o mesmo que se pra
tica com as representações; lembra pois ao 
illustre deputado autor do requerimento, que o 
governo nll.o tem dormido; elle galopa, e galopa 
de tal fórma, que vai abrindo caminho, que 
De'.ls sabe onde chegará? O governo tem dado 
por: páos e por pedras, e nada tem deixado ao 
poder judicia rio: existe naquella casa quem 
tanto insultou a um velho digno de respeito, 
por tantos titulos ; porém se elle estivesse pre
sente entil.o lhe responderia. 

Depois do illustre deputado ter feito mais 
algumas refleXões, continua dizendo que um 
dia virá em que se saiba o que na realidade 
aconteceu; e lembra á camara, que a situaç!l.o 
da tutor é bem tri;;te, porque se elle tomasse 
conhecimento de urna denuncia, di1·-se-hia-está 
tloudo ;-e se nil.O tomasse conhecimento entil.o 
dirião--'-o tutor é indolente e n:i.o faz o seu dever ·; 
-se acaso se proseguisse neste: modo de dis
correr, nenhuma força se poderia dar ás autori
dades publicas, que lêm por base a nomeaçil.o da 
assenibléa geral: e respondendo a um Sr. depu
tado que dissera que o governo nno confiava 

no tutor, e o lL1tor n!l.o confiava no governo, de
clara que a cainara dos deputados i10.o havia de 
ser o juiz neste caso, pois que ella nem pode 
demittir o minislerio, nem a regencia; e portanto 
quem melhor o poderá julgar ha de ser a 
naçllo. 

O illustre orador conclue o sen discurso 
defendendo a conducta .do tutor, e declarando 
que elle é um bom servidor do estado, e um 
homem gene\'QSO e magnanimo; e que vo\a 
pois para que fiquem sobre a mesa os papeis, 
e nà.o vão á commiss!l.o alguma, sem que pri
meiramente se informem os Srs. deputados 
sobre o conteúdo delles. 

O SR. CusTODIO DIAs vota para que vá á 
com missão. 

O SR. V1cE-PRESJDENTE tendo proposto á vo
taçno se acaso estes t!ocnmentos devem ir á 
commiss1\0 de constituiçao, decide-se que sim. 

O SR. SECRETARIO continua a ler os seguintes 
officios : 

Do ministt·o da fazenda, devolvendo o re
querimento de João Pedro de Souza Cruz, com 
as informações sobre el!P. exigidas.- A' secre
taria para ser presente, á quem fez a requisição. 

Do secretario do senado, participando que 
por officio dos ministros e secretarios de estado 
dos negocios da guerra e do imperio, na data 
de 18 do corrente, foi communicado ao senado 
que a regencia em nome do Imperador, s.anc
cionou as resoluções da assembléa geral, appr,,
vando a pensao annual de 3!i0$, concedida por 
decreto de 23 de Maio de 1829, é. D. Edeltrudes 
Maria Arnulia de And1·ade, e antorisando o 
director de qualquer dos cursos · jurídicos do 
irnperio para adrnillir a Antonio Alves da Silva 
Pinto Filho, bacharel em leis pela universidade 
de Coimbra, á fazer acto das materias cio 5° 
rnno. -Fica a cnrnara inteirada. 

Lê-se a redacçno da lei do orçamento do 
anno financeit·o de 1834 a 1835. 

O SR. ERNESTO participa, que por incommo
dado deixa hoje de cornparecer;-Fica a ca
mara inteirada. 

ORDEM DO DIA 

Ao meio dia occupa a $r. presidente a 
cadeira, e continua a 2• discuss!l.o da pro
posta do poder executivo sobre o credito ;:up
plementar, com as emendas apoiadas na sessão 
anterior. 

Vêm á mesa e é apoiada a seguinte emenda: 
" A contribuição de 6$ nos cavallos de sella 

nas capitaes das provincias do Rio Grande do 
Sul, de S. Paulo, do Rio de Janeiro, da Bahia, 
d.e Pernambuco e do Maranhll.o ; e de 3$ nas 
capitaes das outras províncias e nas villas, cuj:i. 
população execeder de 500 fogos para cima, -
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A conti-ibuiç!lo de 3 °/, em todos os ordenados, 
subsidias, soldos, pensões e aposentadorias que 
excederem de 400$ para cima, salva a redacção. 
- Carneiro da Ounha. " 

cc A despeza com a illurninaçl!.o das cidades 
das capitaes de todas as províncias do imperio 
set·á d'ora em diante feita pelas camaras nrn
nicipaes das mesmas, que ficao autorisnd:is 
para estabelecerem uma taxa sobre os habi
tantes das ditas cidades para esse fün.-Oai·
nefro da Cunha. " 

Tan1bem vem á mesa e é apoiatla a se
guinte emenda:. 

« Que seja votado sórn ente credito su pple
mentar para occorrer ao defieít das despezas do 
interior, ficando adiado o que respeita ao deficit 
externo.- FerreÍ?'a dct 1le1'ga. " 

Dando a hora, fica a discussão adiada . 

O SR PRESIDENTE dá para ordem do dia 27, a 
mesma do dia antecedente. 

Levanta-se a sessão t\s 2 e 1/2 dr. tarde. --
PRESIDENG!A DO SR. LIMPO Dll ABP,EU 

SuMMARJO, - Expediente. - Ordem do dia. -
Proposta do go·uerno abrindo wn 1Jr·erl-ito 
de .í: 600,000. - Disc1l?'sos dor; 8rs. Ai·aiifo 
Viani~a (rninistl'n <la Íll'l.endH), Otmlm 11'Io.tioa, 
HoUanda Cavalcanti, Va.,concellos, Alves 
Branco e Ca!rnon. -Adiamento cfo discuasão 
pela ho?'a. 

A's 10 horas e 1/4, feita a chamada, compa· 
reccm 65 Srs. deputados. 

Faltao com cat1sa participada os Srs. Moura, 
Araujo Lima, Barrete>, J1mqlleira, Simões e Val
lasques ; €: sem ella os Srs. Alves Pontes, Pa
raiso, Paula Albnquerq11e, Andrade Lima, Pe
reira de Brito, P1.1es de Andrade, Corrêa de Al
buquerque, Rebouças, Lino, Baptista Caetano, 
Mendes dos Santos, Pinto Coelho, Lemos, 
Gomes ela Fonseca, Martim, Paes <!e Barros, 
Toledo, Sá Ribas, Rodrigo, Fernandes de Vas
concellos; e por se retirarerr,, segundo par
ticiparao, os Srs. Torres de Vasconcellos, 
Guerra, Carvalho, França e Soares da Rocha. 

E' lida e approvada a acta da sess/10 antece
dente. 

EXPEDIENTE 

O Sa. 1° SECRETARIO, lê os seguintes offir:ios : 

Do ministro da fazenda, sujeitando á appro
vaçâo da camarn a aposentadoria concedida a 
José Pereira de Andrade, escrivão do meirillho 
da intendencia da villa do Principe, na pro
víncia de Minas Geraes.- Vai á cornmissao de 
pensões e ordenados. 

Do secretario do senado, acompanhando uma 
propoc;içã0 deste, tendente a disµensar o ba
ch arel Caetano Alberto Soal'es, do intel'sticio 
exigido pela lei para obter carta de naturali
sação. 

Dispensada a impressM da proposição, fica 
esta para entrar na oruem dos trabalhos. 

São remettidas á commissao de constituição 
as representações que á camara ~irigirlio Ma
noel Elias de Moura e os cidadãos da villa e 
termo de S,rnlo Amat·o di,s Brotas, da província 
de Sergipe; assim como á de petições um re
querimento de Jo"quim José Monteiro da Silva; 
e á mesa outro dito de l\fanoel José Pereira da 
da Silva. 

Lê-se o seguinte requerimento : 

<< Requeiro que se recomrnende ao governo, 
que ma nde vir por inlermedio do r:onsul brazi
leiro residente e,r, Pürl11gal, os doCLu1entos ne· 
cessarios para se prncede1· como determina o 
arl. 7º do tit. 2º da constituiçno do imperio, 
áce,·ca do procedimlmlo ele quatro officiaes do 
exercito brazileiro, qtie se ach,:vil.o com licença 
em Portugal e que militarão debaixo do com
ma ndo do dt1qL1e de Brngança.- Carnefro da 
Gtmha. )> 

O Sr. Carneiro da Cunha diz que ha quatro 
ol'fit:iaes br,1iileiros que acceitar11o emprego no 
servi,;.o de Pot·ttigal e que nM é portanto justo 
q11e elles continuem a receber soldos pngos pelo 
Bl'àzil e por isso req11e1· que se ponha em vigo1· 
o arti6o da constituição que determina que 
aquelle individuo que aceitar qualquer emprego 
em paiz estrangeiro, perde aquc:lle que tiver 
no impel'io, ele. 

Este requerimento sendo jnlgado discutido, 
é offereciclo á votaçlio e approva-se. 

O Sr. !Ienri4,;i.es de :aezende diz que tinhão 
ido hontern parn a corrnniss&o de constitniçl!.o 
os paµeis que o ministro envíára sobre os acon
tecimentos que liverl'.\O lugar em a noite de 21 
parn 22 ; e requer qull sejam rernettidos á 
mesma cornrnissão todas as representações das 
camaras municipaes contra o tutor de Sna 
Magestade Imperial. 

O illustre deputado manda á mesa o seguinte 
t·equei·imento neste sentido, o qual sendo dis
cutido, nllo é approvado : 

• Requeiro que se remetUto á commissAo ile 
conslituiç:10 com os papeis t·emellidos pelo mi
nistro da justiça a respeito dos acontecimentos 
da noite de 21, todas as eepresentações das ca
maras relativas á rernoçao do tutor de Sua 
Magestade Imperial .-Henriques de Rezende. li 

PARECERES 

" Foi visto na commissao de estalistica a re
preaentaçil.o dos moro.dores do arraial de Ca. 
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mandocaya, termo da villa de Pouso Alegre, 
província de Minas Geraes, em qnP representM 
á esta augusta ~~ma ra se achar aquclle arrni ,11 
nas circumslanci;)S de dever ser elevada á villa, 
por já conter para mais de 1.800 fogos. 

« A commiss::to á vista das razões expostas, 
julga altendivel a representação dos supplicantes 
e por isso deve se lhes deferir, e offerece â con
sideraçlio da camara a seguinte resoluç!lo : 

« A assembléa geral legislativ,l resolve : 

1c Art. l°. Fica erigida em villa com a deno
m inaç110 de villa de Carnandocaya na província 
de Minas Geraes o arraial do mesmo nome, 
conlenclo seu lermo o districto que compre
hende a sua fre~ueiia. 

« Art. 2º. Os habitantes da nova villa só· 
mente principiaráõ a gozar da independencia 
dos antigos districtos, depois que fizerem á sna 
custa a casa da camara municipal, a cadêa, 
julgada snfficientemente, por inspecção do com-
petente juiz de direito. • 

c1 Art. 3°. Ficlio creados todos os oflicios ne
cessarios. 

« Arl. 4.º Fic:J.o derogadas todas as leis e 
mais disposições em contrario. 

« Paço da cam ara dos deputados, em 27 de 
Agosto de 1833 .- G. G . .M. de Mcndonça.
L11iz .Augusto JJ-!ay. i, 

« A 3" commissno de fazenda vio o requeri
mento de Augusto Can<lido da Silveira Pinto 
e Jol\o Antonio da Matta, que prometlendo to
marem a empr~za de apresentarem sobn a 
scena no theatro Fluminense, uma magnifica 
companhia comica italiana, bem como um 
corpo de baile pantomimico pedem que o go
verno os auxilie com duns loterins annuaes. 

« A cornmissâo entendendo, que as compa
nhias comicas compostas de estrangeiros 1111.0 
silo faceis de se moverem sem grandes van
tngens para paiies estrangeiros, principalmente 
em tanta distancia corno o Brazil; e obser
vando que os governos illuslrados coslumão 
proteger os theatros concedendo-lhes tumbe m 
o producto das loterias, c11ja natnreza tem al
guma analogia com o dos lhea!ros; tem a honra 
de submetter á consideração da camara o se
guinte projecto de resoluçilo : 

« A assembléa geral legislativa resolve : 

" Artigo unico. O governo poderá conceder 
até duas loterias ànnuaes nesta côrte, ein ía vor 
do theatro, em cuja scena se representarem 
peças de cantoria italiana, para o que ajustará 
as condições convenientes. 

« Paço da camara dos deputados, 23 de Se
tembro de 1833.- Luiz Oa.valeanti.-.Manoel 
Amara.l.- B. Lobo de .Souza. ,, 

Adiado por· se pedir a palavra sobre a sua 
materia, 

« José Joaquim Boi'ges e outros proprietarios 
de fabricas de velas de cebo nesta côrte, pedem 
declaração da terminação legislati va contida no 
§ 2º do alvará de 20 de Outubro de 1812 em 
virtude da qual silo os supplicanles compelidos 
a p,igar o imposto de 12$800 denominado do 
banco. 

1, A commissão de fa.:enda entende que, não 
duvidando o governo como prova o mesmo 
supplicante da litteral inlelligencia da mencio
nada di,posição legis lativa cum pi-e aos suppli
canles, se se julgito lesados em seus direitos, 
recorrerem ao poder judicial á quem compete 
taes decisões. · 

cc Paço da camara dos depntados em 23 de 
Setembro de 1838. - Lobo de Sou.ia. - Luiz 
Cavalwnti. - M. A 1narai. " 

Approvada. 

,e A com missll.o de estatistica, tendo em vista 
a proposta da commissãD dos conselhos geraes 
desta camara e do presidente em conselho da 
pl'ovincía de Sergipe, julga a commissão que 
se devem crear na mesma província as se
guintes vi1\as, para o que offerece a seguinte 
resoluço.o : 

« A assembléa geral legi~laliva resolve : 

« Art. lº. A povoação de Santa Luzia da 
prol'incia de Sergipe, que deix:ou de ser villa 
pela cre:>.r;ão da vi lia consliluciona\ da eslancia, 
fica restituída á sua cathegoria. Set1 termo 
é dividido pela 1mrneiru seguinte : pri ncipia o 
rio Tuymeritn , rio Real abaixo com toda~ as 
suas voltas até á barra do Piauhy, daq ,ii pro· 
curando rumo direito a estrada do Ar<.1tiquiba, 
seguindo pol' elle até o riacho do Limoeiro. 

« Art. 2º. A povoação de Nos,;a Senhora da 
Purificaçao da Gapella, fica erecla elll villa. 
O seu tern10 é dernareado da maneil'a se
guinte : pz·incipía do do Sergipe n o lugar 
onde faz barra o riacho Caipe, rumo di
reito á nascença do riacho Manissaba, e por 
este abaixo até chegar á estrada publica, que 
segne da capella para Divina Pastora, seguinào 
deste ponto pela dita estrnàa para o engenho 
denominado Piranhas a entrar no rio Serire, 
e por este acima até a passagem do caminho 
que segue do pé do banco para o engenho de
nominado Oiteiro, deste se~uirá a estrada real 
que vai para o engeuho Curnbe, seguindo a 
mesma estrada que passa pelo engenho 
Palma alé o engenho Genipapo e deste para 
a estrada real, que segue para o engenho 
Cambui, alé á C$(rada que segue para o en
genho Canabmva e por esia estrada para a 
demissíl.O da Japaraluba-mirim subindo por 
este acima até á passasem denominada Peri
peri na estrada que dá missllo da J aparatuba 
pata as ladeiras e pela mesma estrada até o 
rio Puxim, seguindo pm este acima até sua 
nascença, e desta a rumo direito á c.abeça da 
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barroca do Taúa, e deste ponto seguirá a es 
trada acima que vai para o Campestre, e desta 
estrada acima até á fazenda denominada Ca
beça da Onça, ficando esta para o novo termo, 
e dahi seguit·á pela estrada que vai para o ce
milel'io, seguindo a mesma eslrnda :ité as 
Lages, 5ilios novos a encontrar a divisão da 
freguezia de S. Pedro do Porto da Folha, e por 
esta divisno alé chegar ao rio Sergipe, aonde 
finda; 

,, Art. 3.° Ficuo den"ogadas todas as leis e 
mais disposições em contrario. 

,e Paço da camara dos deputados em 4 de 
Setembro de 1833. - G. Getulio .M1Jnteiro de 
.Mendonça. - A. J. da Veiga. - Luiz Aii
g11,sto .iJfay. i, 

Approvaçlo o parecer vai a imprimir a resa· 
luçiío. 

« A' com missão de jL1stiça civil foi presente 
o requeri rnento do desembargador Caetano 
Ferraz Pinto, aonde o supplicante allegando, 
que tem prestado bons ~erviços por espaço 
de 20 annos em diversos lugares na carreira 
da magistratura, o qne prova com os do
cumentos que apresenta ; conclue pedindo á 
assembléa geral a sua reinlegrnção no lngar 
desembargador da relação desta provinci,1, 
no qual. foi aposentado. A cornm issão acha 
que os documentos apresentados pelo sup
plicante for.em honra á sua conducta publica ; 
e é rle parecer, (julgando que o pedido não 
cabe nas altl'ibuições da assembléa geral), 
que com elles o supplicanle requeira ao go
verno, a quem tacs documentos não forão 
presentes, para que á vista destes o mesmo 
govemo lhe ddira com a justiça, que é de 
espernl'-se. 

" Paço da camara dos deputac\os, em 3 de 
Setembro de 1838.- José Ceam·io ele JJ1lirancla 
Ribeiro.- Antonio llforia de 111otti·a. >, 

Adiado por se pedir a palavra sobre esta ma
teria. 

« O conselho geral da provincia da Parahyha, 
representa, que tendo exigido da j11nta de fa
zenda daquella provincia os documentos 01'i
ginaes, folhas, linhas e mais papeis qne ve
rifiquem a legalidade e moralidade das despezas 
feitas, contempladas no balanço da mesma 
junta, esta IIJ'os nil.o qLlizera 1·cmettcr, corno 
devia por ext'CllÇ1lo dos al'ts . l.05 c 106 da 
lei de -4 de Outubro de 1831 ; e que rcprc· 
sentando contra essa recusaça.o ao governo, li· 
vera a decisno constante do aviso de 19 de Ou· 
tubro de 1832; a saber: que com quanto os 
referidos artigos da lei ordenem que as j1rntas 
da fazenda aprE:sentem os documentos res
pectivos aos orçamentos, com tL1do nil.o se en
tende que elles deverao sahir dos !'espectivos 
archivos, cartorios, ou secretarias por ser in· 
çonveniente ao necessario expediente, e boa 

guarda de taes doeu mm tos e livros; e contra 
esta decis/\o, que representa o conselho geral. 

" A commissüo comquanto reconheça na de
liberação do mesmo conselho o interesse pela 
fi:;calisação <las rendas publicas, á vista da lit
teral disposição da lei, todavia, como ao poder 
executivo cumprn execulat" as leis, dan.do os re
gulamentos e esclarecimentos necessarios; en
tende ser razoavel a decisão do ministro, in
se1fa no aviso de 19 de Outt1bro de 1832, por 
quanto não recusando a junta da fazenda a 
apresentar os referidos documentos, e sim ao 
modo pratico de o fazer, e nilo ficando coarctada 
a autoridade do conselho, de mandar por uma 
commissão de seus mernbros ás estações pu
blicas ( .:!orno até é pratica constante d'esta au
gusta camara) ex:iminar os papeis, livros e 
documentos para os pt·ecisos esclarecimentos, 
conciliando-se desl'arte as attribuições dos 
conselhos com os deveres a que são obrigados 
os empregados responsavei:; pela guarda e ex
travios dos documentos, livros e mais papeis 
existentes nos arnhivos das differentes repar· 
tições publicas. 

" E' por tanto a comrnissão de parecer, que 
pelo intermedio do governo se responda á 
aquelle! conselho na conformidade acima pon • 
derada. 

" Paço da camara dos deputados, em ... de 
Setembro de 1833.- Vallasques.- Henriques 
ele Rezende. " 

Adiado por se pedir a palavra ácerca delle, 
e requerendo-sia urgencia parn entrar em dis
cussrw, não é a mesma approva,ta. 

" A commiss:10 de diplomacia examinc,u o 
requerimento de Rny Germak Pussülo, em que 
pede se lhe ma11'1e pagar a differenç,l do 
cambio que lhe não foi contadu no pagamento 
do seu ordenado como consul deste irnperio em 
Angola. 

« A commissll.o attendendo, que ao governo 
compete a execuçao do decreto de 23 d& Ou -
tubro do anno praximo passado, pelo qual se 
autorisou o pagamento de quaesquet· recla
mações justificadas, da 11atureza desta que faz 
o objecto da presente snpplica ; é de parecer 
que se declare ao supplicante que recorra á 
quem compete, usando dos meios que as leis 
lhe offerecem. 

" Paço da camara, 18 de Setembro de 1833. 
- Cldmon.-Al'm\jo Li1na.- E. F. França. >> 

E' approvado. 

ORDEM DO DIA 

Continua a 2' discussao da proposta do poder 
executivo -sobre o credito supplementar, com as 
emendas apoiadas nas sessões antecedentes. 
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O Sr. Araujo Vianna (ministro da fazenda) · 
enceta a discussM fazendo varias observa
ções sobre a materia e res ponde ás objecçôes 
de alguns Srs. deputados, declarando que nl\o 
estando o governo aulorisado para suspe11der 
as despezas, a que nll.o chega a receifo, por isso 
tinha pedido um credito supplementar. 

O Sr. Cunh~ Mattos falia contra l\ doutrina 
da emenda do Sr. Carneiro da Cunha, a 1·es
peito da contribuição sobre os ordenados dos 
empregados publicos, pretendendo demonstrar_ 
que ellas quando se impuzercm, devem ser a 
todas sem exceµçllo de pessoa, porque só assim 
estariM na letra da constituição. 

O SR. CARNEIRO DA CuNHA sustenta a douh·ina 
da sua emenda. 

O Sr. Hollanda Cavalcanti diz que tinha 
ouvido algumas reflexões, e posto a intenç1!.o da
quelles senhores que as pronunciár:i.o, seja.o 
muito boas, cllas sll.o subversivas da ordem na
tural ; constantemente se diz naquella casa 
que a operaçlio de credito nrto é boa e se olha 
para ella, como atterradora. 

O illustre orador continua a rnstentar a sua 
opiniao a favor do empreslimo. 

O Sr. Vasconcellcs falia nesta materia àe
clamndo, que huntem tinha mostrndo que se 
de\·e 11diar a amortizaç!lo da nossa àivid,1 ; e 
M.o contrahir semelhante empreslimo; pois 
contrahir um empreslimo a 50 °/. para pagai· 
um outro emprestimo a 80 "/0 nM abona 
muito a nossa razllo e o nosso credito, e por
tanto se deve adiar em as circumslancias em 
que nos achamos o pagamcnlo da nossa tlivida 
ex.terna, porque está conhecido o interesse que 
o governo hadc ter em adaptar o expediente 
lernbrndo. 

O Sr. Alves Branco rli·r. que a, increpações 
feitas ao ministerio de 1832 nno sno sen:i.o nlhas 
do odio entranhado do SL·. deputado, e por isso 
nao lhe responde ; mas corno elle deputado 
tem sido envolvido, sempre quer dizer alguma 
cousa á este respeito. 

. O illustre deputado falla sobre as contas de 
varias thesourarias e do syslerna de contabili 
dade ; e respondendo ás obsel'vações do Sr. 
Hollanda Cnvalcanti, entre mui las idéas que ex
pende, diz que elle deputado tem feito tudo 
quanto da sua parte esta para que as contas de 
Albino sejao tomadas e ainda o na.o forri.o ; e que 
os culpados disto sllO os ministros do governo 
trnnsaclo ; agora o que se tem adiantado à res
peito do systema financeiro no thesouro, não 
sabe porqne desde Março não ia lá, em conse
quencia de ser deputado; e fallando sobre a sua 
emenda sustenta a doutrina da mesma. 

O Sr. Calmon discorre sobre o objecto em 
ques!!!.O. contrariando a opiníllo dos Srs. depu
tados que querem se adie a amortizaçao da 
Dossa divida externa, porque isto alaca o cre-

dito· publico : declara o illustre deputado que 
os fondos publicas tCldos tinha.o subido na Eu
ropa e que isto é devido á uma resoluço.o do 
gabinete de Berlim tomada ha 8 mezes, que 
veia lranqnillisar os animas do receio em que 
eslavll.O de uma guerra européa ; e soube mais 
acamara dos deputados do Brazil, que os fundos 
das côrtes de Hespanha e do Chili, nao só 
pagav!io desde que forão contrahidos, e no en
tanto elles tllm subido ; o deixar de amor tisar 
um emprestimo, é cont.rahir um novo empres
timo com os mesmos prestanistas e é portanto 
mais economico fazer-se no Brazil um empres
timo a õ0, do que em Inglaterra a 80. 

O illustre orador continua a disconer sobre 
a materia e a sustentar a sua opinirio a favor 
dos emprestimos dizendo, que a C!luçao é 
necessaria para o nosso credito. 

São mais offercddas as seguintes emendas 
que lambem se apoiao. 

« Ao art. 2° da commissao. - Art. 2º. O go
verno fica autorizado a haver esta somma por 
meio de emissão de bilhetes do thesouro, e de 
apoiices de renda ou emprestimos; como mais 
conveniente fô,· aos interesses nacionaes.
Duarte Silva. » 

« Supprima-~e do pueccr da commissll.o 
aquella parte que tende a suspender ou adiar 
o desemµenho da nação ácerca de sua divida 
publica. 

rc Paço da camara dos deputados, em 27 tle 
Setembro de 1833 .-Monteziima . » 

Dando a hora fica a ma leria adiada, e o S1·. 
vice-presidente Marcellino ele Brito, que havia 
tomado a cadeira depois do meio dia, dá para 
ordem do dia 28. 

Continuação da mesma discussno: 

1" dita da proposta do governo sobre c1·imes 
de escravos : 

DiscussllO da resoluçao n. 172, com os mais 
objectos dado.; para a presente sessão. 

Levanta-se a sessão ás 2 horas e 40 mi
nutos da taL·de. 
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Se,..sã.o eDJ. 2§ de Set.embu-o 

PPESIDl:NCIA 01> SR. LIMPO DE ABREU 

SuM~ÍAR!O. - Expediente. - Ordem do dia. 
Proposta do governo abrindo ttm credito de 
;t 600,000.-D·i.~cursos dos Srs. Castro e Silva, 
illaciel, /}ua.rte e Silva, Montezuma e Araujo 
Vianna (mmislro da t'r.zenda).-Votação. 

Feita a chamada ás 10 horas, com pr. recem 
62 S rs. deputados. 

Falta.o com causa communicada os S1·s·. Moura, 
Arnujo Lima. M11niz Baneto, Junq11eira, S1111ões, 
Vallasques, Belizal'io, Custodio Dias e Paula 
Araujo; e sem ella os Srs. Alves Pontes, 
Paraíso, Andrade Lima, Pereira de Brito, Paes 
de Anclmdt!, Con·êa de Albuquerque, Rebouças, 
Lino Coutinho, Mendes dos Santos,Pinto Coelho, 
Lemos, Go,ues da Fonseca, Ribeiro de Andrada, 
Paes de Barros, Toledo, Ribas, Monteiro de 
Barros, João Fernandes, Arnujo Franco e La
cerda ; e por se retirarem, como o fizer1!o saber, 
os Srs. To1Tes de Vasconcellos, Guerra, Paes 
Carvalho, F. França e Soal'es da Rocha. 

Aberta a sessão 20 minutos depois, é lida e 
approvada a neta da antececente. 

EXPEDIENTE 

O Sn. lº SECRE1'ARio lê os seguintes officios : 
Do ministro do impcrio, rcmettendo o do 

presidente da prnvincia d0 Pianlay, ern qne faz 
ver qual n reforma á que se prucedeu, na se· 
cretaria do governo da mesma provincia. - A' 
conuuístião de pensões e ordenad0s. 

Do mesmo ministro, 11!spondendo, que se ex
pedira.o as convenientes ordens pura serem 
impressos os decretos c0nstnntes da relação 
junta, em que não forao comprehendidos os re· 
!ativos á Marcos Antonio Bricio, D. Maria José 
Leal da Nobrega, e Augusto José Monteiro 
Diniz, por pertencerem á outras reparlições, por 
onde devem ser expedidas as ordens para a sua 
publicação.-Fica acamara inteirada, 

Do minitilt'o interino da justiça, acompa· 
nhando o requerimento dos officiaes, e ama
nuenses da secretaria da policia; em que pedem 
augrnento dos ordenados que aclualmente 
vencem. - A' comniissão de pensões e orde
nados. 

Do mini$tro da fazenda, remettemlo quatro 
consultas do tribunal da junta do comrnercio, 
relativos á fraudes praticadas na villa de Campos 
e em S. Paulo, nas caixas de assucar; e sobre o 
melhore1mento do fabrico de assucar e aguar
dente.-A' 3• commissão de fazenda, 

Do secretario do senado, participando que o 
senado adaptou as emendas feitas por ,e~ta 
augusta camara ao projecto de lei sobre a moeda 
de cobre, e que vai dirigil-o á sancç!lo : assim 

'fOMO li 

como o projeclo de lei, que marca o subsidio 
dos membros da s1)g11inte legislat1Jra, que igual· 
mente é adoptado.-Fica acamara inteirada. 

Do mesmo secretario, cummunicando que o 
seu;;do adoptou as emendas feitas por esta au· 
gusta camara á resoluçllo estabelecendo guat·das 
policiaes, e que vai dirigil-a á sancção; assim 
como as duas seguintes resoluções: uma do 
morgado pertencente ao conde de Linhares, as 
terras que pólssue na província de Minas Ge
m es, e outra ordenando que na distribuiç:10 dos 
feilos sirva conju 11clamenle com o distribuidor 
e contador geral do civel, e crime da côrte, 
ch,u1cellaria, juizo da corô~ e conselho da 
fazenda.-Fica a cainara inteirada. 

PARECERES 

cc Foi visto na comrni$sêl.o de estatistica o 
officio do vice-presidente da provincia de Ser· 
gipe d'El-Rei, em que participa a creaçao das 
comarcas e termos d;,q11ella 1,rovi ncia, feita em 
consequencia da dispo~u,ão do codigo do pro· 
cesso. 

cc A commissão é de parecer que sejll.o ap
provadas as creações das comarcas e termos e 
para isso offerece á consideração da camara a 
seguinte resoluçll.o : 

« A assembléa geral legislativa resolve : 
•< Art. lº. Haveiá na província de Sergipe 

d'El-Rei tres comarcas, a saber: comarca de 
S. Chl'islovão, da Estancia e Santo Amaro de 
Brotas. 

Art. 2º. A comarca de S. Christovão com
prehenderá os termos da cidade de S. Chris, 
lovao e das villas de Santo Antonio e Almas de 
Itabaiana e do Coração de Jesus das Laran
geiras. 

« Art. 3°. A comarca da Estancia compre· 
henderl os tec mos das vi lias de Estancia, Gerú 
e Nossa Senhora da Piedade do Lagarto, 

« Art. 4", A comarca de S,rnlo Amaro das 
Brotas Gomprehenderá os lermos das villas de 
Santo Amaro das Brotas, de villa-nova ele Santo 
Antonio, do rio de S. Francisco e de Santo An
tonio de Propriá. 

« Art. 5º, Em cada uma das tres comt1t·c,1s 
haverá um j11iz ele dii·eito, com a jurisdicçuo 
civel e crime que lhe campetir, com o orde
nado de 1:600$ annual µara cada 11m. 

cc Art. 6º. Fica.o de nenhum effoilo as crea
çoes de novas vil las e suppressões de outras 
feitas pelo vice-presidente em conselho, 

cc Art. 7º. Ficào revogadas todas as )eis e 
mais disposições ern contrario. 

« Paço da camara dos deputados, em 4 de 
Setembro de 1833. - Gabriel Get-tdio Mon
teiro de JJ,Jendonça.-A. J, da Veiga.- Luiz 
Augusto May. » 

Approvado e a imprimir a re3oluçà0, 

37 
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" Na commissão de eslalislica foi vista a 
representação do juiz de paz e habitantes da 
povoaçllo de Nossa Senhora dos Campos do rio 
Real de Cima, da província de Sergipe, que 
pedem que a dita povoação seja elevada em 
villa . 

" A commissão é de parecer, que se defira a 
mencionada representação, ;>ara o qne offerece 
a seguinte resolnção : 

" A assembléa geral legislativa resolve: 

" Art. 1 º. Fica erecta em villa, a povoação 
de Nossa Senhora dos Campos do rio Real de 
Cima, da província de Sergipe : 

« Art. 2.º O presidente em conselho da mesma 
pl'Ovincia marcará o termo da referida villa. 

« Art. 8°. Ficão revogadas todas as leis e 
mais disposições em contrario. 

« Paço da camara dos deputados em 4 de 
Setembro de 1833. - G. Getulio J}lonteiro de 
Mendonça.-A. J. da Veiga.- L. A~igusto 
May. » 

R egeitado, mas ficando sobre a mesa, para 
quando se tratar da resoluçrto á respeito. 

« Foi visto na commissão de estntislica as rc· 
presentações das camaras · nrnnicipaes de La
rangeira e Itnbaiana, da província de Sergipe e 
dos habitantes da villa ele Santo Amaro das 
Brotas da mesma provincia, que se queixllo da 
nova divisão cios termos feita pelo vice·presi· 
dente em conselho. A com missão julga, que 
ficão deferidas as mencionadas representações 
com a resoluçno que approva a ereação das ca· 
maras e termos feitas na dita província. 

« Paço da camara dos deputados, em 4 de 
Setembro de 1833 .- G. Getutio ll{onteiro de 
.Mendonça.-A. J. da Veiga.- Litiz Aiigttsto 
May.,, 

Approvado, e tem o mesm o destino . • 

« O ministro e secretario de estado dos ne
gocios da fazenda, remetleu á esta augusta ca
mara a representação do conselho geral.da pro
víncia de Minas Geraes, em data de 30 de Ja
neiro do corrente anno, sobre a reducçiJ.o do 
imposto de 25 °lo que paga a companhia de 
mineração do Gongo-Soco, pelo ouro extrahido 
de sua lavra, para pagar 20 º/,, em attençll.o ás 
grandes vantagens que tem resultado desse es
tabelecimento á provincia, e a ter sido reduzido 
a 5 °lo para os nacionaes, ern virtude da lei de 
26 de Outubro de 1827. 

"A eommissão de orçamento, observa que na 
sessão de 17 de Junho de 1828 foi approvado 
o parecer da commissao de fazenda, que indc
ferio uma igual pretenção da companhia do 
Gongo-Soco, que pedio a red11cção _á 10 "/., ar
gumentando com aquella lei. 

« Que na sessão de 1829, remettendo o go
nrno á esta au9usla mnnaríl l,lS notas do pleni-

potenciario inglez a respeito, e sendo enviadas á 
commissão de impostos e rendas publicas, esta 
foi favoravel á companhia, na reducção que 
pedia, mas ficou o parecer adiado em 22 de 
Julho do mesmo anno, por opposiçl\o. 

« Que em 1880 requerendo a companhia 
para ter andamento aquetle parecer, o Sr. Hol
landa Cavalcanti, r.omo membrn da commissão, 
escreveu seu voto abaixo do dilo parecer, em 19 
de ,Tulho do me5mo anno para que elle entrasse 
em discussão, e em 28 de Agosto do mesmo 
anno, . deu a com missão de orçamento seu 
parocer, indefirindo a µretenção da mesma com· 
panhia, e sendo lido na sessll.o do l° de 
Setembro do mesmo anuo ficou adiado por 
opposição: neste parecer o mesmo Sr. Hollanda 
Cavalcanti, em votei á parte ofrerece á consi· 
dernção da camara o par.ecer da commissllo 
de impostos e rendas publicas, da sess1l.o de 
1829. 

cc Que o mesmo Sr. depnlado oITereceu um 
projecto seu reduzindo á 10 °lo o imposto sobre a 
mineração do onro por companhias que em
pregassem um capital maior de 50:000$, o qual 
corre impresso sob n. 129, e entrando em dis
cussll.o na sessão de 4 e 5 de Agosto do mesmo 
anno, foi regeitado. 

cc Que na sessao de 1832 tornou a companhia 
a instar sobre a deci~ão daquelle parecer de 
commissão de impostos e rendas publicas, 
acompanhando um impresso, em que vêm os 
seus requerimentos anteriores, os pareceres que 
têm havido, e as notas dos ministros inglezes á 
respeito desta ques trlO. 

cc Portanto á vista do expendido, a commissllo 
de orçamento, cónfor.inando-se com o parecer 
da cornmissao de orçamento, em data de 28 de 
Agosto de 1830, nada mais tem a interpor; e 
sómente que esse, e o da commissão de im
postos e rendas publicãs entrem em discussão. 

"Paço da camara dos deputados, em 1º de 
Julho de 1833.-Dwirte e Silva.-Jf. N . Castro 
e Silva. » 

Adiado por se pedir a palavra. 

ORDEM DO DIA 

Continua a 2º discussão da proposta do go
verno com as emendas da commissllo, voto se
parado, e outras apoiadas nas sessões ante
riores. 

O Sr. Castro e Silva enceta a discussllo res
pondendo aos argumentos dos Srs. deputados 
que tinhão fol iado a favor do empreslimo ; e 
mostra a quanto tem chegado a nossa divida 
de anno a anno, e declara, que ella sempre se 
tem augmentado, e que ha muitos indivíduos 
que estão devendo ao thesouro p11blico, como 
s~nadores, elc.,e nno sabe qual é a razão por que 
amda se não tem cobrado estes dinheiros, 
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O illustre deputado continua fallando contra 

o emprestimo, e manda á mesa uma emenda, 
que depois de lida é apoiada. · 

O Sr. Maciel diz que principiará por ex
pender o seu j11izo á respeito da proposta do 
governo, e lhe parece, que não houve tenção 
de a · mandar aqui, porque o governo sem du
vida julgou que podia fazer todas estas despezas 
até á proxima sessuo; elle dep1Jlado pois, nno 
admille para despezas ordinarbs, senão eco
nomias nas despe:1.ns pnblicas e augmento de 
renda; mas este mesmo angmento não ha de 
ser agora, porque nada é mais melindroso, que 
o lançar-se impostos ; e se acaso reconhecesse, 
que havião faltas de rendas para as despez::ts or
dinarias, então pelo augmento dellas é que havia 

· de votar, e emqnanto aos emprestimos só os 
adaptará em casos extraordinarios. como uma 
irrupção dos inimigos externos, etc. ·, e por con
sequencia ll1e havia de custar muito a votar 
pelo emprestimo. 

O illustre deputado continua a fazer varias 
observações sobre o objecto, pretendendo de
monstrnr, qne não chegarf\o a tanto, corno esl1l0 
marcadas na lei do orçamento, certas despezos 
publicris. 

O Sr. Duarte e Silva. falia nesta m:1teria, de
clarando que não responderá a alguns dos ar
gumentos que se têm apresentado, e sustenta a 
doutrina ·aa sua emenda. 

O Sr. :Montezuma diz que a questil.o estava 
,iá discutida, e elle deputado desejn só, q110 
S. Ex. o S1·. ministro da fazenda lhe dê 
alguns esclarecimentos; deseja pois qnc lhe 
dissesse o motivo ~ue teve para calcular o 
cambio a 35 e não a 40 : des~ja lambem, qLie 
S. Ex. o informe, sohre a base que tomou 
ácerca dos pag:imenlos e remessas que tem 
feito, e o preço por que as fez; deseja outro sim, 
que S. Ex. lhe diga se ainda existem al
gumas apelices em ser, pertencentes ao governo, 
e se acaso nllO existem, lhe diga o preço 
por que forl\o vendidas as 111timas ; esta requi
sição a julga justa. 

O illustre deputado conclue exigindo outros 
esclarecimentos. 

O Sr. Ara.ujo Vianna ( ministro ela.fazenda ) 
dá os esclarecimentos pedidos, declarando que 
a respeito do cambio; não tinha calcnh1do sem 
primeiramente consultar, e que havia buscado 
a tal respeito, o termo media, e que tudo estava 
explicado no Correio Qtficial; e as 'ultimas re· 
messas que se flzerão f'oi pelo cambio de 32: 
cmquanto ás apelices, ellas n~o existem mais; 
e ácerca das contas da caixa de Londres, diz 
que estão concluidas. 
. O SR. MoNrEZU~!A diz que sente muitu Dilo 
poder assígnar o Gwreio O.{Jicial porqne é 
muito caro para elle deputado, e de mnis á 
mais porque costumu insultar a gente, e nao 

está para pagar pnra ser insultado ; e eonclue 
exigindo, (fUe S. Ex. lhe diga se nestes nltimos 
tempos se fizcrãO algumas rerucssaii. 

O Sn. AHAIIJO V1ANNA ( inini'5tro da fazenda) 
declara qne desde Abril se não fazem re
mess::is. 

O SR. l\foN'rnzmtA discor·re largamente sobre 
a materia, oppondo-se ao emprestimo pedido 
pelo governo, e sendo de opinilio que podem 
reduzir muitas de,:pezas marcadas na lei do or
çamento; começando a tocar na repartição de 
marinl1a, pretende demonstrar a reducçno que 
se podia fazer; e fall:i. na repartição do ministro 
dos negocios estrangeiros, dizen<lo que nesta 
repartição se podem fazer gmndes reclucçõi>s; 
nota o luxo qne ha nas fardas dos nossos di
plomatas, e á tal resreito conta uma anecdota, 
declarando que lord vVellington olhando muito 
para a farda do marquez de Santo Amaro, para 
distinguir a côr do fio elo panno, lhe custára bas
tante ; diz mais o illustre deputado que jâ se 
falla por ahi n'um embaixador que ha de ir 
n'uma nâo dar os parabens a Sua Magestade o 
duque ele Bragança, pelas victorias conseguidas 
a fovor da lihrsrrlade de Porh1gal ; que ningucm 
sympalhisa m:i.is com estes acontecimentos 
do que elle depntado, de que tem e deve ter 
mnito org111l10, porque /1S cousas se havi!lo se
guido de tal maneira, que de Portugal n!'lo tinha 
vindo a liberrlade ao Brnzil, e sim do Brazil 
foi levnda á Portugal : sympathisa muito com 
a libercln1le rlnqttelle pni~, mas tambem na.o 
<lci1éa1·á de sympathisar com as circumstaneias 
cm que: está a naçno á respeito do !besouro pu
blico; e nilo deixará igua·lmente de se encher 
de luto á vista do estado da nossa patria : que 
será bom pois, que se faça egse cumprimento, 
mas, um c11mprimento sizudo e simples; e se 
declarn contra tal embaixada, pela fórma que 
se pretende fazer. 

O. illnstre (leputaclo continua a falla: P?J: 
largo espaço de tempo sobre a não conven1enc1a 
do emprestimo, e sobre a emissão dos bilhetes 
do thesouro, como está n'ulna emenda. 

São mais apoiadas as seguintes emendas : 
« I". Ao art. lº, em lugarde-1,318:322$

diga-se-848:363$.-A saber: 
Ministerio da justiça ........ . 

<r ela marinha . ....•.. 
<< da fazenda ....... . 

800:000$000 
400:000$000 
143:363$000 

« 2". Supprim:i-se o § 1°, do art. 2º e subs
titua-se pelo seguinte : 

« § '2º, pelos fnndos da caixa dos deposilos 
até a quantia de 100:000$000. - Castro e 
Silvei." 

N11.o é apoiado o seguinte artigo additivo 
depois do o'· : 

<t Fica suspenso o pagamento da amortização 
tios mesmos ernvrcstimos em atrnzo, até que a 
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assembléa geral decrete fundos para esse pa· 
gamento.~Castrn e 8ilva. >) 

N!io se vencendo a prnrníÇ~ção da sessão por 
mais meia hora; cerle Pnlno da palavra o 
Sr. Vasconcellos, e jnl~acla diBr.ntida a ma
teria, é regeitada a propo~ta, assim como o voto 
separado e o nrt. 1° da emenda da commissM, 
julgando-se prejndicadas e sendo rejeitadas 
todas as outras emendas. 

O SR. PRESIDENTE dá para ordem do dia 30 
de Setembro: 

1• discussllo doprojecto de lei n. 173; 
3• disc11sslio ela proposta do go.verno sobre 

crime de insurreiçno e pareceres adiados. 
Levanta-se a sessllo ás 2 e lt2 horas. 

Sessão em ~O de Setemb1•0 

PRESIDENCIA DO SR, LU!PO DE ABREU 

Smn.iARIO. - Expe,fünte. - Ordem do dia. -
Organisação da .iustiça administi-ativc, e 

judicia1ia.- Votação. 

A's 10 horas e 1/4. feita a chamada, compa
recem 63 Srs. deputados. 

Fallllo com cauRa participada os Srs. Moura, 
Araujo Lima, Rme!o, Veiga, Junqueira, Cus
todio Dias, Aranjo Vianna, Odorico e Vai
lasques; e sem ella os Srs. Alves Pontes, An
drade Lima, Pe1·eira de Brito, Paes rle Andrade, 
Corrêa de Alb11q1Jel'que, Ri>bouças, Lino Con
tinho, Mendes dos Santos, Pinto Coelho, Lemos, 
Gomes da Fonseca, Ribeiro rle An,lrada, Paes 
de Barros, Paula Simões, Tolerlo, Sá Rib~s, 
Monteiro de Barros, Fi>rnanrles rle Vasconcellos 
e Aranjo Franco ; particirando ignalmente que 
se retir1lo os Srs. Torres de Vasconcellos, Brito 
Guerra, Manoel Ignacio de Carvalho, Ferreira 
França e Soares Ja Rocha. 

EX'PEDIENTE 

O SR. 1° SECRETARIO dá conta do seguinte: 
Urn_a representaç!lo da camara municipal da 

villa da Campanha da Princeza, pedindo que 
se elimine da lei do orçamento o subsidio dos 
senadores que nM fora.o contemplados em a 
lista triplice.- A' com missão de constituição. 

Outra da camara municipal da villa de 
Caeté, província de Minas Gernes, pedindo a 
remoção do tutor.- Fica sobre a mesa para 
quando se tratar do objecto respecli vo. 

Urna felicitaç!lo da Sociedade Dt>fensora da 
villa da Campanha, que é recebida com agrndo. 

Um requerimento de Vicente Lupy, pedindo 
certos documentos que se lhe mandarão en
tregar. 

Lêm-se os seguintes pareceres da commissão 
de orçamento : 

cc Foi presente á commissão de orçàmPnto o 
officio do ministro e secretario de eshdo dos ne
gocios do imperío, datado de 23 de Maio do 
corrente, participando haver despendido com o 
funeral e cxequias da augnst.a princeza a Sra. 
D. Paula, que Deus tenha em gloria, a quantia 

· de 18:145$939, pedindo que a dita sornma seja 
supplernentarmente act'editada nas despezas do 
corrente anno financeiro, ou autorizar-se o go
verno para poder appliear-lhe as sobras de 
ouli'os objeclos. 

cc A commissao é de parecer que se·tome a 
seguinte resolução : 

" A assembléa geral legislativa resolve: 
cc Artigo uníco. Fica appl'ovarla, para se levar 

em conta ao mínislerio cio itnperio, a despeza 
de 18:145$939, despendida pelo mesmo · com 
o funeral e exequías da augusta princ,aza a Sra. 
D. Paula. 

cr Paço da camara dos deputados, em 8 de 
Junho de 1833.-M . .N. Ca:;tro e Silva.
Duarte Silva. » 

Manda-se imprimir a rcsoluçlio, e pedida a 
dispensa da irnprcssao, é vencida. 

,,Foi visto na commissllO\le estatistica o officio 
do presidente da provincia do Rio Grnnde do 
Sul, em que parli,iipa a divisilo das camaras e 
termos, feilti cm consequencia da disposiçao do 
codigo do processo. - A commiss!lo jnlga 
achar-se nas cin:umstancias de dever ser ap
provadi\ a rlila divisao, para o que offerece a 
seguinte rcsolu,;a.o: 

cc A' asscmbléa geral legislativa resolve: 
e< Art. 1°. Ficl!.o creadas na provincia do Rio 

Gramle do Snl cinco comarcas, a saber: a co
marca d,, Porto AlPgre, a do Rio Gra11de, a de 
Pi ralinim, a do Rio P ,,rdo, e a de Missões ; 
comprehendendo a da Patrulha e do Triumpho; 
a do Rio Grande os termos das vil las do Rio 
Grande, S, José do Norte e S. Francisco de 
Paula ; a de Piratinim os termos das villas de 
Piratinim, e Serrito; a do Rio Pa1·do, os termos 
das villas do Rio Pardo, Cachoeil'a e Caçapava; 
e a de Missões os termos de S. Borja, Espirilo· 
Santo, e Alegrete. . 

cc Art. 2º. F'icão creados mais dous terrnos na 
dita província, um em S. Borja, e outro no 
Espiríto-Santo da Cruz Alta. 

cc Art. 3'. Haverá na capital da sobredita 
província dous júizes de direito criminaes, a 
saber; um tendo a sua residencia fixa, sendo o 
chefe da policia que residirá sempre na cidade, 
tendo nella e seu termo a jurisdicçlio criminal 
que lhe compelir pelo codigo do processo, e o 
outro terá lambem na cidade e seu termo a 
mesma jurisdicçlio, e nas villas de S. Antonio 
e Triumpho, que deverá percorrer as vezes 
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ordenadas pelo mesmo codigo, e as mais que 
forem necessari;1s, tendo igualmente este a 
jurisrlicçllo civil, que lhe con1µele pelo mPsmo 
corligo, e disposição provisoria ácerca da aclmi
nistraçll.o dH j11stiça civil 

« Art. 4°. Fica igualmente creado um juiz de 
direito do civel na cidade de Porto Alegre, que 
terá por districto a cidade, e seu termo, e nelle 

· eurcitará a jurisdicçno, que lhe competir. 
« Art. 5". Fica creado um juiz de direito com 

jurisdirçl\o civil e criminal, que lhe competir 
pelo codigo do processo, nas comarcas do Rio 
Pardo, Missões, Rio Grande e Piratinim. 

1< Art, 6°. Fica creado um juiz de direito 
civil especial, na villa do Rio Grande, e seu 
termo, que terá por districto a dita · villa e seu 
termo. 

« Art. 7°. Cada um dos juizes de direito, 
tanto criminaes, como civis, venceráõ o orde
nado annnal de 2:000$000. 

cc Art. 8º. Ficão derrogadas tod,1s as leis e 
mais rl isposições em contrario. 

<< P!!ÇO da camara <lo~ deputados, em 6 de 
Setembro de 1833.- Gabriel Getitlio Montefro 
d~ .ilfendoni;q,.-.Â. J. da Vfiga.-Luiz Àtt· 
gusto May. J> 

Approvado, e a resolução a imprimir. 

<e Foi presente á commissil.o de estatistica á 
representação da camara municipal da villa de 
S. João da Palma, comarca de S. Jon.o das 
duas Barras, provincia de Goyaz, contra a 
remoção da cadeira de gt·ammatica latina da 
villa da Palma.-A commiss!lo é de parecer 
que se remetta a dila repl'esentaçll.o á commissno 
de iustrucça.o publica. · 

« Paço da camara dos depntados, em f> de 
Setembro de H,33.-Gabriel Getiil-io Monteiro 
de Mendonça.-.A. J. da Veiga.-L . ..:1., May,J> 

Approvado. 
" Foi presente á commissão de estatistica o 

officío do presidente da província de Minas 
Geraes, em que participa a divisão dos te rmos 
e comarcas feita na mesma provincia, em con
sequencia da disposição do codigo do processo. 
-A commissão julga dever approvar conforme 
a commissão propõe, para o que offerece a 
seguinte resolução : 

« A assembléa geral legislativa resolve : 

cc Art. lº. Ficão creadas nove comarcas na 
p1ovi11cia de Minas Geraes, a saber : comarca 
do Ouro Preto, Rio Parahybuna, Rio das 
Mortes, Rio Sapucahy, Rio das Velhas, do Serro, 
Rio Jequitinhonha, Rio Piracatú e Rio de 
S. Francisco. 

«.Art. 2º. A comarca do Ouro Preto compre
henderá os termos da cidade do mesmo nome 
da de Marianna, Queluz e da villa de Caethé. 

« Art. 3·. A comarca do Rio Parahybuna 

comprehenderá os !.ermos das villas de Barba
cena, Baependy e Pomba. 

1c Al't. 4º. A comarca do Rio d as Mortes 
c:ornprehenderá os termos das villas S. Jori.o, 
S. José, Lavras do Funil e Tamanduá. 

cc Art. 5". A comarca do Rio Sapucahy 
compi-ehenderá os termos das villas da Cam
panha, Jac,1hy e Ponso Alegre. 

« Art. 6". A comnrca do Rio das Velhas com
prehenderá os termos das villas do Sabará e 
Pitanguy. 

« Art. 7º. A comarca do Serro comprehen
dPrá os ti>rmos a~s villas do Principe, Tijuco 
ou Diamantina e Curvello. 

« Art. 8°. A com:1 rca do Rio Jequitinhonha 
comprehenderá os termos das viltas de Minas 
Nuvn~ e Rio P ardo. 

« Art. 9º. A comarca do Rio Puracatú com
prehenderá os termo,; díl~ vilbs de Paracatú, 
Araxá e o Julgado do Desemboque. 

« Art. 10. A comarca do Rio de S. F rancisco, 
cornprehenderá os termos das villas das FQ[· 
migas, o Julgado do Salgado, S. Rom a.o e da 
barra do Rio das Velhas. 

,e Art. 11. S no conservadas as villas e jL1l
gados actunes com as seguintes alternçõcs. 

,e Art. 12. O julg,l<io da bat'ra do R io das 
Velhas comprehende sómente a fl'eguezia do 
mesmo nome, menos o curato de S. Gonçulo 
da Tahoca, vi\la de Formigas e a l'reguezia 
novamente creada, 

Este julgado fica reunido á villa das Fo1•
migas para formar u:-n conselho de jurados. 

« Art. 13. A. villa do Clll'vello comprúl1ende 
no seu termo o cur>Ato da Tabocn. 

1c Art. 14. Au termo d:.1 cidade de Muri1rnna 
ftca pertencendo o Cu1·uto de Santa Rita do 
Turvo. 

« Ar!. 15. Ficào pertencendo ao curato da 
Madre de Deos do termo da villa de S. João 
d'EI-Rei, todos os moradores nas margens do 
rio Grande, termo da Villa de Baependy e fre
guezia de Ayuruoca, tendo por divisa ou limites 
o rio Ayuruoca da sua barra até a ponte da 
Serra dos dous Irmãos e deste até o r ibeirão 
Capivary e por este até á entrá.da no rio 
Grande, ficando portanto o que resta da 
rererida serra entre os rios pertencendo áquelle 
termo de S. Joao d'El-Rei. 

cc Art. 16. Todos os outros termos e julgados 
continuao a ter a mesma extensa.o e divisas. 

« Art. 17. Em cada comarca haverá um 
jt1ii: de direito que vencerá o ordenado annual 
de 1:600$000. 

1c Art. 18. Ficão derrogadas todas as leis e 
mais disposições em contrario. 

« Paço da camara dos denutados, 6 de Se
tembro de 1833. - Gabriel Getulio Monteiro de 
Mendonça.-.A. J. da. Veiga.-Luú A ugusto 
May. )) . 

Appl'ovado e a resoluçao a imprimir. 
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rr Foi visto na com missão de esbtistic11 o 
officio do presidente da provincia de Gnyaz, em 
que remelle a copia das actas do conselho rln 
governo sobre a divisa.o de comarcas, termos e 
julgados, feita em observancia do art. 3º do M
digo do processo e decreto de 13 de Dezembro 
do anno pass:ido, e participa nll.o poder ainda 
apresentar a divisão de rlislrictos, por nno ter 
recebido <las diversas camaras municipaes as 
que lhe dizem respeito. 
· « A commissi\o é de parecer qne seja appro

vada a divisão proposta pelo presidente em con
selho, menos a démarcaç1lo tia villa rio B11mfi,n, 
a qual deverá ser conforme propoz o r-ons.,Jho 
geral de provincia, que este anm, foi appro
varla pela assembléa geral e se acha já sanc
cionada : e por isso olferece a seguiute reso
lução : 

• A assemb1éa geral legislativa resolve : 
. t< Art. 1º. Haverão na provincin de Goyn 

qitatro comarcas, a saber: a de Goynz, a de 
Santa Crnz, a de Cava1canli e a rte Pulma. 

<t Al'f. 2". A comarca de Goy;,z comprehen
derá os termos da ci<iarle de Gov1rn e das vil!as 
de Jaraguá. Meia Ponte, S. José' de Tocantins 
Trahira e Pilar. ' 

t< A rt. 3º. A cornui·ca de Santa Cruz com
prehenderá os lermos das villas de Santa Cruz, 
de Bomfirn, de CatalM e ele Sant,, Lnzia. 

tt Art. 4º. A comarca de Cavalcnnti com
prehflndel'á os termos das vi!las de Cavalcunti, 
de Flores e de Arraias. 

t< Art. 5". A comnrca de Palma comprehen· 
derá os termos elas villns de S. Jono da Palma, 
de Natividade, de Porto Imperial e de Cal'O
lina. 

« Art. 6". Em cada u·rna destas comarcas ha
verá um juiz de direito com jurisdíeçílo no civel, 
e crime, que lhe competir pelo codí:i;o do pro· 
cesso criminal e disposição provisoria ácerca 
da administrnção ela justiça civil. 

<t Art. 7º. Oa juizes de direito das qnatro co
marc:.as da provincia de Goyaz, venceráõ o or
denado cada um de 1:600$ por anno. 

« Art. 8º. O termo da cidade de Goyaz con
servará os limites que actual111enle lem. 

te Art. 9°. Os termos das villas ele Pilar e 
Pnrtu Imperial consel'v~ráõ os seus actm1es li
mites. 

<e Art. 10. O lermo ria villa de Boml1m, seus 
1 illl ilcs com o de Meia Ponte, são o rio das 
Antas desde a cabeceira até onde dá barra no 
Cor·nrnbá, com a de Santa Lnzia da Barra das 
Arêas pelas covas de mandioca até onde dá 
h1rra no Piracan,juba, com a de Santa Cruz 
desde o lugar denominado Barra das Covas 
pelo do do Peixe :ibaixo até onde dá barra o 
Passa Quatro e desla barra cortando rumo 
clit·eito ao rio de lvleia-Ponle até ás cabe
ceiras. 

cc A rt. 11. O arraial de Jar,1guá fica erecto 
cm vil\a; limitar-se-ha com o termo de Meia
Ponle, pelo rio Padre Souza, desde a sua con
finenP-in no rio das Alrnas até u sitio de Gon
çalo Marques, e deste pela estrada antiga da 
cidade de Goyaz t\lé á Lngoinha no passo de 
Braz de Bessa; e pelo ribeirn Curralinho desde 
a sua foz até a sua primeira origem, seguindo
se des ta cm direcção ao rio do Peixe abaixo 

· até Marianna Lopes, e daqui em rumo direito 
ao sitio de Manoel Joaquim, na serra Negra e 
pela estr:ada do Pilar Htó o ribeir.'lo dos Bois ; 
com o termo de Goyaz desde onde começa a 
serra do Cubatão em rumo direito até o sitio 
de Antonio de Oliveirn e deste pelo rio Sucuri 
acima até á barra do Passa Tres, daqui em 
rumo direito ao sitio cio retiro de Bento Alves, 
:,a estrada geral e por ella até á Lagoinha no 
pa5$P de Braz de Bessa. 

« Ar!. 12. O termo da villa de Meia-Ponte 
se d ivide do de Jaraguá pelos limites descriplos 
no étrtigo antecedente, do de Pilar pelo rio das 
Boias, do de Trahiras pelo 11'foranh!l.o, de Santa 
Luzia pelo rio Verde e a sua vertente mais pro
ximt1 á origem do rio dos Macacos, e por este alé 
á su;, barra no (·io elas Arêas e a deste no Co
rumbá de Bomfim, pelos limites mat·cados no 
mt. 10. 

« Art. 13. O arraial de Santa Crnz nca crei;to 
etn villa; ~eus limites em o terrnn ele Bom fim 
sao os mesrn{1s descriptos no art. 1 O, com o de 
Snnta Luziu os meBmOs elas 1·cs1wc1ivns pnro
chiacs; com o Catalno o rio Vet·i~simo até t1 sua 
foz. 

cc A t·t. 14. O an·aiul do Cutalno fica creclo 
cm villa, scns licniles com Sanll1 Lmiu sr\u os 
mesmos qnc dividem as parochins, com S,inla 
Cruz os descriptos no al'ligo antecedente, des
cendo pelo Corumbá da barra cio l'ÍO Veris· 
simo até o da Paranahyba, que limita a pro
vincia. 

« Art. ló. O arrait1l de Santa Luzia, fi ca 
erecto em villa ; seus lirnites com Meia-Ponte 
Bomfim, Santa Cruz e Culalão, são os mesmos 
clescriptos ne,s arts. 10, 12, 13 e 14, conser
vando por outros lados os mesmos que ora tem. 

• Art. 16. O arraial de S. José de Tocantins 
fica erecto em villa ; seus limites com o de 
Trairas sno os mesmos das respectivas paro~ 

· chias, conservados por outros lados os mesmos 
qne orn tem. 

cr Al't. 17. O termo da villa de Trairas con
servará todo o territorio que actualmente lhe 
pertence. 

rt Art. 18. O arraial de Flôres fica erecto em 
villa ; seus limites silo os que ora tem como 
julgado. 

Art. 19. O termo da villa de Cavalcanti 
conservará todo o terrilorio que aclualmente 
lhe pertence. 

Ar!. 20. O arraial das Arraias fica erecto 
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em villa ; seus limites sn.o os mesmos que ora 
tem como julgado. 

<e Art. 21. O arraial de Natividade fica erecto 
em villa ; seus limites sao os mesmos que ora 
tem como julgado. 

Setembro de 1833. - Gabriel Getulio .Jfon
' teiro de 11,Jendonça. - A. J. da Veiga. -

Luiz Augusto May. ,1 

« Art. 22. O termo da villa de S. João da 
Palma, conservará todo o territorio que ac
tualmente lhe pertence. 

" Art. 23. O arraial de Alcantara fica erecto 
cm vi lia ; com denominação de vi lia de Caro
lina ; e lerá o lermo que lhe é assignado pelo 
decreto de 2:3 de Outubro de 1831. 

« Art. 24. O julgado de Crixás, fica con
servado como ora exis te, pertencendo ao termo 
da villa de Pilar. 

<e Art. 25. O arraial de Amaro Leite fica 
erecto em cabeça de julgado ;· seus limites silo 
os que ora le m como capella curada, e per
tence ao termo da villa do Pilar. 

,e Art. 26. O arraial de S. Domingos fica 
erect.o em cabeça de julgado, seus limites são 
os da respctliva parochia, e pertencendo ao 
termo da viila de Arraias. 

« Art. 2í. O julg,1do da Conceição Hca con
servado como aclunlrnenle exisle ; perten
cendo no lermo da vil!;, de S. JoM da Pal,na. 

« Art. 28. O julgaclo de S. Felix fica con
servado como aclualrncn lc existe, e perten
cendo ao termo da villa de Cavalcanli. 

« Ar!., 2n. O nrraial dos Couros fica er<!cto 
em cnheça ,1(, j11lgado pcrlcnccndo ,10 termo de 
Snnl:, L11zia; li111iland11·sc o sc11 dislriclo como 
julgado pelos rnesrnos que o dividem da paro 
chia de Sa11la L11zin, comprelicndcndo todo o 
territorio acltml mente denominado Angicos nas 
verlenl.es paru l\[aranhllo. 

« Art. 30. FicílO derogadas todas as leis e 
mais disposições cm contrario. 

cc A commissão julgou igualar os ordenados 
dos juizes de direito pelo que foi marcado 
para o da comarca de Goyaz, da quantia de 
1:600$, visto serem os viveres nas comarcas 
do Norte mais caros que nas do Sul. 

<( Paço da ca mara dos deputados, em 3 de 
Julho de 1833. - Gabrid Getttlio Monteiro 
de ,.tfendonçr1,, - L1âz Augusto May. - .A. J. 
da Veiga. 1, 

cc Foi visto na commiss!\o de estatislica 
a representação de Joaquim Rodrigues Pei
xoto, na qualidade de proc11 rador dos indios 
da aldêa de S. Pedro de Cabo Frio, em que 
requer á esta augusta camnra varias providen
cias em beneficio dos mesmos indios. 

cc A commissao é de parecer que se peçao ao 
governo informações do numero de indios que 
existem, pertencentes áquella aldêa, e o es
tado em que se acha a administração da 
mesma, para o que se deve remelter a mesma 
representaç!lo. 

« Paço da camara dos deputados, em 6 da 

Adiado por haver voto vencido. 

ORDEM DO DIA 

Entra em 1• discnssão o projecto de lei n. 
173 deste anno, que passa para a 2• discussllo 
(sobre a organisaçll.o da j:lsliça administrativa 
e j11diciaria.) 

Entra em 3" discussão a proposta do governo 
sobre insurreição, e vem á mesa e é apoiada a 
seguinte emenda do Sr. Costa Ferreira. 

,e Depois das palavras açoites- supprimilo-se 
as palavras-e galés perpetuas e lemporarias.
Gosta F erreira. . " 

T erminada a discussão é a pl'Oposta appro
vada juntamenle com a emenda, e adaptada é 
remcllida á commissão de redacção. 

Entra em discussão o parecer da cornmissllo 
do banco, impre,so sob. n. 162 d este anno. 

Vêm á mesa e slío apoiadas as seguintes 
emendas: 

,, Que se recommende ao governo, que to
m,111do este negocio na devida consideração, 
pruvidencie a respeilo.-Baptiilta ele Ol·iveira,. ,, 

« Fazendo e[ecti va a responsabil idade, se a 
houver, sobre quem ella deva recahir. - Re
zende. » 

Ten11i1,ada a discussão é o parecer rejeilado 
e aµpruvmbs ambas as emendas. 

E11tra em cl iscussno o parecer da 3• com
mis,llo de fazenda, sobre o requerimento de 
Guill1erme Young, impresso sob n. 164 deste 
anu0. 

O SR. Gr;;Tuuo offerece como emenda a se
gui11Le resoluçao : 

,e A assernbléa geral legisla li va resolve : 
« Artigo unico. O governo fica autorizado 

paru mandar liquidar por arbi(ros o prej11izo 
q11e resultou ao negociante inglez Guilherme 
Yuw,g, de ser obrigado a reexµorlar o arma
mento e equipamento militar que havia man
dado vir por conta e ordem do mesmo governo, 
e para pagar-lhe a quantia que se liquidar em 
apoiices da divida publica.-0 deputado Ge
tul·io. » 

E' apoiado. 

Requerido pelo seu autor o adiamento para se 
imprimir, é apoiado, e sendo rejeitado continua 
a discussão do parecer. 

O Sa. MoNTEZUMA manda á mesa este outro 
seguinte requerimento de adiamento. 

,e Proponho que pedindo-se informações ao 
governo ácerca do modo por que tem elle pro
cedido respectivamente á transacção feita com 
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o estr~ngeiro Miers, sobre a encommenda de 
uma machina de cunhar moeda, fique o presente 
objecto para ser tratado com urgencia, logo que 
chegarem as mencionadas informações ; d,i
vendo o Sr. secretario enviar ao governo o 
aviso a respeito hoje mesmo, independente da 
approvaçuo da acla. · 

« Paço da camara dos deputados, em 30 de 
Setembro de 1833.-.illontezuma. i i 

O SR. PRESIDENTE propõe á votação, se deve 
acceitar o 1,obredilo reqnerimenlo de adiamenlo 
e vencendo-se que sim, é apoiado o adiamento, 
e entrando em discussão, é approvado ; e pol' se 
terminar a ordem do dia, lê-se e entra em dis
cussão os seguintes parec~res adiados, que 
formão a ultima parte da mesma ordem do dia. 

Da 3•. Commissão de fazenda, sobre a pre
tenção dos emprezarios para à apl'esentação de 
uma companhia italiana, que deve representar 
no thratro Fluminense. 

O Sr. Duarte e Silva diz que hn uma lei que 
prohibe as lolerh,s, e que depois desta lei, tem 
sido nPgada esta concessfto para obras de cari
dade, e uma vez approvado o parecer, sejllo 
lambem concedidas as loterias para outros oh
jectos uleis. 

O Sr. Maciel declara, que ha pouca serie
dade com os conlraclos e inleressr:s llieatracs : 
que todos sobem, que se está fazendo muitos 
tl1calros, eorno na rua do Lavradio, Prnia üc 
D. Mnuoel, ele., que se fnr;fto c111bora quantos 
lhec,lros quir.ercm, mas nc-, á custa da naçllo 

e da immoralidade, e por isso chama a attenção 
da camara sobre este objeclo. 

Julgada discutida esta materia é posto á vo
tação o parecer e não se approva. 

Da de justiça civil, sobr') a pretençlío. do ma
rechal Manoel Joaquim Pereira da Silva, re~ 
!ativá nos seus vencimentos no tempo que 
servia de presidente da provincia da Parahyba. 

Nilo é approvado, nem o yoto em separado. 
Da de constituição sobre o officio do ministro 

do imperio, relativo á denuncia do conselho 
geral da província do Piauhy contra os parochos 
deli a, por levarem 4$ por cada casamento. 

E' approvado, e o decreto á imprimir-se. 
Da mesma sobre o requerin1ento de Antonio 

Americo Urzedo, lente da academia medico-ci
rurgico desta côrle. 

Dando a hora, fica adiada a discussão. 
O SR. PRESIDENTE dá para ordem do dia 1• de 

Outubro: 
Resoluçllo deste anno, impressa sob n . 172: 
Resolução não impl'essa autorisando a nave

gaçao por vapor para o Pará : 
Resolução deste anno, impressa sob n. 165: 
Hesoluçl\o vinda do sen.ido, sobre Antonio 

Carlos Figueirn de Figueiredo : 
Rrsoluçilo do senado, impressa debaixo das 

letra::; -AL-desle anno. 
Levanta-se a sessão depois das 2 h oras da 

tarde. 

-~· 
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GAMARA DOS SRS. DEPUTADOS 

Sessão em 1. de Outubro 

PRESIDENCIA DO SR, LIMPO DE ABREU 

Sum[ARro. - Expediente. - Ordem do dia. -
Companhia de paquetes de vapor.-Votação. 
-Navegação por vapor do rio Amazonas.
Votação. 

A 's 10 horas e 1/4 feita a chamada, com
parecem 56 Srs. deputados. 

Faltao com causa pnrlicipada os Srs. Rnbello, 
Moura, Ernesto, Araujo Lima, Veiga, Chichol'l'o, 

. Araujo Vianna, Junqueira, Custodio Dias, Si
mões, Vallasques; e sem ella os Srs. Pontes, 
Paraíso, Paula Albuquerque, Andrade Lima, 
Pereira de Brito, Paes de Andrada, Corrêa 
de Albuquerque, Rebouças, P. Araujo, Mon
tezt1ma, Lino Coutinho, Calrnon, Vasconcellos, 
Mendes dos Santos, Miranda Ribeiro, Pinto 
Coelho, Lemos, Gomes . da Fonseca, Ribeiro 
de Andmda, Paes de Barros, Toledo, Ribas, 
Monteiro de Barros, João Fernandes ; e 
por se retirarem como o fizera.o saber, os 
Srs. Guerra, Torres de Vasconcellos, Pereira 
Carvalho, Ferreira França e Soares da Rocha. 

Aberta a sessão ás 10 e 3/4 é lida e approvada 
a acta da antecedente. 

'EX?EOlEN'rE 

O SR. SECREl'ARIO ODomco lê o seguinte 
otlicio: 

Do ministro do impel'io, respondendo que 
hoje á 1 horn da larde sllrá recebida no 
paço da cidade a depulaç!\o que tem de levar 
á sancçll.o um decreto da assembléa geral ; e de 
saber o dia, hora e luga.r para o enceri·amento 
da mesma assembléa geral. 

Igualmente participa o Sr. Ernesto Ferreira 
França, que por incommodo nao comparece.
Fica acamara inteirada, 

Fica sobre a mesa o requerimento de Lou
renço Antonio do Rego, que pede a decisao da 
resolução sobre o pagamento do que lhe deve a 
!azenda publica. 

Vai á commissão de petições o requerimento 
de Manoel Allonso Vallado. 

Vai a imprimir o quadl'o da divida activa e 
passiva desde 1826, apresentado pelo S1·. 
Castro e Silva. 

Vencida a urgencia, é lido e approvado o 
seguinte l'equerimento : 

« Requeiro, se peça ao governo a copia da 
ordem expedida pela repal'tiçao dos negocios da 
guerra, ao nt:>gociante Guilherme Young, no 
anno de 1831, pura retirar do arsenal do exel'· 
cito, o seu armamento que alli se achava.
Maoiel. » 

O SR. PRESIDENTE nomêa para a depuração 
mencionada no officio supra do ministro do 
imperio, os Srs. Clemente Pereira, Sebastião 
do Rego e Duarte Silva ; e para membros da 
commissllo ecclesiastica os Srs. Clemente Pe
reira e Alvarenga. 

. Apoiada e vencida a urgencia, entra em dis· · 
cussão o seguinte requerimento do Sr. Costa 
Ferreira. · 

« Requeiro, que até o encerramento da aclual 
sessão, unicamente se trate das propostas dos 
conselhos geraes, ficando adiadas todas as outras 
quaesquer malerias. 

"Paço da camara dos deputados, em lº de 
Outubro de 1833.-Coata Ferreira.» 

O Sn. BAPTJSTA CAETANO offerece a seguinte 
emenda, que é apoiada : 

11 Do meio-dia ás 2 ho1·as se discutao as 
propostas dos conselhos geraes, até se fechai· a 
sessão. - Baptista. » 

Discutida a materia, é regeitado o requeri
mento e a emenda. 
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ORDEM DO DIA 

Entra. em disc1rnsl!.o a resolução deste anno 
n. 172 sob paquetes de vapor. 

Vêm á mesa, e s!lO apoiadas as seguintes 
emendas: 

« O governo fica autorisado a contractar com 
uma companhia composta de negociantes naci
onaes Oll estrangeiros, a íntroducção e admi• 
nistração de paquetes de vapor, debaixo das 
condições que julgar mais vantajosas. -
Baptista de Oliveira. ,, 

« Os dous terços da companhia serãO ele ne• 
gociantes brazileiros.- Carneiro da CunhtJ,, » 

« Accresce-nte-se com a condição porém de 
que os empregados e pr.incipaes agentes sejtto 
cidadãos brazileiros, ainda que naturalizados. 
~ Hollanda Cavalcanti. " 

Finda a discuss1l.o, é approvada a resolução 
e a emenda do Sr. Baptista ele Oliveira, que se 
julga não prejudicada e rejeitadas as emendas 
dos Srs. Hollanda Cavalcanli e Curneiro da 
Cunha: adop!ada a resoluçll.01 é remettida á 
commissão de redacçll.o com a emen,Ja appro
vada. 

Passa-se a discutir a resolução sobre a na
vegaçll.o por vapor do rio Amazonas. 

Vêm mais á mesa, e s!l.o apoiadas as seguintes 
emendas: 

« O governo é autorizado a conceder a lngles 
Cairus & C.ª i licença para fazer navegar barcos 
movidos por vapor em toda a extensão do 
rio Amazonas e seus af'tluenles .- Lobo de 
Soiiza. » 

,, Accrescente-se - denh'o dos limites do 
lerrilorio brazileil'o. - Rezende. " 

e< SupprimM-se as palavras- a Ingles Ca irus 
& e.•- Fen·ei,·a. de Mello. J) 

« Accrescente-se ·- ficando livre a todo e 
qualquer cidadão a navegação dos mencionados 
rios por outros quae1,quer barco11 que nll.o sejão 
movidos por vapor. Salva a redacçao.-Lobo de 
Souza. n 

O Sa. FEI\REIRA DE MELLO pede e se lhe con
cede retirar a sua emenda e offereco a seguinte 
que é apoiada : 

« Depois da palavra - comp,,nhia - accres
cente-se: - ou outras quaesquer companhias 
naeionaes ou estrangeiras. - Ferr,eira de 
Mello. » 

« O governo é autorisado a contratar com 
qualquer companhia· nacional ou estrangeira, o 
exclusivo da navegação por barcos de vapor, 
em qualquel' dos rios e bahias no imperio, por 
espaço não maior que dez ,moos; exigindo fiança 
para a . sua effectiva execução ; e estipulando 
quaesquer condições que mais favoraveis forem 

aos interesses nacionaes e estiverem dentro das 
allribuições do poder executivo.- Hollanda 
Cavalcanti: i> 

A' 1 hora sahe a depulação e voltando o 
Sr. Clemente Pt!reira, como orador, diz que 
recebida com as formalidades do eslylo, o pre
sidente da regencia, em nome do impe.-ador o 
Sr. D. Pedro II, respondêra que o decreto seria 
examinado no conselho de estado ; e que a 
sessllo de encerrarnimto da assembléa sera! terá 
lugar no domingo, 6 do corrente, ao meio· 
dia, no Paço do senado.-E1 recebida a resposta 
com muito especial agrado. 

O Sa. LoBo DE SouzA pede e se lhe concede 
retirar as suas emendas e julgando-se discutida 
a materia, é rejeitada a resoluçãa, approvando
se a emenda do Sr. Hollanda Cavalcanti até as 
palavras - interesses nacionaes: - rejeitada a 
ultima parte desde as palavras - e estiverem 
até o fim; - ficando prejudicadas as emendas 
dos S1's. Ferreira de Mello e Rezende .-Ada
ptada a resolução vaiá commissão de redacção. 

O SR. PRESII>EN'l'E dá para ordem do dia 2 de 
Outubro : 

Resolução deste anno, impressa sob o n. 134. 
Resoluçll.o não impressa sobre dispensa de 

lapso de tempo, requerida por Manoel lnno
cencio Pires. 

Resoluç!l.o vinda do senado sobre Antonio 
Carlos Figueira de Figueiredo • 

Resolução vinda do senado, sobre Caetano 
Alberto Soares. 

Resoluçao do conselho geral de Minas, im
pressa sob o n. 163. 

Dila do conselho geral das Alagõas, vinda do 
senado sob o n. 101. 

Dita do de Goyaz, vinda do senado .sob o 
n. 46. 

Resoluçno vinda do senado em 1832 sob 
li, 152. 

Levanta-se a sessão ás 2 e 1/2 horas da tarde. 
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Ses•iio em ~ de Outubro 

PRESIDENCIA DO SR, LlatPO DE ABREU 

SuMMARio.-Expetliente.- Urgencia para apre• 
sentação de um p1·ojecto dando o 'Valor á. 
moeda de cobre. - Discursos dos Sr8. JJ1onte
zuma, Ferreira da Veiga, Baptisl<i de 
Oliveira, Costa Ferreira e Hollanda Caval
canti,-Ordem do dia.-Admissã.o a exame 
do direito patrio ciml e criminal a Franci3co 
Thomaz de Figuefredo Neves.-Adiamento 
da. diseussão pela. hora. 

A's 10 horas, feita a chamada, comparecem 
60 Srs. deputados. 

Fallao com participaç!lo os Srs. Rebello, 
Moura, Erneiito, Araujo Lima, Paufa Araujo, 
Pinto Chichorro,Aranjo Vianna, Junqueira, Cus
todio Dias, Simões e Vallasques; e sem ella os 
Srs. Alves Pontes, Parniso, Andrade Lima, Pe
l'eira de Brito, Paes de Andrade, Luiz Cwal
canti, Conêa de Albm1uerq1ie, Rebouças, Lino 
Coutinho, Alves Branco, Mendes dos Santos, 
Pinto Coelho, Lemos, Gomes da Fonseca, Ri
beil'o de Andrada, Paes de Barros, Toledo, 
Ribas, Monteiro de Barros e Araujo Franco ; e 
por se retirarem, corno fizerão constar, os 
Srs. Tones de Vasconcellos, Brito Guerra, 
Carvalho, Ferreira França e Soares da Ro<:ha. 

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

EXPEDIENTE 

O SR. SECRETARIO lê os seguintes oflicios: 
Do ministro da fazenda, satisfazendo ás in

formações exigidas em 30 do mez passado, 
ácerca do contracto de Joa.o Miers.- A' sect·e· 
taria, afim de ser presente á quem fez a requi
siça.o. 

Do secretario do senado, remettendo duas 
proposições do senado, declarando que Roqne 
Colaço da Veiga Vida! está no goso do posto de 
capitão ; e outra fixando o quantitativo da gra
tificação mensal dos conselheiros de guerra e 
vogaes do conselho supremo militar.- A' im
primir, 

Foi remettido á com missão de guerra o re
querimento de Pedro José Baptista, capitão de
millido do exercito do Brazil. 

Suscita-se a questão á que commissão de
veria ir a represcntaçllo dos propriel11l'ios e 
moradores nas visinhanças de Panellas, po· 
dindo providencias sobre os revoltosos desse 
lugar. 

O SR. HENRJQUES DE REZENDE proplle que se 
lêllo este requerimento, e consultada acamara, 
resolve-se que sim. 

O SR. l° Si:cRETARIO foz a sua leitura: 

(< Augustog e digníssimos senhores represen• 
tantes da nação. 

((Os abaixo assignados, senhores, proprietarios 
e moradores nas visinhanças de Panellas e 
outros lugares proximos ao theatro da devas
tação e horrores commettidos pelos faccinorosos 
rebeldes, conhecidos pelo nome caban.os, j:í. 
falig,,dos de tanlos padecimentos, já quasi de· 
sesperados de remedia, recorrem ao sagrado 
asylo da representação nacional, afim de que 
levando as suas tão justas queixas aos esco
lhidos do Br_azil, a inda possão encontrar provi
dencias que os salvem dos horríveis males, que 
de continuo pezão sobre os miseros supplicantes. 

(< Em vllo, augustos e dignissimos senhores, 
em vão se tem sacrificado tantas vidas, dispen· 
<lido tanto cabedal, feito tantos sacrificios; 
em vão o digno e bravo commandante das 
armas se ha empenhado rigorosamente por dar 
um curle final nessa orda de vandalos, que 
tanto têm acabrunhado a esta _heroica província. 

"Todas as medidas são inefficazes, todos os sa
crificios inuteis, todas as despezas perdidas, 
uma vez que a impunidade do,; faccinorosos, 
tornando-os mais atrevidos e emprehendores, é 
parte para que s~ dilate a guerra e consegttin
temenle nno haja termo parn os seus estragos. 

(( No meio das at·mas calão-se as leis; dizia o 
orador romano : mas a respeito dos cabanos as 
leis com todo o cortejo da trapaça, com todas 
as del.ongas da formalidade vem embaraçar os 
melhores planos, vem empecer as mais acer
tadas providencias. 

(( A marcha regular e detençosa do nosso fôro, 
unida á espantosa conupç1\o e venalidade dos 
magistrados, têm alentado aos perversos, que 
vendo-se impunes, quando capturados, e só ca
plurndos depois de percorridos todos os degráos 
do dtual fot·ense, aventurão•se a todos os re
vez:es, na cerleza de que se apparecer a restau
raç!lo, muito esperao ganhar, e no caso de der
rota na.o lêm q Ud recear-se de castigo. 

(< A despeito das mais agradaveis theorias, a 
experiencia está ensinando que males violentos, 
e de extraordinaria magnitude na.o se curão 
co1n remedias paliativos, que um membro 
gangrenado corta-se, afimdeque a desorgani• 
saç!l.o parcial se nl!.o communique ao todo. 

rrOs cabanoa mais parecem fer;is, que homens 
ellos incendell.o as propriedades, devastão as 
lavouras, roubo.o quanto encontrllo, assassinll.o 
Cl'Uolmente, sem respeiti,r sexo 9u condição, e 
como se fossem delegados da morte, as proprias 
criancinhas não escapão á sua voracidade. 

« Accresce a todos estes males que os infames 
restauradores, que sem duvida se póde affirmar, 
auxilíao e nutrem essa desord~m, têm nos ca
banos um germem de revolução, que á pro
porção <lue nos vai debilitando, e desangrando-
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:nos de recursos, vai engrossando, e alentando 
a facção inimiga, que pretende volver-nos ao 
jugo_ do-duque de Bragança. 

" Nossas lavourae, senhores, nossas pt·oprie
dades, e o que 6 mais que tudo, nossa$ vidas 
estão á discrição dos malvados : muitas fa
milias têm desamparado as suas colheitas, têm 
largado os seus domicílios por fugirem á foria 
desenfreada desses perversos, que como raiq 
destroem, abrazao, e pulverisãô tudo por onde 
passão. 

« Desfallece a agricultura, marasma-se o com
mercio, falta. o numernrio, perdem-se preciosas 
vidas, e a fonte de todos esses males engros
sando com a impunidade. 

«Como, augustos e digníssimos senhores, com 
leis ordinarias, e estas tão doces e brandas, e 
assim mesmo raras veies executadas, poderemos 
salvar-nos em circumstancias tão ex.traorciina
rias, e rigorosas i' Nós não ousamos lembrar as 
medidas, que nos parecem indispensaveis, 
pois · sobejas luzes vos assistem para conhe
ee1·des o que actuahnente convém afim de acu
dirdes ás nossas tão urgentes precisões. 

tt Não permittacs que a desesperação á vista 
de tanta impunidade, leve os povos a tomarem 
vingança por suas mãos, o que nos ar1·ojaria ao 
misero estado de selvagens. 

« Senhores, dignai-vos de attender ás sup
p1icas ; salvai-nos, e ao Brazil da voragem de 
males que ameaça de tragar-nos a todos. 

11 Bellarmino de Arruda Camara, Domingos 
Gomes dos Santos, Lucm1 Gomes dos Santos, 
Candido Jo~é Lopes de Miranda, Esteva.o Ro· 
drigues ela Silva, Manoel Rodl'igues da Silva 
Camara, José Carlos da Cunha, João Marques 
Corrêa da Costa, lgnacio José Wanderley, João 
Lins Wanderley, Manoel Severiano Alves,. Ma
noel de Mello Falei.lo, Manoel Antonio Dias, An· 
tonio da Silva Mattos, Manoel do Nascimento de 
Jesus, Luiz José de Araujo, Manoel Antonio do 
Rozario, Jeronyrno Barreiros Rangel, Francisco 
Barreiros Rangel, José Duarte Rangel, Manoel 
Olanda Rangel, Manoel Gomes da Fonseca, 
Nuno Camello Cavalcanti Pessoa, João Ferreira 
de Barros, Antonio Jeronymo Ferreira João 
Carneiro de Jesus. Manoel Lins Cav~lcanti, 
Miguel Pereira Luceiro, José.Thomaz das Neves, 
Manoel Rodrigues Pimentel, Luiz José de 
Souza, .José Antonio de Moura, José Bernnrdo 
Pereira, José Thomaz de Aguiar, João Chri
soslomo Cavalcanti de Albuquerque,. Clemente 
da Rocha. Lins, Joaquim Martins Pimentel, 
Joao Climaco Pereira, Antonio Feijó de Mello, 
Antonio José dos Santos, João Manoel Pontual, 
José reijó de Mello, Manoel Alves da Silva, 
José Pêreira de Araujo, Manoel José de Almeida, 

· José Rodrigues de Sena, o Vigario João Ze
ferino Pires, o padre João Gualberto Reis dos 
Santos, Manoel da Rocha Lins, Joaquim Leo-

cadio de Freitas, Cosme Manoel· do Carmo, 
José Gomes de Oliveira, ,João Rodrigues Boa· 
ventura, Antonio Gomes de Oliveira, Pedro de 
Alcantara Ribeiro, João Paes Barreto, Joaquim 
Francisco Moreira Catolé, F1·ancisco de Paula 
e Araujo, Ignacio Pereira Cardozo, Francisco de 
Lima, Manoel Thomé de Jesus, Manoel do 
Carmo de Assuoar, Francisco do Carmo Sal
gado, Ignacio Francisco Wanderley de Lacer_da, 
Antonio Joaquim Nunes de Miranda, Fel:iifp'e 
Paes Barreto, José Alves de Amorim, Francisco 
Paes Bar1·e(o, Domingos Pereira do Espirita· 
Santo, Manoel Carneiro de Jesus, Benigno José 
Corrêa, Antonio Soares de Freitas, Antonio José 
de Figueiredo Junior, João Evangelista Caval
canti, Manoel Alexandre de ·souza, Francisco 
de Paula Cavalcanti, Jcronymo Bezerra Caval
, ·.nti, Estevllo Rodrigues Fumo, Antonio_Joa· 
quim dos Santos, Josb Rophael da Silva Páo 
Brazil, Antonio José de Vasconoollos, José Her
mano Consino, João do Rego Dantas Monteiro, 
JoAo Rodl'igues Esteves, João Paes Barreto de 
Lacerda, Francisco Paes Barreto, Joaquim 
Pedro Patriota, Joaquim Cavalcanti de Albu• 
querque, João do füigo Barros, Paulo Caetano 
de Albuquerque, Manoel Antonio Coelho de 
Almeida, Joaquim Mnnoel do Rego Barreto, 
Antonio de Paula Souza Leao, Pedro Velho 
Barreto, o Vigario João Cavalcanti de Albu
querque, Manoel José de Souza Lins, Pedro de 
Albuquerque Lins e Mello, Manoel Corrêa Leão, 
Domingos Corrêa da Costa. 

O Sa. PRESIDENTE declara que este rcquel'i
mento vaiá comir,issllo de constituição. 

O Sr. Henriques de :Rezend.e pede a palavra 
pela ordem, e áiz que este anno já nll.o lia espe
rança de se tomnr este negocio e1n conside• 
raçllo, e por isso propõe, que se remetta este 
requerimento ao governo para dar ns provi
dencias, sem prejuizo daquellas, que · a as• 
scmbléa póde dar. 

O Sr. Carneiro da Cunha é de opinião que o 
requerimento deve ir á commissll.o indicada, e 
não ao governo, porque elle já fizera da sua 
parte o que tem podido fazer ; já mandá.ra mais 
força para acabar com aquelle partido. 

O Sr, Rego :Barros é de opinião, que este 
requerimentq· não deve ir á commissão de 
guerra, como um Sr. deputado tinha lembrado. 

O Sr. Costa Ferreira, diz que quer, que 
vá a commissão, mas que se lhe marque certo 
prazo, porque isso de urgencia é como cada um 
a entende. 

0 Sr, Baptista. Ca.etano diz que fosse em
bora á commissão, porém que seja com u1·
gencia para se dar o remedio aos .males dos 
nossos concidadã.os, pois no Brazil todos pedem 
medidas energicas; e aqui na camara se res
ponde â ellas com a amnistia ; diz mais que é 
de opinião, ql!e se castigue o malvado, e se 
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perdôe ao innocente, e se acabe com este es
tado o mais miserando possivel. 

Julgada discutida esta materia, resolve a 
camara que vâ â commisso.o de justiça cri
minal, com urgencia. 

São approvadas as redacções das resolu
ções, autorizando o governo para contractar 
com uma companhia composta de nacionaes ou 
estrangeiros, a introdução e administração de 
paquetes de vapor, e outra autorizando o mesmo 
governo á contractar lambem com quaesquet· 
companhias nacionaes, ou estrangeiras o exclu
sivo da navegação por barcas de vapor em 
qualquer dos rios e bahias do imperio. 

E' rejeitada, depois de apoiada a seguinte 
emenda: 

,e Redija-se assim-nacionaes e estrangeiros. 
-Rezende. » 

O SR. MoNTEzuiIA pede a palavra para propôr 
uma urgencia, a qual sendo apoiada, entra em 
discussa.o : 

O Sr. Montezuma diz que toda esta capital 
tem sido testemunha dos acontecimentos que 
têm havido sobre a moeda de cobre, dos incon
venientes que têm· apparecido, e do quanto se 
póde abusar da boa fé, e apezar delle deputado, 
n!lo ter votado pela lei, que passa sobre a 
moeda de cobre, deseja comtudo quP. a lei 
n!lo fique incompleta, e por isso offerece uma 
resoluç!lo, que remedêa todos os inconve
nientes, que a lei póde apresentar na pratica : 
que pois o grande mal que ha, é sem duvida a 
falta de conhecimento pratico para se poder 
eliminar ·a moeda falsa da verdadeira : e pede 
aos seus honrados collegas, que . houverem de 
entender o seu modo de votar, declara por
tanto, que tem votado contra a lei ; porém 
deseja que ella vá o menos possivel cercada de 
obstaculos ; que se póde emfim tlrar todo o 
receio, que possão ter os prop1·ietarios da moeda 
de cobre ; a moeda de cunho legal vale 4 
patacas ; e a moeda, que na.o é de cunho 
legal nao póde ser recebida senao pelo valor 
do cobre em bruto, o qual se poderá suppor 
a cruzado a libra ; mas que esta moeda 
póde ser equiparada no valor de 640 réis _ a 
libra: e a sua resoluçll.o pois determina que 
toda a moeda sem distincção de cunho seja 
calculada no valor de 640 réis a libra : cumpre 
tambem, que o col:>re tivesse um valor depois 
de acabado o prazo para elle se receber nas 
estações publicas, e que nunca se póde dizer, 
que este valor ha de ser arbitrario : que quer 
lambem salvar um grande inconveniente que 
resulta da brevidade com que a lei fôra feita ; 
e pergunta que destino havião de té1· aquellas 
cednlas emittidas pelo cobre ? •.• Elias h:i.viao 
de perder muito do seu valor, e assim desa· 
preciadas augmentarião os preços dos generos. 

O illustre deputado Jê depois a sua resoluçllo, 
que é a seguinte : 

te A assembléa geral legislativa resolve : 

te Art. lº. O uobre que na conformidade da 
lei, e dentro do prazo por ella marcado, fôr re
colhido nas lhesourarias provinciaes, em troco 
de cedulas, será calculado na razão de 640 réis 
por libra, sem <lislincçilo de cunho. 

cc Depois do prazo marcado para o reconheci
mento da moeda de cobre, ella só circulará no 
valor acima indicado, ficando o governo auto
rizado parn mandar fabricar nova moeda de 
cobre, cujo valor seja na razllo de 640 réis por 
libra, afim de com ella gradualmente substituir 
a que ainda ficar em circulaça.o. 

cc Art. 2". As cedulas emittidas em. troco do 
cobre s<.Í poderáa entrar por metade nos paga
mentos legaes feitos naquellas províncias em 
que actualmente gira.o metaes preciosos ou papel 
do extincto banco ; e nas outras entraráõ nos 
pagamentos integralmente; sendo o governo 
autorisado a tirar da circulação uma quantidade 
destas cedu\as equivalente ao total do valor do 
cobrn que ficar nas thesourarias, sendo primeiro 
reduzido a mctaes preciosos. 

,e Paço da eamara dos deputados, em 2 de 
Outubro de 1833.-Montezum«. >> 

O illustre orador,'.depois de demonstrar as 
vuulagcns desta resolução, conclue pedindo a 
lll'gcocfo para ella entrar em discussao . 

O Sr. Ferreira. da. Veiga pede a resoluçao 
para ler, e depois de o ter feito, diz que para 
volur contra a urgencia lhe basta o primeiro 
al'tigo da resoluçao; e depois de varias refle
xões sobre o objecto em questao, conclue di
zendo, que não se deve atloptar uma medida 
que cm alguma das partes, importa nada menos, 
que em uma bancarrota ; vota portanto contra 
a urgencía. 

O Sr. Ba.ptista de Oliveira. falia sobre a ur
gencia, fazendo ver, que as agitações que ti
verao lugar nesta capital provierno da maneira 
errada por que geralmente se tem entendido a 
lei, por isso que segundo a opinião do governo, 
já manifestada por editaes publicos, será rece
bida nas thesourarias toda a moeda de cobre, 
que á simples inspecção não fôr reconhecida por 
falsa, por exemplo o chan-chan chamado voador, 
sem que seja preciso pezar moeda por moeda, 
mas sómente em grosso na razil.o de 1$280 a 
libra: pois que o exame particular, isto é de 
moeda só terá lugar para aqúelles pagamentos 
em cobre, que na fórma da lei devem ser feitos 
até 1$, e só neste caso é que a moeda falsa deve 
ser corlada, e entregue a quem·pertencer. 

O Sn. C,\l:\NEIRO D.A. CuNru falia neste objecto 
votando pela urgencia. 

O SR. CARNEIRO LEÃO vota contra a urgencia, 
O SR. PERDIGÃO falia largamente sobre esta 

materia, e é de opinião, qrie se deva appro var a 
urgencia, para se approvar lambem alguns doli 
artigos da resoluçao. 
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o ·sn. HENRIQUES DE REZENDE vota contra a 
urgencia, e o Sr. Castro e Silva a favor. 

O Sr. Costa .Ferreira lambem vota contra a 
urgenciai decfarando · que tudo quanto existe 
apresentado no projeclp do illustre deputado 
já tem sido debatido e regeitado nesta casa 
e que o mesmo illuslre deputado, fôra o que 
mais o havia combatido. 

O Sr. Montezuma pede a palavra para res
ponder ao Sr. Costa Ferreit·a, e assim o pratica, 
declarando entre muitas cousas que diz, que a 
opposiçllo quer nesta parte auxiliar o governo 
que se acha embaraçado sobre a execuçrw da 
lei e que portanto é uma opposiçao justa e 
_continua sustentando a sua opinião. · 

O Sa. VAscoNCELLOS discorrendo sobre este 
objecto, vota pela urgencia . 

O Sr. IIollanda. Ca.valca.nti vota contra a ur
gencia dizendo, que nas presentes circumstan
cias, não é possive1 torn·ar-se nenhuma medida 
sobre a moeda de cobre, e que e~tá certo, que 
o povo nlio ha de fazer nenhuma revoluç9.o por 
causa desta moeda ; julgada discutida esta 
mate1fa, é posta á votação a urgencia e nlio 
passa. 

ORDEM DO DIA 

Entra em discussno a resoluçl!O n. 13,1 admit
tindo á Francisco Thomaz de Figueiredo Neves, 
á fa1.er exame do direito patrio civil e criminal, 
com as emendas apoiadas. 

Fica adiada pela hora. 
Ordem do dia 3, a mesma do dia antece

dente. 

Levanta.se a sessão ás 2 1/2 horas da tarde. 

íiiessã.o em 3 «Je Outubro 

PRESIDENCIA DO SR. Llll!PO DE ABREU 

Sur.nl,\RIO.- Expediente.- Ordem do dia.
Administração de justiça, cívil.- Discursos 
dos Srs. Montezuma. Costa Ferrefra e .Alves 
l!ranco.-AdiamentÓ da diacuasão pela liora. 

A's 10 horas e 1/4, feita ·a chamada, compa-
recem 60 Srs. deputados. 

Falta.o com causa participada os Srs. Rebe1lo, 
Moura, Ernesto, Araujo Lima, Pinto Chicharro, 
Junqueira, Custodio Dias, Paula Simões e Vai
lasques; e sem ella os Srs. Pontes, Campello, 
Paraíso, Andrade Lima, Pereira de Brito, Paes 
de Andrade, Rezende, Corrêa de Albuquerque, 
Rebouças, Paula Araujo, Lino Coutinho, 
Calmoii, Pinto Coelho, Lemos, Gomes da Fon
seca, Ribeiro de Andrada, Paes de Barros, 
Toledo, Sá Ribas, Monteiro de Barros, Sá Pa-

· Jacio e Miranda Ribeiro ; participao que se re-

tiri!.o os Srs. Torres de Vasconcellos, Brito 
Guerra, Manoel Ignacio de Carvalho, Ferreira 
França e Soares da Rochn. 

E' lida a acta da antecedente, sobre a qual 
manda á mesa o Sr. Montezuma a seguinte 
emenda: 

« Que se declare ou transcreva na acta a 
mínha resolução proposta hontem . ...:_.Monte
zuma. )1 

E' apoiada e depois rejeitada, e approvada a 
acta. 

EXPEDIENTE 

O Sa. 1• SECRE1'ARIO lê os seguintes officios: 
Do ministro dos estrangeiros, em resposta ao 

offi.cio desta camara de 28 de Setembro pro
ximo passado.-A' secretaria para ser presente 
a qµem fez a req\tisiçao. 

Do secretario do senado, remeltendo a pro
posiç!IO do mesmo sobre a administração da 
justiça civil, é dispensada da impressão, e re
querida a urgencia para entrar em discussão. 
-Assim se resolve. 

Do mesmo, remettendo as emendas appro
vadas pelo senado ao projecto de lei desta 
cawara sobre o arrendamento dos propios na
cionaes ; $tl.O dispensadas da imprtssll.O, e re· 
querida a urgencia para entrar em discussao. 
-Assim $e resolve. 

E' lida e approvada a redacç110 da proposta 
do poder executivo sobre os delictos commet
tidos por escravos. 

E' lido e approvado o parecer da · commissão 
de commercio, industria e artes, sobre o reque
rimento de D. José Guaesque, para com elle se 
contractar a illuminação por gaz, fornecimento 
de aguas e limpeza da cidade, con·cedendo-se
lhe o exclusivo que fôr necessario para taes 
em prezas. 

A reso1uçno que acompanlia o parecer é 
dispensada de impressão, e requerida a ur· 
gencia para entrar na ordem dos ti·abalhos.
Assim se resolve. 

ORDEM DO DIA 

Entra ein discussão o 1º att. da proposição 
do senado sobre a adminislraç!lo de justiça 
civil, de que se vencera a urgencia, e te1·minada 
a discussao, é. o artigo approvado. 

Entra em discussao o art. 2º. 
Sobre este artigo fallllo alguns Srs. depu

tados. 
O Sr. ManteznmQ tendo pedido a pa

lavra declara que pouco tem a ·dizer, e o que 
quer é que aquelles senhores lhe assegurem, 
que desta resoluçao com alguinas emendas, os 
bens que se esperão sejao reaes, e nao ficücios ; 
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que o art. 2º poré111, póde ser inutilisado pelo 
governo ; roas se elle quizer o poderá fazer bem 
util : se pot.lerá divit.lir em secções, e estas po
derao trabalhar diariamente, e isto nao é de
masiado: se t.liga lambem que as sessões 
hão de ser publicas; e conclue o illustre de
putado declarando que mandará á mesa uma 
emenda á tal respeito. 

A emenda do Sr. Montezuma é concebida 
· nestes lermos : 

« Depois das palavras sessões, se accrescente : 
- publicas.» 

E' apoiada. 

O Sr. Costa Ferreira vota contt·a a resolução, 
declarando que ella deve ser impressa para se 
discutir esle objeclo com conhecimento de 
causa ; e não se ir emendai· um ena, com 
outro eno maior; porque de taes precipitações, 
e111 se adoptar estas medid~s têm na~cido os 
males, que têm oppt·imido a naç1l.O. 

O Sr. Alves Bl'anco lambem falia na materia, 
e é de opiniao que a emenda do Sr. Monle
zuma seja desnecessaria, e respondendo a di[e
rentes obset'vações que fizerão alguns Srs. de
putados, conclue dizendo, que grande beneficio 
tinha ganho a nação com o estabelecimento elos 
jul'ados, com o qual se h avia dividido esse irn
menso poder que tinha a antiga magistratura, 

Vêm á mesa e sao apoiadas as seguintes 
emendas: 

« Emenda ao arl. 2º. Os processos civis OL''1. 

pentlenles por apellaçi'lo IJas reluçoes uu impe
rio, e os que du novo se forem distribuindo, 
serilo vistos, examinados e julgados por cinco 
juízes. - O. L eão. " 

« Em lugar de- cinco diga-se- tres-Car, 
neiro dei Cunlm. » 

« Na emenda depois da palavra- sessões -
acct·escente-se- publicas. - O. Pe1'eira. » 

Termit1ada a discussão, é o artigo appro
,vado juntamente com as emendas dos Srs. Car
neiro Leão e Clemente Pereira, sendo re
jeitada a do Sr. Carneil'D da Cunha. 

Entra em discussão o art. 3°, que é appro
vado, e vem á mesa o seguinte artigo adclitivo 
do Sr. Ferreira de Mello, que é apoiado. 

« Arligo addilivo. Os réos que se acharem 
presos nas fütt.leias da côrte ou das capitaes das 
provincias, e que em virtude do codigo do pro
cesso criminal têm de ser remellidos para o 
juiw de seus domicílios pura ahi serem julga
dos, poderão, querendo, ser julgados pelo jury 
do lugar em que estiverem presos ou pelos res
pectivos juizes de direito na f'úrma do decreto 
de 22 de Agosto de 1833. 

dida a prorogação por meia hora pelo Sr. Mon
tezuma, não se vence. 

O SR. PRESIDENTE dá para ordem do dia 4 
de Outubro: 

Emendas do senado á lei sobre os arrenda
mentos dos proprios nacionaes. 

Urgencias vencidas. 

Resoluções vindas do senado sobre Caelano 
Alberto Soares e Antonio Carlos Figueira de 
figueiredo. 

Resolução impressa sob n. 13-!. 

Resolução sobre dispensa de lapso de tem110 
concedida a Manoel Innocencio Pires. 

Pareceres adiados. 

Levanta-se a sessM ás 2 e 1/2 horns da tarde. 

PP.c:SIDBNl:lA DO SR, 1,lMPO DE ABP.EU 

A's 10 horns feita a chamada ; comparecem 
49 Srs. deputados. 

Faltão com causa communicada os St·s. 
R ebello, Moura, Ernesto, Chichorro, Belizario, 
Aralljo Viauoa, Junqueira, Custodio Dias, 
Simões, Vallasques e Sá Pa!acio ; e sem 
ella os Srs. Pontes, Lobo, Paraisa, Andrade 
Liuia, Pereira de Brito, Paes de Andrade, 
Luiz Cavalcanti, Hollanda Cavalca11ti, Nelto, 
Cosia, Corrê,\ de Albm1uet·cpie1 Rebouças, Mon
tezuma, Almeida Torres, Lino, Baueto, Alves 
Bl'anco, Lopes Gama, Mendes dos 8'1nlos, Car
neiro Leão, Pinto Coell10, Lemos, Gomes da 
Fonseca, Ribeiro de Andracla, Rezencle, Baplista 
de Oliveil'a, Paes de Barros, Toledo, Ribas, 
Monteiro de Barros e João li'ernandes ; e por 
se retirarem, como o Iizer!lo saher, os Srs. 
Torres de Vasconcellos, Brito Guerra, i\fa.t1oel 

· Ignacio tle Curvalho, Ferreira França e 'Soares 
da Rocha. 

O Sa. PRESIDENTE declara que não ha sessão 
na fórma do art. 62 do regimento. 

H Pa.ço ,da camara, etc.- Ferreira de Mello. ,, 
Dada a hora fica adiada a discussno e pe-_ 1 

l'OMO Jl 
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Seliisão em ~ de Outubro 

PRESIDENC!A DO SR, LIMPO DE ABREU 

SmrnARIO. - Expediente. - Ordem do dia. -
Arrendamento de proprios namonaes. -
Administração de justiça civil. - Votação. 
- Pensão aos fillws do dezemóargado1· 
Gondim. -Votação. 

A's 10 horas faz-se a chamada ; compare
cem 57 Srs. deputados. 

Falta.o com participaçll.o os Srs. Rebello, 
Moura, Ernesto, Pinto Chichorro, Araujo 
Vianna, Junqueira, Custodio Dias, Simões e Vai
lasques : e sem ella os Srs. Alves Pontes, Lobo, 
Getulio, Paraisa, Andrade Lima, Pereira de 
Brito, Paes de Andrade, Corrêa de Albuquer
que, Rebouças, Almeida Torres, Lino, Alves 
Branco, Mendes dos Santos, Lemos, Pinto 
Coelho, Gomes da Fonseca, Ribeiro de An
drada, Maciel, Paes de Barros, Toledo, Ribas, 
Rodrigo, Baptista Pereira e Fernandes de Vas
concellos ; e por se retirarem, segundo fizera.o 
constar, os Srs. Torres de Vasconcellos, Brito 
Guerra, Ct.rvalho, Ferreira França e Soares da 
Rocha. 

Aberta a sessa.o meia hora depois s!l.o lidas 
e approvadas as actas dos dias antecedentes. 

EXPEDIENTE 

O SR. lº SECRETARIO lê c,s seguintes officios: 

Do ministro da guerra, satisfazendo ás in
formações que em data de 3 do COl'l'ente se pe
dirão ácerca do armamento pertencente ao 
inglez Guilherme Young.- A' secretaria, para 
ser presente á quem fez a requisiçil.o. 

Do ministro da fazenda, pedindo que se lhe 
restitua a acta da sessão da assembléa do 
banco, que acompanhou o aviso de 2 de Julho 
ultimo, sob o n. 42.- A' secretaria para se re
melter. 

Do secretario do senàdo, participando que 
a regenoia em nome do Imperador, houve por 
bem sanccionar o decreto da assernbléa geral 
legislativa, declarando o subsidio dos deputados 
para a proxima legislatura.- Fica a camara 
inteirada. 

Do 1nesmo, communicando que, tendo o se
nado adoptado as emendas feitas por esta ca
mara ao projecto de lei 13obre a amnistia, vai 
dirigil-o á sancção imperial, assim como a re
soluçito ácerca da divisão dos metaes preciosos 
existentes na caixa do extincto banco e o pro
jecto de lei sobre os juros da divida interna flu
ctuante, . e outros objectos. - Fica a camara in-
teirada. · 

Do mesmo, cohrindo a proposiçao do senado, 
arbitrando arras a S. M. I. a duqueza de Bra· 
gança.- A' imprimir-se. 

Do mesmo, transmittindo a proposição do 
senado approvando a pensão de 800$ conce
dida a Bento Barroso Pereira, em remuneração 
dos setviços de seu irmao L,uiz Barroso Pereira. 

Approva-se o seguinte requerimento : 
« Nomêe-se uma deputação para it- saber· da 

saude de S. M. Imperial, que consta haver 
estado em perigo.- Rezende. ,, 

Manda-se expedir a conveniente participação 
ao governo, prescindindo da approvação da acta. 

Tambem é approvado o seguinte requeri-
mento: 

« Requeiro que todos os papeis, cuja im~.::,; 
pressão tem sido dispensada, e todavia se nno 
tem ultimado a sua discussão, sejilo impressos 
no intervallo da sessão, para serem presentes á 
futura le6islatura. 

,e Paço da camara dos depu lados, em · 4 de 
Outubro de 1833.- Castro e Silva. » 

O Sa. PEREIRA R1BEIRO manda á mesa o se
guinte requerimento : 

cc Que se recomrnende ao governo haja de 
responsabilisar o tribunal supremo de justiça, 
por não ter tornado effectiva a responsabilidade 
de diversas relações, que têm julgado cansas 
com notaria injustiça, reconhecida pelo mesmo 
tribunal supl'emo, quando concede as revistas 
nessas causas. 

« Paço da cam:ua dos deputados, em 5 de 
Outubro de 1833.- Pei·eira. R-ibefro. » 

E cons1.iltando o Sr. presidente á camara, se 
é indicaçM ou requerimento, dicide affüma
tívamente pela segunda. 

Manda-se imprimír o seguinte parecer da 
commissllo ecclesiastica : 

<e Os religiosos benedictinos, representados 
pelo seu D. abbade geral, dirigem á esta augusta 
camara uma petiçãO de queixa contra o dele
gado da Sé A,postolica nesta côrte, o Dr. Scipiao 
Domingos Fabbrini, por ter expedido, em 22 de 
Junho do corrente anno, um breve de reforma 
da ·Ordem Benedictina Braziliense, offensivo 
e expoliativo de seus direitos, sem poderes com
pelentes que o autorisassem.-A commissao 
ecclesiastica examinou o breve ; e á vista do seu 
teor, de diversos outros breves, e letras apos
tolicas, que pelo seu beneplacito tem força de 
lei, e uttentas ás circumstancias do estado, em 
que actualmente se acha a mesma ordem, 
conclue que o sobredito breve de reforma é 
notoriamente nullo na sua origem, abusivo, 
violento, attentatorio nos seus meios espoliati.vos, 
irreflectido, finalmente sem utilidade, nem 
effeito nos resultados. · 

« A commissao passa a desenvolver os prin
cipios, em que funda a sua conclusao. 

« A Ordem Benedictina Braziliense fez parte 
da grande família de S. Bento do Reino de 
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Portugal, dando obediencia ao D. abbade geral 
de toda a ordem residente em Lisboa até o 
anno de 1~27, no qual se constituio corporaçao 
independente, sendo canonicamente autorisada 
sua s~paração e, independencia p_ela bulia de 
Leão XII, datada aos 7 de Julho do mesmo 
auno.-lnter gra'llissimas curas-, conservan
do-se-lhe na mesma bulia todas as ins.tituii_:ões, 
direitos, prerogativos, privilegias e exempções, 
de que gos::1va a Ordem Benedictiua Luzilana 
nos seguintes termos: « ••• Sub iisdern prorsus 
legibus, juribus, privilegiis, ac prmrogativis ... » 
nem podia deixar de ser assim. 

« Entre as exempções, direitos, privilegias, e 
prerogativas mais notaveís da Ordem Bene
dictina Luzitana, e por consequencia da Bra
ziliense, forão sem9re res?eitados em todo o seu 
vigor, sem mingoa nem quebra, os tres se· 
guin·les :-1 º. Exempça.o de todos e· quaesquer 
delegados da Sé Apostolica, por mais alta que 
seja sua cathegoria.-2''. Poderem fazer por via 
do seu D. abbade geral, e o seu definitorio, as 
reformas, que fossem julgadas necessarias; 
ficando estas desde logo vigorosas, como se con
firmadas fo5sem pela igreja de Roma.-3º. Não 
poderem suas e:s:empçoes, prerogativas, direitos 
e privilegios se rem derogados, nem ainda 
mesmo pelos Summos Pontífices, se nas letras 
apostolicas derogatodas se não fizer expressa, 
lilteral e declarada meução dos privilegias, 
direitos e exernpções que se pretende derroi;ar 
por fól'IÚa tao explicita e clara, que evidente
mente se manifeste, que os papas, que taes 
bulias ou breves passarem, têm dessa derrogaç~o 
inteiro e pleno conhecimento e sciencia cet·la. 

« Prova-se a exístencia das expressadas 
exempções, prerogativas, direitos e privilegios 
por muitas bulias e breves, que obliverM bene
placito do poder temporal : u commissão julga 
sufllciente referir-se aos seguintes ; 

,e A bulla de Pio V, de 30 de AlH'il de 1566· 
-lnhnininent·i dignitati./1 Apostolica; Speculo
concedida para Portugal á instancias do rei 
D. Sebastião ; na qual se concederão á Ordem 
Benedictina daquelle reino, as mesmas insti
tuições, prerogalivas, exempções, direitos e 
privilegios, que se achav!J.o á esse tempo con
cedidos, e no futuro se houvessem de conceder 
á Ordem Benedictina de Santa Justina de 
Padua, pela fórrna seguinte:-« ••. Una cem
« gl'egatio monachorum Ordinis hujusmodi ad 
« instar Castellre, seu Sanctre Juslime de Padua, 
« vel Cassínensis Congregationum institui 
" posset... ejus monasteri'ts prioribus, conventis, 
cc et monachis proodictis, quod de cretero om
« nibus et singulis privilegiis, pnerogativis, 
" irncnunnitatibus exemptionibus, liberta!ibus, 
« facullatibus, indulgenliis, favoribus, indultis, 
cr et graliis, tam spiritualibus, quam tempora
« libus, quibus congregaliones prredict~, et 
« earum <!Utelibet, suaque Monas leria, eorumcl'.Je 

« personffi in genere, · vel in specie, etiam ex 
cc aliorurn 01·dinum communicalione, et con
cc cessionibus Apostolicis, et alias utuntur, 
cc potuntur, et gaudent, ac utí, potiri, et guadere 
cc poter-unt quomodo libet in futurnm : non 
cc solum ad earum instar, sed pare fonniter, et 
,< regue principal iter, absque ulla prorsus diffe
cc rentia poliri et gaudere libere et licite valeant, 
cc cuncedimus el indulgemus.i, 

O breve de Eugenia IV, de 23 de Fevereiro 
de 1434.- cc Et si. ex debito ministerii pasto
ralis n - dado a favor da ordem de Santa Jus. 
tina, e applicavel á ordem benedictína Lusitana, 
e por consequencía á Braziliense, em virtude <la 
bulia antecedente, concedendo-lhe exempção e 
immunidude de todos e qnaesquer delegados 
apostolicos « ... Congregalion em prrefatam (San-
1, t::e Justinre ) ... a quommcmnque Legatorum 
« De!egatorum, et Subdelegatorum, nec non 
« Nunciorum Apostolicorum sedis ... et aliorum 
,1 quorumcumque judicum 01·dinariorum, quovis 
« nomine, et potestate fungantur, locorum Or· 
« dinAriorum, ditione, potestate, dominio, vizi· 
u tatione, reformatione, et correclione ... i, 

Outro breve do mesmo Eugenia IV, de 3 de 
Julho de 1436.- cc Ex injuncto nobis desuper 
Apostolic.:e." - Ordenando a favor da refe· 
rida ordem bened1ctina de Santa Juslina, appli
cavel igualmente á portugueza e á braziliense, 
que as exempções, prerogativas, direitos e pri: 
vilegios, que lhes forem concedidos nllo possl\o 
sct· derogados por letras apostolicas, sem que 
nestas se faça dos mesmos especifica, e de, 
clarada menç1lo. " . . • Curo ilaque dumdum 
« Congregationi monacl1orurn de observantia 
e< Santre Justinre ..• multa privilegia, indulta, 
1c gratias, immunitatcs, exemptiones, et con
« cessiones indulserimus; neque salis sit privi
c1 legia, et immunitates concedere, nisi et ea 
« concedantl1r, per q11re concessa tueri valeant, 
« et etiarn conservari... Nos igitur conces
c< sionibus, et indullis Congregationis prrefalre, 
cc ne facile revocenlur, valentes de opportuno 
« remedio provide1·e, motu proprio·. • . Sta
<< tuimus, el ordinamus, et decernimus, quod 
« qnrecumque literm Apostolicre, etiam motu 
« proprio, sub quacumque expróssione ver
« borurn aut clausularum derogatoriarum con· 
« feclre, aut in futmum conficiendce, qu8" in
« dulgentiis, privilegiis, grattiis, immunitatibus, 
<< exemptionibus, e\ concessionibus hujusmodi 
1,· dictre Congregationi hactenus concessis, et in 
u futnrum concedenlis in loto, vel in parte ob
cc víenl, nisi appartial evidentissime et apel'lis
cc sime, quod Summus Pontifex, qui pro tem
<< pore fuerit, pnefalis indultis, el prívilegíi, in 
<< toto, vel in parte velit derogare per ]iteras 
cc Aposlolicas facientes specialem mentionem de 
« verbo ad verbum ex certa scientia de hujus
<< modi previlegíis ... " 

Outro breve finalmente do mesmo Engenio 
IV, de 23 de Novembro de 1432.- « El si ex 
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solicitudinis debito » - dando á referida ordem 
de Santa Juslina, e pol' ampliação á Beoedictina 
Luzitana e Braziliense, a faculdade de poder 
reformar pot· si os abusos que se tiverem in
troduzido na observancia da regra de sua insti
tuição •.. cc Adjecienles quorl q11otiescumqne 
« Pr::elalus aliqnis Monosleriorum, cui prrefne
« l'it, ad ejus<lem Congregationis ohservantiam 
« reducere, et sub ilia reformare diligcrit, justa 
« statuta, decreta, nec non ordinationes Congre
cc gationis hujusmodi, pront congruentius po
" terit, ipsam reformationem facial ; ejus que 
cc desuper acta conventiones, et modi, qu::e de 
« consensu Congregationis ejusdcm, vel illornm, 
cc quos ad id depulaverit, informam publicam 
« redacta fuerint, eo ipso confirmationis Apos
cc tolic::e sint robore suffulta ... )> 

cc Da litleral, ohvia, e natural inlell ig0ncia das 
disposições apostolicas, qne fic110 transcriptas, 
!JUe todas têm forçíl de lei, pelo beneplacito 
dado á lmlla de Pio V, transcripta em primeiro 
lugar, segue-se, que o delegado apostolico, autor 
do breve da reforma, o não podia validamente 
expedir, sem que se achasse para isso autori
sado por letras apostolicas, nas qnaes S. S. por 
expressões positivas, terminantes e cathegoricas 
declarasse, que era sua vontade derrogar com 
sciencia certa os privilegies, direitos e exemp
ções acima ditos, que inhibem o mesmo dele
gado de intentar a reforma da Ordem Bene
diclina Braziliense: e era lambem mister, que 
fize$se constar á mesma ordem os poderes es
peciaes, de que se achava munido. E como n~o 
conste, que de taes poderes o delegado refol'
rnador esteja munido, nem seja de presumir, 
que os tenha, a comrnissAo não póde deixar de 
c:oncluit·, que o expressado breve de reforma é 
nullo na sua origem, por falta de jurisdicção 
compelente de seu autor. 

cc Outro direito, de auea Ordem Benedictina 
Brasiliense se acha de posse, é o de fazer as elei
ções das autoridades que devem exercer o go
verno tanto espiritual, como temporal da 
mesma ordem : sem que á ninguem seja licito 
perturbar as pessoas assim nomeadas, no lívre 
exercício de sua administração; como é ass:iz 
expresso no já citado breve de Eugenio IV, de 
23 de Novembro de 1432.- cc Et si ex soli
ctudinis debito, ibi » ••• « Volentes, et s~atuen
cc tes, quod electiones abbatum, et priorum ad 
cc dictre congregatíonis capitulum generale, aut 
1< prresidentem, et visitatores juxta concessam 
cc eis, ul prremittitur, facultatem, ac eorum con
" stitntione, el stata pertineant, quib1.1s taliter 
cc electi juxla regulam beati benedicti et eorum 
e< constilutiones Monasliria ipsa, sive loca el 
cc eomm hona, tam in spirituallbus, quam tem
" poralibus regendi, et gubernandi, licita sit fa
ce cultas et libera.. • » 

cc Mas direitos tão naturaes apreciado~ por 
todos os cidadaos, que se honrao de serem bra-

sileiros, dfreitos até conformes com as nossas 
instituições politicas, for110 semnenhum escru
pulo invadidos, pizados e atropellados por um 
ligeiro golpe de pen11a do delegado reformador, 
rleslituindo dos seus lugares, em que legal
mente se achavão constitnidos, o D. abbade 
geral da ol'dem r.um o seu defioitorio , e suhsti· 
tnindo estes pot· o~itros por elle at·bil.t·ariamente 
nomeados ; como se lHlo fosse mais natural, 
que a reforma a podei', e dever ler lugar, se 
esperasse pelos eleitos da ordem reformanda. 
Embora o Dr. F ubbrini pretenda protestar este 
seu nrocedimento hostil com a falta de resposta 
ás s{1as carta~ sobre a proposta da reforma, que 
o D. abhac:le geral dn ol'dem lhe negou : por 
qne este obrou bem em não a dar, e teria vio
lado as leis do imperio, se o cont1·ario fizesse, 
pois q11e ellas o pnnil'ião, se tivesse obedecido á 
autoridade estrangeira. Se o delegado autor do 
breve qL1eria ver asna carta respondida, soli
citasse do governo imperial as ordens necessa
rias, e estas houverl\O sido obedecidas. 

cc Um tal procedimento, notoriamente arbi
trario, despotico e violento, n!IO póde deixar de 
qualificar o breve da reforma de abusivo, atten
tatorio, e espoliativo nos seus meios; segundo 
conclusao que a cornmissilo estabeleceu. 

cc A idéa de uma reforma na Ordem Benedi• 
ctina Brasiliense, intentada no Brasil de 1833, 
combinada com os Srs. ministros da justiça, 
que uns á outros se tem succedido, se deve 
acreditar-se o breve, fez conceber á commissão 
a lisongeira esperança, de que a mesma re
forma teria por base principal fazer reunir em 
um, ou quando muito dous mosteiros, todos 
os religiosos benedictinos, que se achAo disse
minados por onze casas, obrigando-os á viver 
ali em vida claustral, e na observancia res
tricta da regra de S. Bento : por ser esta a 
unica reforma que convinha, visto que só Ires 
conventos, o da Bahia, Pernambuco e Rio de 
Janeiro, contém numero sufficiente, para con
stituir communidade; passando immediata
menle para o domínio da nação os conventos e 
bens, que as communidades extinctas deixas
sem : e preparando-se por esta fónna de an
temão por uma maneira natural, de brandura 
e paz, á morte que não está distante desta. 
ordem agonisante ... Mas qual ! O plano é gi -
gantesco: eis os pontos cardiaes da reforma. 

« 1". A 1·egra substancial da ordem fica in
tacta; e nãa se faça a minima alteração nos 
tres votos de pobresa, obediencia P, castidade. 

cc 2°. Reformem-se os abusos, que se tive
rem introduzido contra a observancia dos es
tatutos da ordem : e se existirem leis, que não 
sejll.o compatíveis com a nova ordem de cousas, 
reformem-se ou modifiquem-se. 

e< 3". Os mosteiros devem abrir aula de 
philosophia P, theologia para os seus alumnos, 
(aonde estão estes)? e para os de fóra. 
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cc 4°. Aonde fôr possível, estabeleçilo·se aulas 

menores, de grammatica latina, da lingua bra· 
siliense e da india, para catechese dos índios. 

« 5º. A pt·osperidade, decóro e esplendor de 
qualquer ordem, associação ou familia, está 
muito principalmente na raz/lo da boa admi
nistração do seu patrimonio : po1· isso o prin
cipal fundamento da reforma consistirá em me
lhorar o systema administrativo dos ben;; da 
ordem. 

« 6º. Promova-se e excite-se o amor da agri
cultura, fazendo que a ordem benedictina ame
ricaua imite o exemplo das da Europa, que 
tanto.se têm distinguido na roteação de bosques, 
altos e escabrosos montes, e valles pantanosos. 

« 7º. Nilo seja licito ~os monges intromette
rem,se nos negocios publicas, nem que alistem 
seus nomes nas associções políticas. 

« A vossa commissào, senhores, fôra injusta, 
se deixasse de confessar q11e em todos os sobre
ditos pontos de reforma transluzem elevados 
sentimentos do mais acrisolado amor pela ílo
rescencia e adiantamento das luzes neste im
perio, melhoramento, progressos e prosperidade 
de nossa industria agricola, distinctos e nada 
equivocos votos, finalmente, pelo bem da ordem 
e tranquillidade publica; a idéa de instituir es
colas de lingua india pat·a catechese dos indios, 
é sobre todas nobre : e neste sentido a com
miss!l.o nno póde deixai' de tributat· seus res
peitos ao Dr. Fabbrine: mas quando considera o 
estado agonisante e de decadencia n que se acha 
reduzida a ordem reformada, sente, bem que 
lhe seja doloroso, ter de qualificar o plano de 
reforma de um bello ideai de visionarias melho
ramentos que n!lo podem realizar-se. 

« A ordem supplicante, por um mappa esta
tistico que a commissão possue e fica junto, 
conta hoje apenas 53 religiosos em todo o im
perio, divididos por 11 conventos: e destes só 
41 se podem considerar vivos, porque 12 
nenhum serviço podem prestar á religião, por 
enfermos, ou nào darem obediencia aos con
ventos : e rnesruo no numero dos 41 vão in
cluídos mnitos que já contilo mais de 70 annos 
de idade, sendo todos maioi-es de 40 e 50 annos, 
e os de menos idade lle 30 a 39 anaos em nu
me1·0 de dez. 

« Possue a mesma ordem os seguintes con
ventos: 2 na Bahia e 1 nos seu~ reconcavos ; 1 
em Pernambuco ; 1 na Parahyba do N orle ; 1 
no Rio de Janeiro ; 5 na província de S. Paulo, 
fazendo ao todo 11. Destes, apenas um na 
Bahia, o de Pernambuco e o do Rio de Janeiro 
contêm numero snfficiente para constituir com
munidade: os outros, uns têm só dous reli
giosos, outros um, e os de Jundiahy e Parna
hyba, na província de S. Paulo, nenhum, es
tando enlregue a sua administraça.o a padres 
seculares. 

<< E é com 41 monges espalhados por 11 casas, 
velhos quasi todos e valctudinarios, descon
tentes da sua sorte, porque se achao na vespera 
da hora do seu finamento, por não terem 
filhos á quem possão passar a gloria do seu 
nome e a fortuna de seus bens, que se pretende 
fazer florescer ~s lettras e prodperar a agricul
tura, que se criem escolas, rompão montes e 
valles? . Só uma ignorancia absoluta do estado 
.e circumstancias em que actualmente se acha 
a ordem de S. Bento do Brazil, podia fazer 
conceber a idéa de um tal plano de reforma de 
um bello ideal sem duvida, mas absolutamente 
contrario á ordem natural das cousas ; e que 
a commissllo no 3º ponto da sua conclusão, 
com justiça qualificou, e continua a qualificar 
de irreflectíclo, sem ,1lilidadc nem effeíto nos 
resultados, por impossivel de realizar-se. 

« A commissao já indicou a unica reforma 
que poderia ler lugar: mas esta mesma entende 
que não é a qlle convém aos interesses dos 
monges benedictinos, nem aos da nação. Estes 
nao devem ser molestados com irnpo1·tunidades 
que empeiorem a sua sorte: basta-lhes a 
afflicça.o que deve causar-lhes a agonia das ves
perns do seu ultimo dia : pelo contrario elles sao 
credores da pl'Otecção do governo, pelos serviços 
que a illustre ordem de S. Bento fez em todos 
os tempos ás sciencias, salvando-as das trevas 
da barbaridade, e conservando-as sempre com 
esplendo1· nos seus claustros : os benedictinos 
emfirn sao brazileiros, e este nobre titulo basta 
parn que esta augusta camara não saiba negar
lhe toda a sua protecça.o. 

" E~ta corporaç:to acha-se hoje em estado de 
abandono: e seus rendimentos, que n'oulro 
tempo pareceràu formar uma fortuna colossal, 
vão-se anniquilando de dia em dia, nem podia 
deixar de ser assim, porque esta é a ordem na
tural das cousas ; e achao-se em tal decadencia 
que, suas, n'outro tempo prosperas fazendas,que 
se a assembléa geral nao occorrer ao mal com 
remedia prompto e efficaz, os ullimos benedic
tinos não ter!lo o necessario para uma modica 
subsistencia ; e e tão saliente esta verdade, que 
até ,nuitos dos padres da mesma ordem a co
meça.o a sentir e reconhecem. Por outra parte ; 
sendo a nação a legitima successora dos bens 
desta corporac;a.o quem lhe póde negar não só 
o dir<:!ilo, mas até a obrigação de tomar taes 
medidas, e que salve os mesmos bens para si, 
e pal'a aquella, emquanto durar o ultimo dos 
seus filhos. 

cc A commissilo conclue, sendo de parecer, 
que se remetta esle ao governo, e se lhe diga, 
que esta augusta cmnarn fica segura, de, que 
elle ha de negar o seu benepl,1cito ao breve de 
rcl'onna da O1·dem Benedictina á vista uas 
razões µondcrnsas no mesmo parecer expen
didas ; e que a mesma augusta camara passe a 
uomear uma comrnissão enc,megada de propor 
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.medidas conciliadoras, que sejllo capazes de 
proteger ao mesmo tempo os interesses dos 
religiosos de S. Bento até o ultimo que possa 
existir e os interesses nacionaes na fiscalisaç1lo, 
e melhor administraç1lo dos bens da mesma 
ordem, de que a nação é legitima successora. 

e< Paço da camarll dos deputados, 4 de Ou
tubro de 1833.- José Clemente Pereira.
. 'J7al6'rio de Alnuiida Ferre7Jl'a. » 

ORDEM DO DIA 

Entra em discnss~o a emenda do senado ao 
projecto de lei sobre o arrendamento dos pro
prios nacion:ies, e sendo approvada e adoptada 
com o projecto, é 1:emettida á cornmissllo de 
red11cção. 

Entra em discnssão o artigo additivo offe
recido pelo Sr. Ferreira de Mello, ã resolução 
vinda do senado, sobre administraç1lo provi
soria da justiça. 

O SR. CARNEmo DA CuNHA manda á mesa, 
e é apoiado o seguinte artigo additivo : 

« Fica igualmente autorisado o governo á 
crear mais relações nas provincias do imperio, 
onde mais com modo julgar, para utilidade pu
blica o com o nui:nero ele cinco desembarga
dores para o julgamento das causas civeis, e com 
o de cinco ditos e dons adjuntos, qne podem 
ser jnizcs de direito e advogidos de melhor 
nota, para o julgamento das r.ausa~ crimes, nllo 
podendo nomear para as elitas relações novos 
desembargadores, mas sim dos que sobrarem 
das relações já existentes. Salva a redacção.
Carneiro da Ottnha. ,, 

Finda a discussão, s!lo rejeitados os artigos 
additivos, e sendo adaptada a resolução com as 
emendas approvadas, é remettida com urgencia 
á commissão de redacção. 

Pedindo-se urgencia para entrar em dis
cussllo a resoluç!l.O vinda do senado, appro
vando a pensllo concedida aos filhos do desem
bargador Gondim, é approvarf a e vencida; e 
emqminto se manda buscará secretaria, entra 
em discussllo, é approvada e ndoptada para 

. subir á sancção imperial a resoluça.o vinda do 
senado, dispensando o bacharel Caetano Alberto 
Soares, do intersticio exigido pela lei de 23 de 
Outubro de 1832, para obter carta de natura
lisação. 

Lê-se e approva-se a redacção da resolução 
sobre a administração provisoria da justiça. 

E' approvada e adoplada para subir á sancção 
imperial a resolução de que acima se faz 
mençllo, sobre os filhos do desemr,argador 
Gondim. 

Lêm-se os seguintes officios : 

Do ministro do imperio, respondendo, que n 
regencia em nome do imperador, receberá a 

deputação encarregada de saber da sande do 
mesmo augusto senhor, hoje pela 1 hora da 
tarde no paço da cidade.- Fica a carnara in
teirada, e sao nomeados os Srs. Calmon, Mendes 
Ribeiro e Rezende. 

Do secretario do sent1do participando que o 
senado approvou e dirigio á sancçil.o imperial a 
resolução que autoriza o governo a contractar 
com quaesquer companhias naciionaes ou es
trangeiras o exclu:;ivo da navegaçao por barcos 
de vapor nos tios e bahias do imperio.- Fica 
a camara inteirada. 

Do mesmo, participando lambem, que o se
nado approvou e dirigiu á sancçao iinperial a 
resoluçllo, autorizan do o governo a soccorrer 
em Montpelier á Francisco Luiz <le Souza com 
a quantia de 600$, e assistir por espaço de tres 
annos na Europa á Manoel de Araujo Porto 
Alegl'e com a mesma quantia annualmente. 
- Fica a camara inteirada, 

Do mesmo, participando igualmente, que a 
regencia, em nome do imperador sanccionou o 
decreto da assembléa geral legislativa, dando 
providencias sobre a substituiçil.o da moeda de 
cobre por cedulas do governo. - Fica a ca
mara inteirada. 

Do me,mo, remeltcndo a proposiçil.o do se
nado, que manda contar desde o tempo da ex· 
tincçao da provedoria dos seguros a indemni
za1,:il.o cuncedida aos deputados da junta do 
commercio pela resolução de 31 de Maio do 
corrl'nle anrio.- A' imprimir-se. 

Do mesmo, ti·ansmittindo com os documentos 
respectivos as proposições do senado, uma de
clarando a dispo~içao da rcsolnçno de 9 de 
Agosto de 1831, em favo1· dos officiaes estran
geiros demiltidos, e outra declarando que l<'ran
cisco Henriques da Silva, ajudante da 2~ linha 
do exercito tem direito, á que se lhe conte na 
totalidade do tempo de seu serviço, aquelle 
em que teve praça na 1" linha. - A' impri
mir-se. 

Do ministro do imperio, participando que a 
regencia em nome do Imperador, receberá hoje 
pela 1 hora da tarde 110 paço da cidade, a de
putaçao que tem de apres~ntar o projccto de lei . 
- Fica a camara inteirada. 

Sa.o nomeados os Srs. Lessa, Castro e Silva 
e Ignacio Joaquim da Costa. 

Lê-se para ir á sancçao o projecto de lei sobre 
o arrendamento dos proprios nacionaes. 

Entra em discussllo a resolução vinda do se
nado sobre Antonio Carlos Figueira de Figuei
redo, e pedindo-se o adiamento, é apoiado e 
rejeitado, e a resolução approvada e adoplada 
para subil' á sancção. 

Entrn em discussD.o a resoluçu.o vinda do 
senado ácerca dos officiaes das secretadas das 
camara.s legislativas; pedindo-se o aJiamenlo 
é apoiado e approvado. 
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O Sa. FERREIRA DE MELLO pede urgencia para 
apresentar um requerimento, sobre a impressão 
dos diarios desta camara.- Sendo apoiada não 
passa. 

E' rejeitada a resoluç!io vinda do senado 
n. 101 e entra em discussão a de n. 46. 

O SR, PRESIDENTE á 1 hora convida as depu
tações á irem ao paço, saber da saude de Sua 
Magestade o Imperador e apresentar o projecto 
de lei; e interrompe-se a sessilo até chegarem 
as mesmas deputações. 

Um qllarto de hora depois, chegando as r]e
putações continua a sessl\o e a mesma discussrt0 
e finda ella, é approvada e adaptada a reso
lução para subir á sancção. 

O Sa. CAuroN, orador da deputaçao encar
regada d~ saber da saude de Sua Magestade o 
Imperador, pede a palavra, e diz que sendo in
tro~uzido com as formalidades do estylo re
citou em presença da regencia, em nome do 
Imperador, o seguinte discmso: 

« Senhor.- A camara dos deputados, pene
trada da mais profunda magoa pela noticia da 
subita molestia de que Vossa Magestade Im
perial fôrn acommeltido durante a noite pas
sada, nos envia em solemne deputação á re
gencia, em nome de Vossa Magestacle Imperial; 
áfim de saber do estado da preciosa saude de 
Vossa Magestade e depositai· no throno e no 
leito do nosso joven momwcha, lisongeira, es· 
perança do Brazil, os mais sinceros protestos 
do amor e lealdade, e os mais puros senti
mentos da dôr e consternaçi'.\o, <le que se acua 
possuída a representação nacional. Digne~se 
Vossa Jl,,fogeslade Irnperit1!, pol'lanto, de aceitar 
a cordial expressão de tacs sentimentos e pro
testos, e de acreditar, que a nação brazileira, de 
cuja felicidade é Vossa Magestade Impel'ial o 
mais seguro penhor, começa a achar o ca111inho 
da consolação nos fervorosos votos que faz ã 
Divina Providencia pelo prompto e 1:ompleto 
restabelecimento de Vossa Mage~tade impe
rial. 

« Rio de Janeiro, 5 de Outubro de 1833. -
llf. Calm()n dtt Pin e Almeida. >> 

~ii Respondera o presidente da mesma • re
gencia, que podia assegurar á camara dos 
Srs. deputados, que Sua Mageslade o Imperador 
estava melhor.- E' recebida com muito es· 
pecial a61·ado. 

O SR. CASTRO E S11n, orador da outra depu
taçao, diz que sendo lambem introduzido no 
paço com as formalidades do costume, apre
se11tou o projecto de lei á regencia, e o seu pre
sidente respondera, que seria examinado no 
conselho de estado. - Recebida igual111ente 
com muito especial agrado. 

Enlra em discussilo a resoluçao ácerca da 
dispensa de lapso de tempo, pedida por Ma
noel Innocencio Pires ; e requerendo-se o adi
amento, é apoiado, e approvado. 

Entra cm discuss!lo a resoluçno nilo im
pressa ácerca da illuminaç1lo de3ta cidade por 
gaz, encanamento das aguas vivas e limpeza da 
cidade por D. José Guasque & C. 

Vêm á mesa e s!lo apoiadas as emenrlas que 
offerecerll.o os Srs. .Monlczuma e Ferreira da 
Veiga. 

l<'inda a discuss!lO, é approvadn a rcsoluçM 
com as emendas e rernctlitla á comrnissno de 
redacçno. 

Lê-se um ol'ficio do secretario do senado, 
parlieipando que n regcncia em nome do lrn
perndor houve pol' bem sancciona1· a resol11çao, 
desligando do morgado pc1·lencente ao conde 
de Linhm·cs, as tcrn1s que possue na província 
de Minas.Gernes. 

E' approvada a redacçl!o da resoluçlio, au
torizando o governo a contraclar com o enge· 
nheiro D. José Guasque, sobre a illuminação 
por gaz, etc. 

Levanta-se a sessão ás duas horas e meia 
da tarde, depois de approvada a acta. 
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SESSÃO IMPERIAL DO ENCERRAMENTO 
DA 

ASSEMBLÉA GERAL LEGISLATIVA 

PRESIDENCIA. DO SR. MA.RQUEZ DE PA'RANAGUA' 

~3C:-

Achando-se reunidos no paço do senado ao 
meio dia, os Srs. senadores e deputados, e nllo 
havendo numero sufficiente destes para se pro• 
ceder por meio de sorte a nomeaçtio da depu
taçllo que devia receber a regencia em nome 
do Imperador o Senhor D. Pedro II, nomea os 
Srs. deputados presentes Oliveira Bello, Lopes 
Gama, Rego Barros, Limpo, Rezende, Lobo, 
Amaral, Palacio, Getu]io, Moura, Pinto Peixoto, 
.Alvarenga, Brito e Aranjo Lima, e os Srs. se
nadores Marque,i de Palma, Marque1. de Bae· 
pendy, Marqnez de Maricá, Santos Pinto, <.:ar
nciro de Campos, Marcos Antonio e Lonrcnço 
Rodrigue~ de Andrade. 

Annnnciando-se achegada da regencia,~ahem 
a e!tperal-a ao lopo da escada a deputação no
meada para o seu recebimento. 

Logo que a regencia toma assento, o presi
dente da mesma dirige á assembléa geral a 
seguinte falia : 

" Augustos e digníssimos senho1·e.s repre
sentantes da naçno : 

" A regencia permanente, em nome do Im
perador o Senhor D. Pedro II, vindo J1oje en
cerrar a ultima sess!l.o da segunda legislatura, 
tem a fortuna de anuunciar-vos haverem-se 
desvanecido os terrores de que nos sentimos 
accommettidos pela violenta enfermidade que 
na noite do dia 4 do corrente mez, ameaçou a 
yida do nosso joven monarcha; ouvindo assim 

o Omnipotente as fervorosas preces de todos 
os brazileiros pelos preciosos dias daquelle em 
quem estll.o depositadas nossas mais doces es
peranças. 

« A regencia, augustos e dignissimos senho
res representantes da naçao, não póde deixar 
de agradecer·vos os actos importantes produ
zidos pela representaç!io nacional durante o 
periodo da legislatura, e posto que ficassem p~r 
concluir muitos dos que occuparo.o vossos cm· 
dados nesta ultima ses~110, e que a patria im
periosamente exige de seus representantes, a 
regencia muito confia, que elles se,rao tomad?s 
em prompta consideração pelos lut.nros legis
ladores. 

« Augustos e digníssimos senhores represe!1-
tantes da nação, no em tanto, que a regenc1a, 
em nome dü Imperador o Sr. D. Pedro II, com 
toda a confia11ça esper~ pela nova reuniao dos 
escolhidos da nação ; ella empregará solicita 
seus constantes esforços pllra qae se cumpra.o 
a constituição e as leis, e se mantenha o throno 
do mesmo augusto senhor. 

« Está fechada a sessão. " 

Francí.~co de Lima t Silva. 

João B1·aulio .Ahmiz. 

Terminado este acto, relira-sc a regencia com 
o mesmo ceremonial, com qne tinha sido rece
bida e immediatamentr. levanta-se a sessão. 




