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Orn.o os Srs .• Souza e Oliveira, arcebispo da 
,. Bahia, Limpo de Abreu (ministro dos eetran-

gei-ros e i11te,:ino do imperio ), . Vianna, Hen• 
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1836 
CAMARA DOS SRS. DEPUTADOS 

PJi•imch·a !>lessão prepa•·ato1.·ia 
- eni ~~ de Abril 

PF\ES!DENCIA DO SR. ARAUJO LIMA 

A's 10 horas, fazendo-se a chamada, cómpa
recem 18 Srs deputados, que são os se
guintes: os Srs. Nabuco, Costa Mit·anda, Fet·
reira-de -C~tro, Hollanda Cavn\canli, Paula 
Albuquerque, Araujo Lima, Sebastião do fü!go, 
Henriques de Rezende, Raphael de Macedo, 
Ernesto l<'rança, Muniz Barreto, Azevedo e 
Brito, Cornelio Frnnça, Climaco, Lessa, Vieira 
Souto, Pinto Peixoto e Alvares Machado; fal
tando com causa o Sr. Alves Pontes, e sem ella 
os outros senhores. 

O SR. PnEsrnENn declara aberta a sessllo ; 
mas nno havendo cousa alguma a tratai·, le
vanta a sessno ás 11 horas ~a manhtl, 

Sc~unda ses .. ão preparatoria 
em ~(i de A.bi-il 

PRESIDENCIA DO SR, ARAUJO LIMA 

A's 10 horas, fazendo-se a chamada, com
parece 111 19 Srs. d epntados, que sll.o os 
Srs, Seára, Ferreira de Castro, Rezende, Duarte 
e Silva, Souto, Pinto Peixoto, Lessa, Messias, 

- Muniz Barreto, Macedo, Alvares Machado, Souza 
e Oliveira, Climaco, Lima e Silva, Souza Martins, 
Nabuco, Ernesto França, Cornelio·França e 
Arau,io Lima ; faltando com parliclpaçilO o 
Sr. Alves Pontes, e sem ella os outros senhores. 

O SR. PrtEs1DENTE declara aberta a sessão, 
e lida a acta da antecedente, é approvada. 

Vil.o á commissno de constituiçil.o e po
deres os diplot'nas do Sr. D. José de Assis Mas
carenhas, deputado supplente pela provincia _de 
Goyaz, e do Sr. Antonio Paulino Limpo de 
Abreu, reeleito pela província de Minas Geraes. 

Tambem vai para a mesma commissão de 
poderes o officio do ministro do imperio datado 

'/.'.Ol'llO 

de liimtem, acompanhado das actas, e mais pa· 
peis relativos á reeleiçl!o do Sr. Limpo de 
Abreu. · 

Nao havendo ruais q11e tratar, o Sr. presi· 
dente levanta a sess!i.O ás 11 horas dá manM. --Te~ceira 1;1eso.1ão 1>r~parátorin. 

- em ~7' dê A.b1·il 

PRES!DENCfA DO SR, ARAUJO LU!A 

A's 10 horas, fazendo-se a chamada, compa
recem 22 Srs. deputados, que sao os se
guintes: Araujo Lima, Sehasfüto rio Rego, Er· 
nestó França, Cornelio Françn, Rezende, Paula 
Araujo, Muniz Barreto, Ferreira de Castro, 
Souza Martins, Araujo Vianna, Carneiro Leão, 
Azevedo e Brito, Vieira Souto, Messias, Lessa, 
Souza e Oliveira, Alvares Machado, Lima e 
Silva, Miranda, Nabuco, Climaco e Seára; 
faltando com participnçllo os Srs. Moura, 
Amaral, Belisurio, Ferreira Frnnça, Amaral 
Gurgel, Alves Pontes, Pinto Peixoto, Hollanda, 
Paula Albu·q-uerque, Raphael de Macedo, Duarte 
e Silva e Costa; e os outros senhores sem ella. 

O SR. PRESIDENTE declara aberta a sesMo, e 
lida a acta da anteceacnte, é. approvada. 

Nao havendo mais que tratar levanta a 
sess!to ás 11 da manhil.. · 

Quarta se!isã.o preparatoria· 
elll ~8 de Abril 

PRESIDENCIA DO SR, ARAUJO Lili.\ 

A's 10 horas, fazettdo-se a chamada, compa
recem 31 Srs. deputados, qoe silO os seguintes: 
Nabuco, Paim,- Odorico, Souza Martins, Se>ira, 
Miranda, Duarte Silva, Ferreira de Castro, 
Castro e . Silva, Paula Albuquerque, Hol
landa, Araujo Lima, Costa, Ferreira França, 
Ernesto França, Gornelio França, Paula Araujo, 

~ 
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10 SEXTA SESSÃO PREPARAT6RIA EM 30 DE ABRIL DE. 1836 
Muniz Barreto, Gonçalves Martins, Messias, 
·c1imac;o, Lessa, Braga, Souto, Pinto Peixoto, 
Maria de Moura, Pinto Chichorro, Ar:wjo 
Vi9nna, Alvares Machado, Gurgel e Rezende ; 
faltando com participRçào os Srs. Alves Pontes 
e Belisario; e sem ella os outros senhores. 

O SR. PRESIDENTg declara aberta a sessão, 
e lida a acla da antecedente, é approvada. 

Lêm-se, e sil.o approvados os seguintes pa· 
receres : 
.. « A commissno de poderes exarilinou o di
ploma do Sr. Antonio Paulii;o ~irnpo d~ Abreu, 
reeleito deputado pela provmcia de Mrnas ~e
raes, e combinando-o com a acta geral, lei e 
instrucções respectivas, o achou em tudo con
forme; e por isso é de parecer que o Sr. -da
putado tome assento nesta augusta cam.ara. 

« Paço da camara dos deputados, 27 de 
Abril de 1836.-H. H, Cai-nefro Leão.-0. 
{; de Araujo Viaizna." 
. '.'1-:,< A commissã.o de poderes examinou o cli
. plaina do Sr. D. José de Assis Mascarenhas, 
segundo supplente da provincia de• Goyaz, e 

. combinanoo-~ com a acta geral, lei e instrucções 
re1;pectivas, o achou em tudo conforme; e como 
o primeiro supplente da dita provh1cia deve 
tomar assento, como deputado onlinario, em 
lugar do fallecido Manoel Rodrigues Jardim ; 
e pelo officio da camara municipal consta que 
o outro deputado ordinario-da dita província, o 
coronel Felippe Antonio Cardoso, nilo tem 
apparecido nas sessões antecedentes, e nUo quiz 
responder á mesma camarn, se pretendia ou 

:não comparecer nesta: por isso é a commissão 
dé parecer que o dito supplente deve tomai· 
a~s:ento. 

. · -• cc Paço da camara dos deputados, 27 do 
· Abril de 1836.-(Assignados os membros da 
cômmiss!l.o.) >> 

« A coinmissao de poderes examinou o di
ploma que acamara municipal da _cidade da 
Bahia enviou ao S~; Miguel Calmon du Pin e 
Almeida, para ter exercicio de úeputado por 

,:0aquella provincia, em lugâr do Sr. Luiz Paulo 
. "de1 Araujo Bastos, que participou á mesma ca
'tnara não poder comparecer na presente sessri.o ; 
e combinando o rnesm<! diploma com a acta 
geral, achou· que o Sr. Calmon é o terceiro 
supplente a quem compete substituir ao S1-. 
Bas!os; e como se ache o diploma conforme 

_com a referida neta geral, e com a lei ·e ins· 
· truc,;:Oes respectivas, é a commissao de pa!'ecer 

que o Sr. Calmou tome assento nesta camara. 
« Páço da camara . dos deputi.dos, 28 de 

Abril de 1886.-(Assignados os metl.lbros da 
commissil.o.) i, 

Pelas 11 horas o Sr. presidente levanta a 
sessno, em consequencia de n!io haverem maia 
trabalhos, 

Qnint.a sessão preparatoria 
em :29 de &brii 

PnESJDENOIA DO SR, ARAUJO LIMA 

A's 10 horas, faz-se a chamada, e compa
recc,n 28 Srs. deputados, a saber: Nabuco, 
Odorico, Souza Martins, Lima e Silva, Ferreira 
de Cash-o, Aranjo Lima, Sebasti:J.O elo Rego, 
Rezende, Paula Araujo, Muniz Barreto, Cornelio 
França, Mat'ili r1o Anrnral, Braga, Souto, Pinto 
Peixoto, Souza e Oliveira, ]\faria de Moura, 
Chicharro, . Aranjo Vianna, Can1cir? Leilo, 
Alvares M:i.diado, Gurgel, Duarte e Silva,· ar
cebispo, Costa, Ernesto França, Messias _e Souza; 
faltando com partir,ipaç,io os Srs. Pn1m, Gon
çalves Martins, Ferreira França, Azevedo e 
Brito, Paula· Alburj'.terque, Holland,1, Alves 
Pontes, Miranda e Castro e Silva ; e sem clld 
os outros senhores. 

O Su. PHESIDENTE declara aberta a sessão ; 
e lida a acta da antecedente, é npprnvada • 

O SR. SECRETARIO Onomco faz mençtl.o de 
nm officio do secretario do senado, datado 
de hontem, comm1rnicnnclo haver no senndo 
numero 'tle membros Bt1fficiente para se ahri.i.· 
a assernbléa geral. -Fica a camara inteirada. 

E' introduzido com us formalidades do 
estylo, e presta jlJl'Ulllenlo o Sr. Antoni? Pau
lino Limpo dCó Ab1·cu, deputado rcclc1lo pela 
provincia de Minas Geracs, depois do que 
toma assento na c:unara. 

Na.o hnvcndo mais que lrntnr, o Sr. pre
sidcn le levanta a se3s1lo pelas 11 horas da 
munhn. 

Sexta scslê!iío prcparato1•la 
eau 30 de Abril 

l'RESIDENCJA DO SR. ARAUJD LL11A 

A's 10 horas e 1/4, faz.se a chamada, com: 
parecem 17 Srs. depntados, que são os se· 
guintes: Nabuco, Alvares Machado, Lessa1 Et·· 
nesta França, Rezende, Araujo Vianna, Maria do 

· Amaral, Ferreira de Castro, Azevedo e Brito, 
iircebispo, Sebastião, A rau,jo Lima, Cornclío 
França, Ferreira França, Marcondes, Seára e 
Castro e Silva; faltando com participação os 
Srs. Odorico, Souza Martins, Lima e Silva, 
Costa Miranda, Hollanda, Almeida Albqquerque, 
Costa, Mes~ias, Paula Araujo, Mun[z Bar
reto, Gonçalves Martins, Paim, Clirnaco, Braga, 
Vieira Souto, Pinto Peixoto, Souza e Oliveira, 
Maria de Moura, Chichorro, Carneiro. Leão, 
Limpo de Abreu, Gurgel, Duarte e Silva, Be· 
li;;ario, Alves Pontes e Raphael de Mncedo ; e 
sem ella os outros senhores, 

O Sn. PRESIDENTE declara aberta a sessão, e 
lida a acla da antecedente, é approvaLia. 
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Nao havendo mais que' tratar, o Sr. pre 
sidente convida os Srs. deputados para com
parecerem na camara amanhã á ·mesma hora 
de hoj'e, n!to obstante ser feriado, ·e levanta a 
sessll.o pelas 11 l1oras da manhã. 

Setima sessão preporatoria 
e!lll J. de Mato 

PEIESIDENCIA DO SR, .ARAUJ0 LIMA 

A's 10 · horas e um quarto faz_-se a cha• 
mada, e comparecem 25 Srs. deputados, que 
são os seguintes: Araujo Lima, Belisario, Cor
nelio Franca, Sebastião do Rego, Rezende, 
Fernand·es Torres, Ferreira de Cash·o, Braga, 
Seára, Araujo Vianna, Carneiro Leao, Lessa, 
Gurgel, Maria de Moura, Víanna, Ferreira da 
Veiga, Hollanda, Nabuco, S_quza Martins, Ro
drigt1es Torres, Paim, Paula Arat1jo, Maria do 
Amaral, Alvàres Machado e Carvalho; falt!i.o 

. ccim participação os Srs. Odorico, Lima e Silva, 
Mil-anda, C11stro e Silva, Almeida Albuquerque, 
Costa, Messias, arcebispo, Ferreira França, Er· 
nesto Fr.ança, Mnniv. Barreto, Gonçalves Martins, 
Azevedo e Brito, Climaco, Souto, Pinto Peixoto, 
Souza e Oliveira, Chichol'l'o, Limpo de Abreu, 

··nua1·te Silva';• bi!po de Cuya:bá;-R-nrihael de 
Macedo, Alves Pontes, Bhering e Marcondes ; e 
sem ella os oul!·os senhores. 

O SR. PRESIDENTE declara aberta a sessão, 
e lida a acta ela antecedente, é approvada. 

S110 introduzidos com as formalidades do 
eslylo, prestãO juramento, e tomno assento os 
Srs. Miguel Calmon du Pin e Almeida, depu
tado pela provincia tla Bahia e D. José de Assis 
Mascarenhas, deputado pela provincia de Goyaz. 

O SR. 1• SECRETARIO communica á camara 
que lrnvendo numero sufficiente de cl~putados 
para se abrir a a~!lembléa geral vai officiar ao 
governo, pedindo dia, hora, e lugar em que tle
veria ir a deputação desta camara, que tem de 
ir saber a hora, e lugar em que se deve abrir a 
assembléa geral. 

O Sa. PRESIDENTE nomêa para a deputàção 
que deve ir saber a hora e lugar da abertura 
da assembléa geral, os Srs. Araejo Vianna, 
Assis Mascarenhas e Ferreira de Castro. 

O Sa. AaAuJo V1ANNA pede dispensa de ir 
na deputaçll.o, e em lugar é nomeado o 
Sr. Seára. 

O SR. 1° SECRETARIO faz mençao do seguinte 
officio : 

Do minístro do imperio, datado de hoje, com· 
mnnicando, que o regente, em nome do impe
rador, receberá amanhã pelas 11 horas no paço 
da cidade a deputaçll.o desta camara, que vai 

· saber a hora, e lugar da abertura da assembléa 
geral legislativa, e que ao meio dia da mesma 
manhã será celebrada .a missa do Espírito · 
Santo .-Fica a camara inteirada. 

Não ha~!!ndo mais que fa~er, o Sr. pres\· 
dente convida os Srs. deputados para compa
recerem ua camara amanha pelas 10 horas da 
manhã; e levanta a sessão pelas 11 horas e tres 
quartos -da manhã. - ' 

Oitava sessão pi.-eparatoria 
em·~ de Maio 

PRllS!DENCIA DO SR, ARAUJO Liil!A 

A's 10 horas e nm quarto fáz-se a chamada; 
e comparecem 27 Srs. deputados, qne são os 
seguínte_s: Araujo.Lima, ·corne1io França, Se-. 
bastill.o do Rego, ~faria do Amaral, Almeida 
Albuquerque, Paim, Ferreira de Castro, Duarte 
e Silva, .A ranjo Vianna, Souto, Pinto Peixoto, 
Assis Mascarenhas, Souza e Oliveira, Messias, 
Raphael de Macedo, Ernesto França, Lemos, 
Marcondes, Chichorro, Quadros Aranha, Bhe
ring, Lima e Silya, Miranda, Nabuco, Souza . 
Martins, Mu11iz Barreto e Calmon; faltã.o com 
participaçao os Srs. s·eára, Odorico, Castr~ ·e 
Silva, Hollanda, Rezende, Costa, arcebispo, 
Ferreira França, Paula Araujo, Gonçalves 
Martins, Azevedo e Brilo, Clirnaeo, Lessa, Braga,. 
Maria de Moura, Carneiro Leao, Limpo de . 
Abreu, Alvares Machado, G1irgel, bispo de 
Cnynliá, Belisario, Rodrigues Torres, Evaristo, 
Alves Pontes, Carvalho ~ Fernandes Torres ; e 
sem ella os outros senhores. 

O SR. PRESID'ENT~ · declara aberta a sessao, 
e lida a acta da antecedente, é approvada •. 

O SR. MESSIAS manda á mesa, e. é appro,_ 
vado, o seguinte requerimento : .. ·' ,. · 

« Requeiro que se chame o Sr. Antonio de 
. Castro Vianna para continuar n substituk ô 
lugar do Sr. deputado Fo1·nandes de Barros-; 
que se acha ausente. • 

O Sa. SEBASTIÃO »O· REGO manda á mesa a 
seguinte indicação : 

,, Que se chame tambem o Sr. Braga, que é o 
primeiro supplente em lugar do Sr. Araujo 
Ribeiro.» 

Vai á commissão de poderes. 
Achando-se na casa o Sr. Castro Viimnà:;. 

toma assento. . 
A's 10 horas e tres quartos suspendé"o Sr. 

presidente a sessao, que continua ás' 11 horas: 
O Sa. ARAuJo V1ANNA como orador da depu

taçll.o encarregada de saber a hora e lugar da 
aberturã da assembléa geral diz, que o re-. 
gente, em nome do imperador, respondera: 
que a r.bertura terá lugar no paço do sen~do ao 

-meio dia. ·:: · .. 
Est!l resposta é recebida com muito especial 

agrado. . 
Não havendo mais que fazer, o Sr. presi• 

dente levanta a sessão pelas 11 horas e um 
quarto da manhã. 
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SESSÃO IMPERIAL· DA "ABERTURA 
DA 

ASSElliIBLÉA GERAL 'LEGISLATIVA 
~IJ!lil ~ @Jt ~l~õ@ @l@ -Of83é3CS 

P.RESIDENOI.A. DO SR. BENTO B.A.RRO.SO PEREIRA. 

~ 

Pelas <'nze horas e tres quartos da mànhã, 
achando-se reunidos na sala da camara dos Srs. 
senador~s grande parte dos membros da assem
.bléa geral, o Sr. presidente da mesma assembléa 
nomêa para membros da deputaç!io q·ue deve· 
receber o regente os seguintes Srs. senadores : 
Marcos Antonio Monteiro de Barros, Manoel 
dos Santos Martins Valosques, Francisco Car
neiro de Campos,· Lourenço Rodrigues de 
Andrade, João Antonio Rodrigues de Carvalho, 
José Bento t.eite Ferreira ·ee MeMo ·e José 
Custodio Dias; deputados Venancío Henriques 
de Reze)lde, Francisco·de Paula Araujo, Car
neiro Leito, Ferreira da Veiga, Chichorro, Assis 
Mascarenhas, So11za Martins, Duarte e Silva, Al
vares Machado, Ferreira de Castro, Marcondes, 
Gonçalves Martins, Climaco e Lessa. 

Ao meio-dia, sendo annunciado haver che-
. gado ao paço do senado o regente, qúe, em 

nome de Sua Magéstade Imperial o Senhor 
D. Pedro II, vem abrir a ossembléa geral, o 
presidente convida os membros da deputaçllo 
a receberem o mesmo regente, o qual tem in
gresso na sala com as for.malidades do estylo, 
vindo acompanhado de todos os ministrÕs e 
secretarias de estado, toma assento na mesa á 
direiJa do presidente da assémbléa geral; e os 
ministros de estado ao lado direito do throno ; 
e dirige á assembléa geral o seguinte discurso: 

K Augustos e dignissimos senhores represen
tantes da nação. 

« O dia 3. de Maio é o dia das esperanças 
do Brazil .. Se os brazileiros sofl'rem resignados 

. os males que os opprimem, se o governo impe
rial não esmorece na luta de tantas difficui
dades que o inhabiliUl.o de proteger o cidadão 
11acifico, o homem honesto ; ile aproveítar os 
1mmensos recursos com que a natureza nos 
dotou ; de dar nome e realce á nação brazileira 
pela estabilidade de suas instiluíçOes, ptla paz, 
segurança e tranqnillidnde de seus cidadãos, e 
pelo progressivo c.lcscnvolvimenlo de sua in-

dustria, é na esperança de que, reun::ios os 
representantes da naçno, do seu saber e patrio
tismo sahiráO leis adaptadas ás nossas circum
stancia&, que satisfação as necessidades mais 
imperiosas do estado, e reformem antigos e 
novos abusos introduzidos nos "diversos ram('S 
da publica administração. Portanto,· lenho 
a satisfação de congratular-me com a naçll.o 
pela esperançosa e interessante reunião dos 
augustos e digníssimos senhores representantes 
della. 

« Gostoso vos communico que amigaveis 
relações silo entretidas com os nossos antigos 
alliados, e que parece inalteravel o sentimento 
de amisade que nos une. Tenho recebido lison
geiras exp,ressões de estima e consideração; e 
todas as potencias amigas mostrão-se interes
sadas pela conservação do throno constitucional 
do Sr. D. Pedro II, em cujo neme rejo o im
perio pelo voto nocional. 

cc Não posso comtudo occultar-vos que Sua 
Santidade, depois de dous annos de explicações 
reciprocas, resolvet1 não aceitar a apresentação 
impe_rial do bispo eleito desta diocese. 

cc O governo tem do seu lado a lei e a justiça; 
mas S11a Santidade obedece á sua consciencin. 

· Depois desta decisão julgou-se o governo des
onerado de ter condescendencias com a Santa 
Sé, sem comtudo faltar jámais ao respeito e 
obediencia devida ao chefe da igreja universal~ · 

«. Em vossas mãos está livrar o catholico · 
brazileiro da difficuldade e muitas vezes im
possibilidade de mendigar tão longe, recursos 
que lhe não devem ser negados dentro do 
imperio . 

« E' l11o santa a nossa religião, tão bem cal-· 
culado o systema do governo ecclesiastico, que 
sendo compativel com toda a costa de governo 
civil, póde sua disciplina ser modificada pelo 
interesse do estado; sem jámais comprometter 
o essencial da mesma religião. Nilo obstante 
esta collisllo com o Santo Padre, nossas relações 
amiga veis- conlinu!lo com a cOrte de Roma, 
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1,-0 Brazil está.e;n paz com todo o mundo. 
u Outro tanto 11llo posso dizer do nosso estado 

interno. Do Pará faltao noticias moderp_as; 
pol'ém; á vista dos esforços e providencias do 
goveru·o, e provavel que, se já nfo es_[á, br_evc
mente seja restitnida a ci.dade de Belém á pro
vincia e ao imperio. Por bem ou por mal será 
ella arrancada ás féras que a dom inlio. 

" A sedi(:l\O de Porto Alegre foi t1io rapida 
que em poucos dias caniprehendcu a provincia 
inteira. O bem do estado aconselhou medidas 
conciliadorás, e até hoje lêm ellas obstado que 
actos de ferocidade se multipliquem, corno é 
de·costume em taes circumstancias. O governo 
tem deixadcr entrevet· aos sediciosos, ·que se o 
desejo de não sacrificar brazileiros ao estrago 
da guerra tem feito dar espaço ú reflext\o, no 
caso de conlumacia porá em movimento todos . 
·os recursos do estado para. sujeital-os á obe
·diencia, não rOTl\per-se a integl'idade do imperio, 
·e n!lo deixar passar um exemplo qne traria 
funestas consequeucias. 

« Augusto e ·dignissimos seuhores rep~esen
tantes dã nação, a falia de respeito e obediencia 
ás autoridades, a ímpunitlade excitao universal 

-e¼amOll--en:i-.1.odn..ojJnperio •. E' a gangrena que 
actualmente ataca o corpo· social. A nctçno 
de vós espera que diques se opponh1io.á torrente 
do mal. 

(( Nossas insliluiçõe8 vacill!l.o. O cidadão vive 
receioso e assustado. O governo consome o 
tempo em vãS recornn1endaç()es .. S~ja ell~ res
ponsabilisado por abusos e ·omissôes..; dai- lhe 
porém \Qis adaplndas :.is necessidudes pnblicas ; 
dni-lhe força com que possa fazer effectiva a 
vontade nacional. O VtJlcao da anarchia ameaça. 
devorar o imptrio, applicai a temp<i o remedia. 

,1 O commercio prospera, porqtie nos20$ pro
duetos · augmcntno, e as rendas publicas têm 
bastado para as despezas correntes. -

« O governo tendo em vista fomentar a agri
cultura promove a indusíria, procura introduzir 
a al"le e os melhoramentos conhecidos. 

« O exercito exige de novo set· organisado, 
removendo-se os obstaculos que se oppoem á 
conservação da disciplina que lhe dá impor
tancia e vida. A marinha vai com brevidade 
tomar a altitude necessaria para prestar. ainda 
maiores serviços ao estado. · 

« Augustos e dignissimos senhores represen
tantes da naçllo, os brazileiros têm necessidade 

de uma educaçl\o nacional; Sem esta, nunca 
teremos acc6rdo nos pontos mais vita--es â so
dedade. E se no sysle111!i. representativo só as 
maiorias decidem dos negocios mais -impor
tantes, quanto não é necessario generalisar 
certas· maximas para qne possão ellas. predo~ 
minar no maior numero? • 

"A moral, fumfamento de ordem, deve ser 
melhor ensinada para que sirva de sustentaculo 
.í.s leis, reja as consciencias, e seja a mais solida 
garantia da ·publica prosperidade. Senhores, 
sem educação e sem moral,.n1\o é possível vei:-
dadeira civilisaçrto. _ . 

« As ass~mbléas provinciaes fêm produzido os 
efl'eitos que se desejavao. Os legislailorçs tendo 
adiante dos olhos os meios e .os dados neces-
8ario.s, livres de complicaçl!O, de intere8ses· e 
paixões, podem certamente melhor providen
ciar as necessidades locaes ; rnas é innegavel 
que excessos se noUío que ao vosso alcance 
es.tá corrigir, e Jogo, para que arreigando,se os 
abusos, não seja depois difficil, e talvez p!)ri
goso removel-os, Brevemente appareceráõ cón
flíctos prejudiciaes á causa publica: cumpre 
aca(ltelal-os. 

« Os ministros e. secretarias do estado no re
iatorio de suas respectivas rc.partições vos farão 
conhecer en1 detalhe as necessidades publicas, 
e os meios que a experiencia lhes tem feito 

. lernbi·or para removel-os, A' vossa sabedoria 
pertence descobrir remedros efficazes ; · e a 
naçi'iü tem direito a esperar tudo de vosso pa
trio!i.smo. Da minha pai·fc, sustentando o po$to 
que a rnes-rna nação me ha confiado, ~erei · ftel 
ao juramento qL1c hei prt'islado em vossa pre
sem,a.. 

« Está aberta a sessl\o. n 
Firrda esta falla retit·a-se o Exm.· rege11te 

com as mesmas formalidades com que fôra re
cebido, e termina o acto da :.bertura da as
semeléa getal, ao qual concorreu quasi todo o 
corpo diplomatice que occupou a tribúna do 
lado esquerdo do throno ; grande numero de 
espectadores que encheu não s6 _a galeria, como 
o pavimento da salll. além das cancellas. O paço 
do senado se acl1ava eleganteinente armado 
interior e exteriormente; e á porta principal 
deite se achava postado o luzido batalhrw de 
ariilharin da guarda nncional, como guarda de -
honra. 
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Sessão en1 4 de Maio 

PRESIDENGrA DO SR. ARAUJO L111A 

So,mAmo. - Expediente. - Ordem do dia.
Eleição da mesa.-Eleição da.s eomi)iis;ões. 

A's 10 horas e ·um quarto, feita a chamada, e 
achando-se em numero legal os Srs. depuh:dos, 

· o Sr. presidente declara aberta a sessn.o ; e 
lida a acta de 2 do corrente, é approvada. 

Falt~o sem causa participada os· Srs. vis• 
conde de Goyanna,, Vital, Raphael rle Carvalho, 
Pinto de Mendonça Figueira de Mello, 1biapina, 
Albuquerque Cavalcanti, Brito GL1erra, Curiha 
Vasconcellos, Albuque!'qne Maranhão, Costa 
Machado, Veiga Pessoa, Vasconcellos Pessoa, 
.Mello, Maciel Monteiro, Francisco do Rego, 
Fortnna, Peixoto de Albuquei·que, Barbosa 
Cordeiro, Luiz Cavafoanti, Monte, Remigio, 
Fernandes da Silveira, Fontes, Angusto da 
Silva, Galvno, Br.ptisla Caetano, Alcibíades, 
Go,nes da Fonseca, Mello e Souza, Dias de To· 
ledo, Alvarenga Ferreit·a, Tobias, Paranhos, 
Araujo Ribeiro e Santa Barb.ara. 

que fallão pela Bahia, continue a ler assento na 
casa o Sr. José Floi-indo de Figueiredo Rocha. 
-Ernesto. " 
· Tendo anles o Sr. Souza Martins pedido 

que fosse á uma commissiio, não se vence. . 
Tendo os Srs. seerelarios, por convite do 

Sr. presidente, tomado os competentes lugares, 
passa-se a nomear a commissão da resposta á 
falia do throno ; e sahern eleitos os Srs. 
Calmon com 49 votos, Souza Martins com 
37, e Rodrigues Torres com 36. 

Parl\ a commissão de constituição e po· 
deres, sãO eleitos os Srs. Carneiro Leão com 
43 votos, Araujo Vianna com 43, e l\iello e 
Souia com 30. 

Para a commissllo de orçamento, são 
eleitos os Srs. Calmon com 46 votos, Vianna 
com 37, e Souza Martins com 33. 

Pam a commissM de contas, sno eleito$ 
os Srs. Hollauda com 50 votos, IV!aria do 
Amaral com 45, e Maciel Monteil'o com 30. 

Para a 3' de fazenda, os Srs. José Pedro 
de Carvalho com 36 votos, Fernandes Torres 
com 35, e Duarte Silva com 36. 

Para a de pensões e ordenados, s~o 
ll.XPED!ll.NTF. eleitos os Srs. Paim com 40 votos, Floriano 
•· •- -· • •<le ··Tole,J.o com 39, e Go~.es .ct.i FoIJ.seca O Sa. 1º SEcRETARto dando corita do expe, 1 .com 36. 

cliente, lê um offício do brigadeiro Salvador José Para a de justiça civil, os Srs. Souza e Oli· J\faciel, participando ter sido nomeado ministro veirn com 38 votos, Mendes dos Santos com 36, e secrntario de estado dos negocios da marinha. e Pinto da Gama com 34. . 
-Fica a camnra in teirnda. Para a de j 11stiça crim_irnil, os Srs. Gon-Outro do ministro da fazenda, rernettendo çalves Martins com 44 votos, Fernandes Torres o autographo ela resoluç!\o rh asscrnbléa geral, com 35, r Cerqueira Leite com 32. 
comprehendêndo ua lei de 4 de Üiltubro de P,ll'a a de diplon,acia, os Srs. Calrnoa com 1831 os conselheiros Luiz Moutinho de Lima 47 votos, Maciel Monteiro com 35, e bispo Alvares da Silva, e Ernesto Pt·ederico de Vema eleito com 34. 
Magalhn.es.-Vai para o al'Chivo. Para a de marinha e guerm, os Srs. Pinlo Outro do seuretario do senado, partici- Peixoto com 46 votos, Lima e Silva com 37, e pa11do que se remelleu á sancção a resolução Francisco do Rego com 35. 
que approva a tença de Manoel de Siqueiru Para a de rcdacção das leis, os Srs. Araujo Campello.-Fica a .camara inteirada. . Vianna com 44 votos, Rodrigues Torrris curu Outro -do mesmo secretario, participando 40, e Corrêa Pacheco com 3&. 
que fot·!io iguulmenle á sancyão imperial as re- O SR. PRESIDENTE rl:í para ordem do dia, a; sotuçõe5 que concedem lotenas 8. praça do com· continuaç!lo das eleiç-ões. 
mercio ~o Rio d~ Janeiro, e á casa de corr~cçã_o Levanta-se a sessão pelas duas horas da rlesta corle.-F1ca tambem a camara rnte1· t d , rada. ar e. 

ORDEM: DO DIA 

ELEIÇÃO DA MESA 

Elege-se a mesa ; sa11mu éleitos, pre~identc o 
Sr. Araujo Lí1i1a com 51 votos; vice-presidente o 
Sr. Arnujo Vianna com 43; 1º secretario o Sr. 
Belisario com 47 ; 2°, o Sr. Odorico Mendes com 
42; 8°, o Sr. D. José Mascarenhas com 37 ; 4º, 
o Sl'. Pcrt·cirn de Castro com 34 ; l° supplente o 
Sr. Cornclio cou1 28 e 2º supplenle o Sr. 
M1111ir. Bnrrelo com líi votos. 

A pprovn-so o seguinte 'rcq11cr[mc11lo do Sr. 
Ei·ncslo ni;sles lor1uos : 

Emquauto nno cl1c1:,;10 os lluus depuludu~ 

Sessão em & de Maio 

PRES!DENCIA. DO SR, A11.AUJO LIMA 

SumrAnrn.- Expediente. - Ordem do dia.
Continuação da eleiçi'i.o daa commissões. 

A's dez horas, feita acham.ada, e achando-se 
~m numero legal os Srs. deputados, o Sr. pre· 
sidenle declara aberta a ,essl\o ; lida a tlcla. d<t 
antecedet1te, e posta em discussão, é app1·0,•àda. 

f\tlll'lo corn causa particip,lda os Srs. Al'uujo 
llihciro o Par1111l10s e S<:tll ca11sn participada os 
Si'~. Vit11l, E~lcvno Hnphuel, Pontes, Alou· 
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querque, Cavalcanti, Cunha Vasconcellos, Costa 
Machad1J, Veiga Pessoa, Vasconcellos Pessoa, 
Mello, Maciel Monteiro, Francisco do Rego 
Barros, Peixoto deAlbuqt1erque, LuiiCavalcaµti, 
Remigio, Fernandes da Silveira, Fontes, Galvão, 
Azevedo e Brito, Baptista Caetano, Vasconcellos, 
Gomes da Fonseca, Mello e Souza, Dias de To
ledo, Alvarenga Ferreira, Tobias e Santa ·Bar
bara. 

EXPEDIENTE 

O SR. 1º SECRETARIO dando conta do expe
diente, lê um officio do Sl'. depu lado Antonio 
Paulino Limpo de Abreu, participando ler sido 
nomeado ministro · e secretario de estado dos 
negocios da jusliça.-Fica a camara inteirada. 

Outro do mesmo ministro, remettendo o 
autogrupho da resolução de 24 de Outubro pas
sado, que regula os emolumentos do secretario, 
e oflicial-maiot· do supremo tribunal de justiça. 
- Vai para o ar~hivo. . 

Outro do mesmo ministro, remellendo o 
autogrupho da resoluçn.o de 22 de ÜL!lubt·o pas
·sado, que autorisa o governo para nomear o 

•juiz de "ótphãffs da côrte, e seu munictfiil'.J, esta-
belecendo-lhe lambem o i·espectivo ordenado. 
- Ao archivo. 

· Outro do mesmo ministro, remel\endo a 
representação da assembléa legis!n(iva provin
cial de MattQ Grosso, e mais papeis que a acom· 
panhão, sobre o facto de tet·-se o presidente 
daquella previncia recusado á publicação de 
um decreto da mesma assembléa, que sus
pendia do exercício de suas funcções o j11iz do 
paz do 1º districto eia cidade de Cuyabá.- Vai 
á. cornmissão das assembléas legislativas pro-
vinciaes, · 

Outro do ex-ministro rla justiça, remeltcndo 
· o decreto de 11 de Agosto passado, p-elo qual a 

regencia éoncedeu a D. Maria Ursulina Alves 
da Hol"la, uma pensão annual de oitocentos e 
vinte e cinco mil réis,- Vaiá commissào de 
.pensões. 

Outro do secretario do senado, participando 
a nomeação da mesa, qne ha de servir na pre
sento sessil.O. - Fica a camara inteirada. 

Outro do mesmo secretario, rcmellendo po1· 
copia a falia com que o regente, cm nome_ do 
irn perador o Sr. D. Pedro II, uh rio a scssno 
actual da assemhléa geral legislativa.- Vai ti 
commissã.o da resposta á falia do lhrono. · 

Outro do senador José Ignncio Borges, par· 
ticipando estar interinamente encarregado da 
reparti~o dos negocios eslt•angeiros .- Fica a 
camara inteirada. 

Outro do ministro e secretario de estado dos 
negocios da guerra, pedindo,.que lhe seja des: 

· ignado o dia e hora do seu comparecimento 
perante a camara, afim de apresentar a pro· 
posta para a fix:açilO das forças de terra do anno 
financeiro de 1837_ a 1838, e bem assim o re-

lato1io do estado da repartiçllo ó. seu cal'gO. -
E' designado para apresentar a propo:;ta o dia. 
6 pelas. 1l horas ; e o relato rio, o dia 7 pelas 
mesmas horas. 

Outro do ministro e secretario de estado elos 
negocios da marinha sobre o mesmo objecto .
E' ôesignado o dia 6 pela uma hora da tarde 
para apresentar a proposta ; e o dia 7 pela 
mesma hora para o relatorio. 

O Sa. 1 º SEcRE'rARIO diz, que está sobre a 
mesa o diploma .do Sr. Abranche$, deputado 
pela província do Maranhll.o .-Vaiá commissao 
de poderes. 

Apl'esenta-se um requerimento do chefe de 
esquadra refomwdo .To~quim l.\foul'ão Pinheiro. 
- Vai á commissilo, a que está alYecto este 
negocio. 

Entrn em discussão· o seguinte parecer : 
·«Na commissão de poderes foi vista a in

dicaçao do Sr. deputado Sebastião do Rego, 
para que se chame, como primeiro supplente 
pela provincia de S. Pedro, o Sr. Antonio·Ro
drignrs Fernandes Br8ga, afim de substituir ao 
Sr. Araujo Riileiro, que exerce o cargo de pre
s'itiente da dita província. Consta d:Í actã geral 
da eleiçi'lD respectiva, que o Sr. Brag,l é o se
gundCl supplente, sendo primeiro o Sr. Candido 
Baµlista de Oliveira, o q11al já teve assento na 
casa. em anteriores sessões ; e das resoluções 
desta camara tomadas em 17 de Outubro do 
anuo passado sobre requisição do governo, 
consta que forão dispensados do compareei
mento sem lirnúação de tempo, os Srs •. depu
tados Par'lnhos e- Araujo Ribeiro. Nestas cir
cumslancias pensou a -commissll.o que teria· 
lugar chamarem-se ambos os nomeados sup
plenles, mas reflectindo que ao prin,eirn, au
sente na Europa, nno será passive! comp\lrecer 
nas sessões deste anno, é de parecer que se 
chame sómente ao_ Sr. Braga na fórma da in-
dicação. · 

rr Paoo da can,nra dos deputados, em 4 de 
.Maio de 1836.-0. J. de Ai·ai;jo Yian,ia-
H. H. Caniefro Leão. » 

O Si-. :rei-reira '.F1•an9a, oblcndo a palavra, 
diz que é de parecer qne nuo só se chame· 
esse SL'. Drngn, e sim que se chamem tanlos 
supplcnles qunnlos nccessal'ios forem para pre
cnclier os lug,u·es dos qnc fülUl.o, pois que a 
represeutaçno da proviucia tfove set· completa, 
e completa com aquelle numero que se julgue 
necessario o deva ser; porque se os deputados 

· ordinarios não puderem ser presentes, devem-se 
enlão chamar os que se seguirem, e port::mto é 
necessario que se cl1"arnem iguahne.nte os outros 
que faltào ; que se chame um em lugar do 
Sr. Santa Barbara, que lambem não está pre
sente; mas se acaso se entendia q11e a reprn
sentação das provincias n!lo deve ser completa, 
então não se chamem tantos deputados; porém, 
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Silva e Souza, no caso que o governo já ~s 
tenha em S(JU poder. 

ORDEM DO DIA 

sé a provin'cia do Rio Grande devia· ser repre: 
sentada, muito mais o devia ser agora no estado 
em ·que ella se acha; que este era pois o ponto 
da primeira questno, e se acaso ella devia ser 
representada diminutamcn(e era outra questão, 
etc. Q illusl1·e deputado conclue oppondo-se ao CONTINUAÇÃO DA ELEIÇÃO DAS COlU!JSSÕES 

parecer, e remetlcndo á mesa uma emellda Para a commissão de camaras municipaes s!io 
que diz: eleitos os Srs. Oliveira Brag,i com 41 votos, « Além do Sr. Braga, chamem-se o, mais Rodrigues Barbosa, 35,. Quadros Aranha, 31. 
supplente;; que fôrem necessarios para pre- Para a commissão das assemhléas legisla-
encher a representação· da· província, etc. » tivas proi•inci::tes são nomeados os Srs. Luiz 

E' apoiada e entra em discussão. Cavalcanti, Henriques ele Rezcnde, com 30 
O Sr. Carneiro Leão, em s11ste11tação do pa- votos cada um, e Souza Martins com 27. 

recer dn commissão, nota ao nobre deputado Lê-se um requerimento da cornmissq.o de 
que acabou de foliar, que elle sem duvida nno conslituiç!l.o e podere:::, para se solicitar do ga-
tinha ouvido lêr bem o parecer, aliás não tP.ria verno a remesea. das actas dos collegios, e acta 
dito cansas que não se contém no mesmo pa- · geral da eleíçM do deputado da província do 
recer; que nao tinha pois as informações ne- Maranhão na vaga do Sr. Joaquim Vieira; 
ce-ssarias, nem visto a acla geral, porque á vista poslo em discnss:l.o, é sem debüte approvado. 
della não avançaria o que disse,· e haveria re- Para a commi,Rão de éommercio, ngricnl-
conhecido que a commiss!iO tinha dad'> o seu lnra, ii1dustria e arles, são nomeados os Srs. 
parecer, couforme a lei: que elle deputado cria Lemos com 41 'Votos, Ferreira da Veiga com 
que aquella província fazia parte iia nação bra- 38, Lessa 38. 
zileira; que os deputados aqui reunidos erão Para a commissno de instrucção publica são 
representantes de toda a nação, e ainda qne nomeados os Srs. bispo eleito com 37 ,•atos, uro _só ,g!!put9,tjo nã~,.hoc.i2,~sie daciuella pro- Azevedo e Brito 32, Rodrignes Torres 30. 
vincia, ella nno deixava por isso de ser Pai-a a commissão de saud~- t'J1,rb-J;ca sno 
representada.. O il!uslre orador continua a nomeados os Srs. Panla Araujo, Alvares Ma-
produzir as r,azaes· em que a commissão se chaclo com 42 votos cada um, e Gomes da 
fundou para dar o seu pnrece1·, observando que Fonseca 39. 

· os dous deputados que r~ltão por aquella pro- Para a commissão de es!alistica, e cale-
vincia estavão dispensados por estn canrnra, de chese, s!ío nomeados os Srs. Bheríng com 
comparecerem por tempo illimitado; que os .• 29 votos, Luiz Cavalcanli 28, Sebastião do 
dous supplentes erM, um o·sr. Cirndido Baptista Rt'go 26, . · • 
de Oliveira, e outro o Sr. Braga; que o Sr. Can- Para a com missão de minas e bosques, 
dido achando-se na Eul'Opa, 11inda que fosse silo nomeados os Srs. Messias com 35, Jun-
chamado nao podia comparecer nesta sessão. queira 31, Marcondes 28. 
Depois de outras reflexões que expende, con- Para a commissão ecclesiastica são 110-
cluj! di?.endo que o Sr. Santa Barbara faltava meados os S1·s. bispo de Cuyabá com 52 votos, 
como faltão alguns deputados de outras pro- arcebispo d~ Bahia 51, Gurgel 32. . 
vincias-; que não se sabia ainda se elle vinha, Para a comrniss!l.o do banco silo nomeados 

· ou deixaria de·vir, e que elle deputado _tinha os Srs. Hollanda Cavalcanti com 51 votos, 
com effeíto dado as rar.ões porque a com missão Maciel Monteiro 40, Cornelio 27. 
não foi tão amplà como desejaria ser. Para a comrnissll.o de petições, são nomeados 

O Sr. Ferreira França. respondendo aos ar- os Srs. Climaco com 47, Costa Miranda 32, 
gumentos do Sr. Carneiro Leão, diz que os Alcibíades 26. 
deputados representando aqni pel.ls suas pro· Pa1•a a commissão de contas do tutor, 
vincias, é que representa.o toda a nação. são nomeados os Srs. Paula Albuquerque 

com 88 valos, Alvares Machado 36, José Pedro Dando-se por discutido o parecer, é este posto de Carvalho 33. 
á volaçl!.o e approvado. · Para a commissão de exame do thesouro, 

A emenda é offerecida a votos e regeilada. são nomeados os St's. Maria do Amaral com 
O Sa. !:'RESIDENTE deixa a cadeira da pre- 36 votos, Ernesto 35, Hollanda 34. 

sidencia, sendo esta occupada pelo vice•pre- · O Sa.. PRESIDENTE dá para ordem do dia 
sidente, o Sr, Araujo Vianna, . parecere~ de commissões. 

E' lido e approvado um r.:querirnenlo da Levanta-se a . sessão pelas duas horas da 
commissll.o de constituição e poderes, em que tarde. 
requer se solicite do governo a remessa· das. 
actas dos collegios, e acta geral dk eleição do 
deputado da provincia do Maranhão, que foi 
nomeàdo na vaga do. Sr, Joaquim Vieira da 

\1'(1110 1 8 
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Seseião em & de Maio 

PRESJDENCIA DO SH. ARAUJO VJANNA 

SuMMARIO.-Expediente.- Orrlem do dia.
Farer.e1·es de coniinissões. 

Feita a chamaria ás dez horas e clez minutos, 
e ~1berla a sessao logo depois, é lida, e appro
vada a ac!a da antecedente, com a alleiw;ão 
lembrada pelo Sr. Costa Miranda, que com-
11areceu á mesma sessão. 

Comparecem 71 Srs. depn!mlos, faltando 
com causa motivada os Si•s. Ba!'bosa Cordeiro, 
Araujo Lima, Paranhos e Araujo Ribeii·o.; e 
sem participarem os Srs. Vital, Raphael de 
Carvalho, Albnquerque Cavalcan!i, Cunha Va,;-_ 
concellos, Costa Machado, Veiga Pessoa, Ri
beiro Pessoa, Mello, Maciel Monteiro, Fraucisco 
do Rego, Peixo!o de Albuquet·que, Luiz Ca
valcanti, Remigio, Fernandes da Silveira, 
Fonles, Galvlio, Baptista. Caetano, Gomes da 

· Fonseca, Mello e Souza, Dias de Toledo, Alva· 
1•enga Ferreira, Tobias, Santa Barbara, visconde 
àe Goyanna e Alcibíades. 

EXPEDlENTli: 

O SR. 1° SECRETARIO pa.ssanrlo a dar conta 
do expediente lê os seguintes officios : 

Do rninistro do imperio, de 5 do corrente, 
participando a sua nomeação.- Fica a ·camara 
iuteirada. 

Do mesmo, com os autographos do decreto 
e resolriçoes, conced1mdo quatl'O loterias an
nuae!I a favor do monte-pio do!! empregados 
publicas; e approvamlo at, tenças concedidas 
ás filhas do capiUto de mar e gilerra Joaqnim 
José Pires, aó cor9nel Manoel Francí11co Le11I, 
ás filhas do chefe de csquudra Joaquim Ray
mundo de· Lamare, e ao marechal de ca1Upo 
Joao Chrysostomo Callado, · e a penl!il.O con
cedida a Bento Barroso Pereira. - Vão os 
au togcaphos para o archi vo. 

Do mesmo, acompanhado a acta geral, e 
as parciaes 1·eôebida.s na respectiva secretat·ia 
de estado sobre a eleiçao do deputado da J)t'O· 
vincia do Maranhão, quo deve occupar o lugar 
que deixou vago o Sr. Vieira da Silva.-A' com
missàp de constituição e poderes. 

Do mesmo, com a res11osla da assembléa 
legislativa da província de Sergipe, para que Ye 
nomêern de ora e111 diante mais dous depu
tados, e um senador para a assembléa geral 

. pela mesma provincia,-A' con1missll.o de cou
-stitqição, e á de estatistica. 

Do mesmo, com a repr.esentação da as
sembléa legislativa da província de S. Paulo, · 
ácerca da necessidade de Jegislaçao civil sobre 
o contracto do rnalrimonio.-A' coaunissl'.lo das 
assembléas provinciaes. 

Do ministro da justiça, com os esclareci
mentos exigidos ácerca da ex.tensão, e desmem-

braçao dos bispados.-A' secretaria para _ser 
presente II quem fez a rer1nisiçn.o, 

Do mesmo, acompanhando differentes offi-. 
cios, e requerimentos ácerca de objectos, cuja 
deeisao compete ao poder legislativo.-A' se
cretaria. parn lhes dar o conveniente destino. 

Do ex.-rllini~tro do imperio, com os papeis 
relulivos ao insulto feito a um lente do curso 
juridico de S. Paulo por um estudante, e copia. 
dos artigo~ policiaes parn o dito cur~o, organi
sados pela congregação dos lentes, e approvados 
pelo governo provincial.-A' cornmissao de ins
trncçilo publica. 

Do mesmo, com o o!licio do presidente da 
provincia de Matto Gros!3o, cobrindo a repre
s~ntaçil.o da co.nrnra municipal da cidad1.1 de 
Malta Gl'Dsso, em que pede decisll.O de duas 
suas representações, e queixa-se da indifferença, 
com que tem sido tratado o sen rnunic1pio pelo 
governo da dita provincit1.-A' co1n111issno 11 
que estt\o affectas as representações, 

Do mesmo, com officio do presidente da 
provincia de Goyaz, pediudo esclarecimentos, e 
providencias ácerca da concessão de datas. de 
terra, e pósse rle aguas para as · minerar.-A' 
comllliss11.o de justi~\a civil, 

Do secretario do senadÕ, parírcipando que 
por officio do ministro da fazenda foi commu
nicado· ao SE.nado terem sido sanccionadas as 
resoluções da assemhléa geral, autorisam\o o 
governo para qneimar as notas do extincto 
oanco, st1bstituidas em virtude da lei de 28 de 
Setembro de 1829, e para aposentar na fórma 
da lei de .4 de Otitubro de 1881,· os empre
gados d'ls registros da provincia de Minas 
Geraes, declarando o vencimento a que tem 
direito Felippe Manoel de Castro, administrador 
da mesa das cliversas-rendas da Bt1hia, e appro
vando as pensões concedidas ,a D; Thereza 
Maria de Jesus Garcia, e D. Anna Clara Re
bello, e :Mal'ia Theodora de Campos.-Fica a 
camara inteirada. 

Remettem-se á commissli.o das assembléas 
legislativas provinciaes a repre$entação !la pro
viucia do Espirilo Santo, pedindo se auto
rise o governo provi.ncial a conceder pequenas 
d1.1tas de terra aos individuos, que se quizerem 
estabelec_er ao longo dil éstrada de communi
c11çào .eutre a dilu provincin e a de Minas. 

A' commissao de consliluição as·represen
laçoes da nssembléa legishitiva da provinci11 de 
Minas Get·aes, solmi os seus temo1·ea, e funda
mentadas suspeitas de se querer substituir á 
regencia. d(? acto addicional á constituição urna 
outra, cuja inconstitucionalidade se pretende 
alten)lar, acobertando-se coin o nome respeitavel 
da screnissirna priuce-,ia a senhora D, Jan11ária ; 
e das camaras.municipaes das vilh,s de llabira 
de Mallo-Dcnfro, e S. Joao d'El-Rei sobre o 
mesmo objecto, e a da camara municipal de 
Barbacena, dizendo, que não pa1·ticipn de 
iguaes receios1 e o reque1·im!)nto do fadre José 
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. Autonio Caldas, reclamando a reslituiçao, e 
posse dos direitos de cidad!l.O hrazileiro. 

A' commissão de pelÍ\;ões, o requerimento 
de MaJ}oel Antunes Pimentel, ai:lmi11istrador do 
correio da.Bahia, e mais empregados da mesma 
repartição. 

E' approvado o seguinte requerimento do 
Sr. Henriques de Rezende: . 

« Para propôr á éamara certas medidas le
gislativas, requeiro que se peça ao governo pela 
secretaria da guerra cópias dos . dec1·ctos, 

. qne reintegrárão em seus postos o capitão João 
Manoel Martins Filgueiras, e o major Emiliano 
Benicio l\fondurucú, com ns consultas, e docu
mentos relativos; sssim como as r.onsultns de 
1'835, a respeito de Francisco de Barros Rego, 
de Pernambuco, e de Antonio Fernnncles, do 
batalha.o de prelos de Pernambuco,-Rezende. » 

O SR: V1cE-PRESIDENTE nomêa o Sr. Muniz 
Barreto para membro da commiss!í.o de consti
tuição e poderes, por estar impedido um dos 
respectivos membros. 

Entrando na sala immediata o Sr. Fernandes 
Braga, deputado supµlentê pela Jlrovincia de 
S. Pedra do Rio Grande do Sul. é intro
duzido co1u. as formalidades do. regimento, 
presta juramento, e toma assento. • • 

ORDEM DO DIA 

Entra em discussão t• pal'ecer da com
missão ecclesiasticn, adiado na sessllo de 24 de 
Setembro do anno passado, sob1·e n índicnvno do 
Sr. arcebispo dti Bahia, para que os ecc!esiaslicos 
na.o sejno admiltidos ·ao alistamento da gmmla 
nacional, St!ndo a opiuillo da commissno, q11e se 
dcfü•u. o objccto cm qucstrto, qnantlo se lrutru· 
da reforma úa lei da mesma gnard11.: 

O SR. ARCEBISPO DA BAnrA manda a mesa a 
seguinte emenda, que é apoiada : 

« Que entre em discussão o projecto já i m
presso; que sobre a ma.teria offereci na sessao 
do 34.-A,·cebiBpo. » 

Julgando-se discutida a matel'ia, é regei
lado o parecer, e approvada a emenda. 

A's onze horas é introduzido na sala com as 
formalidades do estylo o Sr. ministro da guerra, 
que, tomando assento á direita do. Sr. presi
dente, lê a seguinte proposta: 

· (( Augustos e dignissimos senhores represen· 
. lantes da nação. · 

(( Em cumprimento da lei, venho hoje apre• 
sentar a esta augusta camara a proposta, e in
formações necessarias para a fixaçi\o das forças 
de terra para o anno financeiro de 1837 a 
1-S38. 

cc Os acontecimentos das provincins do Pará, 
e Rio Grande do Sul ; para onde se tem feito 
mnt"clrnr tropns, e enviado todos os socco1•ros de 
guel'm, de que te1n sido possível lançar mAo, 
exigem c1uu o 1,ovcruo usloja habilitado pai·11 

.occorrer, quanto necessario seja, com as.forças, 
que restituão aquel!es povos a-segurança, e com 
esta a tranquillidade, de que forno privados, e 

.até para pacificar qualqner outro ponto, em que 
idenlicos delirios f)Ossno apP.arecer. 

cc Estas razoes á par das outras necessidades 
. do set;v1ço, que são in variaveis, fazem ser in
dispensavel, que a fürnçilo daquellas forças seja 
decretada á vista da seguinte pt·oposta: · 

« Art. 1.º As forças de terra ordinarias para 
o anno, que ha de correr do 1° de Julho de 
1837 a 30 de Junho de 1838, COI.Jstaráõ: 

« § l.0 Dos officiaes, e mais praças de oito 
batalhões de caçadores, .quatro corpos de ca
valluria, cinco de artilharia de posição, um de 
artilharia á cavallo, e do corpo de ligeiros da 
província de Malto-Grosso. 

cc Esta força ser:\ elevada desde já ao seu 
estado completo, . ficando o governo autorisado 
a recmtar ua conformidade das leis existentes, 
para preencher as vagas occorridas, quando 
11110 possa . conseguir completor a dila força 
pelos meios indicados no ai-t. 4º da caria de lei 
ele 26 de Agosto do anno proximo passado. 
E quando o julgue conveniente, poderá di,ni• 
nuir só o numero dos soldados nos corpos, 
onde fôr dispensavel mantel-os nagqe[le estado. 

<< § 2,º Do estado-maior do exercito, scgu11do 
a organisaçll.o decretada; dos officiaes de en
genheil'Os, dos ofliciaes avulsos, das companliias 

. de arlifices do Irem de artilharia e das re-
parli~·ões existentes. . 

u Art. 2. º As vagas dos CQrpos, de que trata 
o artigo precedente, serno preenchidâs com 
ollic:iaes tirados das clagscs dos kvulsos, e de 
fll"ndnaçno ignal á d11s wgas, que l1ouvere111 ; 
cm cii-eumstnncias extrnordinal'Íns, e nn falta ele 
indivíduos idoneos, pat·u occnpa1·cm us dil11s 
vagas, o governo fic11 autorisado a promov1::1· os 
que forem neccssarios, riesde já, pa1·11 os postos 
immediatos ; rlcanc!o pruhil,id_a em circum
stuncias 01·dinarins a promoc;ll.o, e passagens 
para os postos <le segundos tenentes de a1·li
Jhaiia, e engenheiros, á indivíduos que não 
tiverem completado os estudos prescriptos pelas 
leis. • · 

" Art. 3.0 O governo fica. autorisado a 
conceder desde já uma gratificaça.o de campanha 
da terça parte do respectivo soldo, :ªl~r~ dos 
mais vencimentos, a todos os md1v1duos, 
que marcharem nâs expedições dirigidas a 
·qualqner ponto do impel'io. 

« Art. 4." Fica igualn-iente autol'isado a 
conceder licença com vencimento de tempo, e_ 
meio soldo aos officiaes avulsos, que sendo 
desnecessarios ao snviço, assim o quizerem-. 

« Pnço, em 6 de Maio de 1836.-Manoel da 
l'onseeu Lima e Silva.» 

Depois do que, retirando-se com a~ for
malidades com que cntrára, o Sr. presidente 
declar:1, que ~ proposta vai á commissao de 
guerra. 
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O Sa. SECRETARIO BEtrsARIO lê, e é ap· 

provado o seguinte parecer : 
« A commi~sa.õ de constituição, e poderes, 

examinou o dip)oma do S1·. Frederico Magno 
de Abranches, nomeado deputado pela pro-· 
yincia do Maranhão na vaga do Sr. Joaquim 
Vieira da Silva e Souza, e confrontando-o com 
a actà geral, achou-o conforme, e por isso, posto · 
que faltem as actas pai;ciaes de dous collegios, 
é de par~cer que o Sr. deputado deve tomar 
assento. 

" Paço da cama1·a dos deputados, aos 6 de 
Maio de 1886."-H. H. Carneiro Leão,-Munk 
Ba,-reto.» 

Estando o mesmo Sr. deputado na sala im· 
mediala, é introduzido com as formalidade6 

do estylo, presta juramento, e toma assento· 
O MESMO SR. SECRETARIO lê o officio do mi" 

nistro da fazenda, pedindo dia, e hora para 
apresentar a proposta sobre a fixaçD.o das dcs
pezas geraes do imperio, e o relatorio da repar
tição á seu cargo.-Marca-se-lhe para· a pro-

. posta o dia 7 ao meio-dia, e. para o relatorio 
segunda-feira á mesma hora. 

Entra em disQIIBSàQ1 • e.é regeitado o par,;cer 
adiado da commissno de consliluiçno, decla· 
rando que a assembléa legislativa da provincia 
de Pernambuco não excedeu ás i.ltdbuiçc'.les 
que lhe forno outorgadas pelo acto addicional, 
quando decidio que o Sr. Manoel Zeferino dos 
Santos nao podia continuar n9 exercicio de · 
deputado da mesma assembléa por se achar 
pronunciado por crime de 1·esponsabilidade na 
qualidade de presidente da dila prõvincia. 

Passa-se a discutir,, depois do que é ap• 
provado o pal'ecer adiado da commissão ec
clesiastica, para que pelo interniedio do governo 
se diga ao bispo do Maranhno, que recorra á 
respectiv11, a,;sembléa li:gislati va icerca do pa
gamento da congrua, el,luisamenlos ao parocho 
do Senhor do Bom-Fim da Chapada, que 
solicitára em officio de 19 de Março de 1832. 

Entra em discussao o pai·ecer da mesm·a 
commiHIIO, adiado na sessão de 7 de Julho do 
anno passado, relativo ao pa1·ocho da freguezia 
de Nossa Senhora das Dores do l!apicurú-mirim, 
o padre José Joaquim Monteiro de Carvalho e 
Oliveira, contra quem se queixára a camára 
municipal 'da cidade de Oeiras, sendo pa1·ocho 
qa freguezia de Nossa Senhora da Victoria da 
mesma cidade : era a opinill.o da eommissll.o, 
que o provimento do dito padre naquella igreja 
era legal. · · 

O SR, FERREIRA DA VEIGA manda á mesa a 
seguinte emenda, que é apoiada, e approvada, 
depois de discutida, e regeitado o parecer : 

" Requeii·o que o parecer seja remettido á 
commissão das assembléas provinciaes.- E. 
F. da. Veiga.» 

Entrão igualmente em disc11ssao, e sa.o 

approvad1>s, depois de julgados discutidos, sepa• 
radamente, os seguintes pareceres adiados : 

Da commiss9.o de marinha· e .guerra, sobre 
'a indicação do- Sr. Veiga Pessoa, para que se 
recommeride ao governo que mande um enge· 
nheiro habil á ci<lade da Parahyba tlo Norte 
para examinar o estado da fo:ta!eza do Ca· 
bedello, e orçar a despeza com a sua reedi
ficação, projeclando igualmente um cáes no 
desembarque do Varadouro, sendo o parecer da 
com missão, que não podia ter lugar a. recom
mendação, nem o projecto do cáes, objecto este, 

. que pertence á respectiva assembléa provincial. 
· Da 3• commiss!lo de fazenda, indeferindo o 

requerimento de Antonio de Souza Rangel, em 
que pedia se ,lhe mandasse continuar o paga
mento do ordenado de l° escripturarío da re• 
partição das obras publicas de Pernambuco, 
que deixou de 1·eceher por se extinguir aquella 
repartição, 

Da mesma commissàC), indeferindo o re
que1·imento de varios moradores da villa de 
ltaguahy, pedindo isenção do pagamento do 
imposto denominu.do. do banco . 

Da commissao de orçamento, indeferindo 
a pretençllo do bibliotl1ecario de S. Paulo Juyine 
d·a ·snva Telles, qut reqúer fique de nenhum 
effeito a disposição da lei, que reduzia o seu 
ol'denado a 400$000. 

Da commissão de marinha e guerra, sobre 
o requerimento de William. M. Eweing, pe
dindo ser reintegrado no posto de 1° tenente da 
armada, de que fôra demiltido, sendo o parecer 
da commissão, que o supplicante faça valer pe· 
rante o governo as r::zoes, que tem em seu 
abono, afim de lhe deferir na f61·ma das leis. 

Da mesma commissll.o, indeferindo o re
querimento de João Damasceno de Souza e 
Figueiredo, pedindo se autorise o governo para 
mandar-lhe passar a patente de confirmaçnó do 
posto de tenente-coronel commandanle do ba
talhao de 2• \inha, creado na villa de Cayrú em 
1823, e pàra que fôra legalmente proposto. 

Da comrnissão de saude publica, indefe
rindo a pretençllo dos cirurgiões approvados · 
pela academia medico-cirurgica desta côrte, pe· 
dindo se lhes conceda curar de medicina, fa· 
culdade que têm os cirurgiões formados. 

Da comrpissao de marinha e guerra, para 
. que revertão _á mesa, . e lenhão o destino que 
esta augusta camara julgar conveniente, as re· 
presentações do marechal de campo Antonio 
Manoel da Silveira Sampaio, e de José Ricardo 
da Costa, contra o ex-ministro da guer1·a An· 
tero José Ferreira de Brito. 

Da commissao de pensões e ordenados, in
deferindo o requerimento do administt·ador, e 
mais empregados do correio da provincia do 
Maranhll.o, pedindo augmento de ordenado::;. 

Da commissa.o de justiça civil, dizendo 
que nada ha a deferir sobre a queixa, que 
fazem Mlllloel Lopes -Teixefra, e seu filho An-
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tonio Lopes Teixeira, contra- o presidente da poem-se a este parecer. Dizem que a lei man• 
provincia do Piauhy, por os ter demitlido dos dando dar esta gratific'aç1i.o aos officiaes dos 
lugares que occupavil.o, de secretario, e official- corpos empregados, não podiil.O os engenheiros 
maior da secretaria do governo da dita pro- ser exceptuados. 

vincin, O Sr. Odorico defende o parecer com a lei-
Da commissão de constituiç:'l.O, para que lura do artigo da lei que concede essa gt·atifi- · 

entre em discussão a resolução vinda do senado, cação addicional, não duvidando com tudo ser 
declarando o padre Antonio Joaqnim do Nasci- dignos desta gratificação, pelos serviços que 
menta Belleza, no gozo dos dil'Citos de cidadil.o prestavão os ol'liciaes engenheiros. 
brazileiro. 

Entra cm discus,!lo, e é regeitado O pa- ·Vêm á mesa e sll.o apoiadas as seguintes 
recer da mesma commissão, para que se re• emel1uas : 
mettesse ao governo a .representação da cnmara " Qlle se diga ao governo que os ofüciaes do 
municipal da villa de Mal'Ícá, denunciando pre- corpo de_engenheiros eslão comprehendidos na 
varicações, e negligencias do vigario da dita dispesição da resolução . de .•• ~Rod1·igucs 

Torre.s." villa padre José Custodio Gonçalves. 
Co11tinuando-se na · leitura de pareceres « A assembléa geral legislativa resolve : 

adiados, lê-se entre elles um da comrnissão « Art. l.º As disposições da lei do 1º de Ou-
ecclesiastica sobre a representação dos conegos tubro de 1834 são extensivas a todos os officiaes 
da cathedral de S. Paulo, em que pedem ser e11genlieiros empt'egados em commissoes, ou 
revogada a prohihição dos carionicatos vagos, estas sejil.o civis ou sejão militares. 
A co1nmissil.o, entendendo pertencer este o~jecto « Arl. 2.º Ficao derogàdas as leis e dispo· 
ás assembleas proviociaes, era de opinino que se sições em conlt'ario. 
remettesse esta representaçno · ao governo para " Paço da camara dos deputados, 4 ele Julho 
lhe dar o conveniente destino. de 1835. - Vianna;" 

O.Sr. Carneiro Leão ope?e~e a este parecer, Interrompe-se ª discussão á urna hora, por 
fundado no artigo da lei que mãrcâ"ãs ~a ..... n ... _...,...=ºLil.l.C-~]a.Jmmecliuta o ~- ministro da ma-

rinha, c1ue é intÍ•oduzido ã;"" mesmam,1neira que· 
buíções da regencía, e que prohibe o provi-
mento dos canonicatos vagos; lei que julgava O miuistro da guerra, e tomando assento lê a 
nil.o poder ser revogada pelas assembléas pro- seguinte proposta : 
vinciaes. · « Augnsfos e digníssimos senhores represen-

0 Sr. Rod.rig11es Torres pede o adiamento lantes da nação. 
deste parecer. Entende que, caminhando-se "lnformação.-Sendo de esperar qne a fran-
muito rapidamente para a anarchia, nil.o se quillidade em breve se restabeleça nas provin-
clando ao acto addicional uma interpretação que cias, onde ora se acha perturbada, parece-me 
obste aos desvarios e desatinos que possno ser que as forças decretauHs para o :umo, que deve 
commettídos pelas assembléas provinciaes, vai-se começar em Julho proximo futuro, seril.o sum-
cavar sem dm;ida o tumulo á uniil.o do imperio; cienles para o de 1837 a 1838, á excepção do 
e como entende que a assembléa geral não corpo da al'tilharia da marinha, o qual pela 
deve deixar de dar este anno essa interpre- ditliculdade e gran<lissima demora, que ha nos 
tação á constitnição do estado, porque do con- 1ecrntamentos, é de muita utilidade que o go-
trario a dissolução do imperio está ·muito pro-. vi,rno o possa conservar no estado completo, 
xima, pede o adiamento deste negocio para unico modo de· se fazerem promplamente 
depois desta interpretação. maiores armamentos. 

O Sr. Henriques tfo :Sezende oppõe-se a este 
adiamento, que n!lo julga necessario. Disse que 
ignora em. que perdesse a integridttde do im
perio em serem os conegos nomeados pelo go
verno geral ou provincial. 

Depois de algumas reflexões feitas pelo Sr. 
Carneiro Lena, o parecer fica adiado. 

Entra em discussil.o o parecer da terceira 
commissão de fazenda, que indeferia a repre
sentaçllO de varios officiaes engenheiros, encar
regados de levantar a carta topographica da 
'provincia do Rio de Janeiro, que pedino se lhes 
concedesse a gratificação {lddicional que per
cebem os officiaes militares empregados nos · 
diversos corpos. 

Os Srs. Vianna. e Rodrigues Torres op-

PROPOSTA 

« Art. l.º As forças navaes activas ot·dinarias 
do imperio para o serviço do anno que ha de 

.correr do 1° de Jnlho de 1837 a 30 de Junho 
de 1838, constaráõ das embarcações que o go
verno julgar indispensaveis, nao devendo ex
ceder o total de suas .respectivas tripola~ões a 
1,800 praças de todas· as classes. 

« Art. 2.° A força do corpo de artilharia da 
marinha em effectividade de serviço será de 
1,200 praças. . 

cc Art. 3.º l~rn circums~ncias extraordinarias 
as forças decretadas no art. 1 ° poderâõ ser ele
vadas a 3,000 praças. 

" Art. 4.-° Só podéráõ ser aspirantes os dis• 
cipulos da academia, approvados no lº ~nno· 
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mafüematico, e gua!'das-marinha os· que ti• 
verem completado o curso dos estmlos res• 
pectivos. 
. « Art. 5. • . O gover~o fica ª!-'tol'isado para 

aJusta1· lllaruJa a prem10, prefemido os nacio
naes a estrangeiros, e não havendo quem queira 
engajar-se, poderá recrutar na fórma da lei as 
pr~ças necessal'ias para cQmpletar as forças 
acima decretadas. · · 

. ~ Art. 6. º Para preencl1er a força designacla 
para o corpo de artilharia da marinha, o go
verno fica, desde já, autorisado a convidar para 
o siirviço os indivíduos, que tendo já servido 

· no exercit&, o_u no dito corpo, obti verão '!suas 
baixas, e a conlractar com os que existem ainda 
com praça, e estão no caso de terem baixa, por 

: }iaverem_acabado o seu tempo de serviço, a 
CQnlinuar no mesmo serviço, dando a uns e a 
oútros como graliflcoção, além do soldo que. lhes 
perte'?cef, emquanto forell} praças-de pret, uma 
quan~ia igual ao meslflo soldo. Fica igualmente 
autonsado a conceder uma gratificação. igual á 

· metade do · respectivo soldo aoa paisanos que 
volu11tariamenle quizerem entrar no serviço. 

~~--llllQ..~::sa~J.i.!:.-pelDs..-I! • . 
acima indicados completar a mencionada força, 

. poderá recrutar na fórma da lei. 
· • « Art. 7º. Ficno suspensas as promoçoes dos 
· 'ofticiaes de fazenda, saude, 1tpito, capclla e 
Jlautica, que não forem indispensa\'eis para o 
serviço das embarca~ões designadas nos arts 
1° e 8°. 
. · « Art. 8º. O governo fica autorisado a COU• 
ceder destle já licenças com vencimento de 

· tempo, e meio soldo aos officiaes de arlilhnria 
. da marinha, que sendo desnecessarios ao ser

. v!ço, . assim o quizérem, e igualmente aos offi-
c1aes da armada para embarcarem em navios 
da niarinha· niercante; e por estas licenças 

. nenhuns ~molum·entos pagaráõ ós licenciados, 
. " Art. 9°. O governo fica desde já autorisádo 
a for:mar successivamente quafro companhias 
fix:as de marinheiros de cem praças cada uma, 

. abatendo-s.e õ effectivo desta força das men
. cionaãas no art. 1 ° da presente proposta, e das 
que . forao decretadas para o a uno de -1836 a 
1837.- . . 
·• « Art. 10. O governo fica igualmente 1suto
r1sado a promover desde já, os officiaes que 
tenhão feito ou houverem de fazer serviços ex
traordina1·ios, quando "I!elles concor1·D.o capa-

. ~idade e todos-os req,,isites, que constituem um 
no m official. 
·· « Palacio do Rio de 'Janeiro, em 6 de Maio 
de 1836.-Salvadór José JJ[aoiel. » · 

Findo o que retira-se com· as formalidades 
coin . que· fôra recebido, sendo a proposta re
niettida á commissão de marinha e guerra. 
.. ::o Sr. Oalnion., pedindo a palavra, c como re
lator da commissao nomeada para responder ao 

voto ·de graças, lê o . seguinte projecto de res• 
posta:· _· , . 

« Senhor.-Encarregados pela camara dos 
deputados de apresentarmos a Vossa Mages!ade 
Impe11al o voto de graças á corôh, pelo acto da 
abertura da presente sessão · da assembléa 
geral legislativa, permilta-nos Vossa Mageslade 
Imperial, que encetemos o cumprimento de 
til.o honroso mandato pela sincera expressão 
dos sentimentos de lealdade e amor, que a 
mesma camara consogra ao nosso jove11 mo
narcha. E satisfeito esse, que reputamos o mais 
grato dos nossos deveres, cumpre-nos tambem 
expressal' mui respeitosamente a Vossa Ma
gestade Imperial a opiniao da nossa camara 
ácerca dos assumptos que se contém · na falia 
do lhrono, 
· " Com efl'eito, senhor, é sempre o dia S de 

Maio o das esperanças da naçllo, e como estas 
não repousem sómente na assembléa geral, 
mas tambem no· governo imperial, de cuja 
acção e experiencia depende a boa exoouçllo 
das leis, e a indicaç!lo dos meios mais conve
nientes 6.. publica prosperidade, à camara dos 
deputados se lisongêá, de que sendo anxiliada, 
e mesmo esiiríreêtttii--·,mrmr.ininisteril,··ifü,, .. 
trado podel'á ella contribuir para que nll.O 
fiquem taes esperanços inallog1•allas, e sejao 
curados os males da patl'Ía, 

« A camara ouvio com prazer. e reconheci
mento a agradavel communicaçllo do interesge 
que todas as potencias amigas têm manifestado 
pela éonservaç/1.o do lhrono conslilucional de 
Vossa Magestade Imperial, assim como do 
estado de paz, em que se acha o Brazil com 
todo o mundo . 

«Larnenta, pol'élll, a camara a col!isão em que 
está o governo imperial com Sua Santidade, e 
espera que sem quebra das regalias da corôa, ·e 
sem compromeltimento dos intercssés na-

. cionaes, o mesmo · governo conseguirá evitar 
que se alterem nossas relações com o chefe da 
tgreja universal. · 

« Igualmente deplora à camara- o estado 
actual das provincias do Pará e Rio Grande de 
S. Pedro do Sul, sendo para lastimar em verdade 
que uma facça.o ousada e tm·bulenla em amlias 
tenha derramado o sangue brazileiro, e ameaçado 
a integridade do imperio. No emtanlo acamara 
não desespera de ver terminados tantos ex
cessos, dando o governo de V. M. Imperial as 
providencias que couberem no circulo de 
suas atlribuições, e propondo á asserobléa geral 
todos os ac!os fogislativos que entender ne
cessarios para restituir :í. ordem os espiritos 
desvairados, e escarmentar aquelles que ten
tarem desunir-nos, ficando certo o governo de 
que a· mesma camara não poupará es
fot·ço algum para auxilial-o effica:zmente no 
desempenho desse seu rigoroso dever. Tão 
pouco nno desespera a carnara de que se resta· 
beleça o respeito ás autoridades, cesse a im-
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punidade, e se tranquillise o cidadão hoflesto, 
se o governo imperial, ·como quem melhor eo
nhece as necessidmles publicP.s, indical' as me
didas mais adaptadas ás nossa, circnm,tancins, 
e esmerar-se na pontual exccuçao das leis. De 
accordo e mutuo auxilio e franca coopcr:,ç!lO 
dos poderes lcgislalivos e execntivo deve provir 
mi.· presente conjl1!_jlUl'a o rernedio, de qoe lia
vemos mistet·. 

cc Acamara dos dcpnlaclos, senhor, reco
nhecemlo ·a conveniencia de orgnnisar um 
exercito disciplinado, e de elevar a màrinha mi
litar ao gráo de força que con vfm ostentnr o de 
utilidade, que deve prestar n\1m estado ma
rilih10,- como o nos,o, se aprnz de nssegarnl' a 
V. M. lmpel'ial, qne ella concol'l·el',í pai·a um 
e outro fim, corn todos os meios á .sna tlis-
posição. , 

"E ainda que a educaçflo nacional, proveniente 
da instrucçr10 elementar, e do ensino da moral re
ligiosa esteja confiada ás a,;semblóas provinciaes, 
a qncm pcl'lence crear e dotar as escolas pri
mnrins, e clnr-lhcs os regulamentos mais con
ducentes ao fim importanlissimo de instruir e 
moralisnr o geral da população; tod:wia a ca
in.cr:i penclr~da, cQJ110 Y.,Jil. h1perial, da,.uJ;; 
gente necessidade ele fortificar quanto :rntes 
esse primeiro anncl nll cadêa dos me\ho
ramentos socines, 'tournrá pressurosa na devida 
consiclcração qualquer novo arbítrio que o go
vi:rno imperial houver de suggcrir-lhe sobre 
tno relevante assumpto. · 

« Solicita será a camara dos deputados cm 
prevenir oB conflictos provavcis eu tre os po· 
d res nacionncs e as assernbléas provinciaes, 
cuja instilniçilo vai sendo de vantagem locul e 
será de ·inquestionavel utilidade, quando ex
plicadas pelo poder legislativo geral, e só por 
elle, as duvidas occorrenles sobre o exercício 
das attribuições que lhes cabc.rn, possão as 
rne;mas assembleas deliberar com mais seg11-
rança e sem o risco· de exorbitarem e inva
direm os poderes do estado, e desll'uirem desta 
arte os fundamentos da união do imperio. 

" Finalmente, senhor, a camara dos depu
tados espera pelos relatorios dos ministros e 
secretarios de estado, para informar-se das ne
cessidades publicas; e assegura a V. l\11. Imperial 
que não deixará de occupar-se com solicitude 

-e fervor do exame dos meios ql1e o go,'erno 
imperial tem julgê\do, ou julgar cmwenientcs 
para manter a ordem publica, e prnmover a. 
felicidade da palria, que é a base mais solida 
do throno e da gloria de V. :M. Impet'ial. 

cc Paço da camara, 6 de Maio de 1836.-M. 
Oalmon d·u Pin. -F. de Soiiza .:Jf'Lrtins .-J. 
J. Rodrigites Torres. » 

Fica sobre a mesa, manàando-se en
tretaülo tirar cópias l1ê\ secretaria para serem 
distribuídas pelos Srs. deputados. 

Voll@do-se á discussil.o inte'rrompida e 

jnlgada discntida a niatcria, e· regeitado O· pa· 
recer, assim como a emenda do Sr. Rodrigues 
Torres ; e como tivesse ,ia sido julgada objeclo 
de clcliberaçr,o a resoltcc;io C1fferecicla pelo ~r. 
Vianna corno emenda, cnlra logo em d1s
cussn.o e é npprov,tda, ndoptada e romcllilla 
á co:::-.miss:lo de redacção, 

O SH. 1º SEcflETAilro dá conta de um offlcio 
do n!i,listro rb jnsti,;a, pedindo dia e hora jllll'a 
nprescmt,n· o seu l'elato1•io.-ivlarcn-se o dia ·10 
ao meio t!ia. 

Entrn em cHscussrto e é approvado o pa· 
reccr adiado da com missão de guerra, inde'. 
ferindo a pretcnção de D. Maria do Carmo, 
viuva de Thomar. FcrreirC\ Villa Nova, 

Entra finalmente em discussão o parecer 
da com missão do commercio sobre o· rcqlleri
mento dos sapateiros. desta côrte co!itrn a 
introduc.,ão rlc calçado estrnngeil'O, ::icliado na 
sessfto de 27 de Julho elo anno passado; e como 
désse a hora fica a cliscussão :1diada. 

O SR. V1cc-PnEsrnc:l'.TE dá para ordem do 
dia 7: leitura de pr0.1eclos e indica.ções : re30-
lução n. 340 ele 1835 : projecto de lei vindo 
do senado n. 382 dito : resoluçilo dito dito n. 7 

•.rnlo-:~esoluçue~ ns. 271.29 a.5ü.dilQ.. ..•••• 
Levanta-se a sessão ás duas horas da làrde. 

. PRE~IDENCIA DO S11, AHAUJO VIANNA 

A's dez horas e mci:i, füzcndo-sc a chamada, 
comparecem os Srs. depulaclos em numero suf. 
ficiente, faltando com p,uticipaçno Oil Srs. 
Costa Mirandri, Odorico, Barbosa Cordeiro, 
Ar11ujo Lima, Lessa e Paranhos ; e sem ella os 
Srs. Viial, EstevãO Raphael, Albllquerque Ca
valcanti, ·cunha Vasconccllos, Costa Machado, 
Veiga Pessoa, l\1ello, Vasconccllos Pessoa, Ma
ciel Monteiro, Francisco do Rego, Peixoto de 
Albuquerque, Luiz Cavalcanti, Remigio, Fer
nandes da· Silveira, Fontes, Galvão, Baptista 
Caebno, Mello e Souza, Valeria, Tobias e Santa 
Barbnra. 

O Sn. V1cE-Pm:sIDENTE declara aberta a sessão 
e lida a acla da antecedente, é approvada. 

EXPEDIENTE 

O Sr.. 1° SEcRETAmo dá conta do expediente, 
lendo os seguintes ofiicios : 

l.º Do ministro da guerra, de 5 do corrente, 
transmittindo para ser presente a esta camara 
o deet·eto de J O de Outubro do anno proximo 
passado, .pelo qual o governo concedeu· a Ma
noel Jose da Cunha, pagado1· do ·arsenal de 
guerra desta côrte, a grntificaçil.o mens~l de 
cincoenta mil réis para quebras, enviando 
lambem os docqmenlos respectivos, -,- Vai á 
commi~sao de màrinha e gue!'ra. 
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2.-° Do ministro do imperio, .. de 4 do cor-_ 
rente, transmitlindo o officio da camara. nm
nicipal desta cidade, çle 15 do rnez de Abril 
findo, acompanhando as contas da receita e 
despeza do anno municipal de 1834 a 1835, 
a que procedeu em· observancia do decreto de 

_ 31 de Outubro de 1831, e as cerlidnes dos 
acordãos e resoluções respectivas. - Vai á 
commissão das carnaras municipaes. 

3.º Do mesmo ministro, e da mesma dnta, 
transmittindo a representaç&o do Dr. José 
Maria de Avellar Brotero, lente do curso ju
ridico de S. Paulo, afim de ser tomada na 

· consideráção que merecer. - A' com missão 
de inslrucçilo publica. 

O SR. lº SEcRETARro, continuando, faz menção 
das se~intes representações: · 

1." D8. assembléa provincial de S. Pedro do 
Sul, que pede que se eleve a seis o numero de 
deputados daquella provincia á assemblé,i ge.ral. 
- A's commissoes de estatística e constituição. 

2." Da mesma ·assembléa provincial, de 9 
de Fevereiro deste :rnno, acompanhada de 13 

, dcu:uwenlos, ,1.ccusando 9 Or. José., de ArJuio 
Ribeiro por ter tomado i\legal mente posse da 
presidcncia daquella provinciana camara mu
nicipal da cidade do Rio Grande. - A' com
miss!lo de coustiluiçílo. 

3." Da càm.ara mnnicipa] de S. Paulo, pe
dindo que a assembléa geral defira favoravel
mente a uma reprcsentução da assembléa 
legislativa daquella provincia, pedindo isenção 
de cerlos direi.tos, afim de se estabelecer uma 
estrada de ferro, e transporte de vapor do in
terior do paiz para. o principal porto de em
barque.- A' commissno de orç.amento. 

4", Da assembléa provincial de Minas Ge
raes, commúnicando que se acha insta\lada.
Fica a camara inteirada. 

5•. Da. mesma. assembléa provincial de 
Minas Geraes, sobre a administração diaúian· 
tina de Tejnco,-A' com missão das assembléas 
legislativas. » 

O MESMO SR. 1° SECRETARIO dá conta de um 
officio do secretario do senado de 5 de Maio 
corrente, communicando, que o regente em 
nome do imperador, consentiu na re~oluçao da 
assembléa geral legislativa, que declarou os 
vencimentos a que têm direito João Marianno de 
Azevedo, José Antonio Barbosa, Firmino Her
culano ele , Brito, e Jono Dias de Quadros 
Aranha. - Ficou a camara inteirada. 

Uin requerimento de D. Maria Jacintha Freire 
de Freitas, que é remeltido á commissao de 

. petiçôes •. 

O SR. FERREIRA FRANÇA manda á mesa os 
i;eguintes projectos : 

·. - « -A assembléa geral legislativa decreta: 
· « ;,e as caixas economicas, e monte econo

µtico dos empregados publicos ernittír bilhetes 

em virlude de letras _pngaveis ao portado·r, 
serão recebidos nas estações publicas, e se o 
credito das caixas ou monte não obstar. 

" Paço da camara dos depL1tados, 7 de Maio 
de 1836.-Antonio Feri·eira França. >> 

E' julgado objecto de deliberação. 
((.A assembléa geral legisl.il,iva decreta: 
• Os impostos sobre proctucção, e os im· 

postos sobre exportação de productos patrios 
serão abolidos, e substiluidos por tres mil réis 
sobre cabêça de escravo, sem distincção de 
sexo, idade, e lugar de possessão. 

.,e Paço da cmnara dos deputados, 7 de Maio 
de 1836.- Antonio Fe1nira França. >> 

E' julgado objecto de deliberação. 

" A assembllm geral legislativa decreta : 
«· A1·l. 1º. Da presente em diante, todos os 

que nascerem no Brazil serão lines. 
« Arl. 2°. Os senhores que tiverem a bon· 

dade de criar os filhos de suas escravas, e os 
fizerem aprender um officio, gor.Gráõ dos ser
viços ddles até 25 annos de idade, 

.Jc..J'4ço tia. çaDJM..uki.ultp.utado.'i...1.de • .M.i.ti.Q... 
de 1836.- Antonio Feri-eira Fmnça: >> 

N110 é julgado ohjecto de deliberação. 

" A assembléa geral legislativa decreta: 
" Em 25 annos acabará a escrnvid:i.o no 

Drazil. 

« Paço da carnara dos deputados, 7 de Mâio 
de 1836.- Antonio Fe1'refra Fi·ança. n 

Nao é julgado objecto de delihernçno. 
A's 11 horas é inlroduzido com ns formnli

dudes do estylo o Sr. rninislro da guerl'a, que 
apresenta o seu 1•elntorio, depois do que se retira 
com as mesmas formalidades ; e o rclatorio é 
remettido á commissllo de marinha e guorra. 

ORDEM DO DIA 

Entra em discussll.o o projecto n. 340 do 
aiino passado. 

Ü SR, V1ANNA manda á mesa e é apoiada à 
seguinte eménda : · · 

« Artigo substituitivo. - Fica derogado o 
art. 31 da lei de 24 de Outubro de 1832.- 7 
de Maio de '1836.- Vianna. ,, 

Pelas onze ]1oras da manhã annnnciando-se 
achar-se na sala immediata o Sr. ministro e 
secretario de estado dos negocios da guerra, 
e sendo introduzido com as formalidades do 
costume, torna o competente lugar, e lê o se-

.,guínte relatorio da repartiçíl.O a seu cargo : 

Secretaria de estado 

« Ainda que a secretaria de estado dos ne
gocios da guerra tenha até hoje bem desem
penhado. todos os seus encargos, pela intel
ligencia e zelo de seus officíaes, nem por isso 
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deixa de ser necessario para o melhor andà
~e~t? do serviço que ella seja organisada, sub
drndmdo-a em ~ecçOes, cnjos trabalhos $ejão 
analogos á. cluss1ficaçno natural das materias, 
a saber : _contabilidade, disciplina e organisaç!ío 
do exercito, e expediente : subdivisões estas, 

. que dando melhor ordem aos trabalhos, podem 
lambem ser mui vantajosas, estabelecendo-se 
nessas subdivisoes urna .precedencia qne offe
reça aos individuas que houverem de ser em
pregados, acce~so em graduação e vencimentos · 
sendo admillidos na classe mais inferior, e pas~ 
sando por vaga desta successivamentc ás · 
outras. 

« Pel.a labclla n. 1 se conhece a despeza que 
se faz com esta repartiçno, e o numero de seus 
empregados_. . 

Co11selho.sup1·emo militai· 

« Este ll'ibunal, que nas provincias compre
liendidas no districlo da relaçl\O do Rio de Ja
neiro, serve de sc:>gunda instancia das causas 
pumm1;;11te militares, continua a reger-se pelas 
leis de sua crençl\O, ainda nao derogadas, as 
.qu.1osr llMi dll.o .au.ilii.iç,llefl.....S.ll.pei:iol·es ás do 
poder moderndo1·. Convém, portanto, a bem da 
disciplinn do exercito e regularidade do sel'Viço 
q,uo o governo reitere as rct la mações já por meu!!' 
111ilcccssoros levadas ao conhecimento da as· 
seml>ll,n gemi cm 1li1•crs11s épocas, afim de se 
111lopln1: 11 rcstlllilo closte tribunal o qne fô1· mais 
convemanlo ; o q11:1I é aclunlmente composto 
cios individuos co11sl11ntes ela tabella 11. 2, em 
qu~ se mosh·11 qunnln se tlispende armualmente 
com o tribunnl e suu secretada. 

Oommando ele ai•11ias 

« 03 seis comml\,ndos de armas, que, na 
conformidade das leis, exislem nas tJrovincias 
do Pará, Pernambuco, Bal1ia, Rio Grande do 
S~il, Matto-'?rosso, e na côrte e província do 
Rio de Janeiro, como mostra' a tabclla n. 3, 
têm correspondido aos fins que se teve em vista 
quando fore.o assim reduzidos. Todavia cumpre 
chamar a altençll.O da assembléa 'geral sobre a 
necessidade que ha de deixar ao governo o ar
bítrio de os noi:neàr sómente qu;ndo, e onde 
forem necessar10s, para que Íl!IO aconteça es· 
tarem muitas vezes commnndanles 1le armas 
cornrnandando 200, e ainda menos pr,,çns; bem 
como de proporcion;ir-se mais alguma van
tngem aos officiaes nomeados para esses ,em
pregos ; ao menos, se lhes deveria conceder 
qu11rtel para sua resiclencia, e marcar-se-lhes 
alguma ajuda de custo de- viagem, semelhante 
ao que se acha estabelecido a respeito rlos pre· 
sidentes das províncias. 

·;&tado-maior do exe,·eito 

« O estado-maior do exercito teve uma mo• 
101110 t 

diticaçao em sua antiga organi~ac;a.o na lei de 
25 ~e Agosto de 1832, que nenhum incon
vcmente te.D? apresentado ; _e para que esta cor
poraça.o m1htar fique orgarnsada como é de in
teress~ do se~~iço nacional, cumpre que os en
genhen·os militares passem a pertencer á classe 
do estado maior dó exercito. 

« Forno por lei extinctus ·a segunda e terceira 
classe dos ofliciaes do antigo estado-maior do 
exercito, que ficou constnmlo-sómenle de uma: 
t?davia subsiste ~,in~a a classificaçrio das grn- · 
t1fü:açoes de pr1me1ra e segunda classe que 
apL'e1>1:nta a extraordinaria anomalia, cm certos 
casos, de haverem. officiaes de patente snperior 
com menores gt"allficações de que os ofliciaes 
por ~llcs commanda<los, além de outros in
convenientes mais : o in!eresse do serviço exige 
que todas aquellas gratificações fiquem l'edu-

· zidas a uma ,só, isto é, á de pl'irneira classe. A 
tabella n. 4 faz ver o numero e nomes dos of
ficiaes do estado-maior do ei1ercilo e seus ven
cimentos e soldo. 

Engenheiros 

cc Já em outra occasiao tive a homa de 
chaufâr a atlençllo da assembléa gemi le<>is
laliva sobre a necessidade urgente de se da,':' ao 
corpo de engenheiros a organisaçl\o que im
P?rla lenha, paru. ser proveiloso ao serviço na
c10nal : cla2s1fwando-o conforme os estatutos 
prescriplos na lei du aoadmniu, dividindo os,eu
genheiros em milili,res (que devem fazer parle 
do eslado,maior do ei1ercito) ; engenheiros de 
poulus e culc;udus,.e engenheiro$ geog1·aphos. 
Os nomes, postos, e soldos dos .ofliciaes deste 
cot·po mostra a tabcll11 n. 6. 

Ojficiaes de U11Jia em, co1poa e avulsos 

« O grandi numero de officiaes avulsos, dos 
quaes só umn pequena parte existe empregada 
em serviço militar, obsla á que se possa dar ao 
exercito aqllelles impulsos que de necessidade 
deve receb~r qo governo, para bem preencher 
o qnadro de seus deveres, e len1 por isso sido 
inhibidas por alguns annos as promoções 
áquclles outros que se achno empregados em 
corpos e estabelecimentos militares. Sendo 
certo que nas classes dos avnlsós ha officiaes dí
gnos pela sua probidade, conliecimentps, -e 
mais circumslancias, de merecerem a consi
dera~~º do governo : é lambem innegavel que 
nessas mesmas classes é nssás avultado o nu
mero dos oflicíaes que por <li versos motivos se 
ucha.o impossibilitados de serem com van
tagem empregados em serviço : e sendo di• 
versos os arbiu·ios que se po<leriao propOr para 
o fim de se fazer desapparecer estes ullimos do 
estado effectivo do exercito, nenhum deixa de 
ser summamente gravoso ao thesouro nar.ioual : 
cumprindo porém cortar o mal pela raiz, o ar• 
bit~io ·que o governo .julga preferivel, por estar 

* 
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em harmonia com a legislação existente, é o de 
fazer effectivas as duas divisões em que natu
ralmente se fraccionão a~ diversas classes de of
ficiaes avulsos: a primeira, composta dos que por 
suas circumstancias physicas e moraes podem 
prestar bom e aturado serviço ao estado : a se
gunda, formada por todos os que se não achão 
nestas mesmas circumstancias. Os da primeira 
divisão deveraõ ficar pertencendo ao quadro do 
exercito, e occupar as vagas que houverem, e o 
restante ficar aggregadu. Os officiaes porém da 
outra divisão, a quem o seu estado phy,ico ou 
moral nn.o permitte continuar no serviço, de
vcráõ ser desligados do exercito, reformados 
com o soldo que tiverem ; podendo comtudo 
gozar das vantagens designadas no alvará de 16 
de Dezembro de 1790 aquelles que pot· seus 
annos de serviço tiYereni direitos adquiridos a 

· ellas : ficando assim terminada a carreira mi
litar de tacs officiaes. 

cc Pela inspecçno da tabella n. G se poclrrú 
conhecer qnanto a naçao dispendc com todo!I os 
otnciaes de linha em corpos e avulsos, o hum 
as~im os seus nomes e numero em caú,, nma 
.elas classes. 

Coi'J)oB de linha, e cmnpanldas ele ctl'ti'jice8 

ccJá nas informações sobro n fixnçno dns forças, 
expendi pnrte do que cumpre diicr sohro eslu 
ramo da mlministm,;no dn g110rrn : e 1111 tnhclta 
n,. 8 Vt\i cunlcmplnd,, o. clcspein q110 11s forç11N 
pedidns nu íbrnr;no l1no Llc f:,icr, iud11itlos us 
soldos, grntilicuc;üt,:l nrhliciunnes, i;rnliílcnç!lcs 
do comniiss0es, f,\l'llnmento-, et11pe, l'onngcns, 
e ferragens. Agora aprcscnlurei outras obscr, 
vações que poderÚil decidil' o corpo kgislnli vo 
a fazer algumas alternções no modo de se e/Te
ctuarem os vencimentos. 

" A experiencia tem moslra'do qnanlo ha 
sido grande a oscillaçao nos valores arbitrados 
para as etapes e forragens, seguindo-se o sys
terna das' artematações semestraes ; e focil é 
conceber o transtorno que uma semelhante 
variedade causa na contabilidade, não sendo 
possivel prever a quanto subirá a despeza de um 
Jl outro semestre. 

" E' indubitavelmente mais vantajoso fixar 
urna quantia para cada etape por praça e por 
dia, que nunca seja menor de 160 réis, e 
outra para a forragem e ferragem, á razão de 
400 réis por praça diariamente. Os factos do 
mesmo modo prov!io a insufficiencia da quantia 
abonada para fardamento de cada praça ; e pois 
que variAO mui diversamente os preços dos dif
ferentes artigos que as caixas de amorlisação 
regimental srto obrigadas a dístrib11ir pelos 
corpos ; será melhor arbitrar uma só quantia 
para cada praça e por dia, que inclua toda!:i as 
parcellas necessarias para o fardamento, elflpe, 
forragens, ferragens e concertos de armamento, 
equipamento, utensis, etc, ; ficando com esta 

quantia obrigadas as caixas dos corpos a fa
zerem promptificar todos artigos ; e assim, ad
dicionando-se a predita quantia ao soldo das 
differentes praç,as, ter-se-ha com facilidade a 
despeza total e constante com cada uma praça, 
e facilimo o calculo da despeza com as forças fi
xadas; devendo,se prohibir expressamente o 
fazerem ·se nos arsenaes de guerra, por conta 
·destes, quaesquer concertos para os corpos. 
Sem duvida que neccssario é derogarem-se leis 
que têm estabelecido o contrario, e tambem me
lhorar os regulamentos das caixas de admi
nistração; o que se conseguirá sendo o governo 
autorisado a organisar os regulamentos apro
priados, e qnc subsliluao as leis e disposições 
legislativas derogadas, ou que necessitem de 
ampliaç!lo. 

« Finalmente cabe neste lugar chamar a nt
tençao do corp·o legislativo, que pela Cat'(a de 
lei do lº de Outubro de 1834, que concedeu 
aos oflieíacs do exel'cilo a gratificação addi
ciunal, n!lo forno igual111ente atl~ndidos, como 
devino ser, os ol'ficiaes superiores, ficando de 
melhor partido os subalternos : a jnstiçn exige 
qt1e u i;rntificaçtlo addicional do meio soldo seja 
cx'leii 81 V(i l\To füis as e! as§ c!S l1e· trt'fiTI'f'dE:r,q tnrrrd o-· 
se nchcm nus circumslanc:ías indicadas na 
mencionada lei. 

Di'.ui'.8/ica dn Rio Doce, diviJõe,q do pcclestres 
do E8pfri!o Santo, e cúinpa111tia~ de li

!fCi,·os do llfai·anhflo 

" Estes corpos tôrn nlé hoje sido considerados 
como f.iicndo pari~ do ex,ircilo, mas nem a na
lt1l'ezn elo serviço li que silo destinados, nem sua 
organisaçno especial, nem as vantagens con
cedidas aos indivitluos que em taes corpos 
servem, etc., etc., nndn induz a consideral-os 
perlenc,mtes ao exercito ; e sendo por outro lado 
inteiramente local o serv'iço que presl!'.\o ; por 
todas estas razões, pois, julga o governo mais 
conveniente que elles passem para a admi
nistração provincial, ficando á cargo das rendas 
especiaes das provincias que seus serviços des
frucUlo, o fazerem as despezas com a manu
tenção dessas divisões, as quaes actnalmente 
dispendem em cada anno, a quantia designada 
na tabella n. 9. 

Acacfomia militai-

" Pelos relatorios elos mens anlecessores já 
forao levadas ao conhecimento da assembléa 
ge1·~l todas as mudan~.as que em seus mínisterios 
se fizerão ao rcgulamén to de 9 de Março de 
1832, qt1e reformou a antiga academia militar: 
tudo quanto me cumpre dizer a este respeito é 
solicitar uma decisãO qualquer, approvando-se 
desses dífferentes regulamentos o que fôr 
mais conveniente a bem do serviço nacional ; 
ainda que na opinião dos lentes o preferivel 
seja o regulamento de 9 de Março de 1832 i 
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como consta de suas represe11.taç!:les e· officios 
dirigidos ao governo pela· repartiçao da guerra. 
• 11 Cabe-me a~ mesmo tempo a satisfação de 
mformar-vos, que o ,mdamenlo da academia 
mJlitar, :ainda que se ?ao possa chamat• -per
feito,. foi comtudo mais regular e mais pro
veitoso durante o anno que acabou. A tabella 
11. 11 faz ver o numero dos lentes e empregados 
da academia, ê qual é a sua despezn annual. 

A r8enaes de gutJrra; e armazen8 de depoaito 
de artigoo bellicos 

« Os arsenaes de guerra, cu_ja reforma foi 
autorisada pela lei de.15 de Novembro de 1831, 
depende para sua definitiva organisaçllO, de que 
se approve o regulamento feito em data de 21 
de Fevereiro de 1832 ; e o governo, que tem 
sempre procurado marchar com segurança, no
meou, por aviso de 29 de Outubro de 1835, 
uma commiss!\o composta de officiaes intel
·ligentes para que depois de inspeêçao judiciosa, 
apresentasse 'as modificações que cumprirá 
fazer-se naquelle estabelecimento : mas á vista 
da soluç!ío que ella deu ao trabalho de que foi 

dias ut~is. A tabella n. 12 mostra a despeza 
calculada para os arsenaes de gnerra e ar· 
mazens de artigos bellicos, e o numero de em• 
pregados nos mesmos. -

Arclti-vo militar B qffe,cina litographica 

« O archivo militar da côrte não está na
quelle pé em que conviria estivesse para me
lhor coadjuvar ao serviço publico, dependendo 
a sua definitiva organisaçao · da que se der ao 
corpo de engenheiros. Annexa a este estabe
lecimento existe a officina lifographica, cuja 
utilidade nao é duvidosa no que respeita ao 
serviço nacional ; ainda que não tenhllo por 
ora tido nenhuma vantagem as suas rendas ; 
mas cumpre advertir, que, quando uma nação 
se delibera a fazer bes estabelecimentos, nunca 
tem em vista a esperanç!l de ganhos, que ex
citil.o ns emprezas parlicuiares. A tabella n. 13 
mostm a despeza que fuz esta oficina, .cuja 
conservaç!lo é de interesse par11 o serviço, e me
rece ser mais animada e desenvolvida. 

Hospitaes i·egimcntaes 

--irrm:rr, cg,,J., ·fdeetlffl-et1lti :A), ltea-~nt-..... ,...,1-_~-,ek>l>1mt-wl.t2 gos bru,pi1Ati2- .g~r.lUlf,. ... m:... 
haver necessidade de fai:e,•em-se considernveis clnr.inrlo-os a hospitnes ,·egimonlacs, d<m'le 
alterações no da côrle : todavia o governo ó de quu foi posta em cxccuçllo, em nada tem 
opinião que muito convém arloplru·-se us modi• deixado de cori·csponl\(!l' {ig vistas do go• 
fic~çoes e aclditamenlos indicados pela com- vemo : z1ilo e asgni,lude dos cmprr1in1los, bom 
miss11o. trutnmcnto tios c!ocntus, pt·ompto~ so<:co,•ros 

11 Cabe aqui ehamar a nttcnçllo da nssemhléa pt·usb11los nos ncmidcntes occo1•1•i1lns, t!conomi11 
geml o quanto convirá qne nesla rcpat·liçl\o se nns clcspcz1is, l11du ac tem nd11ulo IIOH hos• 
desenvolva em maior escala a fundiçno de me- pilaes r·cgimcnlacs. Mns nno tendo uimln sido 
taes, ora feita em diminuto ponto, nuginentp cic deliniliva11wnl~ ur1p1·ov11llo pelo podur lcgis-
que o serviço tiraria gt·ande vantngern ; e tnr- !ativo o regulamento de 17 de Fcvereil'O cll! 
minnrei este nrligo lembrando o descn· 1832, e rcconhecendo·sc serem diminutos os 
volvimento que interessa dar aá est11helecimcnlo vencimentos dos empregados nos ditos hospi
da officina dos armeiros, para nos pôr fórn da tacs, cumpre qne com esta ampliaço.o seja so
dependencia do estrangeiro, quando ha ne· licitada a approvação terminante dnquelle re
eessidade de fornecer-se armas ao exercito e guiamento. A tabella n. 14 faz- ver a despeza 
guarda nacional. Entretanto faz-se necessario calculada com 12 hospitaes regimentaes para o 
que o governo seja habilitado com alguma anno financeiro de 1837 a 1838. · 
quantia para a compra de armamento ; pois a 
falta de trabalhadores priva que se na.o possa 
contar com 16,000 armas, que se achn.o em de-

Fortificações e quarteit 

posito para concerto nesta côrte, além do das cc As fortalezas e os quarteis achn.o-se quasi 
provincias. • todos necessitados de concedo promptamente 

« Quanto aos armazens de deposito de artigos feito, ao menos nas partes mais deterioradas, e. 
bellicos, cumpre informar-vos, que o governo, que podem com a sua destruiçno acarretar o 
por aviso de 28 de Janeiro deste auno, de- desllloronamento das que ainda se conservlio 
terminou aos presidentes das provincias, aonde boas. Para se conseguir o total reparo tle todos 
elles estão estubelechlos, querendo reg11lar o nquelles pontos, fôra indispensavel uma avul-
numero de seus empregados, e tendo em vista ladn somroa, que de uma só ver. nn.o é provavel 
a maior economia da fazenda, que fosse no- se possa consignar: entretanto cumpre que se 
meado um official subalterno, ou mesmo ca· proceda me:hodica e systematicamente na re· 
pitão, tirado d'entre os avulsos ou reformados,~. paraçn.o daquelles cuja conservaçao é indispen
a cargo de quem ficassem taes armazens, per- savel, concedendo-se annualmente, ao menos, 
cebenc!o a gratificaçll.o addicional, -e de segunda a quantia que vai contemplada na tabelJa 
classe que compete aos officiaes empregados em n. 15, pa1·a ser privativamente empregada em. 
arsenaes de guerra ; dando-se-lhe até ~ous taes reparos: ficando o corpo legislativo na cer
serventes com o vencimento de 320 réis nos teza de que, se esta providencia não fõr dada, 
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em poucos annos grandes ruinas elres apresen- · lação do que ,é .necessario para o suslen!o da, 
taraõ, e muito maior será a despeza que entM escravatura, e do gado pertencente ao estabele-
se deverá fazer com a. sua ,reparaçao. cimento, com os quaes objeclos se faz avultada 

despeza, os lucros desta fahric,\ deveráõ chegar 
Faúríca, 'de ferro a 40:000$ annualmenle, lvlus culllpre de_clarar

vos, que este calculo é baseado na hypotliese 
« Este estabelecimento, que, só por effoito de cte· se poder conseguir a venda lotai de toda a 

urna melhor administração, tem produzido van- polvora manufacturada, a qual porém selem 
tagens consideraveis no decurso de um anno, consideravelmente difficultaclo desde o anno 
em que tem estado debaixo da intell!gente _e de 1832 a esta parte, em que teve lugar o 
zelosa direcç:i.o dõ major Bloem, mmto mais seu franco commercio para os estrangeiros, que 
importantes resultados promette, uma vez que têm podido ven.del-a. por mui baixo preço: e 
se possa vencer a antiga questao dos terreno~ suspeitas ha de graode contrabando neste ge· 
de mattas, adjacentes á fabrica, que, estando nero. . 
dentro dos limites da mesma, se achão oc· ,e Convencido o governo .da necessidade de se 
cupados por dive.rsos moradores, aos quaes é fazerem al"u mas reducçõe:: n·o regulamento do 
forçoso indemnisar da sua propriedade. Todos anno tle 1°832, não só para mais simplicidade 
os esclarecimentos ácerca de semelhante ne· nos trabalhos das ofticinas e almoxarifado, 
gocio têm já subido a~ voss_o conhecimento : como para O fim de obter-se maior economi;i 
resta agora, que por uma lei se decrete a ne· com empregados e officinas desnecessarias ; e 
cessidade da apropriação para a fazenda na· confiando no zelo e capt.cidade do direclur 
cional dessa propriedade particular, afim de desta fabrica o coronel José ]\faria da Si! va Bi [. 
poder ter execuç110 a de 12 de Outubro de tancourt O iucumbio de apresentat· as modi-

·1833, que autorisou o governo a indemnisar os ficações 'e additamenlos que julgasse necessario 
prapt !1:m, dus-d~ttiis·-dc~ernar-c~-H~~iemiquelle regL1la.i..e.c.io ( doeu 1pen lo D),.~ 
da fabrica., o governo entende, que as ic\éus alli apontadas 

,e A acqui~iç!lo destes terrenos é de tanta ur- merecem ser incluidas no aclual regulamento, 
gencia, pelo lado do supprimento de combus- eliminando-se neste os artigos que lhe fica.o em 
tivel, que, a não se ved'.icar immedíatamente, opposição, 
ver-se-ha a fabrica dentro em pouco tempo, ,r Taes são as informações que lenho podido 
trabalhando regularmente, destituída inteira- ajuntar, senno amplas e em tudo salisfactorias, 
mente de rnattos para carvllO, materia essencial como muito dcsejuva, nno rne fullou zelo, nem 
para o fabrico· do ferro. ao governo previdencia, pois que desde o anno 

« Com estes auxilies, e com outros que eslão de 1831 mandou format· ·e rumelle1• para todas 
dentro da acç!l.o do governo, o uma religiosa as províncias do imperío os modelos dos 
~conomia a todos os respeitos, nenhuma du- mappas, que ellas devino enviar annualmente á 
vida póde haver em que aquelle estabeleci- reµartiçao thi guerru, feitos com l~I ordem, ela· 
rnenlo possa render, antes de po~co lempo, reza e simpliciducle, q.ue se ellas tivessem lodns 

·quarenta a cincoenta contos de réis annual- cumpl'ido as ordens, facil,seria apresenlar-~os 
menfo; e não faltando braços, póde-se c9ntar O esladó actual de lodos os ramos do serviço 
neste anno com trinta e seis a quarenta arrobas militar. 
de ferro por dia. · cc Secretaria de estado dos negocios da 

« Os lucros já obtidos, no anno de 1835, SàO guerra, em 6 de Maio de 1836.- Manoel da 
os que se verá da ·conta corrente (B). Fon,sec•a Lima e Silva. » 

Finda esta leitura, o Sr, ministro se retirl.l, com. Fabrica da poívora as mesmas formalidades com que entrára, e o 
cc Durante o anno de 1835 obtiverll.o-se grandes 

vantagens deste estabelecimento, apresentand_o 
o processo actualrnenlc' empregado na mam: 
pulnçno da polvora, um augmenlo de cento e 

_ cincoento. por ccnt'o ~pproxiinadam~nle em n_u· 
mero de arrobas, que ora se. fabr1c/l.o po1· drn, 
compo.rativnmenlo aos annos anlcl'Íores ; e es
pera-se que em pouco temp,o, logo que esteja 
montada a prensa liydrnuhca, cm que se 
trabalha com actividade, a fabrica poderá 
apromptar 8,000 arrobas de polvom annual· 
mente. ' 

« Pela conta corrente do anno de 1885 (do
cumento C.) se mostra qual é o seu rendimento 
actualmente; e logo quQ cesse a reedificaçl!.o de 
algum·as officinas e casas, e ,;e consiga a plan-

relatorio é remettido á cornmissão de marinha 
e guerra. . 

Entra em discussll.o uma reso1L1ção relativa 
á prelençno de LoL1renço Antonio do Rego. 

cc A assembléa geral legislativa resolve : 
cr A1·ligo unico, ·O art. 31 da lei·de 24 de 

Outubro u!l 1832, 1111.0 compreheatle as dividas, 
em qull 11 fnztmda nacional scj.i condemnada 
1io1· senteuças o!Jlidus r:m juizo corllencioso, o 
que tenhllo passado cm julg11do, 

cc Paço da camara dos deputados, 18 do 
Agosto de 1835.- Satu,rnino de Souza e Oli · 
vei,·a." 

O SR. V1ANNA offerece, como emenda, o se-
guinte ,irtigo substiluilivo : · 
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« Fica deroga.do o art. 81 da lei de 24 de Ou

tubro de 1832, etc. » 
. E' apoiada -~ entra igualmente em dis-
cussão. · 

O Sr, · J?ainí impugnou tanto a resoluçãa, 
como a emenda. 
· O Sr. Via.nua. demonstra tudo quanto tem 
havido a respeito. deste negocio, e é de opi· 
nião que era de justiça que elle se decida con· 
forme a sua emenaa, afim de se mandar pagar 
a esse homem gne ha tanto tempo anda regue
rendo ; e que finalmente se devia acabar com 
este I!-egocio. 

E' interrompida a discnss.!lo em conse
quencia da chegada do Sr. ministro dos negocios 
da fazenda, o -·uai é rec;ehido com as fürmali· 
dades do estylo, torna assento á çireila do
Sr. presidente, e lê a proposta do 01·ça1nento 
para o anno financeiro de 1837 a 1838, 01·
çando: 
A receita em • . . . . • 12,265:262$000 
A despei:a em •.••. , 13,150:371$857 
Picando um deficit de. . . 885:108$853 

Estn proposta é 1·em·euida á. commissno do 
or~rííe71'to, e o Sl'!""f'ninistt·o 1·elim-se l.'V)m a 
mesma fol'ln111idude com que entrára. 

Continua a discussãO sobre o artigo e 
emenda, 

Depois de sobro este objecto fullarl\m ns 
$rs. Souza e Olivcir11, Pai111 e Cnlmon, ll.ilin-se 
por unnuncinr-so n chcgadn do ministro e se· 
c:rétario de estudo dos negocios rla mo,rinha, 
que lê o seg11i11te 1·t))ntorio dn reparti~:11.a n seu 
c::argo: 

e, Au~ustos ~ dignissimos Srs. 1·cprese1)~anles 
da naçQo. . 

" A secretrnia de estado continua no 116 eni 
que anteriormente se achava, como se vê da ln· 
bel/a n. 1, e desempenlia os trabe.llws s seu 
-~ I • e, A tabella n. 2, mostra o quadro do pes-
soal dos offieiaes da armada : os serviços. que 
os mesmos têm prestado na provii1cia do Pará, 
são patentes á naçl!.o inteira ; muitos derra· 
marão seu sangue, su~tentando a lei, e todos 
hao soffrido asperaa privações e contagiosas 
doenças, partilhando a sorte das briosas gua1• 
nições de seus navios. O comportamento da ma
rujâ e tropa é igualmente digno dos maiores 
elogios, porque il despeito àe grandes füllas, 
h:lnumeraveis soffrimentos e aturado trabalho, 
e quando rodeados de elementos oppostos á 
disciplina mililar, e/les lérn sitio cc11gt1mte
msnte. subordinados a seus superio1·es e fieis a 
seus deveres. 

cc Apesar da utilidade quti resulta ao serviço 
da armada, da bravura e sofl'rimento das guar
nições em tempo de guerra, ainda nl!.O exj.ste 
uma lei de recompensas para o officiaf, marí
nheiro e soldado, que tiverem vertido seu 
saugue nos combates, de_ modo gu·e o primeil'O 

obtenha prompfamenfe o devido premio, e os · 
segundos fiquem em breve ao abrigo da miseria 
e mendicidade, attenclendo-se á sorte de cada 
um segundo a gravidade do ferimento ou mu
tilaç~o. A vossa justiça e magnanimidade, não 
deixará por mais tempo incerta e entregue· a 
variavel arbitrio a condiçlio de tão benemerítos 
e recommendaveis cidadãos. 

,cOulro ohjecto, nao menos digno da vossaatten
ção, é o das comedorias dos officiaes, por isso que; 
estabeiecidus ha grande numero de annos llm 
moeda forte, se conservao ainda no mesmo valor 
nominal, posto que os generos tenhão quintupli• 
cado em preço, indo assim a officialidade 
peiorando de condiçll.o á medida_ que os viveres se 
encarecem, tornando-se-lhes Oi\ embarques cada 
vez 1nais onerosos: seria de justiça, um augmento 
c'{p 50 ·r. cm taes comedo1fas, ou perceberem os 
officiaes, qu::mdo embarcados (além dos ven• 
cimentos que ora recebem) a gratificaçl!.o addi
cionnl concedida a.os ol'ficiaes do exercito, em 
virtude da lei do 1° de Outubro dt! 1834: com 
este 1111gmeoto o·omcinl acharia mais interesse 
nos embnrques, e nllo teria motivos de míngua 
para a elles se evadir. 

: .. S(M;ià, ~011w julgo! cle.,gç,iWd~.utiljdl!,d~ _um!!. 
lei, que !il!O$SC extensivas as reformas aos otfi
ciue, marinheiros, e marinheiros, que tivessem 
1>er1n'stido no serviço da armadn, com condições 
analogns ás dos officiae11 inreriores e solda(los 
do exerci~ ; porque entno as equii:,ngens se 
!ixa1•ino ma.is facihnenfa em 1101 se~viço, que 
lhes a!s~gnrava !lieioa OI! tratar-se nos ullitnos 
dias de Sll!\ enfraquecida existMcia. 

e< A lei, r1ue regula as promo~ões do11 officiaes, 
nec•issita ele ser tnodificada, de maneira qu11, o 
dil'eilo de .onlig11id11!le ter1ha a precedencia, 
qmindo l1uju igualdade de serviço, embarques 
e trabalhos equivalente11 ; este objeclo é assás 
intet·essantc nas acluaes circumstancias, em 
qne convéru animar e premiar serviços rele
vantes feitos no Pará, e os que se possao fazer 
em alguma outra parte do imperio, sem que 
todavia o governo seja obrigado a elevar com 
um official benemerito, dous outros, que -nl!.o 
estl!.o nas eircumstancias de bern servir o posto 
immediato. 

« Talvez, senhores., eu pareça abusar da vossa 
paciencia, reciumando as providencias, que julgo 
merecerem os militares da armada, ~as não é 
sómente a justiça individual que a isso me im• 
pellio, é ll\mbern a firme persuasão em que 
estou, de que a rigorosa disciplina é indispen- · 
savel em todos os corpos militares, e de que 
ella sera mais facil de manler-se e aperfei
çoar-se, quando a lei que castiga, se combinar 
com a que premêa. 

K A disciplina, sendo o principal elemento 
de uma força matitima bem organisada, nao é 
o unico ; a e_conomia é tambem essencial e 
absolutamente necessaria para obter-se uma 
perfeita organisação; sem ella innumeraveis . 
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disperdidos haverão, uma louca prodigalidade 
apparecerá em todos os ramos de consumo, 
produzindo enorme despeza, que deve aggravar 
nossos males financeiros, e o que é mais, im
possibilitando-nos de desenvolver forças 'l!de
quadas ás circumstancias extraordinarias que 
possão sobrevir. Mas deixará de haver disper
dicios na armada, se a bordo dos navios não 
existirem officiaes de fazenda intelligentes e 
honrados P De certo que não : é lambem evi
dente que, para obter individuas capazes de 
desempenharem seus deveres, é mister pa
gar-lhes de maneira que compense o trabalho, 
e convide para esle ramo importante da admi
nistração, gente ~apaz de cumpl'Ír com fideli
dade e zelo os espinhosos deveres do sen cargo. 
Parece que se conseguiria notuvel melhora
mento, equiparando os vencimentos dos com
missarios e escrivaes das differentes embar
cações, aos dos diversos empregados da con
tadoria da marinhi!, e conservl_!ndo-lhes, quando 
embarcados, as maioria,; e comedorias á seme
lhança dos officiaes da armada, como aclual
mente se pratica, e concorrendo elles nos 

-~~~2s com lodos os emw~~ag_os.,da,. iJiten-, 
uencia. 

« O rnappa n. 3 junto, mostra o estado actual 
do corpo de artilharia da marinha com uma 
força muito inforior á que ora exigem ns ur
gencias do serviço ; e posto que se 11,íljão pas
sado ordens para reci·utamento, afim de o elevar 
a 1,000 praças, na fórnrn do art. 3° da lei dé 22 
de Agosto de 1884, ellas não têm produzido 
resultado algum. 

« Emquanto se nao dér ás nossas equipagens 
outra organisaç!l.o, convém muito que o referido 
corpo de artilharia esteja completo, porque 
podem as praças do mesmo supprir nas tripa
lações dos navios um grande numero de ma
rinheiros, diminuindo a despeza e as violencias 
em tempos 01·dinarios, e facilitando um maior 
e mais rapido accrescimo de forças nos casos 
repentinos, que possão occorrer e exigir extraor
dinarios esforços, o que ora se torna muitas 
vezes impraticavel, e sempre infesto ao ·com
rnercio e assás· dispendioso; nem se diga que 
bastará elevar-se nessa occasiao, por isso que 
os recrutamentos, além de. flerem muito mo
rosos por causa das grandes distancias, são 

· igualmente retardados pelo modo de os fazer, 
chegando os abusos a ponto de se remelterem 
de lugares remotos homens com visivel inca
pacidade physica, de avançada idade, e até pais 
de familias. 

« Os officiaes deste-corpo, destacados á bordo 
dos navios, perceberáo sempre mais meio soldo 
do que vencião, fazendo o _serviço em terra; 
differença que agora não desfructão, ficando 
assim em melhor posição quando fazem o ser
viço de quartel (e mesmo illudindo-o com 
partes de doente), de que quando expostos a 
trabalhos e perigos, com que arruin!l.o a saude, 

e arriscão a vida. Seria pois util e justo, que 
vencessem nos embarques a gratificação addi
cional, além dos mais vencimentos, que actual- . 
mente lhes s11o abonados. Nao pareça que as· 
pequenas alterações de vencimentos, que pro
ponho se oppoern á rigorosa . economia, que 
cut11pre observar-se na repartiçM da marinha; 
ao contrario, tendendo todas ellas a uma melhor 
organisação, deven, facilitar o restabelecimento 
da boa administração, destruindo inveterados 
abusos : é na destruiçr..o dos mesmos que con
siste a grande e solida economia, que devemos 
ambicionar. 

(( A experiencia de quatorze annos tem ca
balmente demonstrado qnc a na vegaçno cos
teira e a pesca são mananciaes muito escassos 
para fornecerem á nossa marinha o numero 
de homens necessarios parn guarnecer os navios 
de guerra, ainda qaando reduzidos ao numero 
minirno que se tem julgado mister : recor
rendo-se sempre a dispendiosos engajamentos 
e a rec.rutamcntos oppressivos, dest_ruidores 
dessa mesma cabotagem, que tanto rnleressa 
ampliar e estender. Cumpre pois crear quanto 
antes, r,Qmpanhi~ :llxas .de marinheiro.;;,,llonde 
se obriguem a servir como aprendizes mari
nheiros todos os rapazes sem meios de subsis
tencia, e os que se nll.O applicarem assidua
mente a algum officio ou occupaçuo ; estes 
corpos devem ser organisados de tal fúrrna, que 
se tornem aptos para todo o serviço de mar e 
aprendao conj1rnctamente o manejo de ar
tilharia, de fuzil e de todas as armas que se 
111;!10 nos combates navaes, e nos de terra, 
Deste morto conseguiremos formar uma ma· 
rinha. numei·osa, e respeitavel pela qualidade 
das tripolações, e converter em habe\s ~av~
gadores, e bravos defensores da patria, rnd1-
viduos que pelas desgi·açadas circumstancias 
em que se achavão na sociedade, serià.o impel-
1 idos a viver na ociosidade e no crime. Neste 
sentido se começou já um bello estabelecimento 
que, a engrandecer-se em maior escala, póde 
dar os mais· felizes resultados ; consiste elle 
em recolher a bordo os meninos que se obtém, 
para serem alli educados, ensinando-se-lh~s a 
lêr, escrever e contar, assim como o manejo e 
jogo das differentes armas, á medida que vão 
crescendo em força, e augmentando em des
treza, Empregando cuidadosamente todos os 
meios que havemos exposto, se poderáõ con-. 
seguir com o andar do tempo numerosas e hoas 
equipagens para a marinha de guerra, e vasos 
mercantes, creando-se um viveiro de excellentes 
o!'ficiaes marinheiros e prnticos instruidos. 

« Os acontecimentos do Pará, e do Rio Grande 
do Sul, obrigárão o governo a armai· maio!' nu
mero de embarcações-(relaçao A), e por con
seqbencia a exceder o de duas mil praças, na 
fórma do sobredito artigo da supradita lei. Este 
augmento de forças produzio um accresciffi:O 
proporcional de despeza, augmentada de mais 
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com rações, que foi indispensavel distribnir a 
centenares de infelizes, qne procurár!io na es
quadra refugio, para conservar suas amar
guradas vidas, escapando ao ferro ensanguentado 
dos fel'Ozes revolucionarios do Pa1·á. 

« O phnrol de Cabo li'do acha-se acceso desde 
17 de Fevereiro ultimo, mas com pouco 
effeíto, por não ser visto a grande distancia; 
julga-se que a razllo é terem os vidros coloridos, 
chegados de Inglaterra, muito maior espessu·ra, 
do que devêrão, absorvendo por isso a mór 
parte da luz; fot·çoso foi abandonar laes vidros 
pa1·a obter uma luz mais brilhanle, e adaplat· á 
arvore do candieiro um mechanismo, "'tjue lhe 
imprimisse o movimento de rotação, afim de 
distinguir _o pharol de qualquer fogo que se 
accen1:la na costa ; feita esta pequena mudança, 
ó de esperar que elle preencha os fins para 
que foi construido. 

« A commissão encarregada pelo governo de 
examinar o arsenal de marinha desta côrte, e 
propôr os melhoramentos, de qne julgasse 
susceptivel este estabelecimento deu seu parecer 
acompanhado de um projeclo para sua melhor 
ol'ganisação ; e como nelle se !;!DContrem idéas 

·dign~ de•attençã9,iulguei u~i.l l~l181.o-impi:lmi. 
para o suhmelter ao vosso conhecimento. 

« A outra commissao, desfinada a organisar 
1\ma ordenança sobre o serviço ele bordo cios 
navios da armada nacional e imperinl, e 11m 
codigo penar e de processo para os indivitluos 
que nelles servem, ap1·esentou igualmentll o 
resultado de seus itnJJortantes trnbalbos ; estns 
duas obras, que tanta honra fazc!lll II seus 
autores, vos ser!io ap1·escntatlas logo qne se 
complete a impressllo das mesmas. 

« Nomeado ern õ c.lc Fcvo1·ciro elo corrcnt.c 
anno para o lugar tie minislro e secrelnrio de 
estado dos negocios dn mnrinha, nno me era 
possivel, senliot·es, dar-vos em Uto cnrto espaço 
de tempo, informações mnis circumstnnciadas 
ácerca da rep::irtiçao a meu cargo ; todavia eu 
me prestarei a subministrar-vos quantos escla
recimentos julgardes necessarios para as vossas 
acertadas deliberações. 

« Palacio. do Rio de Janeiro, em 6 de Maio 
de 1886.-Salvador Joaé Maciel. » 

Finda esta leitnra, retira-se o Sr. ministro cum 
as mesmas formalidades coru que havia sido 
introduzido; e o 1·ebtorio é remettido á com
missão de marinha e guerra. 

O Sr. Bod.rigues 'l'orres, pedindo a palavra 
pela ordem, pede ao Sr. vice-presidente, qne 
dê para a ordem do dia uma proposta do 
governo sobre promoçoes dos ofliciaes de ma
rinha, e o Sr, vice-presidente diz que tomará 
em considcrnção a lcmb1·ança do mesmo Sr. de
putado, 

Continúa a discussão ndidda, e ainda sobre 
a resoluç110 fallao os Srs. Cat·neiro Leao e 
Souzn Mart.ins, e dando a hora o Sr. presidente, 

declarando adiada a discussao, dá para ordem 
do dia a discussão da resposta á falia 
do lhrono, e a mesma materia dada, e levanta 
a sess!lo pelas duas J1oras da tarde. 

Sessão e1n 9 de Maio 

PRESIDENCIA. DO SR. ARA.UJO LIMA. 

A's dez horas da manhã, feita a chamada, 
depois de se acharem presentes em numero 
legal os Srs. deputados, declara-se aberta a 
sessão, e lida a acta da antecedente, é approvada. 

Faltão com causa participada os Srs. Bar-· 
bosa Cordeiro e Paranhos ; e sem participar 
os Srs. Vital, Raphael de Carvalho, Al
buquerque Cavalcanli, Cunha Vasconcellos, 
Costa Machado, Veiga Pessoa, Vasconcellos 
Pessoa, Mello, Maciel Monteiro, Francisco do 
Rego, Peixolo de ,ãlbuquerque, Luiz Caval
canti, Remigio, Fontes, Galvão, Baptisla Caetano, 
Mello e Souza, Alvarenga Ferreira, Tobias e 
Santa Barbara. 

Comparece depois o Sr. Augusto da Silva. 

EX'l'ErJIElffl: 

O Sn. 1º SECRETAR10, dando conta do ex
pediente, lê um oíficio do ministro da justiça, 
re111ellenilo o do juiz de direito, chefe da policia, 
da Bahia, acerca do aft-icnno Peclt·o, condemnado 
â pena ultima. - A' commissAo de justiça 
criminal. 

Onlro do sr.crelnrio do senndo, participando 
lm·nm sido snnccionurlos • dec1·elo e t·esolucaes, 
conAl!lnlos de nma rclaç!lo que vinha inclusa, 
assign11tln pelo oITTcial-m11ior dn secretaria do 
me~rnosenado.- Fica n camnrn inleira~a. 

Urn reqnerimenlo de Job Justino de Al
cnntarn, lente snbslitulo ela classe da archi
leclura, da impeda! ncudemia de bellas-artes. 
- A' commissfio de petições. 

ORDEM DO DIA 

RESPOSTA A' FALLA DO TRRONO 

Entra em discussão a resposta á falla do 
throno. 

O Sr. Carneiro Leão diz que lhe parece que 
nllo deve entrar toda a resposta em discussão, 
e sim por artigos, por ser esse o costume da 
casa, quando taes respost~s sao mais extensas, 
como a presente. 

Consultada a camara se acaso se deve dis
cutir a resposta por artigos, decide que sim por 
33 votos contra 29 . • 

Entra .em discussão o seguinte paragrapho : 
« Senhor.- Encarregados pela camara dos 

deputados de apresentarmos a V. M. Imperial o 
voto de graças á corôa pelo acto de abertura da 
presente sessão da assemhléa gera}Jegislaliva1 
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permitta.-nos V. M. Irn perial, qne encetemos o 
ct1mprimento de tão honroso mandato pela 

. sincera expressão dos sentimentos de lealdade e 
amor, que.a mesma camara consagra ao nosso 
joven monarcha. E satisfeito esse, que repulamos 
o mais grato dos nossos deveres, cumpre-nos 
lambem expressar muito respeitosamente a 
V. M. Imperial a opif!ião da n,Jssa camarn 
ácerca dos assum ptos que se contém na fal la 
do lhrono .» 

O Sr, Limpo de Abreu (niihistro da}ustiça) 
diz qtie está persuadido, e que todos o cleverião 
estar, de que a discussão do voto de graças é 
um dos aetos màis solemncs dos governos re
preset1tativos; que é um dos actos pelo qual o 
governo melhor conhecerá qual é o apoio que 
póde ter na maioria da repl'escntaç~o nacional ; 
que· duas sessões têm havido, em que ha pas
sado o voto de graças sem discussão, mas que 
espera que nil.o continue n subsistir semelhante 
pratica, de que nenhum resultado vantajoso 
tem provido, nem para a naçll.o, nem para o 
governo. E' portanto justo que o governo co
nheça a linha de condticta que deve seguir; 
como njngu~w fiilJ3,\ll!e a respeito. do primi;isg. 
periodo da resposta, havia pedido a palavra, não 
para o combater, mas para lhe fazer algumas 
observações. Neste primeiro periodo, a carnarn 
expõe os sentimentos de lealdade e amor ao 
nosso joven monarcha. O orador sympalliisa 
com esses mesmos sentimentos da camara, 
porém, é um elemento muito essencial, qual é a 
constituiçilo e o neto addicional ; e será pois 
convenieute tocar ne~e primeiro periodo, nessas 
idóas co-exislentes com a pessoa do monarcha; 

· e como esta peça tem que girar nil.o só pelo 
Brazil como pela Europa, será bom que a ca
mara manifeste que está disposta a sustentar a 
conslituiçll.o do i mperio e o ucto addicional ; 
portanto, nada ha tno proprio como foliar-se 
nestes elernentos ao mesmo Lernpo que se falla 
na pessoa do monarcha. Nada ha mais perigoso 
do que todos os dias pretender-se rcformat· a 
constituição, na qual existem principios · que 
nll.O é licito tocar ; o que diz o nobre orador não 
passa de n1eras observações. 

Nao ma_nda emenda algn111a, mas votará por 
aqnella que se offereça neste sentido. 

O Sr. Rodrigues '!'erres, em suslen laç:Ío da 
d,)utrina do primeiro período da· resposta, dir., 
qne convém em que a disct1ss~o da resposta 
á falla do throno deve set· muito solearne; e 
entende que sem haver na camara dos depu
tados uma manifestaçilo dos seus sentimentos, 
e do credo. polilico que professo.o, mal o go
verno póde mmchar ; que os governos repre
sentativos sem maiorias nll.o caminhao, nem 
podem subsistir; imis que as maiorias· sao a 
manifestaçno de um credo politico qualquer; e 
na cari1ara dos deputados nao convém de modo 
11Iium que passe sem discussão a resposta á 

falh do throno ; porque a ntto ·contar tim mi
nislerio com nma maioria na camara, deve 
_çntão retirar-se, pois qne sem i~so é impossível 
existir governo execulivó; concordando com o 
illt1slt'C deputado que acaba de füllar, 1iao 
póde deixar de dar-lhe !lil seus agradecimentos 
por haver encetado a di,c11ssão sobre .esta 
materia. Nao póde porél'll. concordar sobt·e a 
uecessidade d~ no período que se discute 
fallar-sc na constituiç@.o-e na lei das reformas ; 
pois que em outro período da respostn se 
loca nesle objecto; e se mostn1 a adhesão 
da carnara á constituição, pois que é- a 
mesma constituição a que sustenta o nosso 
jovcn monarcha. Nem se diga que n9s que
remos assi.m dar mais considuação au mo
narcha brnzileiro do que á constilnição do 
estado. O melhor será que approvemos este 
período tal qual está, e deixemos para de
pois as uossas observaçéle.s, O illustrn orador 
nao crê que se possa manifestm· senlimenlo de 
lealdade e adhes!l.o pela· conservação do aeto 
addicional á constituiçao do imperio 110 pel'iodo 
em quest~.o; diz que o neto addicion~l á consti
tni~o .s)o itllP,!Jl'iO. tem sid9. int~r,pri!.IP.il~ pQr .. 
d_ifíerentcs maneiras, já p~las assembléns pro• 
vinciaes, já pelo pl'Oprio governo; e que a in
terpretaçao que se tem dado, em lu~ar de ser 
util ao imperio, lhe póde ser nrnito fat::l; que 
to~os devemos desejar a conservaçao elo acto 
addicionul tal e qual, mas não corno cada 11,na 
das assem!Jléas o tem inteqirctndo; que todos 
queremos o acw adt.licional co1110 el!e deve ser, 
e é isto o que se diz na resposta ti fi1lla do 
throno. Conclue fim1lmenle volando pelo pe• 
riodo tal qual se acha rndigido. 

O Sr. Oalmon demonstra que, tendo decor
rido onze annos de trabalhos legislativos, a ca· 
marn deve ir já. fixando as suas idéas sobre 
princípios parlamentares; e tratando do pri
meirn topico da resposta, mostra qne clle deve 
ser approvado tal qual se acha, podendo-se re
servat' para outro lugar as obs~rvaçocs que se 

· têm feito. 

. O Sr, Limno de Abreu (ministro. da .iustiça) 
continua a intislir na sua opinião, de · qtte no 
aclo dà carnaru mostrar a sua atlhesno ao 
monarcha, deve ao mesmo . tempo mostrar 
o quanto ella adora a constituiçao do irn· 
perio ; que em nome pois da mesma con
stitui,;ão se tê111 levanl::tdo facções cm varias 
partes do imperio, e por isso lhe parece con
veniente, que a camara moslt·e a sua adhesno, 
e que isto seja na rnesnrn occasi:i.o cm qu_c 
trata do inonureha, rnan ifestando por csl e 
modo os senlimentos de que cslú possuicln de 
sustentar essn consliluiçrw e aeto ·actdicioual ; 
que está muilo longe de supp6r que haja na 
ciunara quem nll.o tenha esses sentimentos: e 
portanto lhe parece conveniente, e ainda in• 
siste, que dizendo a camara no primeiro pe• 
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· riodo :-Permitta-nos Vossa Magestade Imperial 
que encetemos o cump1·ime11to de tão honroso 
mandatei pela sincera exprnssão dosseulimentos 
de lealdade e l!,lllor gue a mesma camara con
sagra ao nosso joven mo11at·cha-se accrescente 
estas palavras-assim ·como os de adhesllo á 
constituição que nos rege. 

O Sr. Souza :Martins diz que · o voto de 
graças deve ser um acto em que cumpre 
mostrar os sentimentos da camara a respeito 
do imperador e da admini~h·açlio, que pela con
sliluiçao se acha estabelecida: que na abertura . 
da assembléa geral, o lhrono dil'igira uma falia 
ao poder legislativo, e que a camara lem de 
fazer a esta falia uma resposta, e nella declarar 
os sentimentos que possue a respeito do impe
rador; que estes sentimentos pois se achãu 
manifestados no pl'imeit·o pêriodo, e qu~ nelle 
n!io lhe parece muito conforme tratar-se a res
peito da constituição do estado; que julga por
tanto melhor que isso entre corno emeuda no 
corpo da resposta, e.i!io logo no primeiro pe-
1·iodo della; que emfim, esse accrescimo de 
idéas a respeito, se faça em lugar que mais 
ÇOnXC:0\1$ ~e.,CO,!]Cl!!.e q\~end9 __ qUI/_ tstá .gispo~~O 
a votar pela redacção do artigo tal e quar se 
acha. 

O Sr, Va.sconoellos observa que só a dis
cussão sobre a resposta ao discurso d'o Ulrono o 
póde tirar do estado de abatimento em que se 
acha, e nllO sabe se isto provém do snsto qne 
essa mesma discussão lhe imbutio. Tratando 
das idéas. que v·oglio na camara, observa que 
deveria entrar n'um exame sobre a m«rcba e 
sobre a politica do min1slerio, eX:iilindo as ne
cesi;arias explicações, e que $Ó por meio de 
uma disl}ussl\o desla natureza, é qmi se póde 
aproveitar. o tempo que nclla se dispenda; e 
se acaso a camara se limite á queslno de, se 
deve ir a palavra constituição, ou não, pouco in
leresse nos poderá resultar; com ludo, fique-se 
sabendo que o amor que elle consagt·a á co·n
stituiçll.o ainda é o mesmo ; que depois de 
1831 tem dado o seu voto ao governo, e se 
algumas vezes o tem combalido, se lison·gêa de 
o haver feito, não com talentos, porque é o pri
meiro a conhecer a sua insufficiencia, mas sim 
sern reticencias e sem rodeios, e dirigindo-se 
sempre pela verdade e boa fé. Não duvida con
tinuar o seu debil apoio á actual administraçlio, 
se acaso essas explicações lhe forem dadns, as 
quaes espera obter do Sr. ministro . da justiça, 
se elle ainda puder fallar, e se não, se conser· 
vnrá no silencio, dando seu voto a lodos os 
periotlos da resposta. 

Dunllo-se a 11rntc'1•ia por discutida, approva-se 
o primeiro período tal qual. 

Passno os ~e11ui11tes periodos, sem discussllO : 
« Com eITeiLo, senhor, é sempre o dia 3 de 

Maio o das esperanças da naÇ!lo, e como estas 
nao repousem sómente na assembléa geralj 

'rOMO I 

mas lambem no governo imperial, 'de cuja 
acçno e expilriencia depende a boa execuç!io das 
leis e indicação dos meios mais convenientes 
á publica prosperidade, a camara dos· depu
tados se lisongêa de que sendo auxiliada e 
mesmo esclarecida por um ministerio illusti·ado, 
poderá ella contribuir para que não fiquem taes 
esperanças mallogt·adas, e sejno curados os 
males da patria. 

" A camara ouvio com prazer e reconheci
mento a agradavel communicaç!lo do interesse 
que todas as potencias amigas têm manifestado 
pela conserva91io do throno constitucional de 
V. M. Imperial, assim como do estudo de 
paz, etn que se acha o Brazil com lodo o 
mundo.,, 

Entra em discussão o paragraplio seguinte.: 
" Lamenta pol'ém a cmnara a collísao em 

que está o governo imperial com Sua Santi
dade; e espera que, sem quebrn da~ regalias da 
corôa, e sem comprornetlimenlo dos interesses 
nacionaes, o mesmo governo conseguirá evitar 
que se·alterem as nossas relações com o chefe 
da igreja uui'!et'Sal. ,, 

.. 0.-.S~ .• Cw:neLro Leia exjze.qu.q Q «.C>Jlltl1Ls~ao 
explique o seulido das pula vras em que o 
mesmo pel'iodo se acha cancebltlo ; pois que é 

. muito necessario que a commissllo instrua a 
camara se acaso n faculdade que teni o poder 
executivo de nomear bispos póde ser coarctada 
por algnm poder nacional ou esll·angeii·o, e se 
Sua Suntidacle tem a faculda\le de n~gar as 
bulias a um bispo nomeadoJ pelo mesmo podor 
executivo; se o dit'eito que tem. esse poder de 

· nomear, é acaso um poder delegado pela 
nac;no, ou pol' Sua Sanlhlnlle, ainda que está 
convencido, que o direito de nomear os bii;pos 
é uma pura deleg:\çl\o da 1111~:!fo, é um direito 
que foi já !.ralado e discutido nesta casa. O il
lusti·e deputado continua a fullar neste sentido 
exigindo da commissao todas as explicaçoes a 
respeito. 

O Sr. Calmon principia declarando que se 
sentou com proposito de não abrir a discussão 
sobre topico algum do voto de graças, cingindo
se simplesmente a responder; e respondendo 
ao Sr. Carneiro Lea.o, observa que refundirá 
todas as suas perguntas em uma só, a saber : 
se pa fóra do im perio quem possa contrariai· 
o ex.ercicio do nosso poder ex.ec11tivo. Nota que 
não se trata de uma quest110· meramente poli
tica, mas sim de questAO assás melindrosa, 
isto é, religiosa e canonica, que versa sobre o 
ex.ercicio do pi'imado ponti!icio ; questão que 
tem sido objeclo d:is escriptos dos padres dos 
primeiros seculos da igreja, e dos theologos de 
todos os tempos. Admira-se que sobre uma tal 
qneslllo se pergunte tão sem ceremonia o que 
pensa a commissão ? Responde, pois, em pri• 
meiro lugar, que se não considera membro 
de. um concilio, nem lente de theologia, mas 

& 
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sim representante da na~ão para deliberar 
sobre qnestões políticas. Não se jtilgando pois 
habilitado para foliar na parte religiosa ou ca
nonica, considera o topico que se discute pelo 
lado politico ; e por isso fica dispensado rle 
procurar nas decisões da Sorbcl).a, nas analyses 
e exames de quantos canones se têm puhli': 
cado desde Nicea até hoje, nem nos escriptos 
de theologos illustres de differenles nações, 
as provas e rnzões precisas para salisfazer ás 
perguntas do illustre deputado, e- decidir 
aqui, em nome da commissão, sobre o poder 
das chaves e prerogativas da Santa Sé ; pro
testava de ir tão ávante. Assim, po;s, consi
derando a questno pelo lado político, diz que a 
commissão entende que ao poder ei.:eculivo, 
canonicamente faJlando, pertence a apresen
taçno dos bispos, e que mesmo pela nossa 
constituição (que não quiz postergar, antes 
quiz conservar ao chefe da igreja univel'sal o 
exercicio de sua legitima autoridade) a coufü
maçao dos bispos pertencia ao Summo Ponti
fice. Confessa que lhe era doloroso tocar nesta 
materia, pois que nao podia abstrahir desta 
cjues1M os 'i'Mlivttt11o~iJlle ne¼b•f,g!l'fllo ;•iml.i
viduos dignos de sua estima e respeito, taes 
como o illustre ministro que exercitou a prero
gativa da corôa, e a pessoa que fez o obj<àdO 
desta apresentaçao. 

Depois de algunrns r~flexões u respeilo dos 
dfreitos da San(a S.é na confirma~ilo dtis bispos, 
diz que é um facto inconlestavel que a curia 
romana está no e"<ercícío irnpertuhavel desta 
pretogativa ha quatro s0eulos ; assim co1110 é 
facto i11contest,1vel que todos os mem!Jros do 
corpo catbolico têm acquicsei1lo ao exercício 
desta prerogativa ; que o chefe da igl'ej:l ro
mana confil'ma ainda hoje todos os bispos íjlle 
lhe sao apresentados pelos príncipes catholicos; 
e, sendo assim, pergunta, politicamente fal
lando, se arrancar-lhe esta· prerogaliva é 011 
não uma violenta novidade ? E nao será e,ta 
novidade nociva nas circ111nstancias presentes 
(e por ventura em quaesquer outras) ~os 
interesses nacionaes? Entretanto a commissll.o 
avaliando este negocio como muito melindroso, 
considerando mesmo que não pertence ã assem
biéa geral emittir ou explicar principios desta 
ordem; e que sendo cjo interesse publico que 
a questão seja ter111inada ou trata,la diploma
ticamente pelos meios que sll.O conhecidos, e 
que só o governo pôde dispôt; a commiss5.o -
entendeu que devia enunciar-se da maneira 
porque redigio aquelle topico, deixando ao go· 
verno toda a latitude, recommendando-lhe só
mente que não altere nossas relações com a 
curia romana. 

Quanto á pergnnta feita pelo Sr. Carneiro 
Leão, isto é, se por veufura o chefe da igreja 
univeJ"sal tem ou nao direito de tomar conlas a~s opiniões enunciadas pelos reverendos pres· 
hteros em assembléas políticas, consideran~o 

(por n!!.O ser theologo) difficil a conveniente 
resposta pelo lado .canonico, acha-se lambem 
pelo lado político cm grnndissimos embaraços; 
pois qne fallccem-lhe principias estabelecidos, 
e nrro acha arestas nos povos cultos. E' o do 
Brazil o parlümento unico onde os, presbyteros 
têm assento; não pndenilo servir. de ex~mplo a 
Hespanha, aonde inda existe um quasi simu
lacro dos t1·es estados. Tulas o governo qtie nos 
tem precedido na carreira de representação 
nacional, não tem chamado para seus parla
mentos os reverendos presbyteros ; e tanto este 
princípio parece ser consentaneo ás instituições 
ecclesiasticas, e que os lorcls espirituaes de In
glaterra se abstém de tomar parle nas questões 
politicas. • 

Conclue o illustre orador o seu discurso, 
dizendo que as sublimes ficções do direito con
slitLicional não vão tão longe ; e qne ainda 
quando quizesse lazer a mais snblil das dis
tíncções, todavia é sua hnmilde opíniao, que um 
reverendo presbytero µelo facto de tomar assento 
nesta assembléa, n!io pr.rdll a qualidade de 
membro <la hierarchia da igreja catholica, ·e 

·como t,1l'é"!tlgc-ito--a:o chefe 1rniversal-átH11ffll.ll
, igreja. Finalisa declarando que esla é a sua 

opinião; e se fôr errada pede que o esclareç~o, 
e nilO lhe fulmínetn anat!1ernas. 

O Sr, Vasconcell:a nll.o considera este to
pico do discurso pela parte porqL1e alé aqui tem 
sido considerado, isto é, a rc~peito das bullas do 
Sr. bispo eleito. Parece-lhe q11e a commiss:io 
11ao pcíde concc!J<>r com mais atavios _diplorna
ticos esle topíco da resposta. Dependendb e~la 
qucslü.o de um exame elas circumstancias pecu
liares que tê1n occorriclo, julga que só quaqdo 
seja exami1Jada pela respectiva cornmissilo, 
poder--se-ha dat um jnizo dcílnitivo ; por em
qmrnlo, só cumpre á carnara conlentat·-se com 
o topico da resposta á fal!a do lhrono. Decla
rando ter lido os papeis que !ratão deste ne
gocio, não podendo ainda, apesar disto, pro
nunciar um juizo seguro sobre a rnateria, dirá 
comtudo o que em get·al ficou ajuizando sobre 
eiJ,;_ 

Julga que o gov:erno não procedeu coiu a 
dignidade e urbanidade que o caso exigia, pois 
que us notas do nosso·governo em resposta nao 
lhe parecem concebidas nesta polidez diploma
tica que é de desejar no.o se despreze, quando o 
secretario de estado da cô1·tc de Roma se es
mera n'uma líi1gu,1gem nimiatnente delicada. 
Diz que a ultima nota que examinou do nosso 
eucarregado de negocios e n,rnito celebee, 
que parece-li.e copia de uma nota que lord 
Strangford dirigirn ao ministerio do Grilo 
Turco; não lhe encontrando outra differença 
seniio-fog;la!erra em lugar de Braiil-e em 
lug,1r de-Constantinopla-Sanlt1 Sé.-(J}foitas 
1·isadas.) 

O Sa. PRESIDENTE :-Atlenção, 
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O SR. VASCDNCELLOS seria mnis decente que 

o nos,;;o governo se déssc antes ao trabalho 
de redigir da que de CO{'iat· nol,is àe 11m mi
riistro inglez, ele um rni11i~tt·o de uma nação 
dominadora, notas cnr.lc·rcssaLlas a um governo · 
barbaro. E fazenrlr, elogio ao governo quando 
confessa que Sua Snnlidnde obedece á sua 
consciencia, pergnn la ~e o gnverno confessando 
isto, nllo deve trnlat· a Santa Sli de outra 
maneira, 

A falia do th rono considera a canrnra corn 
poderes para examinar o Evangelho, e pa
rece-lhe convidai-a á l1cresia, a romper a uni
dade da igreja catholicu, e estabelecer uma 
igreja distii1cta. E' sobre cslt topico que deseja 
ouvir a commissno que soh,·e elle foi omissa, 
quando elle ente11de que nisto se âe1·e fa!liir 
com franqueza ao lhl'Ono, N1l.o querendo consi
derar-se como em um crrncilio, nem encarar a 
questão pelo lado thcologico ; 1.ollavia julga 
dever-se declarar a opinil\o dn camara sobre 
este lopíco do discurso do Ll1rono, E, sendo 
seus princípios 3obt·e a inutcrin muilo ortho
doxos, offercccl,os·lw ú co11sidernç1lo dos dignos· 
membros da c,1tna1·u. ComiLlcrnndo a igreja de 

TesüsUEristo com o u !\ i!n'm!ifülam!"""l'!ffl'1J1lrfuita
como divina, e com lodos os direitos neces
sarios para seu governo cspi,·it11al, com direito 
de legislar, de i,slahclecer suas disciplinas sem 
necessidade de poder lc111}Jorul, apoiado na au
toridade de Bossuet, e,·() <(IJC o pode,· tempor111 
nenhum direito lem, nno dirá de tocar no 
dogma (que é inallcrnvel), mas de alt1;rar adis
ciplina geral estubclecir.lu nus canones sem 
accordo e assenlimenlo do poder espiritual. E 
sendo isto aS$Ím, ad111íru-se que se convide a 
camara pàra revogar umn dontl'ina christll. 

É unia verdade dogmtilica qnc o surn mo pon
tifice pelo direito de primazia goza cm toda a sua 
plenilude do direito de honra e jmi~dicçno; e 
que baquearia inteiramente a doutrina fundada 
na escriptura e tradi9110 dos p,uhes da igreja, se 
a· confirmação e instituiçAo dos primeiros pas
tores, pelos quaes se conserva o principio funda
mental da uni/lo callrnliea fossem c:ommellidos 
ás mãos do poder temporal sem inlervençlio, 

-nem assenso do poder espiritual. Tornar-se-hão 
independentes as igrejas nacionaes, sem nexo 
eslavel com o pai commum dos fieis, com essa 
cadeira eterna sobre .que Jesus Cfirjsto fundou 
a sua igreja. Desapparecr.;rá o catholicisrno ; 
pois não ha catholicismo sem unidade; e se 
isto se desej,1 entre nós ponha-se em execuç!!.O 
o projecto do Sr. Raphael de Carvalho. 

Depois de n1 is algumas reflexões, o illustre 
deputado conQlue dizendo que emitlindo os 
seus princípios a este respeito, nno póde deixar 
de protestar contrn o convite que á camara se 
fez par« legislar sobre a z•eligi/lo clil'isUl ; e é 
sobre esle objuclo que chama a atten~ão da 
commissllo, e ped_e-lhe com a maior instancia 
que offereça t1111a emenda que lranq1üllise todas 

as consciencias, que assegure ao Brazil que a 
camara dos deputados jámais se converterá em 
um co11ailio. 

Annnnciando-se a chegada do Sr, ministro 
d,,s negocios da fazenda, adia-se a discussao ; 
o Sr. ministro lê o relatorio da sua repartição, e 
continua depois a discussão. 

O Sr, Assis Mascar0nha.s concorda cm que 
a questão deve ser dislincta em tlieologica, ca
nonica e política. i\a.1Cndo algumas reflexões a 
respeito do direito do governo na apresentação 
dos bispos, e àos da Sant,1 Sé na con/lrmaçl'tO, 
passa a tl'atar da qneslllo que se discute, Res
ponde a alguns argumentos do Sr. Vasconcellos, 
e conclue votando pelo topico da rtsposla á 
falh do throno tal qual o apresentou :, com
míssr,o, persuadido de que ntto co11,-6111 outra 
resposta a esta parle do discmso elo lhronn; 
por is.so qne o·topico qua.se discute nll.o deeide 
uma questão tão in1porlanle, no que corn a 
maior prudrncia se honverao os membl'0S d!\ 
com rn issão. 

O Sr. Arcebispo da :Bahia. nota como im• 
propria a express,w de um honrado membro 
_l.lJ..ll..cl.Q.,Jalla.ndo cl5í._0ar!!_cu.~!!.r~.._o -~~-~ma prin

c1pc estrnnge1ro. Ern um longo ct1scurso sus
tenta, fallando em geral, que o poder tem-· 
pora1 ntlo póde revogar leis gerD.es da igrejQ es
labelecidas em coneilios; nem por su.i propria 
autoridade revogar e clesfaicr concol'datas já 
estabelecidas, e que ~ssirn o poder temporal não 
póde revogar a pratica imme1t1orial e constante 
da igreja luzitana, de que deriva a _igreja brazi· 

. ]eira. 
O Sr. arcebispo passa a narrar a ma

neira porque se houverão, Portugal no tempo 
de D. João IV, a Frnnça nos de Lniz XIV e 
Luiz XV, quando se acháro.o em oasos seme
lhaules ao nosso. Sustenta que a resposta deve 
passar como está, porque dá a entender qnanto 
basta para fazer conhecer que a camara não 
approva toda esta parle da falia do thl'Ono, pois 
que para se tratar da questão como ella merece, 
é necessa.rio que se discuta, que se m1;1dite 
sohl'e a materia. Lembra o que aconteceu 
na França com a constituição civil do clero, na 
época da revolução; a concordata feita por 
Napoleão com a côrte de Roma, quando quiz 
organísar a igre,ia franceza, e restítuil-a ao 
culto catholico. Julga que o governo, do Brazil, 
e que a camara d0s deputados não hao de dar 
um exemplo contrario ao que acaba ha pouco 
de praticar em França Luiz Philippe; e do que 
aclJ.ba de acontecer na Allemanha e Austria. 
Declara fallar nesl,1 materia em geral, e longe 
deteta nienor referencia ao respeilavel prelado, 
cujas bulias não farão confirmadas. Observa 
que n!J.o existem para a confirmação senno 
dous bispos, on talvez um, e que nllo estilo 
esgotados todos os meios de conciliação; niuito 
mais quando ouve dizer que da parte do en· 
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- carregado de ntgocios tem havido alguma. im
prudencia, 11lguma falta .de respeito. Trazendo 
· á consideração da camara o respeito que é 
devido á côrte romana, cita as palavras de La
martine na camara dos deputados 'da França 
o anno atrazado, quando ·disse: cc Roma está 
loQge de ... (nao chegárão até nós as palavras 
do illuslre dep_utado). Mas, Roma tem conside
raçao e culto enraizado nas consciencias ; a sua 
voz falla mui alto, e nlo é sem influencia no 
-meu paiz." Diz o orador que·Napoleao, que de 
um simples gesto fazia tremer todo o mundo 
politico, e cuja mão riscava do mappa cidades 
e povos, nao se dedignou de assignar uma 
concordata muito humilde ; e se ousou depois 
alçar a mão contra o pontífice, elle cahio 
tambem; foi a causa de seu abandono, de sua 
quéda. 
· O ill ustre deputado ,,[az ainda algu was outras 
reflexões, porém, não nos é possivel ouvir lodo 
o seu discurso. 

Dando a hora, o Sr. presidente declara adiada 
a discussão, marca para ordem do dia a 
ruesrna, e levanta a sessão pelas duas horas e 
meia da tarde. -§essão em 10 de Mato 

PRESIDENCIA DO SR. ARAUJO LIMA 

A's dez horas da rnanl1ã, feita a chamada, 
i!epois de se acharem ~m numero legal os Srs. 
deputados, o Sr. presidente declara aberta a 
-sessão, e lida a acta da antecedente, e posta em • 
discussão, é approvada. 

Faltao com causa participada os Srs. Pa
ranhos e Barbosa Cordeiro ; e s~m participação 
os Srs. Vital, Raphael de Carvalho, Albu
querque Cavalcanti, Cunha Vasconcellos, Costa 
Machado, Veiga Pessoa, Vasconcellos Pessoa, 
Mello, Maciel Monteiro; Francisco do Rego, 
Peixoto de Albuquerque, Luiz Cavalcanli, 
Remigio, Fontes, Baptista Caetano, Alvarenga 
Ferreira, Tobias e Santa Barbara. 

• EXPEDIENTE 

- . O SR. 1º SECRETARIO, dando conta do expe
diente, lê um officio do secretario do senado, 
acompanhando a proposição do mesmo senado, 
approvando a tença de duzentos e rinte mil réis 
annuaes, concedida pelo governo ao coronel 
José de Frias Vasconcellos. - Vai a imprimir. 

Outro do presidente da província de Goyaz, · 
rernettendo uma representação da assembléa 
legislativa provincial, pedindo, que fique á cargo 
da administraçilo geral a soluç!lo do que se 
dever aos empregados provinciaes até o fim do 
anno finaneciro corrente. -A' commissão das 
assembléas legislativas provinciaes. 

Uma representaçao da camara municipal 
da villa __ do Príncipe, contra a tentativa de se 

entregar a regencia á seremss1ma princeza im
perial a Senhora D. Januaria. -A' commissão 
de constituição. · 

Um requerimento dos escrivães, e com
missarios da armada, pedindo lhes sejão aug
mentados os seus ordenados. - A' commíssil.o 
de marinha e guerfa. 

ORDEM DO DIA 

RESPOSTA A'- FALLA DO THRONO 

O Sr, Carneiro Leão enceta. a -discussão, e 
diz que o seu fim, e para o qual pedia a pa
lavra, não é para fazer arguição algt1ma á com
missão, e sim para trazer a discussão ao ponto 
em que ella se acha ; que é pois sua intenção 
averiguar se o candidato que foi recusado pela 
curia romana, tem ou não lem a qualidade ca
nonica necessaria para ser bom bispo da igreja 
brazileira, e saber-se ignalmente se o governo 
tem ou nno tem a justiça da sua parte. · 

Tendo-lhe o nobre deputado, o Sl', arcebispo 
·da Bahia, feito algumas perguntas na sessll.o an
terior, a ellas vai responder, assim com o áS- de 
outros illuslres deputaffõs.'O Sr. arcebispo da 
Bahia disse que se gloriava muito de ver q.ue. a 
religião vai em augmenlo; no que elle tambem 
cone-0rda, pois que é uma verdade· que este 
seculo é mais religioso que o passado ; já não 
se vê tanto atheismo como se via então, e ro
conhece, como verdade, que os homens de hoje 
vao-se chegando para a religillo : mas cumpre 
advertir que ella tem servido de capa aos inte
resses de muitos, que fazem della uma arma 
para servir a seus interesses, muitas vezes os 
mais sordidos. Esta questao pois a êonsidera 
sobre dous pontos de vista: póde a assernbléa. 
geral do Brazil admitlir, ou fazer com que se 
admi!la uma outra disciplina externa na igreja 
braiileira, a respeito da instituição canonica dos· 
bispos ? E se o póde fazer a assembléa geral, S!) 
por venlura isso convém, e se é- necessario e 
util que se faça ? Esta é portanto a primeira 
questão. O orador reconhece que a disciplina 
canonica dá igreja é um direito do primado: 
mas o primado e a igreja catholica puder!!.o 
subsistir, e subsistirl!o por ~rnitó tempo, sem 
que tivessem esse direito ; não forao beber esla 
doutrina em Voltaire ; ella era sabida, e correu 
na mesma universidade de Coimbra. Nos pri
meiros seculos da igreja os papas não c01;1fir: 
mavao os bispos ; elles erão confirmados e sa· 
grados pelos metropolitas; e este direito que os 
metropolitas assim exercião, nllo era urna de
legaçao do papa, como o nobre deputado o disse 
hontem ; e se o fosse, o papa o não podia de
legar. E tanto isto é assim, que vemos que os 
apostolos 11110 tiverao essa necessidade para se 
espalharem pela igreja de Deus : segue-se logo 
o que pertence á disciplina externa não é da 
interna , e n~o fazendo este direito parte da 
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disciplina interna, e sim da externa, tambem o 
nao J a respeito dos limile:s qne podem estabe
lecer diversas igt·ejas Rem quebra da unidade e 
da fé calholica. 

O illustre orador <fücorre sobre os diffe
renles escriptores que tr&tilo ácerca desta 
materia, e traz em apoio da sua or)inião a a11[0-
ridade de Pascoal José de Mello, e de todos os 
jurisconsultos. porluguezes que não duvida.o 
della; reconhece lambem, como 11m illustre de
putado, gne o poder temporal não póde revogar 
os aclos da igreja ramada, mas póde suspender 
a sua execução. 

Uma das perguntas que se lhe dirigirM, era, 
se bem se lembra, se acaso o poder temporal 
poderia revogar as concordatas; ao que responde 
qne sim ; país o mesmo nobre deputado re
conhece que uma concordata é um verdadeiro 
tratado, e assim entende qne se póde revogar : 
posto qlle com a igreja brazileira e portt1gneza 
n1lo existe nenhuma concordata a respeito da 
apresentação dos bispos, e não lia senil.o uma 
pratica, mas pmtica que nflo póde engajar uma 
nação contra os seus proprios interesses. Aqui 
falla d.~Jfil'~ja luzitana no tempo dos godes e 
dos mouros, e d'âihesmã disciplina que s~es
tabeleceu em todo o orbe calholfoo ; moslrà que 
no tempo da antiga monarchia portugneza os 
bispos erno eleitos pelo povo, e pelo clE:ro ; 
desde D. Affonso II até D. Affonso IV, er!lo 
eleitos pelos ecclesiasticos ; e nessa época bas, 
tantes contestações houverão entre o rei e o 
clero. Seguia-se a pratica de os reis porluguezes 
nomearem livremente bispos novos, e só ·para 
os bispados antigos supplicarem ao papa. Isto 
durou até ao tempo dos Philippes, cm cuja 
época Portugal a tal res·peito herd,,u os usos de 
Hespanba : no tempo do reinado de D. João IV, 
houvcrão igualmente contestaçõo.s com a curia 
rqmana. Depois de Affonso VI, seguia-se a 
mesma pratica do tempo dos Philippes, isto é, 
da nomeação dos bispos ser apresentada á Santa . 
Sé; e no tempo de D. Jo!lo VI, todos sabem a 
questão que honve com a curia romana ácerca 
da nomeação do arcebispo de ·Evora ; e aqnelle 
-monarcha era muito religioso para incorrer na 
culpa de heresia. Deve-se portanto considerar 
a quest!lo ainda debaixo de outro ponto de 
vista. 

E:onvéni que o poder temporal entre na 
qnest!lo a_ respeito da instituição dos bispos? Na.o: 
e nisto está conforme com a opinirio do Sr. ar
cebispo da Bahia. O orador mostra, que, á vista 
do estado de immoralidade em que se acha o 
Brazil, á vista dessas dtsordens internas, nno é 
licito agora tratar de semelhante materia ; e é 
urna grande imprudencia da parte do minis
terio o vir nesta occasião expol-a á assembléa; 
e n!lo só o julga imprurlenle, como o considera 
perigoso, concordando nisto com o nobre de
putado. Está, porén1, convencido que o governo 
_imperial nl!.O fizera nenhuma injuria á Sua San-

tidade ; qne da parle do governo· está a justiça, 
e ele Sua Snntid,tde a injnstiça, ou antes a sua 
consciencia ; que nenhuma duvida póde haver 
de que Sna Santidade tem sido mal informado ; 
qlie não está bem esclarecido sobre a materia : 
e portanto bom será que se espere, que elle seja 
melhor illtistnido, 011 venha outro melhor papa ; 
porque assim o fizerão os antigos reis, quando 
algumas injustiças forno commettidGs pela curia 
romana. Passa a fazer urna narração dns qua
lidades do candidato, da boa escolha do governo 
quando o nomeou bispo, da falsidade das razões 
em· que o papa se funda para lhFJ negar as 
bullas ; e conclue di:,;endo, que o governo deve 
proceder neste negocio com toda a circum
specção, e que, tendo os melhores meios da sua 
parte, não deve ceder das regalias da corôa ; 
deve sustentar a sua di 0·nidade e enviar á côrte 
de Roma pessoas capaz;s por seu saber e cos
tumes, e por tudo ·que é capaz de offerecer a 
attençilü dos homens. 

O Sr. Manoel d.e Monte principia a fallar na 
materia, mas em voz tao bai&a que nos é impos
sivel ouvil-o. Apenas pudemos alcançar qne o 
seu voto A pelg_ perjodo da resposta : entretanto 
que n!lo deixará de votar por uma emendal{ue 
se apresente no sentido em que fallou o Sr. Vas
<'Oncellos hontero, j,s\o ~' que se diga ao governa 
que acamara dos deputados, ou a assem bléa 
geral não está disposta a romper tom o chefe da 
igreja universal, pois que é esta a resposta que 
,e deve dar ao governo quando diz qt1e nas m'ãos 
da assembléa geral está livrar o catholico bra
zileiro d~ meudigar soccorros, o que póde en-· 
contrnr dentro do imperio, que equivale a dizer 
q11e se nao conserve com o chefe da igreja as 
mesmas relações que nté hoje têm existido_ 
Fallando a respeito dr,sses soccorros que hoje o 
catholico brazileiro pi:ocura fóra do imperio, diz 
que n!lo sendo sen!lo uma ou outra dispensa, 
e particularmente a confirmação dos bispos, 
admira-se que por dous recursos que se procura 
na côrte de Roma se queira romper com o chefe 
da igreja. 

ContintJa a discorrer ainda lo~gamente sobre 
a materia, mostrando que o direito_ de confirmar 
os bispos 5Ó ao pontífice compete, e que elle o 
exercêra em todos os tempos, quel' por si im
mediatamente, quer por seus delegados e vi• 
gari os ; e que !ô ra nessa qualidade que os me• 
tropolitas exercêrão em algum tempo semellmnle 
direito. Conelue dahi o orac.or que é u prero
galiva de pontifice a respeito aa confirmação 
dos. bispos um artigo de disciplina gernl, que 
não póde ser derogado ou alterado por uma 
assembléa política_ O orador mostra mais a im
possibilidade ou difficuldade extrema de um 
concilio geral, e a incornpetencia de um na
cional para a revogação da disciplina em vigor, 
e conclue respondenrlo a algumas observações 
ou to picos do discurso do Sr. Carneiro Leão. 
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O Sr. Climaoo declara que pretendia guardar 
silencio nesta discussão, e contentar-se com seu 
voto syrnbolico, porém, vendo estender-se 
a discusSão ; e presintindo que se confunde 
o politico com o religioso, o civel com o 
canonico, julga de seu dever romper o temor, 
e defender p1-incipios que sendo sustentaculos 
d~ unidade da igreja, e por isso apoio da reli
g1ao do estado, devem servii: tamb~m de sus- · 
tentaculos á ordem ·publica. 

Entrando na materia, diz que julga indispen-
. _savel focar sobre Ires quesll)es importantíssimas:· 

1•, se o direito que tem o-papa de confirmar os 
bispos encerra em si o direito de nlio contirmar? 
2", se o facto de nllo confirmar-se tal ou tal in
dividuo apresentado, póde occasionar pertur
bações na ordem publica do estado que faz a 
apresentação ? 3&, se os estados catholicos podem 
tomar medidas contra a disciplina geral da 
igreja, sem intervenção do primado ? 

Quanto ao primado de jurisdicç!lo e ordem 
qµe compete ao chefe da igreja, julga que a ca
mara 01·thodoxa como é, nao ousará olvidar um 
principio, sem·o quàl impossivel seria manter-se 
a unidade da igreja ; isto é põ1s rt1n1crn'oJ!osiç:ro 
demonstrada. 

Antes de entrãr nas questões que pretende 
desenvolver, rendo graças aos membros da casa 
que 11!.o sabiamente fallárllo na mnteri11, e Elspe
cialmente ao Exm. metropolitano do Brazil, 
que (diz o orador) podendo aproveitar esta oc
casião de a11gmentar o circulo de suas altribui
ções, empregou antes seus abalizados conheci
mentos para sustentar a 'verdade, e apresentai-a 
no seu zenilh. 

Principiando a tratar da primeira questllo, 
sustenta que no direitQ do primado de con
firma, os bispos, se eontém o de não con
firmar ; porque no exercioio de confirmar os 
bispos, indispensavel ·é que aquelle a quem 
compete esta confirmaçllO, estabeleça um juízo 
critico sobre o individuo apresentado, afim de 
reconhecer se nelle concorrem os requisitos 
pelas leis ecclesiasticas exigidos para ser ele-

. vado ao ministerio episcopal; e assim se fôr 
desfavoravel ao apresentado o resultado deste 
j11izo, impossivel se torna .a confirmaçllo. 

O orador passa depois a r.esponder a um 
illustre deputado que firmára-se no art. 102 
§ 2• ·da constituição, para estender o direito do 
geverno além da apresentação, assim inter
pretando a palavra nomear da constituição, 
Diz que esta palavra em nada pótle prejudicar 
o direito de primado de confirmar, direito 
exercido ha quasi seis seculos pelo chefe da 
igreja universal, confirmado pelo concilio de 
Trento, e a que o Brazil, ainda depois de. 
oonstilucional, tinha acquiesoido ; pois que 
depois da constituição tem nomeado bispos, 
cuja confirmação tem solicitado da Santa Sé, 
e della recebido; e esta opinião é tanto mais 
favoravel ao direito- de confirmação do pri-

mado, quanto a falia do throno o reconheceu, 
dizeudo ,que Sua Santidade obedecêra á sua 
consciencia. 

O orador, continuando no seu discurso, diz 
que, por este direito ser dos accidentaes, nem 
por isso se podia dizer que não.fazia parte da 
diS'ciplina g•wal da igreja, e deixar por isso 
de ser exercido sem quebra da sua unidade, 
pois que a dift'erença entre direitos essenoiaes e 
accidentaes do primado nada muda a natu
reza destes direitos ; pois que só se funda em 
serem os primeiros exercidos pelo chefe da 
igreja universal desde seu principio, e os outros 
em virtude di:, leis ecclesiasticas que se fizerão 
no curso dos tempos; mas todos se encaminhão 
a manter a unidade da igreja, verdadeiro fim 
do primado, 

Concorda o orador que o direito de con• 
firmar os bispos foi uma das allribuiçaes dos 
metropolitanos, desde os primeiros seculos da 
igreja, até quasi o seoulo XIV; mas que a 
igreja, com direito àe legislar, póde, pelos con
cilios ecumenicos, estabelecer leis quando 
julgar conveniente que se revoguem as pre
-existentes e .estabel.eqAo.novos .artigp,s. de d.isci· 
plina geral, direito que compete ao chefe da .. 
igreja catbolica,. nos intervallos em que se n!l.o 
reunem os co11cilios ecumenicos, e quando a 
necessidade de fazei· qualquer alte1·aç110 assim 
o exigir para conservação da unidade. Conelue 
pois disto que a pratica dos primeiros suculos e 
até estabelecida pelo quarto canon do concilio de 
Nicea, não envolve difliculdade alguma em ter 
sido .revogada. ' . 

Passando á segunda demonstraçllo, diz que 
se persuade que a recusa de confirmar a apre· 
sentação de tal ou tal individuo, exercida pelo 
chefe da sociedade ecclesiastica, cujos inte· 
resses estão ligados com os interesses dos ·es
tados catbolicos, nl!o offende a sua po\ilica. 
externa ou interna; porque julga que a uma 
naçao era indifl'erente que seja chefe de qual• 
quer igreja particular este ou aquelle individuo, 
comtanto que elle tenha as qualidades neces
sarias para o bem desempenho das funcções do 
se11 ministerio : nllo oft'ende a sua politica ex
terna, po1·que ás outras nações nada imporia 
uma· semelhante recusa, recusa que não ha 
muito foi feita a urn individuo apresentado 
pela França, e a dous · apresentados pela Alie· 
manha, cujas eleições forlio reformadas pelo 
governo, sem a menor alteração da ordem 
publica. Emitlindo esta · opinião, o orador de· 
cl.ara que não pretende com ella convidar ao 
governo a fazer uma nova eleição ; pois que 
reconhecia toda a capacidade do individuo 
apresentado ; só deseja qne não offereça occa
sil!.o de se separar o Brazil da unidade calho
lica ; e que se empreguem todas as medidas 
b~andas · que mostrem a justiça da eleiçao· do 
governo, que desfação qualquer intriga contra o 
individuo apresentado, e· consigao, sem quebra 
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ela dignidade nacional, as boas graças do primaz 
da igreja catholica. 

O orador passa a observar que nao se devem 
confundir negocios diplomaticos com negocio~ 
religiosos, porque aliás as cousequencias ser1lo 
infundadas e absmdas. Considerando o pon
tifice Já como chefe da igreja universal, já 
como imperante de uma naç1lo, julga nno 
dever-se confundir aquil/o que elle obra em 
virtude dos direitos da primeira dignidade, 
com o que obra em virtude da segunda. Con
corda que haveria razão em nil.O condescender 
com o pontifice quando elle se ingerisse, como 
rei de Roma, nos nossos negocios políticos ; 
mas que no que obra em virtude de seus di
r(!Ílos de primaz, deve ser respeitado por todo 
o calholico, porque Jo coiitrario se rompe1·áll 
os laços da unidade, surgiráõ horri ves schismas, 
e perturbar-se-lia a tranquillidade publica. 

Quanto ao Sr. Assis Mascarenhas, que na 
sessão antecedente, respondendo ao Sr. Vas
cóncellos, pretendeu concluir que conlra o 
Brazil não podia occorrer o mesmo que acon
teceu na Inglaterra no reinado de Henrique VlII, 
por nnp ser a hypothese occurrente semelhante 
átruethr,-,:, oradw- pensa ,que o ..i.osso caso µgde 
ter os mesmos efi'eitos. Henrique VIII não con
seguia do papa a annullaçào do seu primeiro 
casamento para dar pasto ás suas desorden_adas 
paixões. Separou-se da igreja romana e con
stíluio uma · igreja separada; e o Brnzil nllo 
condescendendo com o ponlifice no caso de 
não confirmar os i111livid11os apt·esentaclos viola 
a disciplina geral e marcha a passos agigan
tados para o scbisma. 

Finalmente o orador declara que nllo reco
nhece a assembléa geral' investida das prero
gativas dc.s concilias ·ecumenicos, e por isso 
elle nllo se julga aulorisado a propô'r medida 
algun:ia para em materia de religiao deixar de 
procúrar os recursos de Roma, como indica a 
falia do throno ; e que está persuadido que, 
quando alguma reforma é necessaria em 
qualquer lei de disciplina geral em qualqüer 
dos paizes do orhe catholico, é ln<lispensavel 
recorrer ao chefe da igreja, o qual reunindo o 
concilio ecumenico, ou legislando provisoria
mente, poderá remediar a essa necessidade. 
Vala µort,into pelo period o do voto de grnças 
em discuss::10. 

Arrnunciando-se a chegada do Sr. ministro 
da justiça, o Sr. presidente declara adiada a 
discuss110. 

Sendo o Sr. m inic1.,o introduzido com as for
malidades tlo c~tylo, [uma assento á esquerda 
. do Sr. 4º secretario, e lê o relatorio da repar
tiçao a seu cargo. 

Finda a leitura, retira-se, e continua a dis
cussuo adiada. 

O Sr. Assis Mssca.renhas declara nenhuma 
tençao ter de fallar mais na materia, havendo 

já emillido o seu voto na antecedente sessãa ; 
entretanto, á vista d0 que disse o Sr. Climaco, 
jolg,i dever dizer que nenhuma analogia en• 
contra entPe as circumslancias do Brazil e ~s 
da Inglaterra no tempo de Henrique VIII. Da 
parte deste houve a maior imprudencia, em
quanto o governo do Brnzil se houve de uma 
maneira totalmente opposta. Pensa que ne
nhuma consequencia funesta pódc vir ao 
Brnzil por esta occurrencia com a côrte de 
Roma ; e que nada ha que nos faça temer a 
heresia. ' 

Dada a horà, o Sr. presidente declara 
adiada a discussão, tnal'Ca a mesma ordem do 
dia para a seguinte sessaó, e levanta a sessao 
pelas duas horas da tarde. 

Se!!lsão e1n lI de Maio 

PRES!DllNCIA DO SR, ARAUJO LIMA 

SuirnARIO.-Eicpediente.-Ordem do dia.
Contihuação da discussão do 4º periudo da 
resposta ájalla elo throno. 

Féita a chamada ás 10 noras, .. e aberta a•· 
sessao logo depois, é lida, e approvada a acta 
da antecedente. 

Comparecem 78 Srs. deputados, faltando 
com causa participada os Srs. Barbosa Cor• 
deiro, Paranhos e bispo eleito; e sem partici
parem os Srs. Vital, Raphael de Carvalho, 
Albuq1ierque Cavalcanti, Cunha Vasconcellos, 
Costa Machado, Veiga Pes~oa, Ribeiro Pessoa, 
Mello, Maciel Monteiro, Francisco do Rego, 
Peixoto de Albuquerque, Luiz· Cavalcanti, Re
migio, Fontes, Bapfüta Caetano, Alvar.enga 
Ferreira, Tobias, Santa Barhara; Pontes e 
Abrnnches. 

EXPEDIENTE 

O Sa. lº Sr,;caETAmo, dando conta do ex
pediente, lê os seguintes officios : 

Do ministro da justiça, com o decreto, pelo 
qual foi aposentado o conselheit·o Jo::to Antonio 
Rodrigues de Carvalho, no lugar de ministro 
do supremo tribunal de justiça.-A' commissao 
de pensões e ordenados, 

Do mesmo, acompanhando dous officios do 
bispo de Pernambuco, dando os esclàreci
men tos pedidos. ácerca da extensão, e des
rnembraçno daquella diocese,-A' secretaria 
para ser pr~sente a quem fez a requisi\,ãO. 

Do 'ministro do imperio, cobrindo a repre· 
senlação d·a assembléa legislativa da provincia 
de S. Paulo, sobre meios de communicaç!lo, e 
transporte, que uma companhia formada por 
Aguiar, Vi11va e fill10s, e· outros, se propoem 
estabelecer entre diversos pontos da dita pro
vincia.-A' commissão das assembléas pro
vinciaes. 
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Do secretario do senado, participando, que 

por officio· elo ministro ela guerra foi com
municado ao senado ter sido sanccionuela a 
resoluçao ela assembléa gerat, cpie declara 
achar-se . Francisco Antollio Fernandes, lº es
criplurario que foi da extincta re11artiçao do 

· commissario, comprehendido na resoluçao de 
31 de Outubro de 1831.-Fica a camara in
teirada. 

Remette-sé á commissao das assembléas 
legislativas provincbes a rept·esentação da da 
provincia da Bahia, pedindo, que se decrete, que 
o cofre geral suppra o cofre da dita provincia 
com a quantia de mo$, equivalente ao deJzcit 
da renda para as suas despezas. 

A' mesa a reqnerimento de Manoel José 
Corrêa Calheiros, oflicial da secretaria desta 
augüsla camara, em (Jue pede dous annos de 
licença para ir á Europa tratar da sua saude. 

Fica sobre a mesa o requerimento de João 
Evangelista da Costa, e outros socios do theatro 
da praia de D. M.a:noel, em qu_e pedem se 
discuta o projecto de resoluçno, que -concede 
âquella companhia duas loterias annuaes por 

- espaçÕdií qüátrôTnnos. ' • . •• •· .• • 
O SR. BARBOSA CoanEIP.o,· participa, que na.o 

comparece á!i! sessões por doente.-Fica a 
camat·a inteirada. 

Sao lidas, e approvadas as redacções das 
seguintes re·soluções : 

1." Que autorlsa o governo a fazer liquidar 
por meio de commissal"i_os brazileiros a, recla
mações feitas por subditos portuguezes por 
prejnizos soITridos, dur,rnte a guerra dn inde
pendencia, uma· vez que elles prefil'ão este 
julgamento, 

2.ª Declarando extensivas a todos os of
ficiaes de engenheiros, empregados em com
missões civis, e militares as disposições da lei 
do lº de Outubro de 183'!. · 

3." Âpprovanclo à pensilo de 200$ annuaes, 
concedida a D, Mada .Adelaide de Azevedo 

-Peçanlm e Souza, viuva do officiàl du secretaria 
de estado dos negocios da guerr.a Arttonio Cy
priano de Souza. 

·E' igualmente npprovado o_ seg11inte re
querimento : 

"Requeiro que qe peça ao governo, pela repar
tição dos negocios do impedo, copia do decreto 
de 2 do corrente, pelo qual se concedeu de novo 
o privilegio á conipanhia de Nicthe,roy, para a 
navegação por vapor, em todos os portos; rios e 
hahias desta provincia; bem como copia da por
.taria dirigida por esta, ou outra repárliçno ao 
co.nselheiro procurador da corôa para intenlar 

~ uma acção de commissa contra a mesma com
panhia, e o estado desta acçil.o; e finalmente os 
requerime11tos de quaesquer outros emprezarios 
que se proponho.o a fazer a navegação por vapor 

para alguns destes portos, independente de pri
vilegio. 

" Paço da camara dos deputados, em 11 de 
Maio de 1836.-Souza e Oliveira," 

ORDEM DO DIA 

RESPOSTA Á F;\LLA DO THRONO 

Con,tinua a discussil.o da resposta á falia do 
tl1rvno. 

O Sr. Figueira de l!Iello diz que se levanta 
para reprovar as doutrinas novas que se querem 
estabelecer em rnaterias ecclesiaslicas no nosso 
paiz. O orador trata de an::lysal' a conducta 
do governo e a do diplo_mata em Roma sobre 
a questão da confirn1BÇ1io da nomeação do 
bispo eleíto e a reprova ; toca no topico da falla 
do throno que ti-ala deste objecto, e reprn
vando-a igualmente diz que é inteiramente pe
rigosa sarnclhante doutrina; q·ue a disciplina 
da igreja pão póde set· altera ela pelos in te· 
resses do estado, sempre ligados aos daquelles 
que o governão ; e é de opinião que, se ainda 
é possivel, se su_pplique, se rogue e se inste 
com a Santa Sé 'para qne'dê a sua 'éon'firn:iaçno 
á nomeação do bispo eleita, e se faça com que 
a Santa Sé seja convencida da verdade. 

Depois de expender outras reflexões, o orador 
lê o seguinte : 

,, Na sua presumpçosa ignorancia, elles nos 
oppoem os cauones, e começão por violal-os, 
recusnndo obedecer á S,mta Sé, qne lhes pro
cura ensinar sentimentos rectos e saudaveis; · 
Nao sao por ventura os canones que consngrao a 

• appellação para a Santa Sé, e que desta ninguem 
appellasse? Na.o quizera.o que o juiz de toda 
a igreja não fosse julgado por ningul!m ? Longe 
de ordenar jámais· um novo ~xame de suas 

· decisões, elles estaluirM que as suas sentenças 
n:i.o podiao ser cassada~, e que se devia obe
decer aos seus decretos. Eis a l'azão porque 
11110 tememos a abrogaçào de nossa apostolica 
sentença apoiada, como ella se acha a um 
tempo pela voz de Jesus Chrislo, pela tradição 
de nossos.a11lccessores, e pelas autoridades dos 
canones. Tem ão elles, se algum sentimento 
de religiao existe no fundo de seu ·coração, o 
serem condemuados diante de Deus e dos 
homens, em castigo de sua perlinacia por uma 
'irreformavel constituição da Sé apostolica.
Episto!a de S. Gela&io Papa. » 

Continua o orador. Permi!ta-me agora a 
camara qnc eu faça notar a contradicção ma· 
nifosta, em a minha opinião, que existe entre 
a falia do throno e o relaloria do ministro dos 
negocios· da justiça; porquanto, aquella nos 
assegura, que nll.o obstante a collisao que tem 
havido entre·o governo-imperial e a Santa Sé, 
as nossas relações amiga veis continu9.o,. ao 
passo que o relatorio do ministro nos. declar(I 
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que o governo resolveu negar aos subditos bra
zileiros licença para recorrerem ao s!l.nto padre; 
emquanto este n!lo confirmar o bispo eleito. 
.As nossas relações com a curia romana con
sistem em depender o catholico br3zileíro dos 
recursos que ella nos offerece pelo lado espi
ritual; e se estes recursos se achil.O vedados, 
coma é que essas relnçoes continuão? Ver
dade é que o governo nos assegura que sem 
embargo disto continua a tributar ao santis
simo padre, como chefe da igreja universal, 
a obediencia, respeito e veneraçao que lhe 
s!lo devidos. Eis, Sr. presidente, claramente 
praticado o respeitoso schisma de q11e fallou o 

· arcebispo da Bahia. Isto é irrisorio; isto é 
querer enganar e illndir o povo brazileiro. E 
com effeito, tem-se algum respeito, obedíencia 
e. veneração á Santa Sé, qllando se recusa estar 
por suas decisões, quando se lhe nega o seu 
podei• e mi,sll.O, quando nos pômos ·cm.estado 
de desobecliencia para com ella? Esta sem du, 
vida é a bella obediencia de que nos eslllo 
dando mostras os rio-grandenses, e os saltea
dores do Pará. Fallão muito no imperador, na 
regencia, no pi;i_çltr legislativo; porfo1 1 de~
conheceru nessas entidades o poder de go
vernal-os. As suas palavras stlo todas de sub
missl\o, mas os factos provao altamente a s_ua 
clesobediê11cia e guerra. 

Tambem nno poderei deixar de [!Olar as 
contradicções do rolatorio do ministro da jus
tiça, quando diz que pl'ohibira o recorrct· a 
Roma e seus delegad1Js, porque os recm·sos já 
st\o diffieilimos. N110 nos dá isto n cntenuer 
que só agora é rpie exislern ess11s dilliculdades, 
e nao oulr'ora? Sim, S1·. prosid1rnle, quando 
o espirita vc1-liginoso da tlcsobediencia e do 
schi'sma tem-se apossado dos cot·ações, as leis 
por mais brandas e sual'es, lornao-se duras e 
pesadas; e deste modo' 11ão se procura sen!lo 
o meio de as deslrui r, ou de separar-se o seu 
leve jugo. Mas, como o Sr. ministro nos asse
gura que a medida do governo foi sómente 
temporaria, teremos brevemente de ver, caso 
o summo pontifiçe annua ás requisições elo 
governo, tornarem-se esses recursôs Caceis, de 
sorte que a facilidade dos recursos e$lará ao 
ar bitrio do governo. 

Finalmente, eu riM sei se a necessidade 
de que o mesmo governo nos falla, e a que 
elle julga bastante para que os prelados do 
Brazil defiril.o ás supplicas dos fieis, é aquella de 
que tratão os canones da igreja, e se esses 
prelados poderáõ, em consciencía e canoni
camente, deferir estas supplicas. Eu n!lo en
trarei nesta rnateria, porque me fallao os 
necessarios conhecimentos ; outros oradores di
gnissimos o farao por mim, e por isso limi
tar-me-hei a concluir que voto pelo topico da 
resposta, tal e qual está, e approvarei qualquer 
emenda que- se offereça no sentido em que 
füllou o Sr, V asconcellos em outra sesstl.o. 

'.OMQ ~ 

O Sr. Souza :Martins começa o seu longo 
discurso por mostrar q1iaes farão as idéas da 
commissão,. quando redigio o topico . da res· 
posta de que se traia, e que se sobre este pontd 
ella tivesse dado á falia do lhrono a intelli
gencia que alguns illustres deputados lhe têm 
dado, teria bastante indepcndencia para repellir 
em termos energitJos todas essas observações 
ministeriaes, e rnoslrnr que a carnara n!lo es
tava disposta a abruçal-as. Mas suppõe qne das 
palavras do throno não se póde tirar essa intel
ligencia; e cor!tO toda est.a questão de disciplina 
da igreja é uma questão theologica, poder-lhc-ha 
escapar algnma expl'essilo que nilo seja de sua 
intenção proferir; por isso roga ao Si·. presi
dente, como versado nestas rnalerias, o chame 
á orcler;i quando a ella falte. O illastre orador 
trata de demonslrnr que a infa!lihilidc!de nilo 
existia nos papas; qne o sumino pontifice estava 
sugeilo ao erro; e que Ires papns já houverão 
a_o mesmo tempo sem corntudo se sabei· qual 
delles era o qne tinha as chaves de S. Pedro; 
que papas lambem houverao que depuzerão 
reis; e que já a Sé romana pretendeu ser _se
nhora de Portugal pela morte do cardeal Hen
riq11e, ele. Tr:ita dn disciplina da· igreja do.
primeiL·os scculos; e mostr11 que o direito de 
confirmar os bispos era dos metropolitanos ; que 
a infallibilidade existia na igreja unive1·sal, 
sendo esta a opinião de homem, os mais respei
tuveis que escreverão sobre esta materia, como 
o padre Antonio Pereira e outros; que a missl\o 
dos deputados na camara não é defender os di
rei los do papa, é sim defendei· os direitos e in

·tcresses da naçao. (Apoiado.) 
Depois de fazer oulrns muitas observações 

sobre a questno, mostra em · como da falia do 
lhrono n11o se deduz que u corô:1 deseja a sepa
raçtlo da igreja cRtholica; que tendo feito o Brazil 
a sim indepenclencia, havii1 ficado inteiramente 
.independente de Portugal, e nl\o estav;i obrigado 
a alguma concordata com a curia romana; e 
assim se podia muito bem fixar o nosso direito 
canonico com a Santa Sé; que a commissa.o, 
quando tratou da resposta á fulla do throno, n!lo 
quiz enlt-ar nesta quest!lo por nt\o com plicar mais 
a marcha dos nossos negocios politicos, e por 
isso se limilou a diz~r ao governo que sus
tentasse as regalias da corôa. Continua a ex• 
pender outros muitos argumentos, provando 
que a i:n,oral de J esus-Chríslo era a mais santa 
e justa, e que todos assim o reconhecêrão; e 
conclue finalmente votando pelo artigo da res
posta, tal e qual se acha, por ser ar1uelle que 
mais convém. 

O Sr. Arcebispo d.a Bahia, depois de falhr em 
geral sobre a materia, responde ao Sr. Carneiro 
Lel!.O·, e diz que o mesmo i!lustre deputado ha 
de estar de accordo que o poder temporal não 
póde legislar, ou revoga'r doutrinas dogmaticas, 
Podendo os dous: poderes em seus limites en. 

.g 
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tenderem-se mutuamenté afim de modificar a 
disciplina conforme os costumes; usos,. opi
niões, etc., n~.o podia competir ao governo per 
si só substituir a doutrina estabelecida sobre 
a confirmação dos bispos. 

Respondendo a alguns argumentos do Sr. Souza 
Martins, diz que delles deduz que os rne
tropolitas_ têm es~a altribuição por delegaç1l.o 
do ponhfice ; que tanto assim que erão os 
patriarchas confirmados pelos pontífices, que 
era a confirmação um ponto de doutt·ina 
geral, pelo canon do concilio· de Trento, do 
qual dá leitura ; qne emfim ou seja considerada 
esta disciplina como geral ou nao, não póde ser 
revogada pelos meios que julga o illuslre dapn
lado. 

O no~re orador insiste ainda que.as concor
datas não podem ser revogadas senll.o pelo 
mutuo asseiJso das parles contractantcs; que o 
pontifice a nenhuma das estipulações da con
cordata tem faltado ; que para se confirmar 
qualquer -bisµo mister é preceder j11izo critico 
sobre' a cap'acidi-lde do individuo, se tem ou não 

•-impedimentos_ ~aflooi.cos, .,te.; que o governo 
conserva a suu prerogativu de nomear, e o papa 
a de confirmar. Finalmente o nobre ot·ador 
ainda toca nos factos ucon(r,cidos em Portugal e 
França, a respeito deste negocio de nt\o confir
maç:10, accrcsccnlando que ho11 vcrl\o exp ]i. 
caç_ões a respeil.o cios biBpos 110,11eados neste 
ullm10 estt1do, tanto no lun1po ele Luiz XIV 
como _no. da regen~ia ~lo d11q11c de Odeans n.~ 
menondade de L1.11z XV, a.;sim comb ns hou
verno do arcebispo frei Joaq11irn de Sanla,Clara,. 
11om':ad~ por e\-i:e.i D . .Jo:lo VI. tle Pol'lugal, 
e BSSllll t0rl!o saltsfc1tus as ex1g1rnr.rns do summo 
pontífice. E lembrando os projectos assigrrndos 
pelo reverendo bispo eleito, nos quaes j11lga 
haver doutrina contraria á disciplina, pergunta 
se o papa n~o podia exigir algumas explicações, 
e se era crime se ellas fossem dadas para vir 
logo um ministro da corôa dizer que as nno 
désse, quando é sabido que por muitas vezes os 
papas exigem profissão de fé de muitos bispos 
apresentados, porque taes explicações podem 
_tirai-os de alguns escrupulos. 

O illustre deputado continua por largo tempo 
a fallar, mas nao pudemos ouvil-o bem. 

O Sr. Souza Martins, respondendo ao Sr. ar
cebispo, observa que n~o dissera que o poder 
e:-ecutivo pod!a. legislar sobre disciplina, refe· 
rira s~ a opm1:J.o de theologos mui celebres 
que dizem que o poder civil de commum 
accordo com o dero de SLta dioce::e, póde resta
bele_cer canones que tivessem sido violados por 
habitas, usanças e costumes, contrarios á dis
ciplina da igreja. Quanto á confirmação dos 
l11~p~s pelos metropolitas, declara que nesta 
opimão se firmára pelo texto dos apostolas ; 
pois recorda-se de urri texto de S. Paulo diri
gindo-se a Tito, em cujo texto a palavra pres· 

bytero se referia aos bispos, e nilo aos sacer
dotes, no que concordão o~ inlerpreles da es
miptura. Qne nesta epistola dirigida a Tito, que 
era primaz da ilha de Creta, o apostolo diz 
q11e ordene os. bispos assim como estava esta
belecido na cidade de Creta; que de mais os 
theologos desenvolvem uma tradição muito 
antiga, por onde pretendem confirmar que este 
poder era da igrej~, e não direito de Santa Sé. 
O nobre deputado accrescenta que adoptára esta 
doutrina como sua, porque nos compendias 
que se ensiMo nas nossas universidades, ella 
existia e os nossos lentes assim a desenvolvillo, 
compendias qne, a conter doutrinas falsas, o 
nobre prelado arcebispo da Bahia devia in
terpôr sua :wtoridade para com o governo, para 
mandar retirar das aulas esses compendios ; 
pois que se elle deputado estava em erro, era 
apoiado nas doutrinas que lhe ensinárilo nas 
universidades do füazil. Concl11e pedinrlo ao 
nobre prelado que, se clle orndor professava 
doutrinas falsas, estabelecesse sohre ellas a sua 
censura, pois qne elle as julgava em confor
midade com a igreja eatholica, em cuja reli
í;Íllo vive e pr"!\'tentl!! morrer. 

O SR. CARNEIRO LEÃO manda á mesa a se
guinte emenda : 

« Accresccnte-se no fim do periodo - E 
por isso entende qne por agora nno lhe cumpre 
tolllar algn1na 011lra medida. » 

Sendo upoi[\da, o seu autor declara . que a 
mandol! por do.sejat· ainda f11lla1· sobre a materia, 
por ler ouvido ao nobre arcebispo dizer que os 
µrojectos do rnvet·endo bispo eleito continhllo 
materia contrnl"ia á disciplina da igreja, e por 
isso · nao se embaraçnrá que a ernenrla caia. 

Observa que o nobre prelado foliando cm dis
ciplin!I geral e purlicular, não definia o que 
ellas fossem : mas que elle, orador, julga que 
tudo quanto não f'ôt· de disciplina geral que 
já havia distinguido, podia existir de diverso 
modo em diITerentes épocas do orbe christi.o, 
sem quebra da unidade da igreja. Não julga 
ser da disciplina geral a que diz respeito á 
çonfirmaçllO dos bispos por Sua Santidade ; 
pois que esta faculdade póde accidenlalmente 
existir, ou deixar de existir no primado : e 
tanto que nos primeiros seculos da igreja a 
caria romana não se achava revestida de uma 
semelhante prerogativa. Sendo o Brazil um 
estado novo,· que vet·dadeirarnente n[l.o está 
constitllido, e no qual a cada passo se trata ou 
de revogar, ou de enlender as suas instituições 
politicas, está na época de jlllgar se devia 
admittir ou n!lo em toda a sua plenitu-de o 
concilio de Trento no imperio, pois que ne
nhuma obrigação lhe foi legada pelo governo 
porluguez a este respeito ; e que a admissuo 
por este governo do concilio, nilo é ohrigatoria 
para o Brazíl. Julga entrntanto que·nno é bom 
tratar-se desta materia ~gora ; mas que1 se 
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ha dous Oll tres annos se apresentasse, talve'z 
immensidade de oradores houvessem exa
gerado para as doutrinas schismont:mas ; o que 
nao acontecerá hoje, que é a época das reMções, 
e por isso se quer, com quebra do poder tem
poral, attribuir tudo á cLiria romana. 

O orador fallando nas concordatas diz que 
nã.o julga havei' com o Bl'azil concordata a.este 
respeito, e que quando a houvesse com o go
verno portugue1., niio eramas nós herdeiros 
deste governo : e que a mesma Inglaterra com 
todo o seu poder, se quiz um tratado com o 
Brazil, veio fazei-o, e nao esperar que nós· he1·
dassenios o que com Portugal ha·via feito .. 

A respeito dos projeclos assignados pelo Sr. 
bispo eleito, diz que nelles nada ha que au
torise a Sua Santidade a proceder com justiça a 
negar a confirmação ; e que a Sr. arcebispo não 
mostrou em que esses projectos atacll.o a dis
ciplina interna ou geral da igreja ; que não 
sabe como n nobre prelado (ó Sr. arcebispo) 
p6de estabelecer que a assembléa geral 1istá 
impedida de legislar sobre o .matrimonio con
siderado contracto civil ; e como o revel'endo 
bispo exercendo,. como deputado, este dil'cito, 
foi contra alguns canones estabelecidos pela 

·igreja; que o rllverendo 'bispo mttr qttiz• ·d!l'
rogar o canÕne que estabelecia o celibato cle· 
rical ; mas attende11do a que entre nós se 
tolerao todas as religiões, nllo quiz que se con
siderasse a união do clerigo protestante como 
illegitima. Que lambem na outro projecto que 
estabelecia um h'ibuto para a decente ~usten
taçllo do clero braúlciro, elle, orador, ni\o sabe 
como por tal projecto se quiz considerar des
truida a religião calholica, quando ei1tt·e nós 
acha-se o clero privado do dizimo, e !tio pobre 
que muitos sacerdotes, pua subsistir, occupD.o· 
se em officios pouco conformes ao seu mi· 
nisterio. 

O orador, continuando, diz que Sua Santidade 
nll.o foi beber a boas fontes as informações que 
teve sab1e o bispo eleito; ql\c em tal caso seria 
melhor que a cu ria romana se dirigisse ao nobre 
metropolitano do Brazil, que serião as suas in
formações então uma melhor base em que 
a curia romana fundasse o seu juizo, e não 
procurar ajuizar do bispo eleito pelo que dizião 
certas folhas em odio ao eleito, na.o porque elle 
professasse tal ou tal doutrina, que parecessem 
contrarias á disciplina da igreja, porque !aes 
homens que escrevia.o contra o eleito profes
savào a respeito da religill.o grande inditierença, 
um puro atheismo ; mas sim por espírito de 
partido; e porque o eleito.não era um faccioso: 
tal é a razao principal e em que se fundao 
todas as calumnias que se propagão contra ~ 
bispo eleito, • 

Finalmente o illustre orador conc1ue di
zendo que nao desconhece o primado de 
S. Pedro, é a successao delle em Sua San
tidade o. papa, mas que nll.o 9uer que elle 

se arrogue direitas que não tem, ·ou abuse da· 
quelles que lhe são conferidos .. 

O Sr, l?a.ula. Araujo observa que, como. pa· 
rece havei• duvid:\ a r<lspeito de certos pontos, 
e a materia é de summa importancia, deseja 
consultar ao presidente sobre mandar á mesa. 
uma emenda apresentada em outro tempo : 
emenda á qual elle deputado se n!lO conforma, 
mas que póde melhor elucidar a questao, visto 
a grande impol'tancia da maleria. 

O orador passa a ler a seguinte emenda, · que 
fôra offerecida em 12 de Julho de de 1827 : 

« Recommende-se ao governa que faça uma 
concordata com a curia romana fundada nas 
seguintes bases: 1•. A naçno brazileira reconhece 
o pontifice romana coma chefo da igreja uni
versal ; 2•. A nação brazileim g1rn1·cla e guar
dará o direito dos concilios ecumenicos relativos 
aos dogmas das doutrinas ; quanto porém aos 
pontos de disciplina, ficará snlvo o direito das 
igl'ejas e naçll.o brnzileira ; 3•. A' assembléa 
geral compete regular o exercicio 'do direito de 
padroado ; 4". O arcebispo ·t1a Bahia regulará e 
desmembrará as diacesses conforme as dima
nações civis sanr:ciouadas pela assembléa geral ; 
-S•.• O mesmo arcebispo, I? n1t s11a fultn o mai!I 
antigo cios bispos, confirmará os bispo~, e estes 
o arcebispo ; 6•. Os bispos poderáo proceder á 
secularisaç!lo elas regulares de urn e outro sexo 
que as salicilnt·em ; 7". Nenhum estrangeiro 
exercerá acto algum de jurisdicçll.o occlesiusl_ica 
na huperio, ne111 aintfa em virtude de com
mi~sllo ; 8•. Se dar:í cil'cumsluncincla conta ao 
ponli!ice romano, de quanto ~e fü:er de novo no 
1mp1wto em malet·h\ ecolesinslica ; 9•. Se a côrte 
de Roma se rccus111· a umu !D.o orlhoiloxa como 
interessante negocim,ino, o governo obijena1·á ~ 
disciplina elos bons seculos da ig1·cj11. >> 

Esta emenda, diz o Sr. Paula Araujo, foi 
ofTerecida pelo deputado o Sr. Vasconcellos. 
( JfuitaHisadalJ.) · 

O SR. VAscoNC.ELLOS : - Peço a palavra. 

O Sr. Limpo de Abreu (mfoist:ro da justiça) 
declara nilo votar pelo periodo em discussão, 
apeznr da magnifica redacça.<i em que está con
cebido : julga melhor que a camara franca
mente emitta a sua opinião. Concorda que 
muito hom é esperar que nlío haja rompimento 
com a cbrte de Roma ; porém que bom será 
indicar. um meio efficaz e proprio, que concilie 
o exercício das preragativas da corôa com a 
perfeita paz e harmonia com a curia romana, e 
não deixar o governo na mesma duvida, porque 
este estado de duvida é o peior em que o go
verno se póde achar. . 

Qnanto ás censuras feitas ao governo, . por 
alguns membros da camará, diz que já se 
mostrou que a confirmação dos bis!JOS não 
foi devolvida aos sunimos pontífices seno.o, 
ou no seculo XIV, ou pouco antes em virtude 
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das. reservas- pontifltias ; assim como iu1.o é 
verdade · dizer-sê que . este direito tem sido 
exercido pelos metropolitas com os bispos 
suffraganeos em· virtude de delegac;ões da: Sé 
apostolica, por isso que não ha nenhum cauon 
-donde isto se possa deduzir ; e ainda que se 
apontem alguns casos em que da confirmação dos 
bispos se appellasse para a cu ria romana, estes 
casos especiaes mostrão a regra geral. Logo,. 
conclrie o illustre deputado, que qualquer al· 
teração que houver a este respeito não será um 
dogma de fé, será uma mudança na disciplina 
da igreja ; e julga que para tanto está autori· 
sada a assembléa geral, apezar de nlto ser 
concilio, porque mudar de disciplina nll.o com· 

. pete ao poder espiritual, mais sim temporal, 
porque :mudar de disciplina n!io é estabelecer 
disciplina nova, o· que certamente seria da · 
competencia do poder espiritu1!1, · . 

Depois de mais algumas reflexões, o oràdor 
observa que o governo tem solicitado durante· 
dous al\nos com a ct1ria romana a confirmação 
do bi~o eleito, e res·ponde áquelles que dizem 
que estâ negoc'iaçãô tem sido ma!. dirigida que 
elle,.orador,.não ouvio ainda as razões que ha . 
para isto se dizi:r ; porquanto a respeito da. 
nota q11e um honrado. depntado disse que foi 

· por um dos nossos encarregados de negocios 
dirigida á curia romana, e qne o mesmo illustre 

· deputado dia: que fôr.-a copiada de uma nota de 
lord Strangford á Porta _Ottomana. O orador 
diz que não está ao facto de semelhante nota, 
mas que não póde capacitar-se que uma nota 
dirigida á Porta Ottomana, sobre um assumpto 
tão diverso, pudesse copiar-~e para ser dirigida 
á cu1·ia romana. Não duvida que exp1·essões 
menos bem P.erisadas se encontrem nessa nota ; 
que porém elle, orador, não fará injuria ao santo 
padre, acreditando que só por expressões mal 
pensadas recusasse as bullas de confirmação ; 
outros motivos, e não este, poderáa ter influido 
na consciencia do santo pa~re para isto. 

Dechira mais o orador, que tr\)s agentes dQ go• 
verno têm sido encarregados deste negocio, 
agentes conhecidos por pessoas de bastante ha• 

· bilidade, e julga não se poder attribuir li falta 
delles o nãO se conceder as bullas. O orador ob
serva. que esta recnsa póde continuar por tanto 
tempo quanto baste para persuadir a alguns 
illustres deputados que se deve sustentar as 

· regalias da corôa, e, neste caso, julga que se 
deve dar alguma esperança. 

O nobre orador passa a mosh·ar que não· 
seria um exemplo novo de ter a legislatura do 
Brazil alterado a disciplina da igreja. Cita por 
isso dous exemplos: um quando uma lei esta· 
belece que se jt1lgue nullo o matrimonio uni.· 
camente por duas instancias, quando antes erll.o 
precisas· -tres inslancias, a terceira sentença 
prolerid11, ou na curia romana ou na nunciatura : 
outra lei ~ a dos espon~aes, e a- rainha D, Maria 

I, que ninguem accusará de heretica, alterou a 
disciplina da igreja a este respeito. 

Conclue que já se citãrão bastantes autori
dades, e a historia ecc_lesiastica o confirma que é 
um ponto disciplinar a confirmaçao dos bispos 
pelos metropolitas, e que para isto hasta que 
se conhece que em algum tempo os bil!pos erao 
confirmados de um modo dilferenle, e sendo 
materia disciplins.r, ao poder· temporal com• 
pete nao dar o seu beneplacito a essas leis ou 
reprovai-as ; e sendo assim não se póde dizer 
que a falia d«? throno é um convite para um 
schisma. 

O Sr. Henriques de Rezend.e falla larga
roen.te sobre a materia ; diz que o concilio de 
Trento n110 podendo te· applicaç/lo para o nosso 
caso, o que elle deputado julga, é seguirmos os 

·melhores tempos da igreja, e fazermos com que 
os metropolitas entren1 nos seus direitos, não 
rompendo com a curia romana. 

O Sr. Vasconcellos admira-se de que, pe· 
dindo-se a palavra pela ordem para se ler uma 
indicação sua, quem isto fez não reparou nas 
pala.vras_~nl.q:o/'lar m1gociações com a 1mria ro
mana : que esta paTavra ...?:·en!trholar - mostra 
qne a sua opinião daquelle tempo é. a mesma 
de hoje. Declara que não tem o orgulho de ser 
infallivel ; que modifica a sua opiriino jã pela 
experiencia, já pela continuada lição ; e se· hoje 
melhor informado entende qne está em erro, 

. emendar-se, proscrevendo o erro. Pergunta se 
os enthusiastas do progresso, querendo que 
llldo progrida, desejal'ião que só elle deputado 
ficasse no.Btatii quo, que suas idéas ficassem 
sempre mergnlbnrlas no erro, Julga que nenhum 
homem publico pót.le ser bem julgado sem que 
se ajuize sobre as circumslancias porque elle 
obra, • 

Declara que apresentou essa indicação 
quando a curia romana desenvolvia pretenções 
exorbitantes sobr-e o nosso governo, e este pa· 
recia disposto a acquiescer a todo quanto a 
curia romapa quizesse. Julgou então que cabia 
dar · uma demonstração que taes pretenções 
havia.o encontrar no corpo legislativo alguma 
resistencia ; tal foi uma das grandes razões que 
teve para isso. Entretanto julga que nenbu ma 
conlradicção ha entre· o-que disse ha dous dfas 
e o que disse ha 6 ou 7 annos. (Muitaa' riaaàaa.) 

O illustre orador observa que não qÜer excitar 
risadas, que se attenda ao que diz ; e pergunta 
se nos bons seculos da igreja não existia pri
mado, e o que pretende o governo é que se 

'nllo reconheça mais o ·primado. Não dirá se 
isto é bom ou máo, roas dirã que, estabelecida 
a doutrina do governo, a religião ca!,holica apos
lolica romana perderá a sua pureza; e passará 
a haver um schisma : pois que o governo, diz o 
illustre orador, nllo qner reconhecer a autori· 
dade da curia romana nem sobre a confirmaçll o, 
nem sobre qualquer objecto, · 
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Depois de mais algumas reflexões o illustre 

deputado_ passa a repetir os mesmos argumentos 
que já produzia na sessllo anterior. 

Dada a hora fica a discussão àdiada. 
O SR. PRESIDENTE marca para a ordem do dia 

a mesma materia, e levanta a sessão pelas duas 
horas e um quarto. , 

Sessão elll 13 de Mato 

PRESIDENCIA DO SR. AR.\UJO tnrA 

SoMMARIO.-Expediente.-Ordem do dia.-Oon
tinuação da discussão do 4° periodo da res
posta á.falla do throno.-À.7iprovação,-Dis• 
CU88ão do periodo 5°. 

A's dez horàs da manhã, feita a chamada, 
depois de estnrgm em numero legal os Srs. de
putados, declara-se 11berta· a sessão, e lida a 
acta da antecedente, é approvada. 

Fall~o com causa par.licipada os Srs. Pontes, 
Barbosa Cordeiro, Maria de Moura e F"aranhos ; 
e sem ella.os.~rs, Vitul, Raphael de Carvalho, 
Albnquerque Cavalcanti, Cunha Vascon'Mllo'S';'~ 
Costa M11chado, Veiga Pessoa, Vasconcellos 
Pessoa, Mello, Maciel Monteiro, Francisco do 
Rego,- Peixoto de Albuquerque, Luiz Cavalcanli, 
Fontes, Baplista Caetano, Alvarenga Ferreira, 
Tobias e Santa Barbara. 

EXPEDIENTE 

O SR, 1° SECRETARIO, dand~ conta do expe• 
diente, lê nm officio. do ministro da fazenda 
Acerca de D. Maria Thereza Rangel de Amorim. 
~A' secretaria para ser pre1:1ente a quem fez a 
requisição. 

Outro de mesmo ministro ácerca de Firmino 
Herculano de Brito,-A' 3• commissão de ·ta-· 
zenda. 

Um officio do secretario da assembléa legis
lativa de Sergipe, remetlendo uma proposta 
sobre a thesouraria da provincia.-A' com· 
missão das assembléas provinciaes. 

Outro do secretario da mesma, remettendo 
uma representaç!lo quanto aos limites daquella 
provinciá com a da Bahia.-A' mesma com
missão. 

Um requeri~ento do padre Antonio Manoel 
de Souza, vigario no Ceará.-A's commissoes 
de constituiçao e justiça criminal. 
· Outro dos fieis do almoxarifado do arsenal 
de guerra -da côrte, datado de 13 do corrente. 
-A' de marinha e guerra. 

Outro de José Carlos dos Santos.-A' com
missao de petições. 

o· de Henrique Joao Ewbanck,-A'_mes1na, 

bem como o dos religiosos carmelit.is calçados 
da Bahia, e de Joao Baptista de Souza. 

ORDEM DO DIA 

RESPOSTA Á FALLA DO THRONO 

Continua a discussão da resposta á falia do 
throno. 

O Sr. Rodrigues Torres responde ás obser
vações que na ultima sessão fez o Sr. Limpo de 
Abreu á resposta á falla do lhrono, e declara 
que dirá as razões e!Il que se funda para votar 
pelo periodo da resposta tal e qual foi redigido 
pela commissao de que tem a honra de ser 
membro ; 'que dous arbítrios pois q11iz o Sr. 
Limpo de Abreu que a camara dos deputados 
tomasse· nesta quesU\o, 011 deveríamos acon
selhar desde já um rompimento. com a curia 
romana, ou dizer que nll.o queremos semelhante 
rompimento, não obstante quaesquer duvidas 
que hajao, e que, à curia romana tem por si a 
lei, a justiçà e a razilo, O orador começa a 
demonstrar,.que tanto um como outro arbitrio 
se não deve tomar, nll.o sendo de nenhum modo 
conveniente; e nenhum ministro da corôa o 
dev~!iill1ar, quandp,_segpndo a falla do 
lhrono, a nação se acha no estado de divisão e 
desilrdens internas como todos sabem. Entende, 
pois, que se acaso se adaptasse um tal arbitrio, 
seria o mais deploravel de todos; que uma tal 
medida seria a mais perigosa que se pudesse 
tomar, 

Se tivesge a honra de ser ministro da corôa, 
teria aconselhado toda a prudencia neste ne
gocio, ainda mesmo quando entendesse que 
havião sufficíentes motivos para romper com a 
curia romana. Em vista das circumstancias em 
que está o Brazil, quando o cidadão· se acha 
receioso e assustado, nós iriamos com sem11• 
lhanle medida augmentar o fermento da dis• 
cordia civil; e um tal conselho ao throno seria_ 
fatal, em lugar de ser proveitoso á causa pu· 
blica. 

Trata de produzir argumentos, em que mostra 
como o sentimento religioso é innato no co- . 
ração huinano; que tudo leva o homem ás 
considerações de uma vida futura ; e que este 
sentimento não póde deixar de existir no povo 
brazileiro, e elle deputado, muito se presa de o 
possnir ; e se acaso se désse a entender qne 
queriamas acabar com a religi!io de nossos pais, 
iríamos sem duvida atear o facho da_ guerra 
civil; que finalmente estas circumstancias· não 
sao as mais proprias para se tratar desta 
qL1estão. 

Uma outra consideração o resolve ainda a nllo 
decidir a questao ; pois que todos sabem que as 
ra1.ões e os motivos em que se fundou a curia 
romã.na, para denegar a confirmação á apresen-

. lação do bispo eleito, forão emanados mais de_ 
mesquinhas çonsidera90es d~ espirito de partido, 
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do que do verdadeiro interesse pela causa dn re
ligião. (Apoiado.) 

Conclue mostrando que sem religião não 
p6de existir moral, e por consequencia nno 
póde existir liberdade civil; que é de opinião 
que não se resolva a -questão desde já, at
tentas as circumstancias em que nos achamós 
collocados; e que entende qo.e a commissão 
obrou como devia obrar, e n!lo commetteu a 
imprudencia de submélter a esta cnmara uma 
questão que poderia -trazer tristes resultados. 

ALGUNS SRS. DEPUTADOS : -Võtos, votos. 
O Sr. Limpo de Abreu (miniatro dajumipa), 

respandendo ao Sr. Rodrigues Torres, diz que 
tudo quanto esse illustre deputado acaba de 
dfaer, não passa de uma homilia a respeito da 
religião, e que confundio o que era essencial 
da_ religião, com o que era disciplinar; que 
certamente nao · é o illustre deputado mais 

· religioso do que elle se presa ser ; mas que a 
questão não versa sobre objeclo religioso, e sim 
_sobre disciplina, a qual desde o!:! primeiros se-
oulos até agora tem sido varia, e bem se deixa 

-.ver que ella não é o essencial da religiao ; que 
ninguem certamente.poderá duvidar dos senti
ment0s- 1.'eli~ qlie 'fl'Gl'essa1,1a,.o..Si;.-n...I 
VI, e quando a curia romana negou · a confit

·maçllo á nomeaçao do _ arcebispo de Evora, o 
governo daquelle tempo dirigio-lhe uma nota, 
aonde se declarava, que se acuso Sua Santidade 
recusasse confirmar a apreseiltaçll.o do arce
bispo, o governo restabeleceria a antiga disci
plina da igreja; e que ainda me;;mo quando 
chegasse á curia romana, esta nota, Sua San
tidade tivesse já prestado a sua confirmaçlJ,o, 
se exigisse comtudo uma satisfação de Sua 
Santidade par não a ter prestado Jogo ; que 
portanto esfa questão não offende, nem le
vemente, a religiao de nossos pais, religiO.o 
que, elle deputado, segue e adora. O orador, 
d_epois de fazer outras observações, conc!ue 
dizendo que se ~ curia romana tem o direito de 
cónfirmar, o governo tem o direito de nomear, 
e quando o direito de apresentação é exercido· 
como deve ser, segt1ndo as regras canonicas, 
nao póde ser recusada a confirmação ; . que Sua 
Santidade nao apresentou defeitos alguns cano
nicos em o bispo eleito para lhe recusar as bulias 
de confirmaçao, e só allegou razoes de con
sciencia ; qtte, finalmente, o governo não pede á 
camara que resolva esta questão, como acaba 
·de dizer o Sr. Torres. 

O Sr, lt.odtjgues Torres dá explicaéões do 
que disse, e oliserva que nada mais fez que 
apresentar os inconvenientes, os embaraços, e 
até os perigos em que nos acbariamos se pas
sassemos a toinar uma medida que lhe parece 
sua;erida na falia do t'hrono. 

Entre este illustre deputado e o Sr. Limpo de 
Abreu, dllo•ae explicações sobre a intelligencin 
de alsumas proposiço!ls, etc, 

O Sr, Calmon diz que quando fallou primeir~ 
n·cste topico da resposta á falla do throno, de· 
clarou que não pro•iuraria emniaranhar-se na 
materia como em uma questão lheologica ; e 
que não deu então a,i seu discurso o verniz que 
outros il!ustres deputados têm dado aos seus ; 
que em todas as quatro sessões em que se ven
tilou esta questao, pru·eceu-lhe a camara mais 
um concilio do que uma assembléa nacional ; 
que se abstém, pois, de consultar todos· esses 
concllios, todos esses doutos e.scriptores que 
lêm escripto sobre a materia, para mostrar que 
ella nao pertence á assembléa legislativa ; que 
as razões do Sr. ministro da justiça, posto que· 
lhe pareção excellentes, Dilo as julga comtudo 
conveniente. 

Tratando o orador sobre o direito da con
firmação dos bispos, consideràdo de todos os 
modos que se queira considerar, declara que 
elle é hoje um dos liames mais fortes para 
manter a unidade do orbe catholico ; q11e este 
ponto de disciplina está sunccionado, ou pelo 
menos recommeni.lado pelo ultimo concilio 
ecumeníco; e que r\!iO póde ser comparado 
com outras pontos de disciplina em que se tem 
tocado, como sobre proclames, etc. ; que não se 

. 1· os artigos de disciplina,. 
geral confirmados desde o concilio de Trento 
para cá ; que mesmo os paizes catholicos, como 
a França e outros, ainda reconhecem que 
pertence a confirmaçao ~os bispos ao primado. 

Depois de expender outros muitos argumentos 
em apoio da sua opinião, pede que não confundão 
o artigo de disciplina que diz respeito á con
firmação dos bispos com outros artigos. 

Começando a defender o seu illustre collega da 
commissãO, diz, c1ue elle nl!.o fez uma homilia, 
como tinha dilo o Sr. ministro da j11stiça, 
porém sim que fallou como um espil'ito il
lustrado, como um philosopho: o orador .con
clue o seu discurso por mostrar que nllO ha 
necessidade dt:J ir tão longe com esta questão ; 
porque não se exigem semelhantes medidas, e 
basta que se diga ao l~rono aquillo qu~ está 
redigido no·topico da resposta; que vota CO!)lra 
a emenda, porque entende que esta camara não 
póde prometter ao throno que de futuro tornará 
taes ·ou taes_ medidas, pois_- as ckcumstaucias 
podem falhar, e assim vir a ficar compromettida 
a camara: na sua"' promessa ; que emfitn vota 
pela resposta tal e qual se acha. 

O Sr. Arcebispo responde aos argumentos 
do Sr. Limpo de Abreu, e declara que não póde 
deixar passar certas proposições que ainda hoje 
ouvio nesta casa, sendo uma deli.as qüe ao poder • 
temporal compete regular e alterar a disciplina 
da igreja: principio este com o qual jáma!s 
póde concordar : que as regras de disciplina 
podem ser variaveis e alteradas, mas pelo poder 
ecclesiastico. Conclue sendo de opinião que o 
governo empregue todos os meios conciliatorios 
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para terminar este negocio; e quando de to~o 
elles falharem, então tomar-se-hM as medidas 
que mais convc,ibM. 

O Sr. Henriques de Il.ezend.e cita em apoio de 
sua opiuião sobre a não admissão do concilio 
de Trento no Brazil, a ordem da rainha de 
Portugal D. Maria I, dirigida ao bispo de Funchal. 
Declara a sua profissão de fé a este respeito. 
Observa que nós, não somos exagerados papistas. 
Lembra qne á vista do que el)tre nós acontece, 
vendo-se trabalhar nos doming<is e dias santos 
de guarda, nno se seguindo diversos preceitos 
quaresmaes, não se podem receiar as conse
quencias tristes de que muitos senhores se temião 
pela• adopção de 11nm. medida justa a respeito 
do negocio que se trata. Finalmente q11e não ha 
analogia alguma entre nossa posição e a da 
Inglaterra no tempo elo schisma de Henrique VIII 
e nesta parte não partilha os sentimentos de 
alguns Srs. deputados. 

O Sr. Arcebispo, ohserva que, nil.o expri- . 
rnindo nunca palavras qt1c possao offender a 
alguern, pede ao Sr. deputado que se âbstenha" 
de fallar em papistas e não papistas, expressão 
que, por- menos politica, foi proscripta pelas. 
classes mais illustradas da Inglaterra, onde se 
professa adio á curia romana. 

Julgada a ma teria surJicientemente discutida, 
é posto o periodo â. votação, e approvado guasi 
unanimemente ; a emenda do Sr. Carneiro 
Leao é approvuda por 39 votos contra 38. 

Entra em lliscussno o seguinte paragrapho : 
« lgnalmcnle deplora a camara o estado 

tleluul elas provinci,1s do Pará e Rio Grande de 
S.Pedro do S11I, sendo para fastimar, em ver
claclc, que nm:i. facçno ousada e turbulenta em 
ambns lenha derramado o sangue Lrazileiro, e 
ameaçado a inlegriliude do imperio. No emtanto 
a camnra não desespera de ver terminados 
tantos excessos, dando o governo de Vossa Ma
gestade Imperial as providencias qne couberem 
no circulo de suas attribuições, e propondo á 
assembléa geral.todos os actos legislativos que 
entender necessarios para :restituir á ordem os 
espiritos · desvairados, e escarmentar aquelles 
que tentarem desunir-nos ; ficando certo o go
vernõ de que a mesma camara não poupará 
esforço algum para auxiliai-o efficazmenle no 
desempenho desse seu rigoroso dever. Tão 
pouco nllo desespern a camara de que se resta
beleça o respeito ás autoddades, · cesse a impu
nidade, e se tranquillise o cidadão honesto, se 
o governo imperial, como quem melhor co
nhece as necessidades pL1blicas, irnlicar as me
didas mais adaptadas ás nossas circumstancias, 
e esmerar-se na pontual execução das leis. 
Do accordo e mutuo auxilio e franca cooperaçno 
do~ poderes legislativo e eléecutivo, deve provir 

· na presente conjunctura o remedio de que ha· 
vemos mister,,, 

O Sr. Vianna. declara, que, conforme com 
toda a ·resposta, nll.o pretende emittir sua opi
nirw senl\o symbolicamentc; como, porém, 
sobre os negocios do Rio Grande ninguem tem 
fallado, levanta-se para pedir aos Srs. ministros 
da corôa algumas explicações a este respeito, 
visto que u111 delles desej:í.ra que a resposta ao 
discurso do lhrono nao pas~asse sem discussao; 
e mesmo porque elle, deputado, por alguns 
factos a respeito destes negocios do Rio Grande, 
vacilla sobre o juizo que deve formar da admi• 
nistrnco.ó; e assim deseja que a administração 
se justifique perante a camara, para elle, depu
tado, ver se lhes deve prestar ou nll.o sen apoio. 
Dirige, · pois, aos Srs. ministros as seguintes 
interpellações : 1", se o governo considera este 
movimento do Rio Grande como uma simples , 
setliçilo, ou como uma rebellião ou conspiração 
que tenda a separar a provincia da integridade 
do imperio? 2', quaes forão as medidas concili~
doras a qne allude o discurso do throno? Seria 
a amni,tia dada aos revoltosos? Se é, em que 
lei se fllndon a administração para dar este 
passo, que lhe era vedado pela lei de 14 de Julho 
de 1831 ? 3•, se ha outras medidas coucilia
doras além. desta? 4", até q_ue ponto farão wo
ficuas estas medidas, e que pessoas ellaii fizeril.Õ 
abandonar a causa de Bento Gonçalves P 5", se 
já chegou o ponto de contumacia, a que alinde 
o throno no seu discmso, para pôr em movi• 
menta lodos os recursos do estado? 6", final
mente, qual é o conceito que fórrna o governo 
da administração do ex-presitlente o Sr. Braga? 

O Sr. Limpo de Abreu (minis!ro da--jus!iça) 
e.m resposta ao Sr. depL1lado, diz que quanto 
ao primeiro quesito, responde com o seu re
latorio, onde diz que será conveniente que se 
tome uma medida especial a respeito do Rio 
Grande do Sul, como se tomou a respeito 
do Pará; e ao Sr. deputado cumpre olhar 
para a constituição para saber quaes são os 
casos em que se permitte tomar medidas es
peciaes para uma provincia. Quanto ao se
gundo, que por ora é a amnistia a medida 
conciliadora que o governo tomou, e as in
strucções dadas pelo governo ao presidente 
quando foi da côrle ; onde se recornmendou que 
a ser possivel a_çcommodar aquelle mov·imento 
sem emprego da fot·ça, seria melhor do que 
empregai-a desde logo, e del'rnmnr-sc o sangue 
brazileiro. Quanto uo lerceit•o quesito, dcclnrn 
que 'l'.111.o póde fazer um rn,Iculo al'ilhinnlieo pura 
saber o numero das pessoas rp1e so ro11n irl\o ao 
governo ; no emtanto apontará o col'oncl Bonlo 
Manoel, e muitas oamaras municipaas o co\•110-
rações do Rio Gtande. A respeito do qu111·to 
quesito, isto é, se o governo considera. os fnc• 
ciosos em estado de conlmnacia ou nn.o, rcs• 
ponde que depois que a amnistia nao produzio 
o effeito que se esperava, o governo le1n reéor· 
rido e continua a recorrer a medidas de forças, 
afim de obdgaJ-os por este modo. Quanto ao 



Câmara dos Deputados - Impresso em 08/01/2015 14:21 - Página 4 de 6

48 SESSÃO EM 13 DE MAIO DE 1836 

juízo que fórtna o governo da administração do 
Sr. Braga, hoje membro da camara, entende 
que é melhor reservar este juizo a um tribunal 
rnnis competente. Finalmente, o Sr. ministro 
responde que o governo sugeit.ou•se á responsa.
bílídade que lhe poderia cahir no caso de 
duvida, se podia ou nliO conceder a anrnislia; 
assim, pois, aque11es Srs. deputados que julg!!.o 
que o ·governo na.o ·estava autorisado a lançar 
rríao desta medida, podem accusar o governo; 
que elle ministro tem a coragem patriotica de 
·sugeitar-se por isso á responsabilidade. 

O SR. FERREIRA DA. VEIGA mánda á mesa a 
seguinte emenda: 

" Depois das palavras execi1çéio das leiB, ac
crescente-se-a carnara pelo que lhe pertence, 
está prompta ·a 1·eformar na nossa legislaça.o o 
que ahi póde haver de in.adequado á justa re
pressllo do crime, e já nas sessões antecedentes 
tem ella encetado trabalhos neste mesmo sen
tido.,, 

E' npoiada. 
O Sr, Figueira ds Mello estranha a maneira 

porque ó Sr. ministro res-pcmde··á~nterpella~e& 
de um representante da naça.o; pois que não 
basta que o Sr. ministro diga que se sugeita á 
responsabilidade ministerial, não ignorando que 
é na resposta á falia do lhrono que se fórma 
o juízo a respeito da coadjuvaç!l.o que a·camara 
dr,ve prestar áo governo; e lembra que nem 
sempre é possivel fazer chamar o ministro á 
responsabilidade. Julga que o ministro que in
fringia uma lei constitucional para dar a am
nistia aos revoltosos do Rio Grande está disposto 
a infringir lambem a consliluiçao; diz que a 
camal'a nllo quer a coragem patriotica do Sr. 
ministro, mas sim que justifique seus· aclos e 
execute a lei. Observa que se hoje o governo 
Jfü qtte, fundado _na lei da necessidade, amnistia 
aos fo.cciosos do Rio Grande, póde amanhã, sob 
o mesmo pretexto, dissolver a camara dos de
putados. 

O illuslre deputado entrando na ma.teria em 
discuss!io, diz que deseja mais franqueza neste 
período da resposta á falla do lhrono ; que se 
diga que para socegar o cidadão honesto e pa· -

,cifico é necessario que .o governo execute as leis. 
Observa que, além da amnistia, que governo 

_lll\o póde conceder, o governo fez g1ierra á im
prensa, que .muitos periodicos desapparecêrão 
pelas perseguições do ministerio , qne até com
positores, que nenhuma responsabilidade· têm 
pelos jornaes, forão presos :. e que desla maneira 
é impossivel que o governo lranquillise o ci
dadno pacifico e honesto. Finalmente, o illustre 
deputado, depois de discorrer sobra esta ma
leria de imprensn, conclue dizendo que é neces
sario que a camnra declare que está de accordo 
a nao transigir com netos que poPlergno as 
leis: e que é mister c1uo o 13rnzíl saiba quacs 
11io os seus defensores I o 6 llOr iseo quo1 

ignorando as intenções dos membros da com· 
míssllo, assim explica o seu voto sobre este 
período. 

O Sr- Souza e Oliveira, depois de nlgumas 
reflexões do Sr. Ferreira da Veiga, sobre a 
emenda pela qual vota, dirige· ao Sr. ministro 
da justiça· a seguinte interpellação: Como o go· 
vemo e1icá1·ou os negocios do Rio Grande do 
Sul, quando deve de lançar mão das primeiras 
medidas? Se como nma revolta, um plano de 
separaçllo da provincia por um pnrlido repu
blicano, ou como um movimento que tinha por 
fim expelfü as primeiras autoridades da pro
víncia? Se este juizo formou logo com as pri-
meiras noticias, ou se agora? • 

O Sr. Limpo de Abreu .(minisfro da ,iustiça) 
responde que, ·app,1recenc:!.o um movimento em 
qualquer ponto do imperio, só póde ser bem 
avaliado por pessoas do lugar onde elle acon· 
tece, que tenhao ao menos motivos de saber 
de circumstancias anteriores, ou que acom
panhão o m.esmo Rwvimento ; que é inne
g:wel que ha muito lempo se fa1la que ha no 
Rio Gl'ande, e tal vez exista em outrn5 pro
vincias, ur!l. JThrtído que · f!F(jpende. para a 
separação da província ; que porém, havendo 
um movimento que no seu principio não de
clara este fim, mas sim depôr as autoridades, 
podem entre ns pessoas que tenlllo a separaç!l.o 
haver outras que para ahi n.!í.O vão; que o go
verno, logo que soube da sedição de Porto 
Alegre, julgou que neste movimento tinhão en
trado pessoas que deseja vão a• separação da 
província, e outras que limitavno suas vistas a 
tomar vingança mal entendida do que enlilo er!\ 
presidente; e por isso não usou Jogo da força, 
temendo que essas. pessoas que só tinh!lo em 
vista a deposição das autoridades, com receio 
natural do castigo a que ficariao expostas, se 
unissem ás outras para levar ávante o projecto 
da separação da província, deu amnistia ; e 
estas pessoas que descobriràO as intenções ulte
riores da separaç!io da província, se retirarão 
das outras ·que tinhno este intento. Bento Ma
noel e outros mt1itos que· reprovav!lo seme
lhante idéa, retirárão·se e mostrárão por factos 
ulteriores que respeitão o governo geral, e de
sejao a união do imperio. 

O S1t. SouzA E ÜLJVEIRA dii que, á vista do que 
ouve, convence-se de que a medida ela amnistia 
foi pessimamente empt'egnda qmrndo o governo 
lançou cnão della; pois que o governo sabia que 
existia naquella provincía-um partido que tendia 
á separação da provincia. Observa que deste 
padído tem tido participação o governo por 
divet·sos presidentes daquella província, e o 
govemo vendo este partido, sob pretexto de 
depôr mu presidente que já se sabia estar de
millido, movet-11e, devia conhecer que tal mo· 
vimeuto outro fim na.o tinha senão realisar este 
plano; e assim, elle deputado, nll~ sabe qu~ 
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provei!o· vai_ ler a ª!Dnistia, ~mnistia que só 
póde 1r animar mmto e muito este pal'lido. 

Calculou o govemo sómente diz o ·orador 
com alguns indivíduos que ent;ár!lo na revoltá 
de 20 de Setembro, e que pGdião ser afastados 
della pela idéa de: não separação da província, 
e nao calculou CQm tantos defensores da ordem 
e uni~o do impe.rio; a qucrn esta · medida ia 
desanimar, vendo que as primeiras provi!lencias 

-do ~overno erão um perdão a facciosos que 
quer11l.o a separação da provincia ? 
. O illustre deputado passa a contestar o Sr. mi

nistro, quando a_ttribue á amnistia a defecçllO 
de Bento Manoel dos facciosos · pois que diz· 
sabia-se antes disto na c6rte, qt;e Bento Manoei 
e_stava em desliarmonia com Bento Gonçalves · 
nllo foi, pois, esta separaçao devida a esta me'. 
dida conciliadora do governo ; antes esta medida. 
de nada servia senil.o de desanimar a grnnde 
parte de homens influentes na provinoin e po· 
derosos por sua fortuna. · 

O illustie deputado, contiimando, diz que o 
governo não tem lançado mão de todos os 
meios que podia para obviar esta sedição. 
Nota q.u~ nada vê a este respeito pelo relatorio 
do mm1slro da guerra, e pelo da marinha 
apcnl\S uma;:.elaçll.P dos vasos de guerra; no 
da justiça algumas ~edÍclas encontra ; agua\"'da
se pelo relatorio do ministro dos ne_gocios 
eslra11geiros, que talvez alguma cousa diga a 
este respeito; no emlanlo perguntará ao mi· 
nistro da justiça se sabe de alguma medida 
ad_optada pela repartição dos negocios estran· 
ge1ros a este respeito. Julgo, conlinua o orador, 
que_ não é desconhecido que os interesses do 
governo oriental estao ligados com os do Brazil 
para conter a facção insurgente do Rio G1·andc, 
facção ligada aos interesses de Levalleja, que é 
opposlo ao actual presidente da republica 
Oriental; e por• consequencia, desta _posiçn.o 
póde o governo tirar algllma vantagem para. 
mover forças de que póde dispôr nesta pro
viocia, e assim mais facilmente conter os fao
ciosos: do Rio Grande. 

O illuslre _deputado continua dizendo, que 
constava que o governo da republica Oriental 
ol'ficiára ao nosso, ha tempo, expondo que o 
encarregado de negocios do Brazil naquelle es
tado era um pouco favoravel ás opiniões ou ao 
partido de· Lava!leja; parece-lhe, pois, que o 
governo obrará com algum acel'lo de n~anda1· 
para aquelle estado um diplomata habil, qne nl!.o 

. seja suspeito de proteger semelhante parLido, 
que possa negociar ou tratar com o pi·esidenle 
daquella republica, algumas medidas tendentes 
11 conter os facciosos. Consta-lhe mais haver 
naquclle estado um gmnde numero de brazi
leiros, que o il1'Verno poderia mais facilmente 
organisar em.um corpo de cava1laria, càpaz de 
obrar na provincia do Rio Grande do s·u1, .mar
chando por este lado de accordo com o presi- · 
dente da republica, do que flizer marchar uma 

fONOf 

· força da guarda nacional daqui, da qual duvida 
que lá chegue um só soldado. 

O illusti·e deputado conclue, q11e mui mal 
emprega~as forl1o as met\idas conciliadoras para 
um pa1·l!do que não tinha o smples filll de 
depô~ o presidente, mas um plano muito mais 
cr11111noso. 

O Sr. Vasooncellos declua desejar offerecer 
uma emenda a este topico, a qual decla1•e a • 
S. M. Imperial que a camara terá a mais viva 
salisfaç~o se nes~as medidas tomadas para a 
provmcta do Rio ·Grande se conciliárão os 
principios de verdadeira polilica com a obse1·
vancia da cunstilniçM do estado. Lisongêa-se 
das respostas vet'dadeiramenle minisleriaes do 
Sr. ministro da justiça ás interpellaçiles que 
lhe fot!io feitas, e deseja abril' ao Sr, ministro 
um campo mais vasto ao desenvolvimento de 
seus talentos. O orador, depois de louvar ao 
S1·. miuislro, declara que emprehenderá 
mostrar, posto que em mal arranjado discurso 
á vista do máo estado de sua saude, qne o acluaÍ 
gu~er_n~ nao tem marchado COJll os grandes 
prmmpws que a nação reconquistou no dia 7 
de Abril. 

Depois do illuslre orador fallar na sua vida 
parlamentai. ::wtirÍQt ;~ d4'1 7_ ~.e Abril, diz !{_Ue 
entendêra que daquelle dia em diante· ã ·uãç!i.o 
seria governada pela vontade responsavel, que o 
governo se organisaria de maneira que a naça.o 
estivesse certa que a responsabelidade dos 
ministros n!lo era uma mentira, era uma rea
lidade : entretanto elle, deput~do, pensa que ta.o 
grande firn se nll.o havia cor_iseguido. 

Declarà que nao é écho de boatos mal fun
'dados, mas só dirá aquillo que póde ser con-
testado pclo mesmo govemo. , 

Observa que, n!lo obstante se afastar da escola 
dos doutrinarias de França, destinada a 
sustentar as monarchias carunchosas da Eu
ropa, comtudo lembra que, quando esses 
do.utrinarios 1·ecebem a nomeação da corôa para 
pt·esidir aos destinos_ do estado, ap1·esentao:se 
nas camaras com as pastas, desenvolvem, ex• 
plicão a marcha -politicu que prete11dem seguir, 
e que entendem mais adaptadas ao. paii; que 
elle, deputado, não exige tanto dos nossos 
ministros; mas deseja sabei· se a vontade irres• 
ponsa vel pó do responder pot· todos os actos res• 
ponsaveis; se o nosso minislei•io tem con
ferencias livres nus vonta<les responsavcis; 
parece-lhe que nno, quo a vonli\de it-l'C~poM1wel 
dirige, lem iniciativa, !.cm valo; e por isso julga 
nil.o havei• no minislerio elemento indispensavel 
de um bom conselho, a indepenrlencia, a di
gnidade; júlga pois mal org~nisado o ministerio, 

o orador declara que calaria esta reflexl!.o se 
nl!.o fosse provado ·pelo Sr. ministro, que res
pondêra, com toda a coragem e talentos que o 
dfatinguem,. ás interpellações que lhe farão 
feitas, Que esta sua opinião é deprehendida 

7 
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da exposição de principios, datada de 24 de 
Outubro de 1836, onde se vê o regente con
fundido com _seus ministros; onde se vê a 
vontade irresponsavel dizer: Esta é 1ni1tha 
resolução immutavel. O orador, depois de notar 
que por esta exposição a vontade irresponsavel 
declara uma illéa fixa que não sabe amoldar-se 
ás diversas modificações do estado, ás mobi
_lidaJes . das circumstancias, ao tempo que 
acalma e arref.ece as pai:x.ões, nota que ninguem 
dirá que um governo que assim procede, e 
apresenta-se á face da nação, seja 11m governo 
bem constiluido, regulado segundo o espírito 
constitucional, segundo as exigencias da época 
e. do paiz em que vivemos. O orador conclue 
que é deste (na sua opinii1o) peccatlo original 
de confundir-se a vontade responsavel com a 
irresponsavel, que dimanil.o todos os nossos 
males, todas as faitas de nosso govemo, apesar 
de nelle entrar ministl'Os dignos, patriotiotas, e 
responsaveis como o actual Sr. ministro dil 
justiça. 

O orador depois de algumas reflexões sobre 
os principias que deve adaptar um bom governo, 
passa -a analysar algumas expressões do dis
curso·do throll'I?, -onde !atlas as idéas sao trifiLei. 
onde o throno diz que naila se respeita ; mas 
pedia a permissao de pel'guntar ao governo o 
que 1·espeita elle ? Se uma lei apresenta-lhe um 
obstMulo insuperavel, clle o rompe; e para 
Jllstificar esta sua opiniao, o orador apresenta a 
amnistia que se deu, e a interpretaçilo feita pelo 
governo da lei da impre1Jsa. · 

O governo, continua o orador, parece ·que 
enten,le que a imprensa foi feita só em seu 
beneficio; elle julga que os seus escriptos podem 
ser o vehiculo de suas idéas, até manda, contra 
expressa determin11çilo da lei, que os presidentes 
promovão subscripçoes para o seu pel"iodico, e as 
camaras municipaes tratl.lo de obedecer, quando 
se: diz· que se nilo obedece, a procurar sub
scripçoes, o governo trata de perseguir os 
calumniadores, os perturbadores da paz publica, 
no que obra bem ; o governo nao deve ser 
·calumniado impunemente, mas esmagar, suf
focar a imprensa, ol::rigando um escriplor no 
Rio de Janeiro, por exemplo, a responder em 
Mallo Grosso, torcendo o codigo do processo de 
maneira que disposições especiaes se tornem 
gerar;-; em lodo o imperio, é o que se n!lo podia 
esperar de um governo onde existem tantos 
homens illustres. Nli.O opprima o governo a 
imprensa que tem um poder invencível, que 
tem· sido victoriosa em rotas muito mais for
midaveis. Não, nào quero q11e o governo per
mitta a licença, desejo que elle a reprima por 
toda a parte porque ella só póde servir para 
comprometler, deshonrar esta a primeira das 
garantias dos homens livres. A esle respeito 

. 01.:corre-me o que am celebre escripto1· de granúo 
impartaocia disse de Napoleão :-Napoleão, 

· fillw da libei•dade1 tu asaaasinC11Jtes tw, p'l'op1·ítr, 

mãi. Eu direi ao nosso governo :-Fillio da 
imprensa, e da imprensa s6, novo Nero, tu 
conspiras contra a vida de tua propría mãí. 

O orador passa depois a tratar da amnistia. 
Diz que sempre prestará o·seu apoio ao governo 
quando em occasiões melanco!icas a neces
sidade o obrigue a franquear os limites ·Jegaes; 
mas que nã.o vê que a amnistia para o Rio 
Grande seja uma necessidade para o paiz. Con
corda que. nao ha lei mais etlicàz depois de 
grandes discorridas civis que uma .i.mnistia ;. 
mas que não estava o Rio Grande nas cir· 
cumstancias de a receber; onde o partido vieto
rioso não podia apreciar esta medida conci
liadora; que n!iO se podiu lembrar de amnistias 
que se pudessem comparar com a do Rio 
Grande senão a cooc~dida por Napoleao aos 
revoltosos de La Vendée; mas que Napoleão 
concedeu a amnistia com os louros da victoria 
de Marengo, e as armas cahirão por isso das 
mãos dos rebeldes, . 

O orador continua a analysar a conducta do 
governo para com os chefes do movimento de 
20 de Setembro, aos quaes, diz, o governo 
manda cumprimentar. Conclue que o governo 
nao tl1N(! aduli!'rpartidos, 11.ns que entã-i, elles o 
desprezaráõ ; que o governo deve fallar com 
franqueza e coragem ; que o governo supp0z 
conceder a amnistia, como usando de um 
exercício de direito proprio, e nllo corno Ulll 
recurso que melindrosa;; circumstancias lhe 
força~ão a empregai•; que vota contra a falia do 
throno ; qne o silencio é a melhor resposta que 
quadra á representação nacional, na posição 
em que se acha ; nem mesmo deseja mais 
mandar a emenda de que fallou, etc., etc. 

O Sr. Ca.lmon entende que o· silencio ínvocado 
pelQ Sr. deputado seria uma falta de dever; 
diz que a commissão entendeu que devia 
mostrar em nome da representaçllo nacional 
toda a indignação contra aquelles que ousão 
perturbar a publica tranquillidade, e ao mesmo 
tempo prometter ao governo toda a cooperação 
para reprimir a desordem, etc. Que assim ex
primindo-se a cornmissão, n!IO pensa que o 
governo tem obrado em todos os seus aclos, de 
maneira que nllo possa ser censurado ; que a 
commíssão dirigindo-se ao throno, apenas 
evenla itléas ; que não póde deixar de cliz',)r-se 
ao governo o que se acha nesle topico. Declara 
qt1e o governo é injuslificavel, cm sua opiníllo, 
peto que diz respeito aos negocios do Rio 
Grande, em dous objectos, cada qual mais 
grave: primeh·o, a amnistia que toi fóra de 
rasao ; que não satisfez as vistas do governo ; 
que depois desta medida conciliadora nilo se 
tem obstado a que actos de ferocidade se tenhão 
praticado 110 Rio Grande, e que emfiru o poder 
exeeutivo nao podia usar desta meilida como 
propria: segundo, a conservação do minisíerio 
da guerr11 de nm individuo ligado pelo maior 
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vinculo a um dos chefes, a um dos caudilhos da 
revolta do Rio Grande. Diz que o simples bom. 
senso aconselhnva que a conservação do Sr. mi
nistro actual da guerra, cujo nome, bem contra 
sua vontade, póde servir de excitamento aos 
revoltosos, póde dar a entender que alguma 
sympathia ha da parte. do governo, ou, pelo 
meno~, que o governo nao é Ião infenso aos 
sediciosos. ·Que admira que se conserve no 
miriisterio o Sr. ministro actual da guerra, e 
não se ler, pelo menos, chamado á côrte a seu 
irmão. Persuade-se que o Sr. ministro _está 
longe de compartir os sentimentos de seu 
irmão ; qiie ao contrario persuade-se. qúé elle 
sente profund_amente que seu irmão se tenha 
desviado a este ponto, mas que tal consideração 
não basta para tranquillisar as consciencias em 
geral, e não é bastante para remover os 
grandes pl"econceitos que sobre este possão 
haver. 

Quanto á emenda do Sr. Ferreira da Veiga, 
julgai-a inutil, pois que a sua idéa se acha com
prehendida no período que se discute. 

Dando a hora, fica a discussão adiada. 
Lê-se um officio do Sr, ·ministro dos negocios 

estrangeiros pedindo dia e hora para apresentar 
Õ reliltorio de sua repartirtto·; Iftàr~-aCl·o•tlirl4 
pelo meio-dia. 

Tendo dado a hora, o Sr. presidente marca 
para a ordem do dia a mesma materiu, e levanta 
a sessão pelas duas horas da farde. 

• Sessão em 1.4 de Maio 

PRES!DE!ICI,\ DO SR, ARAUJO LIMA 

A's 10 horas, feita a chamada, depois de se 
a~.harem em nulilero legal os Srs. deplttados, o 
Sr. presidente decla1·a aberta a sessão. Lida a 
acla da antecedente, e posta em discussã.o, é 
approvada. 

Falto.o com causa participada os Srs. Bar· 
basa Cordeiro, Abranches, · arcebispo e Pa
ranhos : e sem participação os Srs. Vital, Es
tevão Raphael, Pontes, Albuquerque Caval
canli, Cunha Vasconcellos, Costa Machado, 
Veiga Pessoa, Vasconcellos Pessoa, Mello, Ma
ciel Monteiro, Francisco do Rego, ·Peixoto de 
Albuquerque, Lµiz Cavalcanli, Raphael de 
Macedo, Alvareuga Ferreira, Tobias e Santa 
Barbara. 

EXPEDIENTE 

OS$. 1° SECRETARIO,. dá conta do expediente, 
lendo um requerimento do capilllo de mar e 
guerra ·José Joaquim da Silva, pedindo en
trasse na ordem dos trabalhos o parecer da 
commissão de pensões e ordenados, que approva 
uma tença de 121)$, que o supplicunte obteve 
em resoluçllo de consulta de 29 de Julho de 
1831.- .A' com_wissão de pensões e ordenados, 

Outro -req11erimenlo do capitll.o de .arlilharia 
de posição de 1 • linha Faustino Antonio Jo• 
vila, em que pede a 11rpl'ovaçllo de uma tença 
annual de 60$, que lhe foi conccdhla por de-_ 
ereto de 4 de Julho de 1835.- A' mesma 
com missão. · 

Outro do tenente-coronel graduado Joaquim 
José Valioso, em que pede remuneração dos 
seus serviços.- A' mesma commissão. · 

Outro de Francisco do Rego Barros Falc110, 
em que pede ser reintegrado no posto de 
capiltlo.- A' commissllo de petições, 

ORDEM DO DIA 
BESPOST; A' FALLA" DO TBRONO 

Continua a discussão da resposta á falia do 
throno. 

O Sr. Limpo da A.breu ( ministro dajuBtipa) 
enceta a discussão começando por declarar, que 
é penetrado dos sentimentos da mais profunda 
consideração para com os illt1stres deputados 
qt1e hontem fallarão sobre a materia que hoje 
se acha em discuss!l.o, que ergue a voz para 
responder ás arguições que se flzerao ao go
verno, pefo que pertence á. província do Rio 
G.raJMle.dQ..$1,1] j e.,uiuil9.sente. quulg'!!f!,!S ~as 
medidas qne se tomárão pela repartíçl!.o a seu 
cargo n!lo mereção, segnndo parece, o apoio 
dos sentimentos dos representantes da naçãO ; 
pois que um illustre deput.ado que honte111-
fallon, continuára a insistir com que o governo 
désse umas explicações a respeito da marcha 
que tinha seguido sobre este negocio, isto 
é, se acaso se poderia te1· tirado partido do es
tado da republica Oriental: o Ol'ador observa 
ácerca de ta·es per_gunlas, e declar·a que f0ra 
imprudencia fazei-as por este modo ; pois se 
acaso o illustre deputado a quem se refere 
queria ter explicações mais miúdas a respeito 
de tal objecto, elle seria mais prudente se as 
pedisse ao governo, o qual não duvidará dál-as; 
devendo notar . que o estado em qne se acha a 
provincia do Rio Grande do Sul, nlio per
mitte que se dêm por esta fórma semelhantes 
explicações, porque poderitlo compromelter 
mais os negocios daquella provincia; que final
mente estas explicações não se podem dar pelo 
mesmo modo porque são exigidas. 

Que se lhe pergunta em segundo lugar, se 
acaso o governo tinha lançado mllo de todos os' 
ll1(!ios qne deveria lançar; e elle orado1· convida_ 
da sua pa1·te 110 illuslre deputado pat·a apontar 
quaes são esses outros meios, ou medidas que 
pareceu enunciar no seu discurso, como as 
mais proficuas para se adoplarem a respeito do 
Rio Grande ; mas como o nobre deputado nlio 
aponta quaes sao essas medidas mais prolicuas, 
n!lo póde elle, deputado, dar a semelhante res
peito a sna resposta. Depois de outras obser· 
vações continua o illustre orador dizendo, que 
prosegue um nobre deputado pela provincia de 
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Minas GerMs, seu amigo e seu mestre, a quem 
se nao póde negar os talentos, e de quem re
cebêra as primeirasnoções sob a cai·reira par- . 
larrientar, na parle mais philosophica do ~eu 
discurso, a tratar sobre vontade irresponsavel, 
e vontade responsavel, e a querer provar que 
dellas nase~rão os males que tinh!l.o operado 
no Brazil; e parece dar a entender que esses 
mesmos rnales contimiár!io depois do dia 7 de 
Abril a pesar sobre o BraziJ, etc. 

Reconhece o orador como uma ve·rdade, que 
a vontade irrespoõsavel preside á confe1°encia 
dos ministros; e de outro modo ella não poderá 
ter a confiança neces~aria sobre-o saber e inskuc
ções dos ministros, quaes são suas idéas e opi
niões ; que estas conferencias pois em que os 
ministros discutem os objectos relativos aos in
teresses da naçao, são presididas pela vontade 
irresponsavel. · 

Continua, produ:&indo outros argumentos, a 
mostrar que é muito conveniente ao nosso paiz 
que a vontade irresponsavel esteja em con
tacto com a vontade responsavel; que outro 
facto pois que apontou o illustre deputado, foi 

·"'!ue a·e~posiçao.d.i.-1-1:iucipios de 0.utubro de 
1835 tinha sido sanccionada pela vontaderes
p,onsavel, e nella se ·confundi~ a vontade ines
ponsavel: porém, deve-se notar que ainda não 
temos uma lei que regule a marcha ou a for
mula porque se devem publicar esses actos ; 
que essas peças officiaes ás vezes só pass1\o com 
a assignatura d,\ vontade irrcsponsavel ; e que 
todos h!iO de reconhecel' a verdade disto 
mesmo. Por essa occa~iào ngradece ao seu 

. nobre amigo e illuslre colJega os elogios que se 
d'ignou dirigir-lhe, e cumo de envolta com os 
scns elogios fizesse algumas acres censuras á 
vontade irresponsavel, pede ao illuslrt deputado 
que todos esses. elogios os converta antes em 
censmas. gt'aves conlt·a a vontade responsavel ; 
que os ministros podem ser ruudados sem que 
disso possa resultar o me11or mal á nação ; mas 
quando ·se queira passar f'6ra da linha que a 
constituiç::to tem marcado, ai do paiz ! ai da 
nação aonde isso se praticai· J.. .. Nir.guem se 
contará seguro, e para que a rewluçào nAo 
appareça, é necessario que a vontade do irres
ponsavel seja respeitada, e nem levemente se 
fira. 

Responde ás interpellações que se lhe fizera.o 
ácerca da amnistia para a provincia do Rio 
Grande do Sul, e á pergunta que se llie fez, 
se o governo tinha usado dessa medida como 
direito proprío e da necessidade do estado, e 
mostra que est:i sugeilo a ser chamado á 
responsabilidade, a ser julgado, nil.o por 
quem é accusado, porque não póde ser o 
seu juiz, ruas pelo tribunal competente a que 
pe1•ten ce a sua accusaçno, que ernfim está per
suadido, que essa medida da amnistia foi muito 
proflcua ás leis do paiz, e nem se diga qne a 
amnistia concct!ida pelo governo desi:mirnou os 

defensores da lei na. provincia do Rio Grande 
do Snl. Ainda essa amni~tia não tinha sido 
lernbrflda, quando o presidente daquella pro• 
vinciu, o Sr. Braga, a;iczar de todos os e;forços 
que fez para permanecer na sua posíçao, .e 
sustentar a causa da legalidade, se vio obri· 
gado a relirar-se. E qual foi a razão porque 
nessa occasião desimimarao os defensores da 
lei? O. que é certo é que n1!, occasíão qúe o 
governo recebeu a noticia dos movimentos ·re· 
volucionarios de 20 de Sl!tembro, o Sr. Braga 
pedio ao governo que lhe mandasse um suc
cessor na presidencia; e esses homens da re• 
voluçrto representárno ao mesmo governtJ, pe· 
díndo que lhes mandasse um novo presttlente. 

._ Continúa o orador .a expender outras re
flexões sobre o ponto em questão, e diz que 
antes de sahirem as forças do Rio de Janeiro, 
que Jevárao bastante tempo a promplífic·ar-se, 
os revoltosos do Rio Gran'.le do Sul tiver!io 
tempo de se fortificarem, e demonstrai· qlle o go· 
verno pôz em pratica os unicos meios que tinha 
ao seu alcance para sustentar a uniM do i:n· 
perio. 

Aqui o nobre orador trata da conducta se• 
g·uiaa pelo digno cidad!lo o Sr. José-de .A.ranjo 
Ribeiro, como presidonte da provincia do Rio 
Grande, e· lê uma parte de dous officios 4ne o~ 
governo .recebeu de$te presidente, um datado 
de 18 de Nov~mbro do anno µassado, o outro 
de 6 de Janeiro deste anno, aonde se achao 
estas palavras, no primeiro referindo-se ás cir• 
cumstancias em qne se· acha a pruvinda-não 
teremos outi-o re111eclio senão de dur o feito por 
não jeito-e no segundo-que verá estas cou.sas 
ai·1·a1~iadas sem que se 1netta uma eó. bayonota 
Jóra da provinoia, ou se cale uma bayoneta. 

Proseguc o orndo1· dizendo, que sabe que se 
têm feito censuras muito asperas por nao se 
tet· mandado forças do Rio. de Janeiro; mas o 
governo ni!.o havia de dar credito a,. um homem 
da sua confiança, e que estava no theatro de 
todos esses acontecimentos? E não seria o 
governo o responsavel de todo o mal se acaso 
contr1,1 o voto deste homem mandasse essas 
fo1ças para a província do Rio Grande? .•. 
Mostra que a amnistia concedida foi corôada 
de felizes resultados, e foi causa do coronel 
Bento !tfo1ioel ter seguido o partido do go• 
verno, e outros que o imitarao; porque é na· 
tural do coração do homem que tenha. com
mcltido erimes, não se afastar da carreira 
delles, sem ter a certeza de que não é per• 
seguido. 

Responde a oull'a. censura que se -fizera, 
sobre a dizer-se, tem-se processado contra a lei 
em crimes de liberdade de imprensa, e de
fende-se desta arguiçi!.o com os àrligos do 
codigo, em que mostra que os réos podem ser 
processados no fôro do seu domicilio, ou no 
fôro de culpa. Defende igt1almente o governo 
da injusta censura que se lhe fizera de influir 
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.nas eleições, e mostra ·que ainda que o governo 
fizesse grandes eHforças, nM tinha muitos meios 
para influir nessas eleições; e duvida muito que 
a illustce deputado possa produzir provas com 
que justifiqu~ a sua asserção ; que é principio 
que reconhece, que as maiorias devem 3er 
filhas de si mesmo, e não creaturas do governo; 
e como ha de enllío o governo ir contra esse 
principio qne reconhece? Julga emfim que 
estl\S forão as arguições mais graves qne se 
fizer:to ao governo na sessão de hontem. · · 

Conclue finalmente o ot•ador respondendo ao 
Sr. Calmou, qnando disse, que n!\o lhe parecia 
politico que se conservasse no ministería um 
individt10 que tinha vincu]os de parentesco com 
um desses revolucionarios do Rio Grande; e 
demonstrando, depois de fazer rnnitas obser
vações, que a dem issuo desse cidad&o por seme
lhantes motivas, e em tal occasião podia ar
ruinar o seu credito e reputaç!\o, po1· mais bem 
forn1ada que ella fosse; e tirar-se por esta 
fórma o credito a um cicfadão, é uma cousa 
muito melindrosa. • 

Pelas onze horas annnneia-se a cheg«da do 
Sr. ministro do imrerío na sala immediata, e 
sendo introduzido com as formalidades do es
tylo, l<1ma·o lugar competente. Passa JI_ lêr o 
relalorio da repartição do imperio, e depois o 
dos negocios estrangeiros; e concl11id11 a lei
tnra de ambos os relatorios pela meia hora 
depois do meio dia, retira-se o Sr. ministro com 

• as mesmns formalidades com qt1e entrará. 
Os rehtorios silo rernettidos ás commissões 

respectivas. 

Conlinúa a <liscussn.o aLtiada. 
O Sr. Oalmon observa que o Sr. ministro 

da justiça illaqueou uma das explícações pe
didas. Respondendo ás coarctadas do Sr. n1i-
11istro a \\lgnns lopicos do discnrso, na sessão 
antecedente, do Sr. Vasconcellos, diz que na 
qualidade de represenfanfo da nação deve 

.sustentar litteralmenle a constituição do im-
perio, gu;irdada em todc,s os seus princípios e em 
to~as as suas .conseqóencias; por isso res
peitava a quem se acha na cupula do edificio 
social, nem era sua intenção tocar-lhe; toda via 
observa que o Sr. ministro não negou um e 
ontro facto sobre que recahirão as censuras do 
Sr. Vasconcellos, is!o é, o confundi1·-se n'uma 
cxposiçlJ.o de principias a vontade irresponsavel 
com a responsavel, e que presidia esta vontade 
irresponsavel ás deliberações da responsavel; 
mas procurava o Sr. ministro rebater esta cen
sura feita pelo Sr. Vasconcellos, dizendo que 
a vontade irresponsavel exercendo o supremo 
poder com os ministros, necessariamente havia 
com partir com elles a gerencia dos negocios, 
allm de saber atê que ponto podia ousar sua 
confiança nos agentes da administração. O 
oratlor diz que esta coarctada na.o prova o que 

. deseja o Sr. ministro. Antes de entrar no 

dese_nvolvimento desta questão, julga dever dizer 
que o rninisterio ou vontades responsaveis, nos 
governos como o nosso, devem até mesmo por 
nec?.ssidade trabalhar cm certa distancia da von
tade irresponsavel: que tal é a pratica da In
glaterl'a e E~ladoil-U nit\os, e mesmo a da França 
antes do actua\ reinlldo ; esta influencia, pois, 
em Sl!a opinião, é utna coac~ão, causa damno 
ao serviço publico, ·e até env~lve o que se acha 
na cu pula do edificio social ~m pequenas cousas-, 
etc., etc.; que nµnca nos governos como o 
nosso a vontade irresponsavcl presidio á res
ponsave\ ; e se na França se tem alterado esta 
doutrina ha alguns annos para cá, deve-se isto 
a ser alli o chefe do poder executivo o príncipe 
mais habil que existe no mundo, que muito 
g,mhou na e,cola da adversidade, e unico emi
grado francei a qnem não cabe o dito de 
N,1paleão a todos os outro& :-elles nada apren· 
dêrão, 11ada esquecêrM. 

O orador passa a tratar dos negocios do Rio 
Grande, e principalmente da amnistíu, e a res
ponder aos argumentos do Sr. Limpo. Declara 
que vai trabr da questão da conveniencia da 
amnistia, Mo entrando na do direito em res
peito á posição do Sr. ministro. Entretanto que, 
como é duvidosa esta questão, dirá francamente, 
na qualidade de represenléfflte da nação, qu'l o . 
governo exorbitou ele st1i;is atlribuições (muitas 
apoiados), violando a grande lei do estado, qll~ 
a que marca as altt-ibuiç<Jes da regencia; deve 
portanto ser responsabilis~da, e então apre
~entará as raz(les qne teve, as circumstànc~as 
em que se achou p~rn dar um passo desta na
tureza. 

Quanto á conveniencia da amnistia, in
siste ainda nas razoes hontem apresentadas. 
Dii-que a iunnis!ia nao foi provocar uma de
fecção, dividir os facciosos pa1•a assim enfra• 
quecc\-os i pois que os facto3 pnblicos em os 
jornaes, e até testemunhas presenciaes asseverllo 
que quando chegára a amnistia, já Bento Ma
noel, arrependido de ler· sido, comparece na 
sedição, e não qnerenr1o a separaçtlo da ·pro
vincia, h:wia-se separado de Dento Gonçalves. 

O orndor passa a observar ao Sr. ministro 
que é manifesto engano julgar-se que, para 
ajuizar d:1 rebellill.o é mister achar-se no theatro 
della, como o Sr. ministro asseverára; o orador 
é de opinião totalmente oppos!a. 

O orador continuando a responder ao 
Sr. Limpo, diz que nll.o é passivei crêr ·que 
a am11istia fosse recrutar para .o partido da le
ga1idade alguns qt1e estavão com as armas na 
mrto e victoriosos. Persuade-se que por ontro 
lado nada ganhou o partido da ordem com 
semelhante medida, na qual corl'cebia o funesto 
agouro, uma especie de pregoeiro das futuras 
condescendencias. · 

Sobre a conservaçil.o na administraçao do 
actual ministrn da gnerra, no que fa11on ante
cede1llcmente, o orador obse;va que o Sr. nii-
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ni~tro da ju~tiça defendeu a seu collega, res
pe1ta1;tlo assim como elle., orador, o fizera, as 
sua_s mtenções ; e ~1zen<l_o que. não era a pri
meira v~z que nas d1scor<l1as c1v1s vêm-se irmaos 
contra 1rmaos, etc. O !1obr~ oradorjulga que 
ta) defeza pr?va de_ mais. Não consta riue no 
Rio de Janeiro baJa esta í.liscordia civil que 
apresente essas. od\os_ídades, elo. Appella para 
exem;>los da h1sto_r1a ácerca de irmaos, de pa
rentes· que em circumstancias identicas têm 
dad~ suas demissões, e para o que pralicára 
um 1llustre membro da camara por occasião 
em que um seu parente, mettido na revolta de 
M(nas, pedira a sua demissao ; comtudo não de
seJa o orador que a vontade irresponsavel 

. demjtt_a o ministr? da gue~ra, compromettendo 
. o n'.m1stro ; I;J~S qne o mrnistro por decoro se 

devia ler dem1tlldo, o que está persuadido que 
fará logo que fôr melhor aconselhado e co
nhecer a sua posiçl!.o ; quando conhec'er que 
na.o só compromette o seu irmão, mas a si 
m~smo, e, o que mais é, os interesses do 
pa1z. 

Depois de mais al~nmas explicações, o illustre 
d~putado conclue dizendo que júlga ter expen
d1d11 ~us pensamentos; e nll.o ter feito uma 
~ppos1ção" de. despeito mas sim fundada em jus
ti.ça; que rnnguem póde accusal-o de ambi-
01onar entrar na adniiuistraçi.\o ; pois, cliz elle, 
Sz uma longa viagem de mais de tres annos no 
mar tempestuoso da administração enjoei 0 

enjôo ainda cõntinúa. ' ' 

· Q Sr. Souza e Oliveira observa que o pri
meiro dever de qualquer autoridade, é estudar 
os seus regulamentos, e com maior obrigaclio o 
deveri~ fazer a administração suprema. Deseja 
que diga como a administração tem encarado 
os poderes_ que julga ter ; e esta declaraçil.o 
~ necessar1a para poder acamara formar um 
juízo exacto da sua marcha administrativa. 
. O orador observa mais que o ministro, posto 
que e!11 sua resposta fugi_sse aclarar esta questl!.o, 
todavia mostrou o set1 pensamento, quando disse 
-par~ aqu_elle~ para quem é duvidoso se o poder 
execuhvo podia dar uma amnistia a admi
nistraçllo sujeita-se á responsabilidade.-Por 
estas palavras elle, orador, está persuadido que 
o poder executivo julga-se actualmenle revestido 
de todas as attribuições que a consli!uiçllo 
lhe marca, o _or~d_or julga que a administraçao 
desde o seu prmc1p10 n!!.o professa esta doutrina, 
antes fem mostrado por despachos dados em 
requerimentos, na questão com o presidente de 
Pernamhucõ sobre nomeaçno de empregados 
da ~lfa~dega, que pensa o contrario, e que suas 
atlnbu1ções sãq c1rcumscriptas pela lei de 14 
de Junho de 1831. Entrando na materia u 
illu~tre deputado, ~.iz que a amnistia devia pro
_duz1r resultados contrarias aos que a adminis
tração te~e em vista, porque se o governo 
teve em vista uma defecção no partido faccioso 
porque não a concedeu reslricta ? ' 

Julgá mais o illustre 'deputado que se o Sr. 
mini,tro não justificou-se desta medida com os 
officios que leu do presidente Araujo Ribeiro, 
deve julgar com o mesmo presidente em seus 
officios posteriores onde mostra que errou 
quando pensava da rnuneira que indica nos 
seus primeiros offi"cios, confessando qne as me
didas conciliadoras fora.o improficuas. 

Sobre a idéa do Sr. Calmou da conservaçtto 
no ministerio do Sr. Lima, o illustre deputado 
concorda com o Sr. Calmon, que persuadia-se 
que o Sr. Lima nao partilha das opiniões de 
seu it·mao ; mas deseja que não se dê este pre
texto aos sediciosos. Lembra que o chefe dos 
rebeldes, irmão. do ministro da guerra, lançára 
mão <lesta posiç.'lo de seu irmão para dar força 
ao seu partido ; que nos periodicos da côrte 
se publicára um officio desse caudilho ao seu 
irmll.O, em que conclue: ~ Sabe V. Ex. muito 
bem qnaes stl.o meus sentimentos-sentimentos 
que se podem ajuizar dos actos que pratica ; 
qne esse caudilho blasona desses sentimentos, 
e de que seu irml!.o :i testa da ad~1inistraçil.o 
os appmva, o que elle orador não crê. Lembra 
mais que o governo nem ainda. demittio a esse 
chefe dos revolt~SQ.S do com mando de um corpoJ 
nem o mandou vir á côrte ; ordens que dev'eria 
dar em descm penha de seus deveres. 

Respondendo a alguns argumentos do Sr. mi
nistro da justiça, o illustre deputado diz que 
para satisfazer ao Sr. ministro que isto exigia, 
indicaria algnmns providencias que se podil\o 
dar para o Rio Grande; por exemplo, a desti
tuiçl!.o do commando do irml\o do aclual mi
nistro da guerra, ordem para vir á côrle. De
mais o illnstre deputado diz que consta qLie o 
marechal Sebastiao Barreto offerecêra-se ao 
governo para bater os rebeldes, qL1e não pre
cisava -senao de algtim armamento, e que o 
governo não fez esforço algum para satisfazer a 
este pedido. Finalmente o illustre deputado 

· ohserv:i que não sabia o estrrrlo das forças que 
havia.o no Rio Grande : quem as commandava 
em chefe, e que talvez desta falta de um chefe 
militar na provineia proceda o desRslt·oso 
successo que tivera.o as :primeiras IL-opas daqui 
destacadas, etc., e que emfim sua opiniil.o é 
que a marcha da administraçll.o tem sido muito 
pouco consentanea para chamar os rebeldes á 
ordem, e que assim fallando não pretende fazer 
côro com os que impulll.o á adrninistraçao actual 
sentimentos de sympalhia para com os revol
tosos, antes acreditava que seus erros nesta 
pa~te nascem de entendimento, na.o de vontade. 

O Sr. Vianna. diz que na.o desejára fallar 
nessa materia e tomar mais tempo á carnara, 
por estarem satisfeitos todos os seus desejos 
quando encetou a discussão sobre esta materia, 
nil.o querendo que passasse este topico sem 
discussão ; e que o Sr. ministro o satisfizera 
c01npletamente nas respostas que dera ás in- . 
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terpellações delle deputado j que, seu principal 
desejo era saber, quando dirigia.estas interpella
ções ao Sr. ministro, qual é a opinillo do go· 
verno sobre a lei de 14 de Julho de 1831, 
porque tem-se querido insinuar na populaç!l.o 
certas idéas que n!l.o crê que sejao elo governo. 

Observa que distinctos oradores o antecipárão 
nas respo~!as que convinha dar ao Sr. ministro; 
mas já que tomou a palavra fallai·á em factos 
ainda não.designados na camara. Lembra que 
hontem quando perguntâra a S. Ex. que bene
ficias ou até que ponto tinhAD chegado os bene· 
ficios da amnistia, e que personagens ligadas 
até então ª" partido ele Bento Gonçalves se 
tinha.o desligado delle em vi1-tude da amnistia e 
unido ao partido da legalidade, ouvio a S. Ex. 
citar o coronel Bento Manoel ; que porém el\e 
deputado pede permissão de dizer a S. Ex. que 
p;ilas folhas publicas deprehende o contrario, 
isto é, que o coronel Bento Manoel nll.o se 
desligcu dós revoltosos por causa da amnistia. 
O presidente Araujo Ribeiro foi para Porto 
Alegre em fins de Novembro ou princípios de 
Dezembt•o para tomar posse; mas os revol
tosos não tendo . mais pretextos para espaçar 
essa posse, resolvêrao a separaçao da província; 
o coronel Bento Manoel retirou-se delles por 

.. não querer· ãnnnir' ã éste projecto. 'A at'linifõlia" 
assignada aqui em 4 de Dezemb1·0 chegou aa 
Rio GL'onde no dia 19, o presidente AL'anjo 
Ribeiro, sem esperança de tomar posse em 
Pol'to Alegre, voltou ao Rio Grande com de
sígnio de vir para o Rio de Janeiro, sem saber 
da amnistia; o coronel Bento Manoel e alguns 
dept1lados da assembléa provincial se tinhao 
retirado para a campanl1a, ond11 o coronel reunia 
algumas forças, e dirigira-se a Bento Gonçalves 
no dia 31 : ora, á vista disto, como se póde 
attribuir a defecçl.\o do coronel Bento Manoel a 
effeitos da amnistia ? NIio se dirigirão as ca
maras do Rio Grande e S. José do Norte ao 
presidente Araujo Ribeiro, antes que soubessem 
da amnistia? Demais, quem sll.o os homens 
que se ligárão a Bento Manoel ? E' Silva 
Tavares, com quem o Sr. Araujo Ribeiro tinha 
ordem de n!\o se ligar para não desgostar a 
Bento Gonçalves, é o coronel Albano e outros, 
que até então por falta de.um ,centro tinhão-se 
conservado em silencio. ·Demais o Sr. ministro 
disse que o governo 'dando peso ás razões do 
seu delegado dêra amnistia ; e, exclamou o 
Sr. ministro, não devia o governo ter em consi
deraçil.o o que lhe representava o presidente da 
província ? No emtanto o governo nllo teve esta 
consideração com o seu delegado, quando lhe 
dirigio o officio pelo qual o Sr. Araujo Ribeiro 
pedia quw governo app1·ovasse muito explicita· 
mente. a sua conducla por nll.o tomar posse em 
Porto Alegre, e para que o autorisavão suas 
imtrucções : entretanto esta 11pprovaçno que o 
Sr. Araujo Ribeiro reclamava uão kouve; 
nenhuma resposta se d~ ao seu officio, que 

nem ao ·menos se ·deu á publicidade, e só 
appareceu no Jornal do Oommeroio que se 
lembrou de o imprimir: mas quero conceder 
que a amnistia fosse proveitosa, sem comtudo 
p~escindir de minha opinião que o governo 
violou a lei; parece que se a amnistia tinha 
por fim de, por via de um perdão, chamar ás 
bandeiras da legalidade os que estavão entre os 
revoltosos, nenhuma raz'lto havia para que o 
governo geral não tratasse igualmente bem 
áquelles que sempre sustentárao o partido da 
_legalidade. 

O illuslre deputado, p_ara mostrar que o go
verno não se tem portado. bem para com lodos 
que têm sustentado a legalidade no Rio Grande, 
lembra a maneir..i por que forão recebidos pelo 
ministro da guerra os militares emigrados : que 
muitos empregado;; da fazendi\ seguirão com o 
Sr. Braga para o Rio de Janeiro, aos quaes 
empregados pedia a justiça que se dessem 
alguns meios de subsistencia emquanto nao 
voltassem ; entretanto o ministro respectivo 
mandava-os retirar para aquella província ainda 
nl\o pacific~da, e assim abandonar, entregar a 
Bento Gonçalves aquelles que, por cansa da 
legalidade, se tinh!l.o compromcttido, O illustre 
deP,utado di7. que se isto não são sympalhias, 
não0 são condescencias: ·não sábe·o ·que seja. • 

Finalmente o illustre deputado trai á consi
de1·açl\o da camara o protesto que fizerao quatro 
deputados da assembléa provincial do Rio 
Grande, contra o que se pl'llticli.1·a naquella 
provincia no dia 23 de Janeiro, e quando já se 
sabia na côrte que nenhum cft'eilo linh:i pco
duzido a amnistia : entretanto o ·governo dá 
este despacho (lS). O oradot· julga que nllo era 
por semelhante modo que se devia responder a 
quatro representantes da província. 

Conclue dizendo que as medidas tomadas 
pelo governo em nada lêm conlrihuido para a 
pacificação do Rio Grande, e se não mostrão 
sympathia e atlenção para com Bento Gonçalves, 
o governo só o poderá explicar. 

O Sr. Ferreira. d.a Veiga principia por de-. 
fender a emenda que mandára á mesà a este 
período da resposta. Diz q\le nll.o. é ella inutil 
como parece a u~ illustre membro da com
missll.o, pois que a resposta nesta parte parece 
tornar dependente das proposições, que houvesse 
de fazer o ministro, a reforma ou alteraçao 
das nossas leis criminaes. Julga que nll.o_,é 
isto o que cunipre dizer á camara; que o voto 
de graças nesta parte estaria conforme nós 
paites onde, .como na antiga França, a inicia
tiva pertencia só ao ministerio ; II\ªS no nosso, 
onde a iniciativa directa é recusada ao roinis
terio, onde, além deste principio, existe a· · 
pratica constante segundo a qual a maior parte __ 
das propostas do _ministerio não são tomadas 
em consideraçllo, devo acamara dos deputados 
manifestar o seu voto ácerca da reíorm~ 
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· de nossa legislaçll.o criminal, que é:~eclamada 
por toda a populaçll.o brazileira ; o silencio, pois, 
da camara nllo póde convir nem á ·sua digni
dade, ao·seu dever. 

Passando á questl10 do Rio Grande, o illustre 
deputado diz, que sua opinino diverge da cnaior 
parle dos illustres parlamentares q1..e o prece
dêrão. Declara que .guardaria silencio se dous 

· illustre~ deputados não tivessem apresentado 
argumentos, tendentes a destruir n conveniencia 
de uma medida que julga fôra util, oppor!rma 
e necessaria ... (Muito rumO'I' nas galerias.) • 

O SR. PRESIDENTE: -O exemplo que acamara 
tem dado de attenção para com todos os seus 
membros deve servir a todos os espectadores.· 
Julgo que guardarão silencio e se conservaráõ 
como devem. 

NUMEROSAS VozES: -Apoiado 1 Apoiado! 
-O ·Sn. FERREIRA DA VEIGA continuando,,diz 

que não receia encarar a questão pelo lado im
pepular; acostumado a ari·ostrar a impop11Ja1·i
dade, acostumado a ser ás vezes popular, nunca 
se deixou levar por esta popularidade do dia, 
e se algumas vezes pareceu transigir com ella, 
transigia com as necessidades do seu pafa, mas 
'1Ull1la -fez côrte aos partidos, ao menos se_ 
marchou com um partido, foi por entender 
que a opinião que esse partido professav;1 · era 
a mais conveniente ao bem da patria. 

Entrando na materia diz que seu fim· não é 
justificar toda a marcha da adminisiração ácerca 
dos negocios do Rio Grande; mas unicamente 
11prcsentar a sua opinião sobre o nclo mais 
importante qui:, tem tido lugar sobre esses ne-

. ·gocios. Encára este acló (a amnistia) como im
pondo silencio ás leis ; que apenas deve ter 
lugar qúando tende a minorar·males, a poüpar 
sangue, a fraccionar as forças de utn pai·tido 
·contrario ; e que rarissimas vezes é um acto 
de clemencia, embora este titulo lhe dêm por 
parecer mais sympathico. Julga que não é este 
õ primeiro exemplo de se ter dado amnistia a 
partidos armados. Cita para exemplo os hu
guenotes de Fran~a,- que, estando com as 
armas na mo.o, recebêrão amnistia d.e reis 
francezes, não de reis victoriosos , não de 
Napolelios em todo o seu esplendor·de gloria, 
mas . de reis cuja autoridade um pouco va· 
cillava, não se · podendo objectar que taes 
amnistias "não produzirão effeilos, pois que 
fizerão parar a effusão de sangue humano, 
dérão lugar á reflexao, ele. ; cita ainda o 
exemplo que praticou o gQverno francez pàra 
'com os rebeldes do departamento de La Vendée, 
a amnistia concedida pelo imperador dos iran
cezes em todo o prestigio de sua gloria ; mas 
julga dever dizer que 11ao fôra só o imperador 
Napoleão que dera a amnistia aos ehouans e 
vendeanos armados; que tambem o directorio 
é a convenção, passado o regimen do terror, 
otl'erecêrao amnistia a esses departamentos que 

empunha vão· armas patricidas contra os exer
citas republicanos, ·e que se_ tinhão manchado 
já com toda a especie de horrores. O illustre 

· deputado continua dizendo que a razão mesmo 
m·ostra que a a1hnislia convém muito mais nei,te 
caso do que quando os partidos são vencidos, 
pois qne _então o que convém ao paiz é que as 
leis tenh&o seu intl!iro vigor, e se punão os cri
minosos ; mas em quanto o partido está t:om as 
armas na mão, a amnistia parece melhor ap
plicada, porque vai mel.ter a divisão nas fileiras 
inimigas, vai trazer ás fileiras da legalidade e 
da ordem aquelles que para sempre estarião 
separados dellas. Estando pois o Rio Grande na 
opiniãQ do illuslre deputado nastas circum
stancias, elle diz que no seu conceito a amnistia 
tinha sido conveniente, opportuna .e neces
saria. 

O illustre deputado passa a ex pôr o -estado dó 
Rio Grande quando occorrêl'ão os desastrosos 
acoutecimentos de 20 de Setembro. Diz que 
dous· partidos se disputavão o campo da influ
encia do paiz ; que o entllo presidente, o Sr. 
Braga, amado na província, se conservára com 
a maior circumspecçao, o que comtudo não 
obstára a que se achasse desarmado, ape~ar 

• dos meios que .Unha aonu·.ao11ste ºme.1,mo pai·ttdo., 
cujas ·intenções não lhe erão desconhecidas ; 
entretanto a sediç!lo levou tudo adiante do si, 
e o Sr. Braga, apesar de empregar todos os 
se,1s esforços para contei-a, nllo o pôde con• 
seguir; que o commandante das urmas, 11pezar 
de seu caracter, sua reconhecitla braVt1l'11, teve 
de relevar-se para a Cisplatina, possu ido. do 
terror que inspirnva a sediçllo • 

O illustre deputado passa depois a Cllp0r 
o estado .em que o Sr. At·aujo Ribeiro achou 
o Rio Grande, quando lá chegou. Dii que 
é reconhecido o caracter circumspecto do Sr. 
Ara11jo Ribeiro ; que no emtanto este senhor, 
depois de examinar bem os negocios da 
provincia, entendêra que nada mais restava 
por lançar mo.o, e já estava embarcado para· 
o Rio de Janeiro, quando chegou _o acto de 
amnistia que deu a legalidade, não só Bento 
Manoel, ·como as municipalidades, escriptores, 
e um exercito, pois que, ainda que Bento Manoel 
e algumas municipalidades antes da chegada 
da amnistia, tinhao manifestado sua adhesao 
ao presidente da legalidade, comtudo nao es
tavn.o baslante seguros com o esquecimento 
do que tinha.o feito ; e daqui provinhão ns va
cillações que o Sr. Araujo Ribeiro encontrou . 
em lodos os homens que, desejando tomar parte 
nos esquadrões da legalidade, receiavão· se do 
castigo, do estigma qne poderia recahir ~obre 
suas acções, a amnistia pois gara.-lhes um 
esquecimento de suàs faltas. - · · · 

O illustre deputado, depois de assim mostrar 
que a amnistia foi c_ouveniente, para mostrar 
que fc5i opportuna, lembra as circumstancias em 
que ella chegou ao Rio Grande, quando, o pre• 
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sidente já embarcado, ~li.o quebrar-se os vinculas 
que prendião aquella província ao imperio, 
pois que difficilmente se encontraria um homem 
nas circumstancias do Sr. Araujo Ribeiro que 
aceitasse a mi'ssão delicadissima de governal-a. 

Em resposta a alguns Srs. deputados, o orador 
diz qne esses c11amados cumprimentos (eitos 
á sediçll.O, forãO feitos pelo Sr. Araujo Ribe1ro, 
e elles provao a sua asserção, que nenhuma 
outra linha de conducta lhe restava. Nilo 

. deseja enumerar pessoas, e muitas que, envol
. vidas na sedição, são hoje defensores da legali-
dade; _achão-se nas filefras de Bento Manoel, 
nas camaras muicipaes, nos escriptores pu-

• blicos, muitos dos que tomárllo parte na sedição. 
Daqui pois deduz o illustre deputado que a 
amnistia tinha todas as condições que de tal 
acto se deve exigir: ella foi extremar os ho
mens que querião mais que a sediçilo de 20 de 
Setembro, daquelles que só a isto se limitavno. 

O illuslre deputado continuando, diz que 
mandar logo dnqui 800 ou 400 homens, nno 
julga que fosse fazer desapparecer os esquadrões 
da sediç!lo ; que Bento Manoel e Silva Tavares, 
com forças compostas de bravos rio-grandenses, 
tivera.o de ceder diante da torrente da sediç110; 
e por isso 300 ou 400 homens pouco acoslu-

·maJõs" ~qÜcl1c" genêi·ir- ãe guerra, ifofoleciclos 
pela paz, nilo podcrião servir sen:to para com
promelte1· alguns amigos da humanidade. 

Cunclue app1•ovanrlo o voto de g1•aça. Declara 
que lerá ainda de foliar se seus argumentos 
forem combalidos; por agorn, pelo que pertence 
á queslno da amnistia, . temia que a opinino de 
lllo illush·cs pnrlamentures, sobre a concessao 
deste 11c:to, sejn como uma bomba lunçQda nas 
forças da legalidade, onde existino muitos que 
passárao dos esgundrões da sediçno, e pensavao 
ter ~ido o seu delicio esquecido . 

Dada a llora, fica a discussão adiada. 

O Sa. PRESIDENTE marca pa1·a a ordem do 
.dia a mesma maleria dada, e levanta a sessao 
pelas duas horas d?l_ tarde. 

8 essão eJD · 1.G de Maio 

PRESIDENCIA DO SR. ARAUJO Llr.l'A 

Sulllll!ARio.-Expediente.-Ordem do dia.--Con
tinuação da discmsão da resposta á falla do 
tlirono. 

Feilà a chamada, depois das dez horas, e 
aberta a sessão logo que me achão presentes 
os Srs. deputados em numero legal, é lida e 
approvada a acta da antecedente. 

Comparecep1 80 Srs. deputad·os, faltando 
com causa participada os Srs. Barbosa Cor
deiro, Paranhos, Mello e Souza e Pacheco ; e 
sem participarem os Srs. Raphael de Carvalho, 
Vital, Albuquerque Cavalcanti, Cllnha Vas
concellos, Costa Machado, Veiga Pessoa, Ri-

;01101 

beiro Pessoa, Mello, Maciel Monteiro, Franz 
cisco do Rego, Peixoto de Albuquerque, Lui
Cavalcanti, Fontes, Tobias, Alvarenga Ferreira, 
Santa Barbara e Azevedo Brito. · 

EXPEDIENTE 

O SR. SECRETARIO BELISAIUO dá conta das se
guintes representações e requerimentos : 

1•. Da camara municipal da villa de S. 
Carlos, pedindo a revogação do art. 807 do 
codigo do processo.-A' commissllo de jllstiça 
criminal. 

2•. Da camnra municipal da villa de Ilú, pe
dindo a approvaçM dae estipulações que com
petem á as~embléa geral sobre a factura de 
uma estrada de ferro na província de S, Paulo. 
-A' commiss!lo a que estó. affeclo este ne
gocio. 

8•. De alguns estudantes do curso jurídico 
de S. Paulo, pedindo fazer aclo das materias 
do 2º anno quando o fizerem os matriculados 
no dito anno.-A' commissão de instn1cçilo 
publica. 

Lê-se e approvâ-se o seguinte requerimento : 

« A commisslio de justiça civil para in
lerp6i- o seu pái·eeer sobre o ffiquerimenlo ·de· 
Luiz de Santa Anna Gomes, em qne se queixa 
de dive!'sos julgamentos na causa em que con
tende com Mal'ia do Carmo Oliveira; e requer 
se peça ao ·governo os papeis a·que o suppli
cante se refere, cxisten tes na secretaria de 
estado dos negocios da justiça. 

u Paço da cnmara dos deputados, 20 de 
Outubro de 1885.- Oliveira.- Pinto Ohi
chorro. » 

Lêm-se e ficão adiados, por se pedir a pa
lavra, os seguintes pareceres das commissões 
de commercio, e s• de fazenda : 

« David J uvet propõe fazer povoar o ter
reno que medêa entre o cabo Norte na boca 
septentrional do Amazonas, e l\facapá, peele, 
que al!i lhe sejilo concedidas quarenta leguas 
quadradas de terras devolutas ; que sej!\o livres 
dos direitos de importação os utensis de la
vonra, e fabricas qne houver mister para o es
tabelecimento dos emigrados naquelle teni
torio : que nos dez primeiros annos do e1;3tabe
lecimento da nova colonia sejilo os emigrados 
isentos de pagamento do dizimo de suas 
producções agricolas, e manufactureil'lls, e de 
criaçãô de gados : que dentro nestes dez annos 

· nno sejlío os colonos sujeitos ao serviço militar, 
tanto da 1• linha, como das g1Ja1·das nacionaes. 

« A commissão de commercio, ag1·icult.ura, e 
fabricas, julgaria conveniente ouvir o governo 
para então dai; o seu parecer. CGrno porém pelo 
§ Õº do art. 11 da constituiçno reformada, com
pete ás assemliléas provinciaes cumulativa
mente com o governo, e assembléa geral pro. 

a 
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mover o estabelecimento de colonias ; pa
rece-lhe que esta proposiçao deve reverter ao 
governo, para que, achando-a admissível, pro
ceda conforme permittem suns faculdades, e 
em .tempo o poder legislntivo lhe possa dis
tribuir as suas graças como lhe parece j~stor. 

« Paço da camara dos deputados, aos 19 de 
Outubro de 1836.-A.ntonio João de Lessa.
Benw de Oliveira Braga,,-J. À.. de Lemoa. » 

« Manoel lgnacio de Figueiredo Jayme, ma· 
triculado no õº anno de medio.ina, munido de 

· honrosos documentos passados pelos Jentes"da 
escola desta côrte, pede á assembléa geral, que 
lhe conceda uma pensão annual dP. 600$ para 
ir a Pariz aperfeiçoar-se na arte. A s~ com
missão de fazenda crê, que esta pretençl!o por 
ora não tem lugar; mas, que depois_ de .con
cluir o estudante os seus estudos poder-se
lhe,ha conceder o que requer, na fól'ma do 
art, 30 da lei ela creação das escolas medicas, 
e por isso é de parecer, que se remetia o re
querimento ao governo, para lhe dar o compe
tente destino. 

rc Paço da camara dos depatados, 14 de Ou-
• tubro de 1.sa~weL.-~ ·.,.... 

.Alvares Machada. - Fernandes '.lb?'l'68, ,, 

ORDEM DO DIA 

l'IESPOSTA A1 FALLA. DO THRONO 

Conlinúa a discussllo da resposta· á fülla do 
throno: 

O Sr. Cornelio França. enceta a discussão 
começando a declarai· que está persuadido que 
nesta legislatura seria escusado responderá falla 
do throno, o que será tempo perdido, todo 
quanto se gastasse nesta discussão ; mas como 
a camara tem assentado em responder á falla 
do throno, e o mesmo Sr. ministro da justiça 
disse que bom er;i. que houvesse uma discussão 
a tal respeito, elle, deputado, a tem estimado, 
porque todas essas discussões t~m estado muito 

. brilhp.ntes, e por ellas se ha conhecido qual 
.-tem sido a conducta do ministerio, Depois de 
outras observações, principia o orador a tratar 
.da questão sobre o Rio Grande do Sul, e a dh:et· 
que passa a ver quaes forão as providencias que 
o governo deu para aquella província : tratará 

-pois da amnistia, porque lhe pnrece que foi a 
unica providencia que deu o minis!erio, não 
fallando em outras pequenas provideucias ; dirá. 
pois ao Sr. ministro da justiça, que o governo 

· em concedei• uma amnistia â província do Rio 
Grande do Sul, praticou uml\ cousa para a qual 
não estava_ autorisado, f.!SOU de um.1 attribuição 
que.não tinha; e nll.o sabe como se possa con
ceber que o governo tenha essa autoridade ; o 
que o governo tem feito, no entender delle de-

. pu~do, é mostrar. a vontade de transgredir a 
lei da regencia ; que até se diz que o governo 

quer dissolver a camara dos deputados ; mas 
ainda que elle o. queira o não póde fazer. Já um 
Sr. deputado peln província de Minas Geraes, 
em um eloquente e brilhante discurso, disse 
que se espalharão boatos a esse respeito, e que 
já se linha escripto para a provinr.ia de Minas, 
não _declarando ·comtudo quem fôra que es• 
cre'vera, nei:_n a quem foi dirigida a carta. 

Continuando a fazer outras observações, diz 
que se o governo tentasse dissolver a camai·a dos 
deputados, seria um dia verdadeiramente na
cional esse em que se apt-esentasse aqui um 
decreto da dissolução, porque está certo que não 
havel'ia um só deputado que obedecesse a um 
acto Ili.o íllegal. 

O orador prosegue .fallando conlra o minis
terio, e diz .que todos os ministerios que têm 
passado, com pequenas excepç0es, n!lo têm tra
tado senão de infringir l!S leis, pretextando 
sempre para seus actos o salus populi, e cotu 
isto transgredindo a lei ; que não estando final
mente o governo aulorisado para dar esse de
creto de amnistia, infringio 1Jma lei, e deve ser 
chámado á respons&bilidade. Que trata tambem 
do facto sobi-e o ministro da guerra, porque crê 
que ainda nil.o appareceu nesta camara um de-

-·cn,ic;--d-e-dt'miss&e àesss --&l'.linis.1.i,c,..;-,.qJl.lL..!2_ 
Sr. Calmon, em outi·a sessao, disse que lhe 
parecia muito impolitico o estar no minislerio 
da guerra um individuo que se achava ligado; 
pelos laços de parentesco, com um revoltoso 
da província do Rio Grande do Snl ; que pois .o 
actual ministro da gur.•rra, ou ha de ir contra os 
interesses da naçno, ou contra o seu sangue ; e· 
daqui conclue o orado1· qne elle nao deve per
sistir no minislerio, e nisto concorda com o. 
opinião do Sr. Souza e Oliveira, de que a_con
servaçllo de tal in<livh.luo no mínisterio é dar 
armas aos facciosos do Rio Grande._Pelo que 
vai ve11dõ, e em vista do que se tem dito, lhe 
parece que este ministerio não tem apoio nesta 
camara, e se acaso queremos ver acabadas essas 
revoluções, não digo do Pará, rnas do Rio 
Grande do .Sul, deve haver uma. mudança de 
ministerio. Tambem se diz que cartas do Rio 
Grande forno dirigidas a pessoas da adminis
tração ; que pessoas houverão que, interessadas 
no bem daquella província, contárão ao governo 
qual era o seu estado, e os meios que se deverião 
empregai· para pacifical-o, e que o governo a 
nada attendeu. . 

Continuando o illuatre 01·0.dor a analysar'; e a 
estranhar factos que diz prnlicados pelo governo, 
trata sobre a morte-de Pinto Madeira, e pergunta 
que contas tem dado o governo a esta camara 
sobre esse facto : se acaso já maudou responsa
bilisnr o presi<lenle do Ceai·á. Tnmbem diz que 
não sabe quaes forll.o as razoes porque o go· 
verno mandou sahir pnra f6ra do Rio de Ja-

1 
neiro a.um individüo chamado La-Fuente; que 

. se diz por ahi, que fôra porque bolou luminarías 
pelos annos da ptfoceza a Sra. D. Januaria, ele. 
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T0ca igualmente na creaçllo de um corpo de 
urbanos, sendo de opinião que o governo n!\O 
estava aulorisndo para tal ; e sobre a medida 
que se toma de remetter urna força da gnarda 
nacional para. o Rio Grande do Sul, a desap
prova altamente, e lhe parece que deveria ir 
antes para aquella provinda o corpo de perma
n entcs ••• 

U,1 SR. DEPUTADO: - E' contra a lei. 

. O Sn. CoRNELro :-••• e declara em fim que 
com semelhante adminislt'açãO o Rio Grande 
do Sul nno s0cega. 

Ri:sponde ás reflexões elo Sr .. Ferreira da 
Veiga, quando declaron que as amnislius antes se 
deverillo dar áquelles que se ,,chavão com as 
armas. nas m!l.os; sendo de parecer, e!ltl de
putado, que em tal estado nno se devem dar 
amnistias, e conclue -finalmente, dizendo qlle 
ha de votar pela resposta á falla do throno, por 
que está o mais bem redigida, e não era pos
sível redigil-a melhor ; que }1a rle votar contra 
a emenda do Sr. Ferreira da Veiga, e contra 
todas as emendas qne possão apparecer. 

O Sr. Rodrigues Torres sustent:i e defende o 
topico da respo~ta, e opina co11trn a emenda rio 

'"'Sl,:·-i~etT·utm au-~.r,-·p,-,r-jL1~!-n cles~cs .. 
saria. Entre muitas reílcxoe.~ qne pl'Orl11i, 
observa, que é preciso que o governo nos venha 
dizer com que marliclns cllc prcteudc i:,nlvnr o 
Brnzil, que nos diga quues sl\O n~ s1ms ncccssi
sirlntles, porque u cnmnrri dos dcpulndos hn do 
annuit· a ollns sendo jtJStus, pois que qtter n 
irnl vaçno do paiz, 

Disco1·1·e sobre n nmnislin para o Rio G1•n111lo 
do Sul, e é ele parecer (]tW esta mediria 
n!l.o produzio os rest1ltndos qne se tê111 dilo, 
nem podiaproduzir os bene!icios que os sens 
defenijores têm incnlcndo, Conclue vc,tando 
pelo to pico da resposta tal e qual se acha. 
. O Sr. Henriques de Iteze11de approva o acto 
da amnistia concedida pelo governo, concorda 
com o metbodo seguido na França da vontade 
irresponsavel assistir ás conferencias dos mi
nistros, e conclue, depois de responder a varias 
interpellaçqes que se fizerão ao governo, vo
tando pelo topico da •resposta, .e emenda do 
Sr._Ferreira da Veiga. 

O Sr. Figueira, de Mello,, depois de algumas 
observações sobre a illegalidade da concessão 
da amnistia, passa a responde!' ao discurso do 
Sr. Ferreira da Veiga da sessa.o anterior. Diz a 
este respeito que a amnistia é impolitica, pois. 
que vai dar ao povo brnzileiro um exemplo que 
se transigia com revoltosos, para cuja repressllo 
deve o go_verno empreg:ir todos os meios; que 
foi inutil e iuoppo1·tuna pelas razões já pond11-
raclas na camara. Observa que não qnadravfio 
os exemplos citados pelo Sr. Ferreira da Veiga, 
das amnistias con<redidas pelo directorio e con
vençllo nacional de França, que esta tomou me-

elidas precedentes p:1.ra que a amnistia fosse 
aceiln, e demais concedeu a amnistia debaixo 
da condiçao de que dentro de certo tempo os 
revoltosos largassem as armas, e · a do Rio · 
Grande foi concedida sem condição alguma. 

Impugna a opinino do Sr. Ferreira da Veiga 
que .iulgava qne 300 r1 400 homens mandados 
elo Rio de Janeiro logo ás primeiras notícias 
da revolta, nada füriM, · pois que persuade-se 
que, Rinda mesmo quando o governo amnis
tiasse, podia mostrar c.om essa força aos re
beldes que, ainda que os perdoava, tinha forças 
para se fazer obedecer. Depois de outras con
sideraçõe5, diz que o governo nllo devia mandar 
a gllarda nacional da côrte tendo a gL1arda mu
nicipal de permaucntes. Deseja que o Sr. Fer
reira da Veiga cledare quaes os actos rlo go
verno relativos ao Rio Gmnde, que este Sr. de
putaria não upprova, come dissera na anterior 
sessão. 

Passa a fazer al~urnas censmas ao go
verno pela maneira porque se tem havido para 
com a imprensn : e nola a esle respeito os 11r
tigos ,111e vêm no Cm·reio QOicial contra a li
l.Hn·tlnclu dn impronsn. A1,crcscenla que parece-. 
lho ler o governo odio .\s insli111ições liberaes, 

,que osl11 oclio pnl'N!O cf\,101,)rJ/Jr·~C :í gtll\rda na
cionnl da r.6rlc, q110 q11c1· rnnnuur parn o Rio 
(,1•11/ll]O co111 pl'l·i'e1·c11r.in nos prrnrnncnles. 
Su/11•u islo th:s1•j,1 q110 o SI'. minisll·o lhe dip:a 
l'orq110 trm1hom nno s,, escolhe ~ente tln gunrda 
11ndor1;1l <111 /\l'lill1nl'i11, qnando desta nl'ma 
(a111he111 ~o prncisn no Rio Gn111de. 

Q111111lo n comcrvoçl\o do Sr. Lima no minis
lcl'io d11 mwr1·11, nccro,µenla ás rc!lexõcs já feitas 
11 lal 1•cspeilo, q11c pnrn prova do qnno incon
venic•ntc e impolilicn 6 esta conscrvnçrto, existe 
o focto dos 80 l10rncns tln twpa que dnqui foi., 
qne ~e pnssnrno para as tropas coinmandndas 
pelo major Lima, que lhes lembrou que era 
irmao do ministro da guerra, que elles estavão 

,enganados, etc., etc. 

O illustre clepntarlo, continuando, diz que o 
ministerio, além de ter infringido a lei consti
tncional da regencia e ria liberdade de imprensa, 
infringia a do recrutamento u respeito elas gra
iificaçoes aos voluntarios , e demai~ prohibindo 
se aceitassem volunlarios depois do termo fixado 
pelo governo, etc. ; ainda que concordava que o 
míni,tro devia mandar proceder a recruta
mento depois do termo fixado para receber vo
lunturios, todavia nao devia deixar de receber 

· volun!arios. Finalmente censura as nom·eações 
de ·empregados inbabeis pela repartiçao de ra~ 
zenda, e traz por exemplo o que foi nomeado 
para guarda-m6r da alfandega do Ceará. E con
clue dizendo que se o throno se queixa na sua 
falla de que as nossas instit11iç.ões vacillão, o ci
dadão honesto vive receioso, etc., é porque hoje 
nllo governa a lei no Beazil ; e por isso elle 
deputado não presta seu apoiõ a um 111inisterio 
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infraclor das leis, e qlle só se dirige por seus 
caprichos. 

O Sr, Vasconcellos dá algumas explicações 
ás palavras ·µor elle ditas, que forão mal inter
pretadas pelo Sr. ministro da justíça. Diz que 
nenhum homem pondo a ml'io em suaconsciencia 
podia prestar apoio a uma administra<,ão que não 
~stá eiu harmonia com o espirito coristitncional ; 
respondendo ao discurso do Sr. ministro da 
justiça .sobre ser a vontade responsa vel presidida 
pela irresponsavel, rara saber até que ponto 
deve põr na administração sua confiança, diz 
que muitos meios ha para a vontade irrespon• 
savel saber se o ministerio m;ircha em apoio 
com os princípios proclamados sem ser este. 

E' i11exacto o dizer o Sr. ministro que elle de
putado fizera amarga censura á vontade irres
ponsavel, antes julga qne o Sr; ministro é que 
fizera essá.· amarga censura qllando consente 
que essa vontade se mova fóra da · esphera da 
acçno que lhe é marcada na lei fundamental do 
estado ; por isso que se confunde com essa 
vontade irresponsa\'el; e pot·que entende que 
n::to é passivei o regímen representativo ·sem 
que se apugue toda a diITercnçn entre vontade 
<lllli.ponsavel e irrespons.·uiel. , • . .. ... 

Continua c.lizcndo que suas expressões a tal 
respeito sendo respeiloens nno podem set· es
tranhadas, quando em outrus nssumbl '.•ns up
parecem reflexões muito mais viole11l1~. Lcmht•a 
por isso o que disscm lord Bt•ouglrnm nn In
glaterra :-0 rei no.o seg11e 110s debates ele SCllS 
ministros ;- e o que disscrl\o Cnrlcs D11pin e 
seu it'mno :-Vcnhao parn a f<'mnça estes estylos, 
A' vista disto o illnstre Ol'uclol' julga que pedir 
que o governo do Brnzil seja co nsli tuido se• 
gundo a sua indole, não é censurar a vontade 
irresponsnvel. Lembra mais o que riissem o 
mesino Dupin quando se formára o ultimo mi
nisterio de °França_ em 1834, que julgava dever 

- dissolver-se esse ministerio por ter um presi
dente nominal. O illustre deputado julga que 
no Brazil, onde se preconisao.p1·ogresso (systema 
que não póde comprehender) · deve-se admittir 
estes exemplos, que podem assegurar a nossa 
liberdade, e que haja um governo verdadeira
mente responsavel que possa ser a egide da 
grande prerogativa da vontade. irresponsavel. 

O illustre deputado declara que fará opposição, 
ta.o energica como comedida e decente ao go
verno, emquanlo elle na.o se organisar parla
mentarmente ; e passa a repetir os mesmos ar
gumentos de que fizera mcnçll.o no seu primeiro 
discurso, para mostrar que os males de que se 
queixa a falla do throno provinhão desta con
fusil.o de vontades. Pede aos membros da casa 
que confrontem a proclamaçao de 24 de Ou
.tubro de 183.5 com o relatorio do Sr. ministro 
da justiça, e digão se a penna que escreveu tão 
perfi;ito relatorio podia, sem encantamento, re
ferendar essa proclâmação: Julga qu.e tambern 

desse encantamentó prov~io o convite de livrar 
o catholico brazileiro da obediencia ao santo 
padre, a interpretaçilo da lei da imprensa, a 
.amnistia, etc., etc. Observa que o Brazil pede 
em altas vozes a paz ; qL1e os cidadãos pacíficos, 
vendo as scenas ensanguentadas do Pará e Rio 
Grande, lembrando-se dos dias de Julho e Ou
tubro de 1831 na côrte, etc., etc., entregão-se 
nas mãos do governo, e é essa, em sua opinião, 
a principal causa que obrigou ao governo a en
lregar-se á política do medo e do instincto ; 
pois que e1le orador nil.o sabe quem préga a 
desobediencia as autoridades, quem procura 
insinuar ás províncias o espirita de indepen
dencia. 

O nobre orador passa a unalysar a medida 
tomada pelo governo sobre a liberdade da im
prensa, e a este respeito diz que, lendo· esse 
decreto do governo, occorre-lhe que·Demos
lhenes dissera aos athenienses, que nil.O jul
gassem as caL1sas publicas como as particulares; 
que nllo se esquecessem nunca nestas decisões 
do gcnio de Athenas, e que nssim nno decidiriao 
causa alguma que nllo fosse digna Je A lhenas. 
A mesm1i supplica elle fan\ ao governo do 
Brnzil, perlindo-!he que deslct·t·c p~ra longe de 
-si•o·espirito rabumkt,,c.t!llt'll'ltJ.> tcnhn do, olec.irli,i; •.• 
ns causas pu1Jlicus, se l'ccoi·dc do gc11io do Brnzil, 
pnru scua actos sct•otn dignoft dn Brn¼il. 

Q,mnlo i1 mnnislia, rcspornlo uo Sr. Fet·rcira 
da Vllig11 quo nno duvitlu do que, se uinn pe· 
qncn11 fr11cço.o elo p/Jvo dcsvnirndn tomitt· us 
Ul'Lnt1s scrn 11llnh11m fim politico, um governo 
subia, npl·ovoitnmlo-sc uo cstttLlo de cousas, e 
desenvolvendo tocl11s as suíls forças, possa, para 
ponpnt· elfüsno de snngne, amnistiar os crimi
no~os, mas criminosos que rlepuzernm as armas 
cm certo espaço de tempo, porque nisto inte· 
rcssno a politica e a lrnmunidade ; mas vê que 
n:lo se concedeu a amnistia ao Rio Grande 
nestas circamstancias ; antes .o governo não 
desenvolveu força; que sabe, como disse o 
Sr. ministro, que ha alli um plano de separação 
da pro\lÍncia: o que mesmo mostra-se pelo ma
nifesto dos rebeldes, onde não erào os vexames 
·do presidente deposto, que fizera levantar o es
tandarte da rebellião ; e é nestas circumstanci:i.s 
que o governo lhes manda uma amnistia. 
Observa qc1e o governo assim praticando acari· 
ciava a esse p,1rtido , e qt1e fez que el!e mais se 
declarasse animado contra o governo condes
cendente. O illustre orador pergunta se, como 
disse o Sr. Ferreira da Veiga, a nmnislia tinha 
por fim metter a divistto nas fileiras inimigns, 
fraccionar o partido rebelde, porque nilo a con
cedeu o governo ao Pará, que em igliaes cir
cumstancias estava? NIio haveri!lo nas fileiras 
dos rebeldes do Pará homens que, apeiar de 
terem entrado na rebellião, comtudo não pro
fessassem de coração a causa da rebelliao ? 

Quanto ao grande argamento do ministerio, 
isto é, de perg•mtar á opposi9ão que havia o 
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governo fazer, elle deputado dirá que no.o é a 
opposição que ha de guiar o governo ; ma~ que 
o governo tem um meio de salvar o Brazil, 
consta elle em o governo ter fé em nossas ins-
tituições. · 

Finalmente o illustre deputado observ_a 
que. o mesmo Sr. ministro da justiça dizendo 
que nas guerras civis, não havendo pai por filho, 
nem filho por. pa~ não desconhecendo a cir
curnspecção e serviços do Sr. Araujo Ribeiro, 
com tudo não era suá opinião que elle fosse no-

. meado presidente do Rio Grande ; julga que, se 
foi pelas relações que o Sr. Araujo Ribeiro alli 
conserva, que o nomeárão, commettell-se tim 
erro ; julgando-se. que por ser parente do chefe 
dos revoltosos, podia chamar a este chefe á lei ; 
porque elle deputado não conhece maior obsta
cnlo para este fim. Quanto á separaç:lo de Bento 
Manoel e Dento Gonçalves, persuade-se que a 
amnistia não foi quem os separou, porque elles 
ni1o podião unir-se por muito tempo. O orador 
conclne observando sobre a impolitica conser
va~·M do Sr. Lima no ministerio da guerra, que 
JJ!!.o sabe se a repulaçno de Lll11 ministro em ser 
demitlido vale a r:Hnsa publica, quando aliás 
outro ministro, o Sr. Alves Dranco,jú foi demit
tidô ~mn que por ~so-soffresse a sua reputaçio. 

O Sr. Calmon faz algumas reflexões sobre a 
opinill.O do il lustre orador de Minas a respeito 
das deliberações ministeriaes seJ"em feitas a 
alguma distancia da vontade irresponsavel. 
Julga que esses debates, e,ses actos -- prepara
torios, etc., devem ser feitos rom indepcndencia, 
e serem depois submettidos ao poder irrespon
savel ; que tal é a marcha fündada na índole 
do governo representativo ; e que n11o é seguidll 
pelo nosso governo, pois que julga que nada se 
fa·z a pequena distancia da vontade irrespon
savel. O nobre deputado diz que na antiga 
administraçno, nas conferencias ministeriues, 
nas deliberações preparatorias, etc., o poder ir
responsavel núnca intervinha, ao menos foi isto 
o qne succedeu no ministerio de que elle de
putado fez parte. Passa a responder ao Sr. Fer
reira da Veiga e diz qtie nno ha analogia algo ma 
entre ás amnistias. concedidas pelos reis fran
ceze!" aos lrnguenotes com a que se concedeu ao 
Rio Grande; que nunca essas amnistias se derau 
sem que se soubesse que serião aceitas ; e qnasi 
sempre e!lns acomp11nh11vão as treguas, e 
quando os partidos estavno fatigados. A rcs-
1icito ria nmnistiu dada nos chouans, o dire
c!ol'Ío frnnccr. qimndo ns amnistiou contava com 
exercitas victoriosos. 

Observa que assim como entre as nnções nno 
se faz uma guerra vantajosa, sem que se esteja 
apparelhado para a guerra, assim entre as fac
ções de um esb:ido as amnistias ntto podem ser 
bem aceitas, sem que o poder que as offerece 
mostre que tem de seu lado meios de sujeitar o 
partido faccioso se por ventura escameces~e 

desta generosidade. O Rio Grande nno estando 
nas circurnstancias de receber a amnistia, fôra . 
de desejar que o governo não aventurasse uma 
medida cujo rnáo exilo importa-llie um des
douro. 

Responde ao Sr. Ferreira da Veiga, e 
diz que nfio foi a amnistia dada por Napoleão 
que pacificou a Vendée, para isto muito con, 
correràO as qualidades pessoae~ do general Ln
marque que puderão mais que as promessas do 
imperador : demais jnlga que o nosso governo 
nl!o está no caso rle Napoleão, nem o Rio 
Grande no da Vendée. Accrescenta que não se 
mandou para o Rio Grande um general La
marque, mas a um filho daquella provincia. 
Declara por esta occasião que é avesso á po
lítica e systema até agora seguido de se manda!:' 
em todos os casos para as províncias lllhos seus 
para adm inisf.ral-as. Não julgando taes nomea
ções nem políticas nem vantajosas em temoos 
ordinarios, muito impoliticas e perigosas as jul
gava em tempos calamitosos ; e por isso estava 
persuadido que o Sr. Araujo Ribeiro poderia 
fa1.er maiores serviços á província se nella não 
tivesse nascido ; assim como maiores serviços 
prestaria o Sr. Braga se tambem não fosse n~
tnral do Rio Grande, •. Q,nde era Cl)$adoJ CQ~_ •• 
relações de parentes, etc. Lembra que o_ 
Sr. Araujo Ribeiro tem seu pai preso em Porto 
Alegre ; que a sua posição é bern nielindrosa, e 
elle orador nao sabe se este senhor obrou 
como Coriolano em Roma, ou como Jacques VI 
da Escocia ; lamenta o embaraço em que se 
acha, embaraço devido á qualidade accidental 
de ser filho da província, e ter nelln relações. 

Observa mais rg1e a amnistia não foi oppor
tunn nem util, nem a ella se deve a defecção 
de Bento Manoel, a elas camaras nmnicipaes e 
escri ptores, etc., pois que um partido poli!ico 
formado em circumstancias extraordioal'ias 
póde conservar-se por rnllito tempo sem frac
cionar-se. Sobre_ a conservaç!lO do Sr. Lima 
no ministerio da guerra, lembra qt1e no passado 
governo houve um homem corajoso que per
guntou ao imperador D. Pedro I :- Tanta im
portancia dá V. M. Imperial a F. (um dos seus 
validos) que queira o pôr em urna concha da 
balança, e na outra o imperio do Brazil? Quer 
perder o imperio em consideração a F. ?-Elle 
deplltndo pois quizerà que houvesse um con
selheiro da corôa corajoso que fizesse a mesrn:1 
questno ao poder irresponsavel ácr.rcn do actnal 
ministro <la guerra ; que lhe pergt111lasse, se por 
vcntm·a, n/lo a provincin do Rio Gt•an<le, mns a 
rlignidocle do irnperio em gernl, o um,su do 
Brnzil pesava menos que n conservnç!lo do 
actunl ministro da guerra. 

Cone! ue o illustre orador dizendo que toca . 
nesta materia, nilo por que tenha algum motivo 
on interesse em fazer opposição neste cr,so, 
mas por lhe pesar na sua cor.isciencia. 
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Tendo dado a hora, o Sr. presidente declara 
adiada a discussa.o, dá para a · ordem do 'dia a 
mesma matcria, e levanta a sessão pelas duas 
horas da tarde. 

Sessão elll 1.'>' de Maio 

. PRESlDJ-:NCIA DO SR, ARAUJO LIMA 

SuirnARio.-Expediente.-Ordcm do dia.
Discussão da re_sposta á jalla do th1·ono. 

A's dez l1oras, feita a chamada, depois de se 
. ncbarem em numero legal os Srs. deputados, o 
Sr. · presidente declara aberta a sessão : lida 
a acta da antecedente, e posta em dismssllo, é 
approvada. 

Faltão com causa participarta os Srs. Lima e 
Silva, Costa Miranda, Barbosa Cordeiro, For
tuna, Mello e Souzll, Pacheco e Paranhos ; e 
sem participaç11o os Srs. Raphael de Carvalho, 
Vital, Souza Martins, Cunha Vasconce1Jog, Costa 
Machado, Veiga Pessoa, Viisconcellos Pessoa, 
Mello, Maciel Monteiro, Fráncisco do Rego, 

· Peixl1to de Albuqaerqne, Lui-l Cava!canti, 
Fontes, Alcibiades, Alvarenga Ferreira, Co-
1·umbá e Santa Barbara. 

EXI'EDIEN1'E 

O Sa. SECRETAmo dando conta do expediente 
lê um t,fücio do ministro da guerra remet
tendo o decreto de 10 do corrente, pelo qnal se 
concede a Anna Senhorinha do Sacramento, e 
outras, o soldo qne vencia seu irmM e tio 
Antonio Vieira Cavalcanti, tenente rle 1" linha, 
1111e fallecen na campanha contra o rebelde 
Pinto Madeira. e sens sequazes na província elo 
Ceará.-A' conimissa.o de pensões e ordenados. 

Outro do ministro da fazenda. participando, 
· que o governo entende- n!IO poder deferir sem 

previa medida legislativa o requerimento da 
marqueza de S. Amaro, que pede se lhe passe 
alvará de pensão de 600$ concedida pelo 
alvarâ de lembrança de 30 de Setembro de 
;1820.-A' 3• comrnissão de fazenda. 

Outro do secretario do senado, enviando 
duas proposições do mesmo senado ; uma con
cedendo aos ministros· de estado interinamente a 
gratificaç!l.O annual de 2:400$, emquanto se 
não der nova fórma ao ministerio ; outra sobre 
&s viuvas, orph!!.os menores de 18 annos dos 
officines mortos antes de completarem 20 annos 
de serviço, vindo esta ultima acompanhada dos 
documentos qne ,a molivárão.-A imprimi
rem-se. 

Outro do tutpr de S. M. Imperial, enviando 
as contas do anno financeiro.-A' commissao 
respectiva. 

Faz-se menção de uma felicitação qa camar 

municipal da villa de S. Miguel de Arêas, da 
província de S. Paulo, pela installaçil.o da 
assembléa.-,E' recebida com· especiul agrado. 

Entl'a em discussàO ii parecer da commissilo 
de -constituição sobre a accnsaçàó dirigida 
contra o Sr. Dr. José de Araujo Ribeiro, pre
sidente do Rto Grande, por tres cidadàos, que 
se dizem presidente, e secretarias da assemhléa 
provincial, e é o seguinte parecer : 

,, Foi presente á commiss!l.o de constituiça.o 
uma represen!aç!lo assignada por tres cidada.os, 
que se dizem presidente e secretarias da assem
bléa legislativa da província do Rio Grande do 
Sul, e enderessada a esta angt1sta camara em 
nome da mesma ass":mbléa, com o it1luit.o de 
denunciar, e accusar ao presidente da referida~ 
província, o Sr. Dr. José de Araujo Ribeiro, 
como incurso no art. 138 do codigo criminal, 
por haver tomado a· posse do cargo, que 
occupa, perante a camara municipal da ci
dade do Rio Grande, e nll.o perante a mesma 
ass,.;mbléa, como determina a lei de 3 de 
Outnbro de 1834. 

,i A commissa.o, tendo de interpôr o seu pa- · 
r.ecer sobre se1nelhante rcprcsentaçllo, nt\o póde 
deixar de notar a grnnde illi,is1tl'l', e cegueira, 
ou antes amlacia t·evolucionaria desses ci
tlaclnos, que ousárão trazer a esta canial'a uma 
denuncia, e accnsaçn.o de semelh,rnle natureza. 
Com effeito parece extraordiriario á cornmissao, 
que tendo-se esses cidada.os collocnclo acima 
ele todas as leis, tendo violado a constituiçno, 
attenta<lo contra a integridade do impel'io, e 
dado causa á assoladora guerra civil, que de· 
vasta a província, de quü elles se dizem re
presenlr.ntes, ousem dirigir a um cios ramos 
do poder legislativo nacional, a esta a11gusta 
camara legalmente constituída, uma represen
tação, effectando zelo pela fiel execuçl\o das 
leis, que violão, denuncianilo, e accusando ao 
honrado presidente da sua provincia, por ter 
· praticado um acto discreto, e prudente, que foi 
necessitado pelos desvarios de seus prop1·ios 

. accusadores ; e ousem até ajuutar a. essa 
represeutaçao documentos, em que apezar da 
lingnagem hypoc1·ita, que ad9pttto, como todos 
os revolucionarias, que ainda não estão certos 
do vencimento, enxerga-se bem o desejo, e 
mesmo ameaça, que fazem os representantes 
ile altentar contra a mesma integridade do im
perio, desligando a referiàa província do Rio 
Gt'ande da communhno brazileira ; enlretànto a 
c·ommissllo sem reconhecer no conventiculo 
reunido na cidade de Porto Alegre a qnali da de 
,de assembléa legislativa .da prol'incia do Rio 
Grande do Sul, que usurpllo, julga do seu 
dever, por honra do cidadil.o accusado, exa
minar ~e o acto da poose por elle tomado na 
cidade do Rio Grantle, o constitue, ou nuo 
criminoso, como o classifica a mencionada re· 
apresentação. 
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(( A nomrrtissão está certa das dispos_içéles · do 

art. 10 da lei de 8 de Outubro de .1884, relati
·vamente ás posses dos pres_identes, e vice
presidentes das províncias ; entretanto ella 
persiste na opinião, de que a p_osse do cargo de 
presidente, tomada pelo Sr. D!'. José de Araujo 
Ribeiro, na cidade do Rio Gramle, foi, nas cir
cumstancias ern que teve lugár, não só justi
ficavel, mas mesmo legitima, porquanto sendo 
illegal a autoridade, que de facto exerceu ·ua 
provincia do Rio Grande o Dr. Marciano Pe
reira Ribeiro, quer durante a residencia"na dita 
província d9 Sr. Dr. Antonio Rodrigues. Fer
nandes Br!)-ga, então seu legitimo presí_denle; 
quer depois da sua partida para esta côrte, 
visto que essa partida necessitada ·pela força, e 

-violencia, jámais póde constituir direito; segue
se qlle lambem foi illegal e nulla a convocaçãO 

. que elle fez da assembléa provincial, tanto 
mais, quanto os actos de força, viulencia e 
usurpação praticados pela força bruta sobre 
pretextos frivolo.g contra as autoridades legi· . 
limas da provincia, impedião o comparecimento 
de muitos membros ordinarios 'da dita assP.m· 
bléa pela noto ria falta de segurança individual, 
_que dahi se originou. 

« • .C:onfonne com estes p.ducieios, é P.ara a 
commissão evidente que o Sr. Dr:·Jose de 
Arat1jo Ribeiro ni\o tinha obrigação alguma 
de consit.lerar a assembléa provincial do Rio 
Grande legalmente reunida, para elfeitos de 
dever verificar a sua posse perante ella, se· 
gundo o preceito da lei de 3 de Outubro de 
1834. 

« Tambem pe.nsa a commissão que elle nãa 
tinha obrigaç!lo de veriHcal-a perante a camara 
municipal da cidade de Porto Alegre ; por
quanto estando essa cidade occupada pelas 
aütoridades intrusas, e defendida por uma força 
11iilitar desobediente ao governo geral, é evi: 
dente que elle a devêra considerai• como rebel
Iaàa, e que em taes circu mstancias era capital 
qualquer porção do territorio da prnvincia do 
Rio Grande, que permanecesse fiel, e obediente 
ao governo geral, e ás leis, e que elle presi
dente, legitimamente nomeado, houvesse de es
colher para ahi fixar a sua residencia. 

11 Nestes termos pensa a commissão, que a 
accusaçllo · feita ao Sr. Dr. José de Araujo Ri• 
beiro é improcedente: e com , no entender da 
mesma commissão a irresponsabilidade, que o 
acto addicional concede aos memi.>ros das as· 

- sembléas provínciaes pelas opiniões que emit
tirem no exercício de suas·funcções, 11110 póde 
comprehcnrter os membros do conventiculo · 

·illegalmente reunido na cidade de Porto Alegre, 
e·que illegalmente convocados se têm arrogado, 
nl!.o só ás funcções, que competirião a uma 
legitima -assembléa provincial, mas. passado 
muito além ; por isso é a commissll.o_ de pa• 
recer: 

11 1.0 Que se não devo dar andamento algum. 
á d~nrincia, e accusaçi\o sobredita. 

« 2.0 Que a dita representação, e documentos 
a ella annexos devem ser r€metlidos ao · go
verno, para em tempo oppoi·tuno fazer o uso, 
que fôr conforme com as leis. 

« Paço da camara dos deputados 16 de Maio 
de 1836.- H. H. Carneiro Leão.- C. J. 
de Araujo Vianna:» 

O Sr. IIe:o,riques d(Rezende obtendo a pa
lavra, diz que lhe pai·ece que o parecer não 
está conforme, porqne a com missão tomou co· 
nhecimenlo de um objecto, que não lhe com
petia, e se dneria nrnnear para este caso uma 
commisu.o especial. 

UM Sa. DEPUTADO: -Não, porque não é mi
nistro de estado . 

O Sa. HENRIQUES DE REZE:!IDE: - Então re-
queiro que se imprima o parecer. · 

Consulta-se a camara, e decide que se im
prima. 

ORDEM DO DIA 

RESPOSTA Á FALLA DO THRONO 

Continuação da discussD.o da resposta á falia 
do 'thiono • •· '· • • • -· 

O Sr. Gonçalves Ma.rtins enceta a discussão 
de hoje no·tando que alguma cousa deve diz1ir 
sobre a materia, inda que parecia melhor não 
se ter ventilado nesta casa, porque de uma 
discussl\o vaga pouca ou nenhuma utilidade se 
póde tirar. O illust1·e orador demonstra que 

-dous quadros se têm apresentado nesta ca
mnra, um pintando os males que pesão sobre a 
naç!lo brazileira, o outro que faz a camara 
sobre a marcha e conducta do governo, o qual 
se tem pintado, corno violando as leis e a consti
tuição, etc. 

Observando o illustre orador que a ca
mara em outras sessões deixou passar aclos das . 
transactâs administrações sem os censurar, se 
admira que hoje a camara censure com uma· 
acrimonia muito grande o que ella mesmo de
fendeu. em outro tempo (apoia.do); e mostra 
mais, que a marcha e conducta do aclual go· 
verno não tem tido o cunho terrivel que. se 
lhe tem dado. Defende a arguiça.o que se lhe 
fez de ter atacado a imprensa, e declara que 
não ha muito tempo ainda qu~ a imprensa 
recebeu maiores garantias, e mostra em ·como 
no tempo das passadas adminish'açoes é que a 
imprensa fôra atacada, queb1·ando-se e at·rorn
bando-se typographias ; que pois esse tempo era 
muito peior; · que se tem arguido o governo por 
haver embarcado gente, e mandado para 
fóra ; mas que esse facto já fôra defendido 
em outros tempos nesta mesma camara. 

Toca sobJ·e a quest!lo da vontade irresponsavel 
assistir ás conferencias dos ministros; disc~rr~ 
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sobre a pratica que se segue nos Estados-Unidos, 
e na Inglaterra, e mostra que esta tactica seguida 
na França tem- em seu abono a expcriencia dos 
revezes. Declara que a censura mais acre que 
se faz ao governo, é sobre a amnistia para o Rio 
G1;ande do Sul ; que se tem dito que ella é 
illegal, immoral, e que foi dada fóra de tempo, 
porque nll.o foi acompanhadri. de forças, que foi 
finalmente dada, sem que o governo pudesse 
apoiai-a ; e sendo esta a maior accusação que 
se tem feito ao governo, a ella ia responder; 
que se diz que a amnistia foi illegal porque fôra 
dada contra a lei da regencia, o que traduzido 
em vulgar vale o mesmo que dizer, o rege11te 
exorbitou esta lei. Passa a ver a proclamaçllo 
do governo, e mostra que nella se prnmctte um 
perdao aos revoltosos do Rio Grande, isto é, de 
se alcançar da assembléa geral esse perdão, 
que é isto pois o que se diz na proclamaçll.O. 
(Apoiado.) Diz mais, que nunca se deve dizer 
naquella casa, que o governo chegará até a 
dissolver a camara dos deputados; que isto nao 
se deve dizer em publico, porque todos os de
putados muito bem sabem que o governo o nno 
póde fazer. Defendendo o governo da arguiçno 
que se lhe fez por não preferir ·antes mandar 
os'}lerrpanentes para o Rio, Grande, do qlio a 
guarda nacional, diz que se o governo t.al 
fizesse é que infringiria a lei, porque a guarda 
dos munieipaes permanentes foi só creada 
para o seniço da policia da cidade ; e que nno 
tendo o governo tropa de linha para mnndnt·, 
aonde havia de ir buscar essa força que se ui~ 
elle deveria ter mandado? 

Depois de outrns re!lcxoes, concluc o ili uslrc 
_deputado· rebatendo oulrns arguições que se 
fizerll.o ao governo, declarnndo que em sons 
actos não tem havido a immoralida,le que se 
ha allegado, e que só um facto poderá ser re
prchensivel, qual é o da crenção do corpo de 
urbanos, ·porque um só soldado se 11ã0 deve 
crear no itnperio sem licença da assembl6a 
geral, e que é-por isto que elle poderia ser cen-

. surado ; que finalmente as cousas vil.o muito 
,melhor. 

O Sr. Ferreira, da Veiga propõe-~e a sus
tentar a emenda que mandou á mesa, a reforçar 
os argumentos que produzia na sess!l.o de 
hontem, e a responder áquelles com que foi 
combatido, não se emmaranhando comtudo na 
quesíão methaphysica. 

Principia por responder ao illustre depu
tado, memb:•o dá commissllo da resposta á 
falia do throno, que disse que a sua emenda 
era desnecessaria, porque estava incluida na 
doutrina do artigo tal e qual foi redigido, 
e que sustentava em como a sua emenda é 
util e nll.O desnecessaria, como se disse. 

Diz o illustre orador que a reforma da legis
laçllo miminal do paiz é um dos negocios que 
julga a camara deve remediar nesta sessão ; 

e que dizendo-se· que não convém que a ca
mara tome medidas sobre a reforma dos co
d igos sem que essas medidas venbil.O indicadas 
por propostas do governo, observa que as pro• 
postas do governo têm tido muito mesquinha 
sorte nesta casa, e qne algumas dellas ainda 
dormem nas com missões; e supponha-se mesmo 
qt1e o governo não offerece á camara indi
ca_çào alguma a semelhante respeito, deverá a 
camara estar á espera das proposições do go
verno para deliberar, ou .para remediar os 
males que vexão a nação ?... Declara, emfim, 
que a necessidade da reforma dos codigos cri
minaes é hoje sentida, não só por pe_ssoas illus
tradas, como pela massa inteira da naç1lo. 

Continua dando explicãçôes no q11e havia 
dito na anterior sessão, a responder ás objecções 
que se lhe fizerll.o sobre a sua opinitLO ácerc:a 
da amnistia; e conclue declarando que espera 
a approvação desla camara daquillo que pro
metteu na sua proclamação. 

O Sr. Limpo de Abreu (ministro dcij11st·iça) 
diz que não dese,ja fatigar a attenç1io da ca
mara ..• 

Aqui o Sr. presidente observa ao illustre de
putado qu.c já fallou, sobre a materia as vezes 
que lhe compelia. 

Responde o orador que havendo pedido a pa
lavl'[\ se persuade que a tem para fa!lar sobre 
a materia, mas nilo foliará se acaso nn.o lhe 
fôt· permitlido; pol'ém deve comtudo fàzer 
uma observaçao, e vem a ser que por duas 
vezes deu explicações, e nessas duas vezes não 
tocou na materia, e sobre ella fallou só um·a 
vez. 

Diz que se urgne o governo de ler depor
tado um cidadao ... Em todn csla diseussao 
foi esta a unicn arguição que mais o sensibi
lisou ; que elle deputado, avalia em muito .as 
garantias do cidada.o brazileiro, para ousar le
vantar sua m!lo contra uma garantia qualquer 
que ella seja ; que o cidadão só póde ser obri
gado a isso em virlude de uma senlença que 

, o condcmnar a pris!lo ou desterro. Disse-se que 
esse cidadão tinha sirlo mandado para fóra do 
Rio de Janeiro para responder em um juizo 

· incerto; porém' elle, deputado, dirá que este 
facto de se arguir o governo é calumnioso e 
injusto ; que o cidadao de que se trata foi in
diciado perante um juiz de paz desta cidade; 
que neste juízo houv~ uma denuncia em fórma, 
e foi provado que elle linha un-1 crime de 
morte em uma provincia do imperio; que o 
juiz de p::.!z fazendo esta communicação ol'ficial 
requisitou este réo, o qual deveria responder 
por este crime que se ac_hava provado na pro
vincia do Espirito-Santo ; e como eslava a sahir 
uma embarcaçao do governo para essa pro
vincia, pedia que elle fosse nessa embarcaçno; 
que é este portanto o unico facto em qne 
interveio o governo ; se acaso o governo o l\o~-



Câmara dos Deputados - Impresso em 08/01/2015 14:24 - Página 4 de 6

SESSÃO EM 17 DE MAI(Y UÉ 1836 65 
vesse demorado, · e que elle.tivesse de passar 
para outrà embarcaçao que nao sahisse til.o 
prompta, nll.o se poqeria notar que o governo 

· pretendia retardar a administraçil.o da justiça? 
Que julga pois do seu dever e da sua digni

dade explicar este facto. Que se tinha lambem 
feito nma arguição ao governo contra o decreto 
da creaçao do corpo de urlrnnos; porém, lêa-se 
bem esse decreto, e ver-se-ha que nelle n!lo ha 
uma só palavra, por onde se mostre que o go
verno teve a-intençao de augmentar a força de 
permanentes, para o que na.o estava autorisado; 
que o fim do governo foi preencher aquelle 
corpo, e fazer a divisíl:o do serviço, reservando-se 
estes homens para fazerem as rondas, e policia 
da cidade; e ninguem dirá que urna medida 
destas exceda ás attribuições do governo; que se 
o governo em lugar de 640 'praças, quizesse 
840, enUlo lugar haveria para se fa7,er a suà 
censura ; que finalmente nlio houve nisto usur· 
paçao de poderes, e o governo exerceu um di
reito que ninguem lhe póde disputar. 

Conclue o illustre orador pedindo aos nobres. 
deputados que têm dito que as guardas nacio 0 

naes nllO sahiráõ do Rio de Janeiro, suspendao 
o seu juizo a tal respeito, porque assim _fazem 
um grave mal; n!!o porque o governo não lenha 
toda a confiança nessas gu:Hd:1s, mas porque 
toda a responsabilidade ha · de rec,1hir nesses 
Srs. deputados, que poderáa ser censurados, e 
nll.o no governo, se por ventura elle nll.o levar a 
effeito esta medida; que nào continua a fazer 
mais observações á camara, porque julga 
ter satisfeito ás explicações que de si se tem 
exigido. 
· Suscita-se uma questno de ordem sobre as 
vezes que ainda póde foliar o Sr. Limpo de 
Abreu., pois que ns vezes que fallou forno em 
consequencia das interpellaçoes que lhe forao 
feitas como ministro. 

A este respeito os Srs. Calmon e Vascon
cellos lembro.o que, em a passada legishtura, aos 
ministros quando deputailos era permiltido 
fallar mais vezes do que as permittidas pelo re
gimento da casa, visto que elles tinhão de res
ponder _ás explicações que, na. qualidade de 
ministros se lhes fazia. 

O Sr. Limpo de Abreu (mini8tro da justiça) 
observa· que, a nllo se lhe conceder fallar senão 
as duas vezes como cleput~do, elle pediria per· 
miss:l.o de sahir do seu banco para sentar-se 
na cadeira, ii esquerda do 4º secretario, quando 
tivesse de responder ·a algumas -interpellações 
que alguns Srs. deputados lhe fizessem, na 
qualidade de ministro. 

O Sr:. Souza e Oliveira diz que quando 
fallou a respeito da medida de se mandar a 
l!Uarda nacional para 1:, Rio. Grande, compa
rando-a com a que se podia tomar na orga
riisação de uma força para a Cisplatina, que 
julgava mais conveniente, longe estava de dar 

1'01101 

a menor especie de apoio aos guardas que se 
recusassem a marchar, como se persuadia o 
Sr, ministro; em prova qo que desejaria estar 
no commando do corpo da guarda nacional a 
que pertence, pal'a mostrar ao governo . que, 
bem longe de pôr obst:ciculos ao cumprimento 
desta medida, empregaria todos os seus esforços 
para executal-a. Cita em seu abono o que .acon· 
selhára ao major do corpo para incluir na lista 
dos solteiros muitos que não estav~o nas listas 

· dos commandantes de companhias. Sobre a 
resposta que deu o Sr. ministro para mostrar 
que o governo não augmentou o numero das 
praças do corpo permamente, com a creação 
do novo corpo de urbanos, diz que pelo rela
torio do Sr. ministro, onde vem o numero das 
praças effectivas deste corpo, e as das addidas, 
proya-se que muito augmenlou esta força. 

Passa.a contrariar ao Sr. Ferreira da Veiga, 
que insiste em attribuir a ficada do Sr. Araujo 
Ribeiro, e a defecção d.e Bento Manoel e muni
cipalidades á amnistia, e para isso lembra a 
reunia.o que fizeril.o os facciosos em Porto 
Alegre, e na qual Bento Ma11oel e outros sedes
houver:i.o, e retirár!lo da facçao, por conhecer 
o plano da separaçao, motivo porque muitas· 
municipalidades se apressárão a manifestar sua 
adhesãO M governo legal. tneisi:'e ainda· na sua 
opinião que a amnistia descoroçôou a muitos 
defensores da legalidade, e que o governo podia 
pesai· esta circumstancia quando a deu, e muito 
mais quando calum11iosarnente se espalhava, 
que o governo tinha promovido aquelle movi· 
mcnto, e por isso não bastava que o governo 
descansasse na sua consciencia, mas pesasse as 
medidas que devesse dar. 

O Sr, Cornelio em longo discurso responde 
ao Sr. min,tro da justiça, quanto ás explicaçoes 
por este dadas :is censuras que elle fez. 

Diz que a dcpor!aç1\o do um cidadno, sem ple
namente ter-se provado que commettcu crime, 
ou que foi processado na fórma da lei, era ar• 
bitraria, que nno e descnlpavel o Sr. ministro 
ainda com a sua coarctada de que esse homem 
tinha sido indiciado de crime pelo juiz de 
paz da Caodelaria, porque ii!lo ha no codigo · 
lugar algum que ordene que o cidadão indi
ciado soffrn algum castigo ; · demais n!io se 
póde pronunciar no Rio de Janeiro um cidadao 
por critl].e commettido no Espirito Santo, de-. 
vendo o crime ser castigado no districto onde 
se fez o delicto, e quando o individuo ~no 
existe no lugar, manda-~e uma precatorrn. 
Pergunta todavia, se é certo que esse individuo 
commeltesse crime no Espirito Santo, porque 
o mandao para a Bahia? Lembra que havia 
uma ordem de habeas·corpus a favor deste 
individuo, mas que na occasiliü de se inLin:iar 
essa ordem já o paciente nao estava debaixo 
do mesmo detentor; e que todas as violencias 
se praticarão com elle talvez po~ ser um des• 

9 
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gra9ado, e nll.-O haver vigor ·e fortaleza para as · Quanto ii. opini!tô delle. orador, em nenhum exercer ponlra os fo1tes. · ·caso se pôde violar a lei ; mas se ha alguns, Quanto á creação dos · urbanos, o · illustre ,declare-se por uma lei, o que parece-lhe ser deputado, respondendo ao Sr. Fefreira dit menos hypocrita. A este,- respeito lembra- que Veiga, diz que já o Sr. Souza e Oliveira mostrou em 33 tambem appareceu um caso de se violar q1;1e O go_vérno. não podia crear esle corpo, a lei, O ministro fig11rà por is.o uma grande _mesnio fazen·do parte de permanentes, porque revoluç!lo que vai acabar com o Rio de Janeiro, os:'iirbanôs':ilfo exceder ao numero de· praças e remove para prevenil-a ao tutor, e-entretanto p~arca!l_\ls:)~ _·q:1a~to â subscripç~o, julga que hoje couhece-se que tudo era falso. E, se passa :nmguet,n p,qde~a--d~er _que ella nno fosso3 um este principio, poderá amanhã dizer o governo verdadeiro· imposto;_ tjuando mesmo voluntario,· que para salvar o paiz é obrigado·a viqlar a lei, porqu(di:lfubç,rn voluntariamente se compt·ão bi~ e assim disso! ver a camara dos ·deputados, etc_. 
lhet~s. de ·loteria, e que todavia se recqnhece _Obaerva que O govern,o bem sabia que nao que'. é Wli imposto, quando demais tal ~volun- ·po~ia conceder amnis_tia, e isto se deduz da tariedade n!ío·se-·dá á vista·_de •um offido do suá proclam~çil.O; e no emtanto, nil.o ignorando Sr. m,inlsti'o dà justiça em que manda· sobre- ·êf,ú, nil.o tinha essa.autoridade, quiz mostrar-se carregar d,e s_erviço aos guardas nacionaes que um pouco forte ; p]le deputado nil.o sabe se O · nll.O subscreverç'1).: . governo é forte ou fraco, mas sabe que o go·· A respeito_ da· amnistia, diz -que o Sr. mi- vemo_ tem muito medo: e·p:m\·isso diz que no nistr-o . _para· jtrstifical-a: trouxe os officios e dia da insta]lação da assembléa esliYeilío ás càrtas dó Sr. Aràujo Ribeiro, mas que não fragatas com ;,rtilharia prompta pàra algmna lembrou um officio do mesmo senhor, com cousa ; e isto, diz-se, pelo receio, que.' havJa; de data de 24·ae Dezembro, cm que pede forças. que nesse dia ~e pro,élamass!i' ii r~iini:ia da\ ·observa que é de· estranhar o governo"' n!l.ô. ter Sra. D._ Januari_a. , · · , lançado mão: dos serviços .de ·Silva Tavarês ·para o comll)ando das forças do Rio Grande,· Finalmente· o illustre deputado faz mais ,preferi'ftóki-f.a ~ ctue já.pSl'te,nceu. ao .partido algnmas reflexões, e termina dizendo, que revoltoso'f:e· para prQvar as qualidade~ de (!l;l~im ·como ô S1·. FerreirT'n_a Veiga dislffl' qllo Silva--- Torres,. cita o que este disséra 'aO,s sol-: .. e _g\:unde remedia qLte parecia dado por alguns dados para os obrigar á subordinaçllo- é- obé- · Srll, deput;,dos era a mudança do ministerio, ôienci8f ,de ou~ro · commanclanle; ·aelfaixo. de e ,este; ,senhor temia que se isto acontecesse, cujas:~r.dens está Silva Tavares. Démais,· no.o vi~sse,.outro peior, elle orador tnrnbem declara-duvidando- das boas qualidades de Bento, M1-1- que ,rcceiavu votar pela refot•ma da nossa legis • . noel,· julga que alguma ou mais consideraçno laç!!ó criminal, pocque póâe vÍl· outr-a peior., 
deveria\.m.erece1· Silva Taváres; e sente que até· O Sr, Limpo de Abreú (ministro da justiça) os e!"ogiós que se rendem a este· ·bravo militt1r e-xplic11 u qnom so 1·efedru ern uín seu discurso '"'naqiiÍe cepnsint~ tt-anscrever no~ jornn:es; disto qunnda usou da puluvrn -cnlu·nuiios~-:-r quando ,n~?• quer, ihc.~epar ao govemo, mas ·só diz que l'allüra na deporlaç!lo de um' éidndllo ';- diz que exr§le este facto.. nllo se dirigia ~ nenhuni,·Sr.,'depulado, mas··. ·· tassa à censurar a conducla do governo em aos jornaes que nelln . fallnrllo, ·:J%pois do _nllb ·.t.~r m~nd'.1do for~a~ para o· Rio, Gr~nde1 que passa a·. responder· ao · Sr. Cornelio. logo · as prune1ras noticras, o que term evitado Quanto á censur,a feitl(. no governo na as sanguilio1entas scenas._ que lá teim havido, creaçllo do corpo de urllan9s, · diz que o -e a ,que a amnistia nllo tem obstádó. Diz que ó corpo de permanentes sendo de. 640 praça~, governo · recebeu importa:nté ·noticia' de um. as 200 praças· ·que o governo tem de crear ind_ividuo; em qué lhe dizia que pÓdi~ contar: incluem-se . neste., numeró, e por~ ·eltes não se com a coloríil\'de,S.';!:,eopoldo, e que só espe, . excede do numero de praças- que a· léi: marca ravão um sim do. goveyno: mas esté respondéu.< para o corpo, de:per~aMn;t~s,, Nega à analogia· qúe·por · ora n!lo; e côín:·a.a'ninistia e seus des- qi1e o Sr. Copl!!Jio julga a~liar .. ,entr,f):as. loterias leixos· deixou de lonúir.niedicias mais'proprias e a subscripção .. voluntaria para.o éorpo·de ur: pará acabar com a rébeUi!i.o. . ,.,. bauos; giz que nnci"ha lei que pr(!hibà os dona- . Sobre o fact_o do ai5sassinato juridicô de Pinto . ti vos e .a_s. tmbsi:ripçõ~s voluntai.:i,~s. , Qnanto ao Madeir~, o ilhis_tr!l deputado deseja que ô Sr. mi- officiqi .µo Sr. Araujo .R,ipeiro; .â•qut:fal!ugio o riis~l'Ó: diga se j:Uem sido responsabilisado o juiz Sr. Cornelio, p6de ásse.verar_ .. q.11e se ·remetteu de 'díreitci ·que mándou executar a sentença do . immediati'!mente ao Sr. Aràujo fübei~o .alguma jury sem que passasse por todos os tramites · forç~ de ma, que pedia. Tambem - àbs_e!'fª _ .qu.e da' lei. podia est~ offi/Jio sct;'datado. de Dezenibro-.e''.fo. Pass_a a responder ao Sr. Torres sobre es[e cebido\im JàneirotqUe .isto,sµcéedeu com ~l!ia senhor' dizer que ha· certos casos em qlle·se repre~entaçao·do coronel Benfo Manoel, de·De._ podia violar a lei, mas que são muito raros ; zembro, eni ~que. -pede se lhe rem;en~ alg~tn~ pergunta pois porque razão nua ha uma legis- força de. S .. Paulo, principlilll,lente da "villa de la~o que. marque esses casos muito raros? Coritiba, e ·o. governo a·· recebeu em Março; 
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porque tal representação esteve retida muito 
tempo,. e·não .weio senão qnando o presidente 
entendeu que devia lançar mi:to deste recurso. 

A respeito da. censnra de n~o ter ·o governo 
lançado mão do cidadão Silva Tavares para com
mandar a força do Rio Grande, dP.ve dizer .que 
o Sr. ~raujo Ribeiro, partindo da córte foi in
vestido ·de todos os poderes para taes . no
meações, poderes qne até lhe·competiao pela lei; 
elle póde sübstituir, provisoriamente nomear · 
c~rtas aut~ridades quando lhe parecer conve
niente ; assim póde empregar Silva Tavares nos 
lugares _que julgar ser necessario ; . em uma pa
lavra, diz que o Sr. Araµjo Ri-beiro riM tení 
embaraço algum no exercício de sua autoridade, 
para usar della como pa-recer melhor, e melhor 
do que o governo no· Rio de Janeiro, que de 
til.o l?nge na.o póde saber quaes as circum: 
s\ancia_s do momento em que seja preciso pro
videnciar. Observa ao Sr. Cornelio que o go
verno n!l.o tem ingerPncia nas typogmphias para 
obstar a que se publiquem os elogios que se 
fazem ao · cidadao Silva Tavares, nem é inte
ressado a desviar que . esses elogios se pu
bliquem; tanto que elle Sr. ministro convida ao 
Sr. deputado, se deseja que esses elogios apP.a
reção, de os mandar á typ'1lgraf>hia naciona1, 

· na qual o governo tem alguma ingereneia. . 
· Sobre o facto do a$sassinato jurídico de Ma

deira, não nega que seja um grande crime: mas 
que se não póde censurar. ao governo por ser 
absolvido o juiz ID\Jnicipal _qu~. executárà essa 

. senten·ça ; que a cénsura.feíta. pelo Sr. deputado, 
~~. gover110 n!lp .. tratar de responsabilisar os 
JUizes que absolverl'LO a esse magistrado, nao é 
bem. fundada ; porque o governo nno havia 
mandár responsabi!isar aos. jurados, que forao 
os· que o absolverll.o, e sobre os guacs o governo · 

· não tem·aéçll.o; mandou que se responsabilisasse 
a esse juii municipal, respondeu elle perante os 
jurados, porque o acto criminoso por elle ptali
cado foi na qualidade de juiz municipal, e nll.o 
de juiz de direitó, que são os que sil.o r~sponsa
bilisados perante ás relações,· 

o sr:. noàrigue; 'l'orres rectifica uma sua 
opini!lo .emittida na cama.rá, quando disse que 
,ha circumstanciasem que o ministro póde violar 
as· leis ; qlle porém essas circumstancias sao 
rai'issimas, e que preciso é para justificai-as; 
primó qµe a ~alvaç:i.o· publica o exija; secundo 
que ó_ lll!nistro' que o pratica tenha a obrigação 
de_·' acetfâr e de nil.Ó :errar. Que um tal prin
cipio é in_uiti:I differente daquillo que o Sr. Cor· 
:nelio pôz na boca delle deputado. Observa que 
:u~ tal principio existe nos pafaes aonde ha 
systema _ represen_tativo; taes como a Inglaterra, 
Fr:giça e. Estados~Unidos, e neste ultimo esta

:,hl!l~~ido .. _ pel~ · chefe ~o par.lido~ 9émocrala, . 
J:ell'érson ; s!lô ll,Ctos de naturezá: tal,· qUe o mi
·11i~tró julga' qJJe para salvar o paiz é, nécessario 
· que ell'e exponha ·até a sua propria vida. No 

emtanto decla~a que já disse que o minisforio 
n~o es_tava naii circum~tancias. em que umJâl 
ablo podia ser descul pâ.do .. Finalmente que esses 
casos sendo raríssimos nllo podem ser classi
ficados n'uma lei urdinaria; ao ministerio com
pete marcar esses casos, em· que compr.omette 
a sua responsabilidade .e sua propria vida. 

O Sr. E:ollanda Cavaleãnti declara que· seu. 
silencio nesta discussão é filho da indifferença; 
Depois de varias. rellexões, que não se podei.ÍI.. 
ouvir por fallar muito baixo, diz que não. pre-, 
tende fallar sobre a resposta á. falla do throno. 
Declara que presentira pela nomeação da,c9m-. 
missão qual seria o resultado de sims traba)hos ;. 
upezar de tributar os maiores respeitos a :cadà. 
um dos membros della, e respeitar as luzes e 
doutrina, comtúdo desconfiou muito que do 
amalgama de suas opiniões pudesse sahir uma 
exposiçao clara e franca a respeito do· estado e]() 
Brazil, e isto acontec·eu, e por isso votou contm 
todos os pl'imeiros períodos e pretende v·otra 
contra touos os outros. A querer mod.ificar 
alguma cousa neste período, seria propôr a mu
dança de duas palavras: por exemplo, em Jugar 
de se dizer, como está nà periodo -uma, (açção. 
ousada e turbulenta- quer que nãO se. sjng,u
larise tanto, e se diga--a ousadia e turbulencia 
das facções- e isto porque não sabe .qual é a· 
verdadeira facçao perigosa no Bruzil. · 

Outra modificação é que, em lugar de se.d_izer. 
da harmonia do poder executivo e legislativo de
pende à felicidade do paiz, se diga da hiirmonia 
dos poderes politicos, porque a constituiçao reco· 
nhece mais de dous poderes, e diz· que a di·. 
visão e harmonia de todos os poderes é a maior 
garantia·. Algumas cousas ha que no.o quere~ia 
·que se respondesse. Diz mais que ·notou ·em. 
toda esta discussAo alguma indifferença, é-per: 
suade-se que o voto de indiffemíça ·e . muito 
peior que o voto de partido. 

Tendo e~tado ·attento á discussão, ainda · não 
pôde saber quaes Ós·oradcires ministeriaes-e anti
min'isteriaes ; Íl.em sabe na votação dos.periodos 
o que se cornmunica, o que. se declara ácerca 
dos negocios publicos. , ·. ·. 

Continua ainda a fazer: outras reflexões. Dizque 
leu no principio da _nova administração um ma-_ 
nifesto pelo qnaI·persµadia,se haver um,minis
terio novo, um'· ministerio.de paz; mas quedes~ 
graçadamente 'lle·-enganára; porque,o· mini~terió ·
é de paz e guerra; segundo lhe apraz. Jtilg'a" que 
nM é éxacto· o dizer-se, como ouvirá na camara, · 
que o ministerio tem mostrado habilidadf.l,'_e1c., ·. 
pois que elle n!lO ,vê habilidade senão e~.achin
cal bar a representação _nacional. Observa que 
alguns senhores têm entendido que os ministros 
podem transpôr as leis ; mas pergunta como, e 
em que casos? Diz que se apresenta o caso de 
um cidadão arrancado de sua casa, e dahi, sem 
mais formalidades, deportado ; que esse caso é 
explicado pelo Co1·reio Official, diz.endo qu~ esse. 



Câmara dos Deputados - Impresso em 08/01/2015 14:25 - Página 1 de 5

68 
~idadllo foi pr~o aqui e mandado par~ a Bahia 
para vêr se lá tem culpa, e quando nao ténha, 
ser remettido para o Espirita Santo. Nota que 
esse cidadão · fõra pronnnciado, primeiro por 
abuso de liberdade de imprensa, depois mettido 
n'uma pi:isllo e mandado para a Bahia, porque 
. commettera um crime no Espirito Santo. No 
emtanto esse cidadão foi meltido n'uma prisão 
por abuso de liberdade de imprensa, e nem se 

· lhe deu tempo de defender-se, nem de. cousa 
. alguma ; não se attendeu á ordem de 'habeas
. ~qrpuii. que ·tinha, porque a policia diz que é 
càso ,urgentissimo, que nll.o admitle espe1·a, e 
embarcou-o violentamente. O illustre deputado 
pergunta se é isto segurança individual, e se 
'alguem póde estar livre de l,\ffia pronuncia, 
p11ra. por ella soffl'er taes yiolencias. A' vista 

. deste facto, o illilslre deputado diz que não 
, acredita o dizer-se que o góverno é fraco e tem 
riiedo ; que medo tem ellc, deputado; que o go

. verno nao o mande enforcar amanhã ; antes 
··persuade-se que o governo nllo só não tem 
_medo, como faz o que quer, crea empregos, 
augmenta ordenados. a_ titulo de gratificações, 
entrá nas· attribuiçôes ~o poder judicial, etc. 

O illustre deputado, depois 'ffe fallar nos ur
_ banos, e e_ensurar a subscr1pção que para elles 
ha, passa a fazer algumas reflexões s8bre a am
·nistia concedida ao. Rio Grande; compara as 
circumstancias em que eslava o P11l'á em Maio 
do anno passado, com as actuaes do Rio Grande. 
Lembra . que, tratando-se de negocios do Rio 
·Grande, devião- chamar-se. os -deputados sup
plentes daquella provincia, da qual ha só um 
deputado. . · 
· ~az · algumas observaçqes sobre a posição 

áctual ·do· ministerio, e passando a tratar da 
imprensa, diz que de facto nao existe liberdade 
de imprensa ; e para provai• appellu para 

;aquelles brazilciros que têm querido escrever 
-nvreme.nte ; julga qu!l a licença da imprensa 
é a maior prova dessa falta de liberdade, porque 
quan~o _se está privado d~ libe1·dade de escrever, 
~ympathisa-se com os abusos da imprensa. 
· Persuade-se que a crença dos brazileiros e. 
;SUà moral,- que se diz Ião desmoralisada, nao é 
'tanto como se quer inculcar, e lambem per
SUl!de-se que, se houvesse liberdade de im
pr1msa, · não apparecerião tantos desses folicu
Jarios ; porque quando para escrever é neces
s~rio, 'sujeitar-se ao capricho de um juiz de paz, 
â:· pr,d,cessos -multiplicàdos, · a quebras de typo
:graphiils, ·etc., nao é possivel que um homem 
passa escrever livremepte ; e 'assim não é muito 
que: appareção esses folicularios, etc. Conclue 
9izendo que deseja que a catríara emitta a sua 
9pinillo a respeito deste objecto da imprensa. 

· .Dada a hora, fica a mataria adiada. 
O SR. PRESIDENTE marca para ordem do ·dia a 

,mesm!I materia dada, e levanta a sessão pelas 
-duas libras da tarde. 

. . 

Sei!1111ão ·em 1.8 de Halo . 

PRESIDENCIA DO SR. ARA.UJO LIMA 

SrrMMARIO.- Ex.pediente.-Ordém do dia.
.DüCU88ã.o dei rt!Bpoatci á f cilla do · throno. 
.Adopçã.o • 

A's dez horas, feita a chamada, depois de 
. estarem . em- numero legal os ·. Srs. deputados, 
o Sr. presidente declara abertã a sessão; e lida 
a acta da antecedente é approvada . 

Faltão com causa participada os Srs. Lima 
e· Silva; Mello e Souza, Barbosa Cordeiro, 
Costa Miranda, Paranhos e Corrêa Pacheco ; e 
sem participação os Srs. ~aphael de Carvalho, 
Cavalcanti de ·Albuquerque, Mello, Peixoto de 
Albuquerque, Fontes, Oliveira Braga, .Tobiai, 
Alvarenga Ferreira e Santa Barbara. 

EXPEDIENT~ 

O SR. lº SECRETARIO, dando. conta do ex
pediente; lê !lous offi.cios do ministro da fa
zenda, um remeltendo relações de tenças, e. 
pensões, datadó de 17 do corrente, e outro 
remettendo os mappas demoflslrativos· das ope-. 
rações sobre notas do novo padr~o.-Vlio ambos 
á com missão do orçamento. 

Outro do ministro da ·guena, ácerca de Emi
liano Felippe Benicio Monducurú.-Vai á se
cretaria para ser presente a quem fez a requi
sição, devolvendo-se as· consultas respectivas,. 
logo que d~ixem de ser precisas. 

Um requerimento de Joao Salomé Queiroga.-
-:- Vai á commissão de instrucçl\o publica. · · 

Outro dos cirurjiO.es formados na Bahia 
antes dà lei de 8 de Outubro de 183'2. - Vai á. 
commissilo de saude publica. · 

. Outro do Dr. L'liZ. Antoni~ da' Costa Bar
radas.-Vai á commissllo de petições. 
· O Sa .. ERNESTO manda á mesa, e 4 appro-
vado o seguinte requerimento : . · 

« Tornem á commissão de· pensões e orde
nados, os papeis relatiyos á tença concedida ás 
filhas do fallecido brigadeiro José Pedro Galvão 
de Moura e Lacerda.-Erneato. • 

ORDEM DO_ DIA 

.RESPOSTA A' FALLA DO, THH.ONO 

Continua a diSC\USSll.O da resposta á ralla do 
throno. 

Dá-se por discutida a materia, o § ó" da res• 
posta é approvado, e bem assim a emenda do 
Sr. Fe'rreira da Veiga, por 85-volos contra 81. 

Os§§ 6°, 7: e 8° silo approvados sem discussão. 
Passa-se a discutir o § 9° e ultimo. 

O Sr. -c~on observa que o paragravno nao 
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p6de passar sem emenda, em consequenciia de 
todos os relatorios dos ministros- terem vindo á 
casa; e por. isso manda á mesa a seguinte 
emenda·: - . 

- « Em lugar da· palavra espera-se, diga-se, 
examinará,.etc, » -

E' approvada e entra em discussão. 
O Sr, Carneiro Leã.o diz que é este para

grapho aquelle que responde ao ultimo periodo 
da falla do throno, em que promette o regente 
sustentar o seu posto, e bem que a commissao 
na sua resposta nno diga nada a semelhante 
respeito, julga do seu dever, elle deputado, dizer 
alguma cousa; que na sua opinião o regente 
Jem obrigaçll.o de manter-se no seu pcisto,.e a 
camara obrigaça.o de o sustentar, quando ca
minha em regra, e conforme a lei e a consti
tuição; inas para que o regente se mantenha 
no seu posto é necessario que adquira a força 
moràl, e que essa força moral nao lh'a póde dàr 
um ministerio que não promette fazer a felici-. 
dade do paiz i que em fim na.o se póde abster 
de fazer a sua censura ao ministerio, e a alguns 
de seus agentes, presidentes de província. 

· N~ta.o .illustre orador que se encontra em uma 
}>roclamaçll.o do presidente de Santa Catharina, 
estas palavras, fallando do systema republicano, 
nós ainda não 'estamos Pt6Paradoo. Que con
fiança podem ter neste agente do poder, os 
homens que, na.o aspirando a ser governantes, 
querem uma Qerteza da segurança e estabili
dade das cousas. e o seu repouso ; e na.o só · 
nesta proclamação se encontra uma semelhante 
linguagem, como tambem se tem notado em 
muitos actos de alguns presidentes de provin- · 
cias, expressões que sa.o dignas da maior cim
sura ; e na.o é pois conservando-se agentes 
desta ordem, na.o é assim que o regente poderá 
adquirir . a força l_l?Oral para se. manter no s11u 
posto. 

· Depois de outras observações continua di
zendo, que não póde haver tranquillidade em; 
quanto · os agentes do governo nos prometterem 
uma futura ·revoluçao, como têm feito pelos 
boatos que têm espalhado, e pelo que têm es
criplo; e que nno é assim, em verdade, que se 
póde adquirir a força mo1·al, para que o re
gente se mantenha, porque essa manutençno 
não deve ser filha da força, e na.o se adquire 
sem qu11 o governo seja mais exactó na exe
cuçllo das leis ••• Conclue declarando que não 
diz mais nada sobre a ques.tao porque na.o sabia 
que este paragrapho entrasse hoje em discussao, 
aliás teria examinado todos esses aclos dignos 
de censura para poder fallar sQbre elles ; e por 
isso nao se acha em circumstancias de con
tinuar a fallar. 

Não pedindo deputado algum a palavra, dá-se 
a materia por discutida, e o paragrapho é appro• 
vado i e bem ~im_a emenda.to Sr, Calmon, 

· A resposta á falia do throno é finalmente 
adoplada e remellida á commissll.o para a re• 
digir. · 

o· Sa. 1" SECRETARIO pede licença para lêr. 
um officio do secretario do senado em que par• 
ticipa que o mesmo i!enado nomeou para a 
sua commissr10 encam:gada de examinar con- · 
junctamente c'om outra ·da mesma camara o 

· cod1go· dé ~ommercio, os Srs. senadores marquez 
de Maricã, Joa.o Antonio Rodt·igues de Cat·· 
valho e Francisco de Paula Souza e Mello ; 
bem como para a outra igualmente encarregada 
de e.:aminar os differentes projectos da cor
recção ao codigo do processo criminal, e- dispo-

. sições provisorias, ele. 
O Sa. PRESioENTE designa o dia de amanhã. 

para a nomeação das commissões de que trata 
este officio, etc. . . 

E' remettido com urgencia á commissllo de 
.poderes o diploma do Sr. Domingos Alves Ri- · 
beiro, deputado pela provincia da Parahyba, em 
lugar do Sr. Cunha Vasconcellos. 

O Sr, Rodrigues Torres oblitm a palavra pela 
ordem; e decfara que algumas assembléas le
gislativas provinciaes tt.11).inter~r~til~º a consti· •. , 
tuição de um modo que lhe parece contrario á _ 
mesma constituição ; que têm ultrapassado os 
limites de suas attribuições ; e entende portanto 
que é um mal muito grave que se esteja todos 
os dias nesta casa a revogar actos das as
sem biéas provinciaes, o que sem duvida póde 
trazer graves consequencias; e conclue pro
pondo a urgencia para apresentar um ·reque
rimento afim de se nomear uma commissão 
especial para tratar da intelligencia de alguns 
artigos do aclo addicional. 

A urgencia· proposta é apoiada, e depois de 
julgada discutida, é approvada. 

O SR. RoDRIGUES ToRnEs oft'erece á discussão, 
e é apoiado .este requerimento: 

« Requeiro que se nomêe uina coinmiss!lo, 
que trate de apresentar á esta camara um pro
jecto de lei interpretando os artigos do acto 11:d- '. 
dicional, que possao ter necessidade de inter• 
pretaçllo. _ 

"Paço da camàra, 18 de Maio de· 1836.~ 
Ro,lriguBB Torras.» 

O Sr. Sebastião do Bago oppõe-se a este re
querimento, por julgar que de!Ie se não tirará 
convenienc:ia alguma; pois que em se refor
mando os codigos, póde então a assembléa ·geral 
dar a inlelligencia ao acto addicional que lhe 
parecer mais propria;. e com isto se iria burlar, 
talvez, aquillo II1esmo que os deputados desta 
càinara fü:erão. · • · · 

O Sr. Bod.rlgues 'l'orres sustenta a neces· 
sidade do seu requerimento, e insiste em como 
é- melhor que se diga-por um actô geral, tal e 
tal arti~o da constituição póde ser en,~ndid9 
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por e~ta-maneira, dó que estil:r'á càmarà todois,. 
os dh1s a derogar· aétos · das assem~léas, pro>' 
vinciaes, o que lhe .pai:ece muito' mais qifficil,: 
po~que. seria ne~e~s~~o gue a. assembléa geral · 
legrslativa n~o· tiv,esse outr_a~ cousas- .em· qµ~ se 
-empreg~r_ ~.ai( do qóe · em eiáminar todos. 
e:ise~ obJectos c?ncernente~ ás assetnbléas pro-
vmc1.aes. . 

· ·o Sr. Henriques ·ae Rezende vota pelo re
-queriment9 em aiséussao, sendo de parecer que 
não se póde deixar este anno de tratar deste 

. ~tgocio. · 

: -. O ·Sr. A.sa;à Ma.sca.renháa. é da mesma opi
mao, e vota igualmente pelo requerimento. 

O Sr. G-cnça:lves Martins declara, que não 
approva o requerimento do Sr. Roarigues Torres 
da maneira porque está concebido, porque. a 
nomear a caniara uma commissll.o, conforme 
propõe o illustre. d_eputado o . Sr. Torres, ella 
não fará mais do qu·e um exame vago sobre o . 
aclo addicional, o que não approva, e é de 

. opinião que este negocio seja antes incumbido 
ás commisslles das assembléas legislativas pro-

. vinciaes. · 

· .::·o Sr. Figueira de ·Mello nllo approvà o re- · 
querimento, p0rque nao. julga convenientç que 
~ camaia tome medida alguma a semelhante 

_ r~speito, sem que _o _go:verno venha propôr, a 
. esta camara uma· interpretação do acto addi-

cional. . . · 

O Sr, Souza. e Oliveira opina a favor do re-
querimento. . 

. · E' apoiado · o seguinte requerimento do · 
Sr. Gonçàlves Martins : - · 

. « Requeiro que a commiss:lo das assembléas 
p_rovinciaes, á vista das duvidas por estas pro
postas sobre diversos pontos do aclo addicionaJ, . 
á":vista dos actos.legislativos ·das mesmas, por 
ventura inconstitucionaes, bem como tendo 
presentes as inslrucções dadas _pelo governo . 
aos presidentes das provincias, em um só acto 

_ legislativo, proponha e fixe a verdadeira intel
: liglmeia dos pontos alli duvidosos ou· mal !ln· . 
. iendidos. » . 

O Sr. Limpo de A.breu (ministro da justiça). 
· julga que a-iniciativa sob~e- qissolver duvidas 
.. que àpparecerem do acto addicional, devi!. per:· 
· tencer á camara dos deputados. Vota .p~o re
- querimento do Sr. Torres no· nr.esupposto de que 

nao se decidirão outras. duvidas, senlo as que · 
. tiverem sido suscitadas p~ias· atsem~léa~ pro-. 

vinciaC!l,:ou 1{respeito das que O gqverno geral 
· tem irif.ormado· queexislern em-.&iversas· pro-
~~fü;ias: ··. 0 • _ • • • , ·• ' 

i O;Sr, J!'erréira da 'Veiga lembra que, pre: 
1entindo-sê íW:.du.vdas _qu~ poqe,n apparecer do 
ia~tó ·addic~orial, nf iji~~riíô,a.çtó Vj\µt o remedia · 
a e~las.~fàrt: ~'. a,a~ndô\~iveriiidadê de !n-

. bllhgenc1a entre algumas assembléas provm-
~~· - . ·: . 

ci~es-a respêitõde certos~a.rtig~; 8'.fçi~11.do-os 
. no melimo caso· de du\1id.a/pqúco:'ir'pQuco- se 
. far4, aom, que se · desaér.eclité ·(çonstiti:iiçllo re.". 
·formada. E' daqui qµe;:::pait\lba ,. os .:receios 
de alguns senhores, nllo_ ·navé~dl). llmâ inter
pretação au!heotica da .. às$eri:ibléa. g!ll'.al: destes 
artigos duvidosos. Conco_rda qJ1et'piif.à este· tra-. · 
balho haja uma con.uuissllo '·especial, .visto. 
acharem-se sobrecarr~gadas d11,·,tral>alhos_ as 
commissõ~ da casa; e com. in.cumbencias muito 
diversas.,· Entretanfo, . vo~ndo peló. requeri
mento, quer que seja elie· re4igido -.com as 
mesmas phrases de que u~ .o _!icto addicional,. 
e que assim vota· para <fue ilB ni»ni!e a.eoni, . 
missão para _prop6r a interprilta9ã<, d,os arUgos 
do acto addicional q'U8 utão no. caao d6 · duvida. 
Nestas palavras manda a seguinte emenda -~ 
mesa, que é apoiada : 

« Diga-se-a interpretaçao dos artigos do neto 
addicional, que estâo no ca~o de duvida.-Eua
risú, Ferreira da. V11iga. » 

Esta discussão porém é interrompida pelo Sr, 
1º secretario, participando estar .sobre a mesa 
o diploma do Sr. Domingos· Alvares Vieira, 
deputado supplente pela · Parahyba: é i:emetjido 
á commissão de poderes j e continua o deeate 
interrompido,.que o torna.a ser pelaleitura do· 
parecer da mesma:commis~ão de poderes µ.estes 
termos: - . . .. - . 
· « A commissll.o de· poderes, exami11and~ o 

diploma, que a camara municipald a cidade da 
Parahyba enviou ao Sr. padre Domingos Alvares 
Vieira . par:a vir tomar o assento nesta casa, 
em·lugar do Sr. -padre Antonio da _Cunba Vas
concellos, que foi nomeado· senl!dor, e já se acha 
com assento na respectiva camara; achou quo o 
Sr. Vieira é o supplente mais votado, e confron
tana!) ~ dito diploma com l\ acta geral da eleiçno, 
e com as leis, e instrucções, os acha em 
tudo conformes; por isso é pe -parecer ·que o 
mesmo senhor tome assento riesta camara, 

.-como deputado pela província da Parahyba. -
cc" Paç(\ da camara dos deputados, 18 de Maio 

'.de--1836.-0andido Jade de Araujo Via,m11.
: Honorio H. · Garn11iro Leão. » 

- E' approvaào •. 
E o . Sr •. deputado sendo introduzido com as 

;fôrmalidad~.s. _tio ' estylo, presta juramento e 
toma assento.•· 

O Sr; Luiz:Oa.valoanti oppõe:se ao rêqueiri• 
,m~nto. Diz que elle não pree'1che as vistas de 
seu autor,. que o fu~dou na unidade da naçao. 

·Opina que os meios de dissolver as duvidãs do 
àcto addicional é pela derogaçll.o das leis pro· 
vinciaes, que mostrem que as respectivas as-· 
~embléas têm excedido das suas attribuições, e 
nll.o por uma lei geral, e para o fim que teve 
em vista o autor do requerimento ha na cámara 

. uma commissão encarregada de examinar se 
os actos das assembléas provinciaes têm exor· . ' 
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bilado. Alé!Il d; outros.inconv,anieritésideS:uma . 
lei decla_r~forià _geral, lembra.que eJta•Jef póde.' 
ser. _decrelad~ ém •'.Úln'â. legislatura e· i:.-evogadá 
em .ª!11ª outra; po_de'.~tlf ui'na inte~pret~r:<f'actô > 
addtc1onaL de _ um -_i:nodo, e outra ·de outro ; e 
por conseqúriµ:cia . :à . c!i.scussão deste requeri a ; 

· _,'mentot e• a _d,!í,)~i apresentada pela·.commissão·; 
só fazem perde~ fo'mpb: i\tilo duvida que as as-· 

· sembléas · .pràvinciàes exce'íiao· · seus deveres, , 
. porque o acfó. _addicional foi feitó ,de modo que 
os mais habeis jurisconsultos não púti.êrão · com 
facilidade extremar as attribLiiçOés dás ass~m
bléas · _provinciaes ; em prova do que cita o que 
houve '.na cam:ara o anno passatló a respeito de 
saber a quem compelia a nçmeação dos juízes 
de direito,·qüereildo uns que fosse ao governo : 
geral, outros ao provincial. 

O-Sr. :Rodrigues 'I'orres Sijstenta o seu r!lque
rimento. Responde aç,s a~gúmentos do Sr. Lu_iz 
Cavalcanti. Concorda_ que·. a assembléa geral 

· póde revogar os actos·das assembléàs provin
ciaes,· 'porém,· que o mesmo ~cto·_ordenà que · 
existindo duvidas, â assembléà ·gerál, com·pete -

.dissolvei-as;· e á assernblé11 ·poís compete iiiter-. 
. -:pretar 'artigos que têm ~ervido de fundamento 
ás ;1sse0lbléas provinciaes excederem de seus 
direitos. Julga mais «:_~ventente que. por uma 
lei geral se interprete es~es artigos, do ·_que estar 
a assembléa geral lodos os dias derogando actos 

,da1:1 asscmbléas:provinciaes, porque à.derogaçao 
. .de um ·acto n!l.o µihibe que uma ouli'a assembléa 
o prodai:a de, novo, e assim ser preciso uma 
nova dei.-ogação; . , · , ... · .. 

Depois de mais reflE!xões, leµib_ra.- que a 
camara qufa .. estabelecer- instituições federativas 

· sem attender. ·ás circumstancias em que nos 
achamos ; dando direito ás assembléas provin-· 
ciaes de fazer tudo quanto julgassem conve
n·l.ente aos interesses das provincias ; . p_odem 
muitas vezes estes interesses estar em contrà
dicçào com_ os interesses geraes da uniao ; e 
se uma assembléa provincial nao tiver bastante 
'intelligencia para_ conhecer quando é mais con- · 
venhmte sacrificar" os interesses do momento 
aos interesses reaes do futuro, ai· da união. . . 

Conclue ainda demonstrando outi·as razi:Jes 
em apoio do seu requerimen_to; 

O Sr. Visoonde dé Goya.nna. é'de opinião 
contraria a que se noniêe a commissao especial, 
porq\le isto vai importar outra · reforma da . 
constiluçao, e apparecer trabalhos para todos os 
annos ,no mesmo sentido. Reduzindo-se toda a 
idéa do ieqnerimentQ·a procurar um meio que 
evite o,mal _da exorbitancia das assembléas pro
vinciaes, lembra que disto póde.·se incumbir a 
commissao das assembléas provinciaes, reunida 
â da constituiçao, e nest~ sentido m11nda_ 
a seguinte emenda á mesa, que é apoiada: , • 

« Que se reuna.o as duas commissoes de'éoll· 
stituiçãó, e de assembléas próvinci11es::i>'.!lra 
dàrem o · seu parecer sobre todos os actos 

li.a~- àssembléas_ provinciaes-,:- :Visconde de 
G1111a.nna. » _ _ . · · - - · . 

o Sr, Carneiro Lei() ouvio_ que o Sr. mi
_nistro -da justiça apoiíir~ a opinião· de um de
putado de Pernambu_co, opinião que·parece con
lrp.ria ao que recômmenda a falia' dó throno. 
~R~ceia que, a caminharem· as assembléás pro: 
vinciaes como. vão, em pe!tueno espaço o Brazil 
esteja desp_~d/1-çadó em ._ditferep.tes' estados ; di
,versos interés~es; diversáfl opiniões o conduzem 
pará esse _lim. Apoiá a idéa de uma com missão 
especial para . se fazer a . ip.terpretaçao, por ser 
·mais natm:al ·_que . o pem,amerito desta ·com
~issão sejá mais conforme ao da maioria. Ser
vindo-se do exe1n·p10 citado pelo Sr. Luiz Caval· 

,canli, .diz que, por isso mesmo que ha diversas 
opiniões- âéer<;a da intelligencia de certos ar
tigos do acto addicional,-é que deve haver uma 
interpretação authentica destes artigos, e não 
continuai··se neste estado de duvida, neste 
-cahos, em que ninguem sabe o que é de sua 
competencia; vendo-se, por exemplo, a assem
·bléa do Rio de Janeiro não tomar conhecimento 
.de. ceFtos.actos por julgâr não competir-lhe; e o 
mesmo acto passar-se em outras assembléas. En-. 
tende que. uma vez interpreta.dos certos' artigos,· 
torna-se .~sta.interpretaçã9 irrevogavel, podend-0 
outra . legislatura decidir novas duvidas, mas 
nllo as que já estiverem :de.c!didas e definidas. 

Pensa que; :pilo obstante a camara poder 
exercitar o poder qae lhe dá"o acto addicional de 
revogar os . actos das assembléas provinciaes 
conlrarios- ao actó addicional, comtudo deve 
declarar pa_ça servir de regra aquillo que muitas 
assembléas provinciaes duvidão ; quando. de· 
mais para revogar um acto legislativo provin• 
cial é necessal'io o concurso de tres ramos do 

. poder legislativo, e basta um deputado que 
apoie um acto legislativo provincial, ·que deve 
revogar-se, para empatar a decisão, tomando 
tempo, etc. 

Vota pelo requerimento, por julgar muito 
necessaria essa interpretação, para tirar todas 
as duvidas, muito mais necessaria quando no 
Brazil não ha a garantia que ha nos Estados
Unidos, onde a magistratura é uma barreira 
que as assembléas provinciaes encontrao nos 
seus at~ques contra a união ; e entre nós, se
gundo a intelligencia que se tem dado, julga-se 
que os juizes de direito são subordil).ados às 
assembléas provinciaes. 

O Sr. Limpo de Abreu ( miaistro da justi9a) 
pede a palavra; como nao.lhe é concedida por 
já ter fallado as vezes que lhe compete, diz, que 
quer explicar-se como ministro. 
· Consultada a camara se póde ainda fallar, 
decide que sim. · _ • i,;· 

o illustrejeputado diz que seu voto náo ~stá 
·em conlradicçao com a falia do .'thi'Ono, que diz 
{lue; para se não il'\Ígmelit?rem os abusos, sejãq 
·-corrigidos ; mas· não· declará·· a ·.:maneiraJ 

·,··'? 
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que a ·interpretação deve dar-;1e quandó se 
conliece que um ou outro artigo do acto addi· 
cional é duvidoso ; que não basta dizer-se 
que as assembléas têm exorbitado; mas . que 
se mostre . e declare que tal ou ial artigo é 
obscuro. Frui a sua profissão de fé politica ; 

· como depütado e como · ministro trabalhará 
com todas as suas forças para conservar a uni/10 

'e tranquillidade do imperio, e na.o só p!Jr estas . 
razões, como porque. o Brazil n!l.o póde pros
perar se a unis.o se nao conservar ; mas o meio 
de conservar a unia.o é n!l.o tocar no acto addi- · 
·cional, fazendo estremecer as provincias, qu(l 
julgaráõ que a camara quer arrancar-lhes di
reitos que lhes compelem. Receia muito de 
uma,interpi'etaçao sem que se declare quaes sao 
os art[gos que offerecem duvidas. E por isso 
manda á mesa a seguinte emenda: 

« A cqmmissiio proporá primeiro quaes s110 
·OS artigos em que h,t caso de duvida, e as 
ràzões em que se funda. ~ 

E' a:poiada, 

O Sr. Maciel Monteiro declara votar contra 
o requerimen.lo por lhe_ parecer fóra da consti
tuição r.eformada, e,.!le mais. por,qu~ póde ~inda 
e9ta lei geral ser revogada, e assim nao pro· 
duzit- o resultado que · espera o Sr. Carneiro 

-Léno. 
• Regeita o requerimento do Sr. Gonçalves 
Martins, pois que já bastante trabalho tem a 
coromiss!l.odas assembléas pl'Ovinciaes no examtl 
dos actos legislativos provinciaes. Tamhem Mo 
vota pelo requerimento do Sr. Ferreira da Veiga 
por não deferir quaes sao essas duvidas, po
dendo a commissno incluir no set1 trabalho 
artigos que duvidosos n!l.o fosser:i. Declara nao 

· partilhar dos receios do Sr. Rodrigues Torres. 
Observa o Brazil lranquillo, e se eni dous pontos 
delle existem· commoções, n!l.o sl'io ellas devidas 
ás assembléas provínciaes; que tanto se receia 
dos actos dessas assembléas quando elles n/10 
podem pôr-se etn execuç!l.o sem ser saccionados 
pelos presidentes, delegados do governo geral ; 
e demais podem ser revogados pela assembléa 
geral quando exced!l.o de seus limites. Pa
rece-lhe mais consentaneo que, á medida que 
forem apparecendo actos legislativos provin

. ciaes, conlrarios·aos interesses geraes, a camara 
delibere que elles não tenhao vigor, do que 
fazer umii lei gera]. 

O Sr. Hollanda. Ca.và.l.can:ti, ·abstrahindo da 
quesUlo de direito que a assemb1éa geral tem 
de crear a éommissao, trala da questil.o de con
veniencia ; e julga que convém que ella não se 
·nomêc pelas mesmas razões que teve o autor 
do requeriménto. Não julga o Brazil tão iran• 
quíllo eomo o figura o Sr. Maciel ; treme da 
u.~iaó do imperio, nlto por causa das assembléas 
provinciaes; · mas, por exemplo, ·por causa da 
banca-rota, que póde concorrer mais para a dis
f$Oluçao do imperio do que um ou outro acto 

das assemoléàs próvinciaes. Observa.que _múi!M · 
males provêm de querer:se a reforma com leis 
velhas, o que lambem aéonte·ce antes .da re
forma. Diz que nao silo devidos os factos do 
Pal'á e Rio Grande ás asi,embléas provinciae,;; 

. que no dia 20 de Setembro n!lo estava reunida 
a assembléa desta ultima província; ~ue as 
províncias todas querem a uniao a despeito das 
leis que a querem· separar. Observa que nos 
governos· representativos todos os cidadllos .sao 
interessados pela causa publica, e n!lo ha mo
tivo de desconfiar das assembléas provinciaes, 
quando as prnvincias lêm por muitas vezes dado· 
provas de que querem a união; que, bem longe 
de quererem a dissolnçao, bao de estreitai· mais 
o poder da uniM. Que niiD é de temer tanto 
que uma provincia na sua legislaçM sobre im
postos illuda a legislação geral tirando um 
pouco da renda geral, como a queima de 10 mil 
contos com o resgate do cobre. 

. Finalmente conclue dizendo que o Brazil quer 
repouso ; e por isso nM julga conveniente seme
lhante 1ne~ida de inlerpretaç!l.o, que póde trazer 
alguma discordia-. . 

O Sr. Calmon observa que se espalhou que 
elle-era um dos Iil'e.is viol\Mltos membros da_ 
opposiç!l.o, mas que hoje quer ser minisleí-ial. 

folga a maleria importantissima ; e mara
vilha-se do medn que já lia com a nomeaçflo 
da commissão. Se a i::ommissao faz um bello 
relatorio, .a camara o approva ; se um disparate 
a camara o regei ta. Defende o reqnerimen to 
fundado na falta do throno e relalorio do 
Sr. ministro da justiça ; a falia do throno re
commemla como urna das necessidades pu
blicas que se contenh!l.o os excessos das as-· 
sembléas prov'inciaes; tanto uma como ontro 
incumbem a camara de tomar alguma deli
heraçâo nos lermos do requerimento do 
Sr. Torres. 

Declara ser nesta parle ministerial, por 
julgar- que convém, e quanto antes, inter
petrar o acto. addicional, 11110 porque 1·eceie que 
dos excessos das assembléas provinciaes .venha 
a dissolução do imperio, pois que póde asso· 
verar que o assenso á uniao do imperio existe 
nas assembléas provinciaes, e n!lO bno de sei· 
ellas que tomem a iniciáti va para dissolver esta 
uniao ; ma~ quer a interpretação para que as 
asscmbléas provincíaes se esclareção. 

Depois de mais algumas reflexões diz que de
l!eja que as assembléas provinciaes possll.o le
gislar como ··melhor lhes parecer para suas 
provincias. Julga que os jurados, as guardas 
nacionaes, a judicatura de paz, a liberdade 
de imprensa, essas quatro instituições, ver· 
dadeiros auxiliares da fórma · de nosso go
verno, devem estar em harmonia com as 
necessidades do paiz; parece-lhe pois que 
dev.em as assembléas provinciaes legislar sobre 
estes objectos, que melhor organisaçM devem 
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ter para salval-os do descredito em que vão 
indo, 

qonch.ie que as asseinhléas. provinciaes silo 
amigas da ordem e união do imperio, e se 
têm sido improveitosas, sem duvida tem sido 
porque não têm altribuições · necessarias · para 
fazer o bem ao paiz que poderião fazer; que 
não ha medo em se nomear a commissão, e 
que ·ella obre como a commissão que propoz 
a re~orma constitucional que excedeu muito aos 
seus. mandados: mas que enUl.ó o enlhusiasmo 
e fmu:_zi de reformas fez que se relevasse tudo ; 
agora porém que parcice estar-se um pouco no 
regresso, tem esperança de que quando venha 
algum disp,arate da commissno, se reprove. 

J1ilgada a ma!el'ia suflicienlemente discutida, 
é posto a votos o requerimento do Sr. Rodrigues 
Torres, e não se approva. 

O requetimenlo do Sr. Gonçalves Martins é 
lambem oft'erecido a votos e regeitado. -

A emenda do Sr. visconde de Goyanna é igual
mente regeitada, e bem assim a do Sr, Limpo · 
de Abreu, e fica prejudicada a emenda do 
Sr. Ferreira da Veiga. 

Dada a hora, o Sr. presidente· dá para ordem 
do dia dâ'seguinle sessno a nomeaç:ib das cíuás 
commissões para o codigo ele commercio e 
codig!) -de processo criminal, e o projeclo n. 88, 
para cuja discussno se convida o Sr. n,1inislro 
dos negocios da marinha, e levanta a sessão 
depois das duas horas da !arde, 

Sel!lsiio e1n 10 de Mnio 

PRESIDENCIA DO SR, ARAUJO LUIA 

·sm1MAmo.-Exp.edienle,-Ordem do dia.
Nomeação da oo,mniesii.o osvecial pa1•a o 
e11:ame · do codigo do commercio. -.Pl'oinoçiies 
no co,·po da a1•mada. 

Feita a chamada ás de:.: l10ras, e aberta a 
sessllo, é lida e approvada a acta dn antece-
dente. -

Comparecem 85 Srs. deputados, faltando 
com causa participada os Srs. Mello, Barbosa 
Cordeiro, arcebispo, Oliveira Braga, Mello e 
Souza, Alvares Machado, Corrêa Pacheco, Lima 
e Silva, Limpo e Azevedo Brito ; e sem par
ticiparem os Srs. Raphael de Carvalho, Albu
querque Cavalcanti, Fonta, Vasconcellos, Car-
neiro Leão e Tobias. · · 

EXPEDIENTE 

O Sa. SECRETARIO BEtrsAmo dá conta de dous 
ofiicios, um do Sr. Bento de Oliveira Braga, 
participando que por doente não comparecia ás 
sessões, e oúlro do Sr. Antonio Joaquim de 
Mello, communicando, que pelo mesmo motivo 
não podia comparecer na presente sessllo,-Do 

~1101 

1° fica a camara inteirada ; e o 2° é remeltido 
á commiss!l.o de poderes. 

Remelte-se á commiss!l.o de pensões e or
denados, o requerimento do tenente coronel 
João ·Rebello de Vasconcellos e Souza, ácerca 
de uma pensão; que lhe fôra concedida. 

Lê-se e approva-se o seguinte requerimento: 

cc A commissfl.o de fazenda requer que se 
solicite do governo por intermedio do ministro 
ela fazenda a soluça.o dos requel'imentos, que em 
data de 17 de Agosto e 14 de Ot1!uhro do unno 
passado forno apresentados na carnara, e por 
ella approvados, 110s quaes se exigia, que o mi
nistro dà fazenda rnmellesse a esta camara um 
quadro explicativo da divida lluctuante do im
perio, a qual elle asseverára montar na som ma 
de 22,774:704$524 ; sendo este agora additado 
com as quantias de que a mesma uivida tiver 
sido augrnentada, e tudo na conformidade do 
primeiro requerimento. 

« Paço da camara, 19 de Maio de 1886.
Vianna.-Oalnion.-Souza Martins.» 

O Sr. ·Via.nna expõe os motivos que leve a 
commiss!l.o para fazer este reguerimento, e ob-

·serv"a que se reclaina 'inedidás, ê meáidas ur• 
gentes sobre a divida flutuante, e quê sem se 
obterem os esclarecimentos que se pedem, a 
co:nmissu.o não póde satisfazer ao que deve. 

Julgado disculiclo o requerimento, é otiere
cido á votação, e approvado. 

Lê-se o seguinte parecer : 
« A mesa lendo examinado o requerimento, 

e docnmentos â elle annexos, do official dá se
cretaria desta augusta camara,· Manoel José 
Corrêa Calheiros, que.pede dous annos de li
cença com meio ordenado para ir á Europa 
lratar da sua saude, como mostra pelos attes
lados que ajuntou, tendo ouvido o official-maior 
da mesma secretaria que informa n!l.o solfrer o 
expediente com a .falta do snpplicanté, é de 
parecer, que se conccd!l.O os dous annos de li
cença ao dito official, vencendo durante este 
tempo meio ordenado. 

« Paço da eamara dos deputados, 19 de :Maio 
de 1836.-Pedro de Ai-atefo Liina.-Bernardo 
Belisai·io Soa,·811 de Soma. -Manoel Odoi·ico 
Mendes.-]). José de À.BBis Mascartmhas.
Vicente Feri·efra de Oastrn l8ilva. » 

ORDEM DO DIA 

O Sr. Paim obtém a·palavra pela ordem, e 
observa á camara que existem já na casa 
muitos projectos sobre reforma do codigo, e que 
seria melhor que tratasse antes de se discu.
tirem alguns desses projectos,· do que se passasse 
a nomear a commissno cuja eleição o Sr. presi
dente deu para ordein do clia : e sendo ne· 
cessario mandará á mesa _um requerimento a 
tal respeito. Que é pois conveniente que se dê 

lf 
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. para· ordem ào dia a discuss1l.o de preferencia, 
quer· de projectos, quer de ·propostas do go
verno sobre este objecto. 

O SR. REZENDE manda á mesa, e é regeitado 
o seguinte requeriment(l : 

« Que o Sr. presidente seja auforisado a 
nomear para a com missão do codigo. do ·pro

. cesoo os mesmos indivíduos que comµuzerão 
esta commissão na seas!lo de 1835.-Rezende. " 

Lê-se mais o seguinte do Sr. Paim: 
,, Que se dê para ordem do-dia a discllssno 

da preferencia dos projectos existentes na <:asa 
ácerca do codigo do prcicesso criminal, e que o 
projêclo preferido entrn immediatamente na 

. ordem dos trabalhos, escusada assim a com
missão lembrada pdo senado para o mesmo 
fim.-Paiin. P 

Este requerimento, depois de discutido, é 
approvado ; e o l'' secretario declara á camara, 
que assim o communicará ao senado, 

Procede-se ·á eleiçilo da commissfto para o 
· codigo do c.:ommercio, e depois de se contarem 

75 cedulas, sahem eleilos os Srs. Amaral 
Gtirgel com 80 votos, . .S!2!1Za Cl Oliv.eira 26, e 
Souza Martins 25. 

O Sr. Souza Martins allega que com esta é 
a quarta commissão para que é nomendo ; e 
que nilo desejando csq1.1ivnr-sc ao ·serviço· da 
casa, tem comtudo a ponderar, que é da com
miss!ío do orço.mento, commissno mtJilo tra
bàlhosa ; que além desta commissào tamhem 
pertence ii dus assembléas p1·ovinciaes, onde 
tem de examinar talvez mais d<! qual1·ocentas 
leis, e que assim havendo na c~s:\ muitos 
membros instruidos na materia de que a com· 
missao tem de tratar, petle ser dispensado da 
mesma com missa.o. • 

Consultada acamara, decide·que o Sr. Souza 
M~rtins seja dispensado. · 

. Em lugar do illus!re deputado, é nomeado 
·pelo Sr. presidente para me111bro da cornmissil.o 
o Sr. visconde de Goyanna. 

Entra em discuss!ta a resolução· sohr; a pre
tençllD de Lourenço Antonio do Rego, e emenda 
apoiada do S1•. Vianna, etc. 

O Sr. Fernandes da Silveira, obs.ervando 
· que deseja dar o seu voto sobre esta mate1·ia de 
· maneira que a naçllo não seja prejudicada, 
• remelte á mesa o seguinte requerimento : 

« Requeiro qtie se_peçno ao governo cópias 
· das inslrucções dadas ao marquez do Maranhão, 
· quando comrnandante das foi-ças de 111ar, contra 
as portuguezas ; assim como a resposta dada 
pelo ex-ministl'o da marinha, marquez de Pa· 
ranaguá, ao procurador <;la corô~ e fazenda, 
sobre duvidas de serem as embarcações brn
zileiras apprehendidas, consideradas boas prezas, 
adiando-se. o projec\o ~m discuss!lo1 atf que 

cbeg11cm~taes documentos, que não clei;xaráehié 
instruir os membros da casa da justiça, ou in
justiça de fal pretençil.0.-Salva a redac:çrto, etc." 

E' apaiado, e.entra em discussão. 
O Sr. Souza Martins declara:que · todos esses 

documentos_ existern nos autos que estno na 
casa . 

O Sr. Fernandes ô.a Silveira sustenta o seu 
requerimenlo, seudo de opiniil.o que a nação 
não póde pagar essa preza, e sim· quem a fez; 
e que para dar o seu voto com conhecimento 
de causa, 6 que pede todos estes esclll.reci- · 
mentas. · 

Julgado discutido o requerimento, é offe
recid o á votação, e approvado. 

Fica por consequencia adiado este negocio. 
O Sn. l° SEcnETARro declara que, como existem 

na casa esses papeis, escusado é pedil-os ao 
governo. 

Entra om discussl10 o proJecto vindo do se
nado o anno passado, sobre as attribuiçõt!s dos 
comman<la,ntes de armas, que serão subordi
nados aos 11residen tes das provincias. 

O Sr. Seara pede o adiamento da "t!-isc,..ssao 
para o fim de se convidar a assistir a ella o 
Sr. ministro da guerra, em consequencia· do 
negocio set·_puramente militar. 

E' apoiado este ·adiamento, e depois de dis
cutido, é approvado. 

Entra em discussão ontra resoiuç~o, vinda 
lambem do senado, que _autorisa os presi
dentes dus provincias a chamarem para as suas 
immediatas orden:, dous Officiaes até a patente 
de capitão, etc.' . 

O Sr, 'Vian11a diz que se a outra resolução 
ficou adiada, esla · tambem deve ficar pelos 
mesmos motivos. • 

O Sr. Rodrigues Torres oppõe-se a esta re
soluçno, e mostra que ella não é nccessaria, e 
que dessa despeza que se vai agora uutorisar 
com semelhante resoluçll.o, não se p6de tirar 
nenhum resultado benefico ; que isto não é 
mais que um meio de. empregar maio1• numero 
de officines, e gastarmos mais dinheiro, e lhe 
parece, portanto, que o artigo 1° deve ser re
geitado. 

Dada por discutida a materia, o arlio:o i• é 
regeitado, ~ os outros da resolução ficrio por 
consequencia prejudicados . 

Entra em discuss::i; a seguinte resolução : 
cc A assembléa geral legislativa resolve : 
,e Art. 1.º Não será admiltida em j11izo acçilo 

alguma sobre filiação, que nuo tenha sido 1·e· 
conhecida pelo s11pposto pai, em escriptura 
publica ou testamento. 

" Art. 2.• Ficão revogadas todas as disposi· 
ções em contrnrio. 
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<< Paço da ~amara dos deputados, 23 de Maio 

de 1835. - .Paiin. » . 

O Sr. Souza. e Oliveira. oft'erece uma emenda 
pa1·a · que em lugar de - resolve - se diga -
deci·eta. 

Annunciando-se a chegada do Sr. ministro 
da marinha, é introduzidd na sala com as for
maliaades do estylo, toma assento á esquerda 
do_ 4" ~ecret:i-rio, e ·em sua ~resença tem lugar a 
pr11ne1ra discussão do seguinte projecto de lei 
relativo ás promoções ·no corpo da armada: 

« A assembl~a geral legislativa decreta : 
« Art. 1º. D'ora em diante só poderáõ ser 

promovidos a 2°ª tenentes aquiilles guardas
marinha que, como taes, tiverem tres turnos 
de praça, dos-quaes dous ao menos hajão ser
vido a bordo dos navios de guerra, e que tenl1ão 
completado dezesete annos de idade. 

« Exceplull.o·se os individuos designados nos 
arts. 5º e 6ª. 

« Art. 2º. Ninguem poderá ser promovido a 
1º tenente sem que tenha dons annos de praça 
no posto immedialamente inferior, e servido ao 
menos um aniio a bordo ·ae navio de gueriâ .. 

. « • .Art. 3". Só poderão ser promovidos a 
capitães-tenentes aquelles 1°• tenentes que neste 
posto tive1·em dous annos de sel'Viço,. desi

. gnados nos artigos antecedentes. 

« Art. 4". Não se considerará serviço a bordo 
de navio de guerra, o que fór feito nas em
barcações do estado que servem de correios, 
nem til.o pouco nos transportes e navios desa1·-
mados. · 

« Art. 5º. Fica extiocla a classe dos volun
tarias da armada, continuando todavia os indi
".iduos que ora servem nesta qualidade a ser 
considerados· como taes, emquanto nll.o fo1·em 
promovidos ao posto de 2º tenente, que em con
formjdade das leis existentes, lhes puder com
pelir. 

« Art. 6°. Poderáõ lambem ser promovid.os a 
2°• tenentes os officiaes marinheiros que, além 
dos conhecimentos praticas de sua profissão, 
forem approvados nas materias theoricas que a 
.lei exige dos guardas-marinha, para poderem 
er promovidos áquelle posto: 

« Art. 7°. Ao governo fica livre promover 
qualquer official de cada uma das classes de
signadas nos artigos antecedentes ao po5to im-
111ediato, uma vez que, além das condições 
marcádas IJOS mesmos artigos, tenha obtido dos 
commandantés com quem houver servido, boas 
infprmações de eonducta, subordinação, zelo 
pelo ~erviço nacional, e reconhecida capacidade 
para desempenhar as funcções do posto a que 
haja de ser prbmovido. Para esse fim os com
mandantes dos navios armados serão obri
gados a enviar todos os seis mezes, contados do 
'clia em que o navio passar 111ostra de arma· 

meu.to, á secretaria de estado dos negocios da 
mari_nha, uma informação cireumstanciada das 
qual_rdades de_ c_ada um dos of!iciaes, guardas
marmha e ofhcrnes marinheiros que servirem 
sob seu commundo. 

« Arl. 8º. Ninguem será promovido a capitão 
de fragata, que nlto tenha como capitão-tenente 
servido um anno ao menos, e commandado 
dous annos navios de guerra. 

« Art. 9º. Nioguem será promovido a capitno 
de mar e guerra, se n!lo tive1· servido dous annos 
no posto immediatamente iuíerior e com
mandado tres annos navios de guerra.' 

« Art. 10. ~i~guem será promovido '.ao posto 
de chefe de dmsão, que não lenha servido tres 
annos no posto immediatamente inferior, e 
commandado quatro -annos navios de guerra, 

« Ar!. 11. Ningnem será promovido a chefe 
de esquadra, que não tenha sei:vido quatro 
annos no posto de chefe de divisão e com
mandado seis annos navios 111·mados, dos quaes 
dous deve ler tido.o commando' de uma divis!\o 
de tres vasos pelo menos. 

.. '! .i'n'!. 12. O tempo de !fervi~O"; -exigi~o nos 
a1·trgos antecedentes para passar de um a oulro 
posto, poderá, a a1·bitrio do governo, ser redu
zido á metade em tempo de guerra, e cm favor 
daquelles ol'ficiaes que nella se houverem dis
tinguido .. 

« Art. 13. Do posto de capit110-tencnte para 
cima nenhum oflicit1!, que eRteja nas ch·cum
stancias designadas nos m•tigos antecedentes, 
podc1·á ser promovido senno seguindo II orílcm 
in variuvel de sua anliguitladc, 

« Art. 14. As disposições dos arligos ante• 
cedentes nllo se devem e11tende1· a respeito dâs 
reformas daquelles officiaes que, conforme as 
leis existentes, possão ou venho.o a lei· adquirido 
direitos a ellas. · 

« Art. 15. Emqúanto os lentes da academia 
de marinha, que sao oriiciaes da armada, forem 
conservados na escola dos officiaes sem aeti
vidade, considerar-se-ba o serviço nella feito 
como prestado a bordo de e111barcaçll.o de 
guerra; devendo-se porém repular cada dous 
annos de magisterio como equivalente a um 
anno de commando de embarcações de ·guerra. 

« Art. 16. Dividir-se-hão d'ora em diante os 
navio~ da armada nacional em quatro dift'e• 
rentes classes, cujos ·commandos (estand~ elles 
armados) repular-se-hão tanto mais honrosos, 
quanto mais elevada fôr a classe do~ referidos 
navios.. .Náos até fragatas de sessenta bocas 
de fogo formaráõ a 1" classe ou classe mais 
elevada. Vasos de menos de !Íessenfa bocas 
de fogo e de mais de vinte formaráõ a 2ª classe. 
Vasos de vinte até déz bocas de fogo formaráõ 
a 3• classe. Todos os mais na?ios formaráõ 
uma 4" classe, 
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« Art.17. 0-dtimmando de nenhum dos navios 

armados das tres primeiras classes poderá ser 
.dado. senão a officiaes snperiores, exceptuando 
o coso em que por qualquer accidente seja for• 
çoso confiai-o interinamente a official menos 

. graduado. Os outros navios poderáõ ser com
mandados por 1 .. tenentes da armada na
cional. 

« Art. 18. Os commandanles dos navios ar
mados de 3ª classe venceráõ, além de· seus 
soldos, as vantagens de commando que ora têm. 
os officiaes do seu respectivo posto, e além disto 
um terço mais destas vantagens ; os da 2• classe, 
os soldos e vantagens que ora têm, e mais dous 

· terços destas van_tagens; -os da lª classe fi?,al
mente venceráõ, ·além dos seus respectivos 
soldos, o dobro dos outros vencimentos que 
ora lhes competem. >> · 

· O Sr, Salvador José Maciel (ministró da ma
rinha) não negando, antes reconhecendo a ne
cessidade de uma semelhante medida, comtudo 
declara. desejar que seja o projecto mais medi
tado, 

. Diz•-qae • pi'ekmde np_resen~ar uma proposta 
a este respeito, e todavia vac1lla alguma c~us_a 
quanto ás primeiras escolhas da nossa offic1nh
dade, da qual depende as ulleriores escolhas para 
o éommando dos navios, cujas escolhas beµ.1 me
ditadas devem ser, porque uma mal'inha mal 
commandada só serve de desdouro á nação. 
Depois de mais algumas reflex~es, observa que, 
sendo necessurio que os officiaes de marinha se 
exercitem continuamente, esle fim se não con
segue havendo um nume:o muito maior de 
officiaes do que os 11ecessl).r10s. para as embill'
caçlles que podemos armar, só podendo dar-se 
esse grande numero de olliciaes quando ti
vermos uma grandé marinha. Em consequencia 

· destas observaçlles, lembra que seja devolvido 
· o projecto á commissD.o de marinha e ~u.e~ra, 
onde póde ser ouvido tanto elle Sr. -m101sh·o, 

· como o illustre autor da proposta, hoje p1·ojecto 
da camara .. 

. O Sr. I?.cd.ri~es Torres, apezar de reco
nhecer que o Sr. ministro, não concordando 
com todos os artigos do projecto, deve apre
sentar as modificações que julga convenir.nte, 
comtudo accede á opinião de ser o projecto 
devolvido á commissão na fórnia pedida, 

: . 'Faz algumas observaçlles ácerca das promoçlles 
· dos officiaes da armada que julga nao serem ve

. dadas por lei. Concorda com o Sr. ministro que 
. não podem haver ha~eis officiaes ?e marinha 
sem que tenhão apphcaç&o propr1a para este 
Jim; e .por .isso admira-se que se empregue 
offlciaes · da armada em stereometras das al· 
fandegas ; ignorando que seja escola para se 
ap1·ender a difficil profissão da armada o_ exer-

. cicio de medir pipas e garraphões ; e mais é de 
estranhar esse cpmportamento quando se em-

pregão nesse exercício uns dos mais esperanç~os 
officiaes da armada. 

O Sr. Castro e Silva (ministro .da fazenda) 
responde a esta censura, que em empregar-se 
um oficial da armada nesse exercicio de ste
reometria não é infracçã.o de lei ; e se nisto se 
commetteu falta, esta recahiria sobre a repar
tição da marinha. Julga que censuravel seria o 
ministro que, no concurso a que se procedeu 
para preencher o luga1· de stereometra, se 
admittissem pessoas nã.o habilitadas. 

O Br. 'l'orres declara nú.o ter censurado o Sr. 
ministro de violação de lei, mas de violação 
de bom senso, por empregar-se n~sse emprego 
um offü!ial de marinha de gran.des esperanças 
na sua profissão. Tambem ignora se est_a . no
meação foi feita no tempo do aclual Sr. ministro 
da marinha para fazer sobre elle recahir esta 
censura. · 

Em seguida manda ~í. mesa o seguinte re• 
querimento : 

« Requeiro que o · projecto seja n?vamente 
remettido á commissllo, para que ouvidoº. Sr • 

•ministro- da marinha, apresente a comm1ssao 
o projet:lo modificado, como ente'lider,-Ro
drigues To,-res. » 

E' apoiado. 

O Sr. Castro e Silva (nii?iistro da. Jaunda) 
ainda falia defendendo a nomeação que houve 
de um official de marinha para slereomelra, 
porque falta de bom senso tel'iu o ministro se 
no lugar de stcreometrn, qt10 é dado por con
curso, não houvesse de preferir nquelle que os 
examinadores julgno mais hnbil ; e muito 
menos fülla de bom senso hn quando ha uma 
lei que concede ao govm·no dl1r licença !1ºs 
officiues que não fo1·cm precisos para o se1·v1ço. 

O Sr. Oalmonjulga que, se da parle do Sr. 
ministro da fazenda não houve falta de bom 
senso, houve-a da do Sr. ministro da ma~inha 
em julgar disponível a esse official de marmha, 
moço de esperanças, quando todos dizem que 
ha falta de officiaes de rqarinha. Julga porém 
que não haverá falta de bom senso da parte da 
camara, quanto ao requerimento feito da parte 
do Sr. ministro, e do íllustre autor da proposta, 
que tem voto mui valioso de con~ecimcntos 
praticas da materia, e que tal requerimento es
pera será approvado. 

E' approvado o requerimenló, e por conse
quencia fica a mate_ria adiada para_ s~ devol,ver 
o projecto á comm1E;São. O Sr. mm1stro retira• 
se com as mesmas formalidades com que 
entrára. · 

Continua a discussão adiada, 
O Sr. Pa.im faz algumas reflexões,~ te~p:iina 

votando pela emenda ; julgando-se discutida a 
emenda é approvada. 
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ll:nlra por consequencia a· resolução conver
tida em decreto em primeira discussão. 

O Sr. Climaoo concordando que é necessal'io, 
depois que passou es!aatlribuição do desembargo 
do paço para as justiças territoriaes, que se 
estabeleça uma nova fórma de processo paro. 
mostrar e esto.belecer o valor das provas sobre 
filiações ; mas que isto nll.o se consegue pelo 
projecto, por ir estabelecer o que jâ está estabe
lecido, e por isso requer que o projecto seja 
remettido á commissão de justiça civil, para 
que ella · estabeleça alguma medida sobre a 
natureza das provas. 

Manda á mesa o seguinte requerimento 
de .adiamento, qt1e é apoiado, c regeitado ·: 

·« Requeiro que seja remeftido o projecto em • 
discussao á commissao de justiça civil, para 
sobre elle firmar um novo projecto, em que se 
firme o valor, e a natu1·eza das provas para a'S 
filiações •. 

" Paço da camara dos deputados, em 19 de 
Maio de 1836.-Climaco. » 

Continua,. portanto a discussão do projecto. 

••• QJ3r. Calmon oqserva que ~~sno de hoje 
na.o é favoravel aos projeclos ; comtudo diz 
que fará algumas reflexões em apoio do que se 
discute, certa a camara de qt1e servii·-se-ha 
antes de principies geraes do que da pratica do 
fôro. 

Julga o pt;ojecto em conformidade do que se 
pratica na legish1.ção ingleza e franceza a este 
respeito, na sua opinil\o dignas de elogio, e 
por isso não vê no projec!o essa injuitiça que 
nelle alguns senhores enxerg!\o. Sustenta que 
pelo lado da moral taillbem o projecto não me
rece as censuras que se lhe hão feito, que..pelo 
contrnrio pela legislaQão actual, porque se 
aamillcm as filiações por provas, tem-se visto 
com escandalo da moral e dos co~tumes do 
seculo, instituir-se no fôro domandas as mais 
immoraes. Diz que para ajuizar-se da moral de 
uma acção de fili.ação basta lembrar que quem 
a institue principia por infamar o pai ou a mai 
pelo simples acto de intentar a acção ; que a 
esta acçliO immoral de um filho que infama sua 
ml!.i pelo sordido inte1·esse de. herdar bens de 
alguem, juntn.o-se outras infamias que appa
recem em seu1elhantes processos ; por conse· 
quencia que 1·eprimir processos desta natureza 
nll.o é uma acção avessa á moral. Depois de 
mais algumas reflexoes a este respeito, con
clue votando pelo projecto qne póde ser mais 
bem desenvolvido, ·com mais ou menos pa
lavras. 

• Dimdo0se p1,r discutido o projecto em pri
meira discussão, passa á segunda. 

Entra. em discussão a seguinte resolução: 
<< Al't. lº. E' da 'privativa propriedade do 

governo a publicação das leis, decretos, codigos, 

resoluções, e de todo o expediente que. baixar 
dos poderes politicos da nação . 

« Art. 2•. Todas estas emanações sern.o 
publicadas pela typographia nacional, assim 
da côrte, como çle todas as pl'ovincias do im • 
perio. 

« Art. 8•. Os editores e impressores par· , 
ticulares que fizeren1 semelhantes ·publicações 
ficaráõ incursos nas penas do c'odigo criminal, 
art, 261, em utilidade do lhesoúro, e sem li- · 
mitaç11.o de tempo. 

,, Art. · 4º. Ficllo revogad.1s todas as disposiçoes 
em contrario. · 

« Paço da camara dos deputados, 30 de Maio 
de 1835.-0 visco1ide de Goyruina.» 

O primeiro arligo é approvado,. sem debate, 
Entrando e.m discussão o segundo, o Sr. vis· 

conde de Goyanna diz que apparecendo ~m pro· 
jecto do senado mais completo do que este, e 
que versa a semelhante respeito, lembra por 
isso que se adie este para· que sirva de emenda 
áquelle que trata não só da impressno, mas da 
publicaçao . 

• O Sr. Sonzlu_Oli.veirJ observa qu~_esse pro• 
jecto do senado não foi remettido pela mesa 
daquella camara, mas sim distribuído na casa, 
quando o fôra no senado, e só assigna<lo pelo 
seu autor, o marquez de Inhambupe. 

Nao obtante esta reflexa.o, o Sr. visconde de 
Goyatina insiste no adiamento, que é apoiado 
e entra· em discussao, e depois de discutido, 
não passa. , 

O Sr. Ca.lmon persuadia-se que o adiame11to 
passasse, visto que é estylo que, quando uma 
e outra camara iniciao ao mesmo tempo mn 
p1·ojecto no mesmo scnthlo, uma dcllas cedo ; 
como, porém, apezo.r de pedido o adiamento 
pelo auto1· do pi•ojeclo, nao passou, resta ao 
mesmo autor do projecto o!Terccer como 
emendas ao projeclo os artigos do senado, qu~ 
o mesmo autor do projecto julga mais amplo. 

Vem á mesa o seguinte artigo addilivo do 
Sr. visconde de Goyanna : 

« Exceptua-se da disposição desta resolução, 
as ga2s1tas em que se poderáõ transcrever ~s 
leis ou decretos que se promulgarem, ou seJa 
para instrucção do publico e noticias histo
ricas, ou seja para dar publicidade aos actos 
das· camaras legislativas. ,, 

E' apoiado; mas fica para e11trar em dis-· 
cussão depois do projecto. 

Continua a discussão do artigo segundo. 
O Sr, Oastro e Silva. (11iiniatro da fazeiidu. ), 

votando pelo artigo, obser_va qu~ sem _este ex-
. clusivo não póde a !ypograph1a nacional sa

tisfazer aos encargos della. Lembra que muitos 
dos seus antecessores mis seus relato rios, · e por 
propostas, têm reclamado esta medida. Lembra 
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que, se u_m particular qualquer, pela lei da libe~
dade de 1mpr~usa, tem o exclusivo de qualquer 
obr~,. com maior raz!\o _deve ter o governo ·par:i 
aux1har aquelle estube!ecimenlo. 

· O. Sr. Souza._. Martins faz ·algumas obser
vaç~es a. respe1~0 de não poder comoetjr a 
typograph_1a . nac1onal com as outras. Diz que 
cert~s leis, ~orno os codigos, a lei da guarda 
nac\onal são impressas em folio na typographia 
nac1o~al, O· que não acontece nas mais typo· 
grapluas que as imprimem em oitavo e em 
d_oze, o que é muito mais commodo ás lluto
ridades que dessas leis usão. Além de que 
lembra que. muitas das typographias particu
lares têm feito grandes ediçoes da legislação, 
na esperança de as venderem ao publico no 
que . têm dispel!.dido muito capital, e que' não 
1;>oderáo ter tirado um lucro correspondente 
a despeza ; e passando o artiao como está 

· podem esse~ particulares perde; . grande part~ . 
"~~~e~ capital : portaIUo julga de justiça que 
;,~~-:9_~po1s de certo espaço de tempo possa a lei· 
, er-execução. 

. -O Sr, V:isco~de de.G?ya.nn.a responde, quanto 
9:0 pr1!neLro mco?venie?te, que nno é impos
s1vel a typograph1a nacional fazer a impressão 
dessas. leis em formato pequeno ; e quanto a 

. outro 1_11conveniente di~ que em ou~ro tempo 
os partJculare~ nll.o pod11l.o impritnir as leis do 
estado ; depois é que os particulares vierag a 
gozar do que era uma propriedade do governo 
que ago1•a restilue-se ao governo. ' 

O Sr. 'Fisueira de Mello, persuadido· do mal 
que est_a lei vai cnusnr, esforçar-se-hn para que 
ell.a . ciu_a ; ao mC'nos quer que se limite este · 
pr1v!leg10. Contesta ser uma propriedade ex
clusiva do go,•erno o publicar actos legislativos 
que servem para conhecimento de todos · e 
manda á mesa ·a seguinte emenda : ' 

~ O privilegio d~ typographia nacional quanto 
á ;mpressão, pubhcaçao e venda das ,leis só· 
ml·nte·durará um anuo, depois do que fica livre 
aos particulares. » 

E' apoiada. 

O S~. Souza. e Oliveira. observa que os in
convenientes apontados contra a resoluçno nilo 

. silo bastantes para que ella deixe de passar ; 
:~~rqu? qua1;1to ª? do rormalo em que a typo• 
giaplua nacional 1mprnne as leis, póde-se re
_mover, e a. lypographia nll.o será tão imbecil, 
-9ue vendo a grande extracçao que têm as leis 
1mpi;essas em pequeno formato, deixe de 
seguir este systema, Tuni,bem 11110 receia, comQ 

.. al~uns senhores, que seja vedado a alguns es
. cr1ptores transcreverem em suas obrns actos 
;egi;;Jativos que tiverem de analysar ; p9is . que 
isto não se deduz da lei, e igualmente porque 
um particular tambem tem privilegio de uma 
ob~a sua ; mas nem por isso é vedado a quem o 
qu1zei:- refutai-a, transcrev~l-a. :finalmente nao 

julga que a lei vá vedar aos particulares que 
tiverem feito edições destes actos legislativos 
quando lhes não era vedado fiquem privados· 
do direito de as vender ; porque só os· actos 

. que forem impressos da data da lei é que se 
pt;ohibe que se imprimllo em typographias par
ticulares ; ao menos é isto o que se deduz do 
artigo : conclue votando pelo artigo. 

Julgando-se discutido o art. 2º, posto a votos 
é approvado. · 

Entra em discussão o artigo additivo. 

Depois de fallar o Sr. Hollanda Cavalcanti 
sobre ª• materia; fica a disçussão adiada por 
dar a hora. · · 
• O SR. PnESIDENTE observa que, havendo 

muitos projectos de annos anterfore~ ainda uão 
discutidos, p{oporá para a sessão de sabbado os 
de· nu meros 102 e 17 5, do anno. de 1833 ;- os 
de nu meros 12 e 179, de 18311; os de numeros 
224, 348, 365 e 446 de 1835. · · · . 

E quanto á ordetn do dio. de arnanhil. a con
tinuação da discus,ão adiada, e o projecto vindo 
do senado n, 382, que ~e ha de discutir em 
presên"ça do minüitro0 ·dã gu'errã; e Tevanta_a_ 
sessão pelàs duas horas da tarde. -Sessão eUJ. ~.O de 1Haio 

PRESIDENCIA DO SR. ARAUJO LIMA 

SuMMARro.-Expediente.-Ordem do dia.-Pu
bl-icação de leis, deci·etoB, etc. - Revogação 
dr:i leis provinciaes da Pa,·ahyba do Norte 
e Sergipe. • 

A's dez lloras feita a chamada, depois de 
se acharem em numero lego] os Srs. deputados, 
o Si·. presidente declara aberta a sessi.\o ; lida a 
acta da ante"cedente, e posta em discussão, é 
approv!lda. 

Faltão com causa participadil os Srs. Vital, 
Alves Pontes, Mello,. Barbosa Cordeiro, Bento 
de Oliveira, Vasconcellos e Melló e Souza ; e 
sem participarem os Srs. Estevão Raphael, AI-

• buquerque Covalcanti, Fontes, Lessa, Gomes 
da Fonseca, Tobias e Santa Barbara . 

EXPEDIENTE 

O Sn. lº SECRETARIO dá conta do expediente 
lendo um officio do ministro do imperio, re
metlcndo uma represenlnçllo da assembléa le
gislativa de Pernambuco, em que pede promptas 
providencias para occorrer a9 deficit que se 
apresenta no anno financeiro de 1836 a 1837 . 
-A' commissão das assembléas provinciaes. 

Outro do mésmo ministro, enviando as có
pias de dous actos legislativos da mesma pro· 
vincia, sob numeras 12 e 13.- A imprimir, e 
depois de impressos á mesma CO!llmissãO, 
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Úm offl.cio do ministro da f.1zendu, re· 

mettendo par copia o officio do nosso consul 
geral em Londres, - acompanhado das tra
ducções dos requeri.menlos, que ao governo, e 
á junla elo commct·cio do Brnzil dicígio a as
sociação brnzi]eirn de Liverpool, pedindo pro
videncias contra a fraude sempre progressiva 
no peso,. e qualidade do algodão ; qualidade e 
tara. das caixas de assucar, que deslé imperio 
se exporta paru a Emopa.-A' commissão a 
que está affecto este negocio. 

Outro do mesmo ministro, rem~tlendo 
uma relaç;10 dos proprios, qne a nação possue 
na província ela Bahia.-A' commissão ii que 
foi o_ officio a que este se refere. . 

Outro do mesmo ministrn, remeltendo uma. 
çopia authentica da círclllat· expedida aos pre
sidentes das prnvincias do imperio para pre
venir a introducção ele patacües falsos.-A' se
cretaria para ser presente.a quem exigia as in
formações. 

Um officjo do secrelnrio do ,coado, par
ticipando que o mesmo seMdo nomco11 para a 
com missão encarregada da revisão do éodigo do 

J!.!:0Ccsso em lugar do senador Francisco Car
neirõêleºCãii1pos, ao senador Mnnoel dos 
Santos Martins Vallasques.-A' commisstto de 
justiça criminal. 

Faz-se menção de urna [elicilaç1t~ da ca
!Baru municipal da. villa de Valença, pela pre
sente reuni::to da augusta c:irnara.-Rccebida 
com especial agrado. 

_Faz-se mcnçtio . ele uma reprc~entaçl\o da 
camara municipal do Ouro Preto, cm qnc ex· 
põe os seus rnceios sobre os incon vunicntcs. e 
perigos que possão resullm· elo facto ele in
vestir-se da regcncia <lo imperio a senhora p!'in
ceza D. Jai!uat·ia, -A' commissuo ele côn
stitnição. 

· Um requerimento de Joil.o Evangdista de 
Alvarenga, ex-professor de h\lim ela villa da 
Campanha.-A' commissão de instrncção pu
blica. 

Outro de Manoel Ferreira· da Silva, pro
fessor de gcographia do col!egio das artes de 
Olinda.-A' commisslío de petições. 

Vem á mesa, e é approvado, o scguiute re
querimento do Sr. Hemiques de Rezencle : 

« Requeiro que se peça ao governo c cori
sulta, e clocumentos relati vos á reintegraçrt0 do 
major Emiliano Felippe MonductJrú.-.Re-
zen.de. >J · 

Outro da commissilo de fnzcncfa : 
« Requer n comrnissão de fozBndn, que do go

verno, pela reparliçn.o du fazenda, se exijn a se
guinte inforniaçilo : quanto produzir/\0 os dous 
pur ccnlo dos gcneros t·ccxporlados p:1ra n costa 
d'Arrica no nnno financeiro d1J lti34 a 1835, 
e nos mezes do [\11110 financeiro que cono, 

H Paço da camara:, 20 de :Maio de 1836 .
Vicmnct. -Calmon. -Souza lifa,·tins. " 

E' apprnvado. 
"Requer u commissão de fazenda, que do 

governo se exija com urgencia pela repartiç!lo 
· dos negocios dt1 fazenda, um quadro demonstra
tivo da receita geral do império no anno finan
ceiro de 1834 a 1835, com declaração do que 
se anecudou, e do que !ir.ou em divida: e bem 
assim ta11lGs outros quad1:os especiaes, quantas 
fot'en1 as provincias, que até o presento tenh:10 
j:í. rqmellido tabcllfls da receita que arrecadarão 
110 referido anno; e ludo em conformidade com 
aquelles que acompanhão os balanços anmmes. 

« Paço da camara, 20 de Maio de 1836.
Vianna.-Calmon.-.Souza .Martins." 

E' approvado. 
O Sa. HoLLANDA remette á mesa um requc

l'imento das viuvas, e orphi'los dos militares 
ácerca do meio soldo, pedindo que se decida 
umn resolução que Jrn a semelhante _respeito., 

ORDEM DO DIA 

• Contipm1 ~- discussão adiada ,!1ª se3si10 anle· 
ríor sobre a resolução áccrca ela publicação de 
leis, decretos, ele., e artigo addilivo do Sr. vis
conde <le Goyanna. 

O Sl\, D~ARTE ll S1LVA remette á mesa a 
scguínte emenda : 

r< À excepçrio elo at·tigo additivd, estende-se 
a todos os actos dos poderes'politicos, ele.» 

O Sr, Souza e Oliveira declara-se a favor 
do nrligo addilivo por julgnr que se deve dar a 
maior pul>licidatle aos aclos dos poderes polí
ticos; e se clle ntto passar, ver-sc-ha cnl!lo 
obt'igado n votar pela rcg8ição _da resolução; 
mas pede no Sr. presidente, que quando puzer 
a votos o artigo ac!ditivo d~ Sr. visconde de 
Goyanna o divii.la etn duas partes, isto é, nlé ás 
palavras-leis e decretos que se promulgarem; 
pois o resto do artigo o acha desnecessario,·e 
ntl.o prnprio de ir em um acto legislativo. 

O Sr, Dmirte e Silva snstenta a sua emenda, 
cleclarnndo que ella não é mnis que uma 

·emenda de reclaeçilo, e demonstra que a pu
blicidade de todos esses actos, é de interesse 
do governo, que seja a maior possível ; e que 
todos sabem que uma só folha no irnperio uao 
é bastante parn dar publicidade a todos os actos 
de que se truln. 

O Sr.Visconde de Goya.nna adopta n emenda 
tlo Sr. Duarte e Silva, mas nao concorda com 
a opinino do Sr. Souza e Oliveira em julgar 
desnecesrnria a ultima parl0 do seu artigo addi- · 
livo, pois que el\e deputado não pensa que as 
palavrns nellc incli1idns scjãO redundantes. 

O Sr, Jo;-;é Pedro ,'la Carvalho discOl'~e sobre 
a. nrnl.oriu, e mustrn qno cm toda a. di~cussao 
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desta resoluçíl,o se confundia a publicaçllo de 
lets, decretos, etc., com a impressão desses 
actos, e entende elle deputado que o pl'ivilegio 
que se dá ao governo é só sobre a impressão 
das leis, e não da publicaç!lo ; e · por conse
quencia muito convém que se altere a palavra 
-publicação-pelà da-impressão .. 

Depois de outras observações, conclue ~e
meltendo á mesa o s~guinte : 

u Art. 4. • Não se considera violaçao do pri
vilegio concedido nesta lei : 

« § 1 :• A impressão n!lo seguida dns leis e, 
· resohições, decretos e instrucções da assembléa 

e do governo geral em folhas periodicas, ou em 
quaesquer outros impressos. . 

« § 2. 0 A impressão do expediente do go
verno, e do poder judiciado naquelles lugares, 
onde não houve1· typographia nacional e jornaes 
para esse fim destinados, ou onde, havendo-os, 
o mesmo geverno declarar franca semelhante 
publicação, ele.» 

E' apciado, e entra em discuss11.o. 
• O. Sr. -~ques de Bezenàe decla.;a-se 

contra este artigo, por se persuadir que clle vai 
destruir o que já está vencido. 

O SR. CARVALHO :- Apoiado. 

0 Sr. Ferreira França. diz que tem.nlgumas 
duvidas ãcerca desta resolução, e começa lendo 
o § 16 do art. 179 da constiluição do impcrio 
que diz- Ficão abolidos todos os p1·ivilegios 
que não fo,rem essencial e intoiramen:te ligadoil 
aos c·a,·gos po1· 1ttilidade 2mblica. E continua: 
q1,e n!lo sabe que seja cargo publico a typo· 
graphia nacional, nem o como constilucionaJ .. 
mcnle se póde decrelm· nm privilegio para 
essa typogrnphia. A elle passar, ha de ficar 
sempre cm duvida se ellc terá sido concedido 
fóra do que marca a constituiçtto. Sapponha-se 
que a lei passa com todos os seus arligos, e
JJllo com aquclle additivo; supponha-se que nil.o 
passa a addição do Sr. Carvalho, .poderemos 
nós por ventura prohibir a impressao dos nossos 
actos legislativo·s em lypographias estrangeiras, 

- já não digo nas estabelecidas em o nosso paiz, 
mas.fóra delle? Como se ha de prohibir o es
palhamento desses impressos? ... Está pois per
suadido que semelhante lei não se ha de 
txecú!ar. 

' Não · sabe se com effeito o go~erno tem 
cumprido a sua . obrigação, que lhe impõe o 

. artigo que trata da publicaçíl.o das leis, isto é, 
fazei-as imprimir, publicar e correr; que não 
sabe se tem feito imprimir poucos exemplares, 
ou um sufficienle numero para todos terein 
cémhecimenlo da lei fielmente como ella foi 
feita; que finalmente todos procurll.o uma im
pressão que seja mais fiel, e não aqllellas de 
que tenhão suspritas de serem menos exactas. 

}Ião poderemos nós acaso imprimir o codigo 

francez ? ... E quando .o ·raç~mos, dir-nos-11a a 
França: não imprimais lá o nosso cqdigo ? ... 
Certamente não; nem isto tem caminho algum. 

Emfün todas essas cousas hão de correr, como 
muita cousa tem corrido, e sobre isto não póde 
haver a menor duvida. Depois de outras obser
vaçocs, declara que nll.o sabe em que se funda 
o privilegio. Já nesta camara se disse em 
outro tempo, que não houvesse typographia 
nacional. E devemos nós estar obrigados a i~1-
primiL• mais caro nessa lypographia do que se 
imprimirem nas outt·as? Oh! Diz-se que é bom 
conservai-a para haver typographos, porém 
esses já.nós os temos com abundancia. . 
· Conclue o illustre deputado pedindo perdil.o 

á camara, se acaso lhe escapou alguma palavra 
que pudes;e oll'ender a alguem. 

A materia dá-se por sufficientemente dis
cutida. 

Põe-se a votos a primeira parte do arligo 
addilivo do Sr. visconde de Goyanna, até a pa
lav1·a-publicarem-, e é approvada. 

Também se approva a emenda do Sr. Duarte 
e Silva .•. -- ,.. • 

O artigo addilivo do Sr. José ·Pedro de Car
valho é regcitado. 

Consulta-se a camara sobre a adopçll.o da 
resoluçl\o, e nao se adopla. Cahem por conse
quencia a resoluçll.o e emenrlas. 

Entra em discussao a resoluçuo que declara 
que a lei de 6 de Novembr_o de 1827 não 
priva do meio soldo ás viuvas dos ofliciaes do 
exercito, qne pàssarem a segundas nupcias, 
nem as filhas que, sendo ·solteiras ao tempo da 
morte dos pais, houverem de casar-se depois 
ele i,btida a mercê, etc. 

Depois de discutida, é approvada e adaptada, 
e remetlida á commissão de rcdacção. 

, Entra em discussão a seguinte resolução : 
« A commissil.o das assembléas provinciaes; 

examinando altentamentc a lei decretada pela 
assembléa provincial da Parahyba do Norte, 
e111 data de 19 de Maio do corrente i.npo, 
ácercn da dispensa ·de alguns cidadãos para o 

· recrtl!amento da marinha e do exercilo na
cionaes, entende que a referida assembléa tem 
exorbitado das altribuiçaes qne lhe forllo con
feridas pela ·lei das reformas conslilucionaes 
de 12 de Agosto de 1834, pelo que a commissl\o 
julga que, em virtude dos al'ls. 12 e 20 da ci• 
tada lei conslilucional,. deve oirerecer a esln 
augusta camara a seguinte resolução : 

« A assembléa geral legislativa resolve: 
<e Artigo nnico. Fica revogada_a lei de 19 de 

1~aio de 1835, decretada pela assembléa pro· 
vincial da Parahyba do Norte, ácerca dos casos 
em que alguns cidadãos ficárão isentos do 
recrutamento para a ruarinhà e exercito na·. 
cion11es, 
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« Paço da camara dos deputados, 17 deJunho 

de l835.-Gonçal11eB Martins.- Me/lo.- Se
bastião elo Rego. " 

E' apoiada uma emenda do Sr. Ferreira da 
Veiga,. que diz:-« em lngar de revoga-se
diga-se-é nulla, e como tal fica de nenhum 
effeito, clc.»-

Depois -de fallarcm alguns Srs. deputados, 
interrompe-se a díscussao. 

· Lê-se um officio do Sr. ministro da· guerra, 
par_!ic}pand~ que, por incoinmodad~, não póde 
assistir ú discusst\o para que fôra convidado. 

Continuando a discussão sobre a emenda, o 
Sr. Souza Marlins a defende, porque julga 
poder nccmnular-se o termo annidlar· no termo 
revogar. Concorda que as assembléas provin
ciaes são poderes políticos que J'Jodem obrar tão 
livre e independentemente, dentro de suas 

. allribuições, como é o poder legislativo geral ; 
mas dando a constituiçãO ao poder legislativo 
geral o direito de revogar aclos legislativos p1;0-
vinciaes,. nada mais quiz, que dar ao poder 
legislativo geral um poder de interpretar o 
sentido. da ..• c,qnstituiç.!lo nas attribuições que 
extremão os poderes politicos das assem'õléas 
provincíaes. Lembra que nos Estados-Unidos 
é o poder judiciario que declara quues são as 
leis nullas feilas pelo poder legislativo gcrn.1 ou 
poder legis}ativo dos estudos, não por actos 
legislativos, mas por sentenças; mas dando a 
noosa constiluiçrto este poder á ussembléa geral, 
julga ele alguma vantagem publica àccumular 
os dous termos, . 

O Sr. Luiz Oav.ilcanti diz que senJo indu
bitavcl ser a lei da ParnlJyba contra a consli
tniçn.o por legisla!' sobre recrutamcnlo para a 
marinha e guerra, n1lo hn remedia scnno rlizct· 
que a lei é nul\a. Observa qlle no poder judi
ciario quando o juiz superior revoga a sentença 
elo juiz inferior, está entendido que a sentença 
é nulla; mas no legislativo sendo pratica 
dizer-se, fica revogado tal acto, entende-se que 
só desde o dia da sancç!lo da lei é que se re
voga esse acto, e neste caso pois mister é 
mostrar que essa lei da Parahyba é revogada 
desde o sen principio, e por isso deve passar a 
emenda. 

O Sr. l?aim julga qtie uma vez demonstrado 
que a lei da assembléa da Parahyba é con
traria á conslituiç1\o, deve ser annullada, e por 
isso deve nsar-se da palavra-nidla-isto é, 
tornar de nenhum effeito o acto nullo desde o 
seu principio; e tanto mais deve usar-se desta 
pnlnvrn, para que, quando as assembléas pro
vinciacs souJJcrem c111e a assembléa geral tem 
do lomnr certos netos como de nenhum effeito, 
nno sojno tno fuceis em fazer leis que hão de 
set• dcrogndas desde o seu principio e nao desde 
n duta da lei que us derngn. Vota pois pela 
emenda. 

TOKO 1 

O Sr. Cornelio entende que convém usar da 
palavra da lei, que é o meio de tirar interpre
tações que constantemente apparecem. Observa 
que uma das causas porque a nossa legislaçtlo 
est6. tão barnlhada, é por usar ele muitJs pa-
lavras para exprimir uma cousa. . 

~ulga que_ p~deráõ haver mnilos actos Jegis
bt!vos provmciacs que, uma vez revogados, 
deixem-se as cousps no antigo estado em que 
estavão antes destes actos, mas que pôr as 
cousas como estavão antes desses ados annul
lados, é que julga que casos havcl'ão em, que 
isto se n::to possa conseguir. Cita por exemplo 
desta sua opini1lo o acto legislativo da assem biéa 
de Pernamlmco, que tira certas aUribuiçoes 
dos juizes de paz para as dar aos juizes de 
direito, e suppondo-se que a assembléa geral 
annulle esta lei ( que na opiniao delle, depu
tado, está nos limites das assembléas provin
cines ), pergunta se essas culpas formadas por 
outros juízes,. esses julgamentos ficaráõ de 
nenhum effoito? Persuade-se que isto não póde 
ser; e por consequencia, por mais esta razão 
deve usar-se da palavra 1·ei•ogm·, que é a de que 
usa a constiluiçcto, e nil.o anmi/lar. Conclue 
dizendo,• que- ap~ndo destes -*ctos-con
trarios á constituiç!lo, deviãO responsabilisar-se 
aquelle; que pela constituiçtto nuo s1\o invio
lnveis, como, por exemplo, o presidente que 
sanccionu1· urna lei contraria á constituiçao. 

Depois de mais algumas reflexões em apoio 
de sua opinif!.o, declam votar contra a emenda. 

O Sr. Carneiro Leão, persuadido q11e os 
a_utores do nclo addicional, com a pt·essa que 
ltvcrl\o de o fazer, nno forno muitos exaclos 
cm usar dos termos propríos pnm significar ns 
id6as que nprcsen(ái·no, todavia julga qne, uma 
vP.z passando n expressa.o i·evor1111· no neto nddi
cion_al, deve acamara usar della, mns podendo 
definir aquillo que se ha de fazer, pois que 
todo o lce,islador que tem o direito ele derogar 
nma lei, lambem tem o direito de determinar 
o que se devc fazer. Diz mais que podendo 
haver leis qL1e nno lenhão sido executadas, 
quando a assembléa jnlgue dever derogal-as, 
basta que diga fica deroyada ; mas podendo 
haver leis que já tenhtto sido executadas, e 
cujos effeitos sejl!O muito pei·niciosos á assembléa 
geral, deve dizer o que deve fazer-se, por 
exemplo, no acto de urna assembléa provincial 
que manda vender os bens dos frades, póde a 
assembléa geral, . derogando esta lei, dizer 
que seus bens fiqllem incorporados aos proprios 
nacionaes, ele. 

Julgando-se a· 111aleria snfficie11temelite dis
cutida, põe-se a votos a resolllç:l.o, salva a 
emenda, e é approvada ; pondo-se a emenda 
a votos, lambem é approvada por 33 votos 
contra 32. 

Segue-se a discuss:i.o da resolução n. 321, 
que revoga a lei dn assernbléa provincial de 

11 
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Sergipe que ordena a extincção da ordem dos 
·religiosos carmelistas. 

O Sr. Henriq_ues de Eezende declara votar 
contra a resoluçao, porque en1 sua opinião a 
assembléa provincial usou de um direito que 
lhe competia; e tanto mais razão tem de assim 
julgar, que se funda no exemplo da assembléa 
geral que approvou a proposta do consell!o 

· geral de Pernambuco quando supprimio a con
gregação dos · padres de S. Felippe N ery. Ob
serva mais que tanto este objecto é da compe· 
tencia da assembléa provin.cial, que os bens 
desses frades pagão decimas, sizas, etc., que 
são da renda provincial. 

A discussão fica adiada peb hora. 
O SR. PRESIDENTE mm·ca para ordem do dia 

a continuação da discussão adiada e mais ma
terias já designadas, e levanta a sessão pelas 
duas horas d,, tarde. 

Sessão eni. ~l de Maio 

PRESIDEliCIA 00 -SR. •ARAUJO LIMA 

SmrnAmo.-Expediente.-Ordem do dia.-Re
vogação da lei provincial de Sergipe.-Prc.
ferencia entre dous projeetoâ sobre a reforma 
do codigo do processo, 

4-'s dez horas feita . a chamad!l, depois de 
estarem em n!]mero legal os Srs. deputados, 
declara-se aberta a sessao ; e lida a acta da 
antecedente, é approvada. · 

Fallão com causa participada os Srs. Póntes, 
Barbosa Cordeiro, Oliveira Draga e Mello ; e 

• sem ella os Srs. visconde de Goyanna, Raphael 
de Carvalho, Vital, Albuquerque Cavalcanti, 
Fontes, Lemos e Tobias. 

EXPEDIENTE 

O SR. 1º SECRETARIO dando conta do e:s:pc
diente lê um officio do ministro da fazenda, re
n_iettendo copia do decreto de 19 do corrente 
sobre Francisco Manoel da Cunha, aposentado 
no lugar de provedor da moeda da Bahia.-Vui 
á corumissll.o. de pensões e ordenados.· 

Outro do secretario do senado, rerneltendo as 
propostas sobre as tenças ao brigadeir0 Joil.o da 
Costa de Brito Sanches, e u D. Anna Josephina 
Pereira Pinto de Mendonça, com os documentos 
respectivos.-Va.o a imprimir. 

Um requerimento do brigadeiro Raymundo 
José da Cunha Mattos.-Vão á commissão de 
pensões e vrdenados.· 

Um do tenente coronel Estevll.o de Araujo 
Costa.-Vai á mesma commissão. 

Os Srs. Ferreira ·França, Comelio, e Ern~sto 
França, propõe <lu;is resoluções, uma conce· 

dendo uma pensão aos filhos do visconde de 
Cayl'ú, a outra creando nesta corte uma escola 
polytechnica.-J ulgadas objecto de deliberação, 
vão a imprimir. 

E silo as seguintP.s : 
,, A asscmbléa geral legislativa do Brazil, 

querendo hnnrar a memoria do visconde de 
Cayrú, tanto pelos seus relevantes serviços pres• 
lados á nação por mais de 50 annos, como 
pelos seus vastissimos conhecimentos que lhe 
derlio nome JW ~epublica das letras, resolve : 

cc O governo concederá aos filhos herdeiros do 
visconde de Cayrú, Bento da Silva Lisboa, Ni
coláo da Silva Lisboa, D. Eufrosina da Silva 
Lisboa, D. Isabel da Silva Lisboa e D. Joanna 
da Silva Lisboa, urna pens!ío annual de 3:000$, 
que será repartida. com igualdade pelos referido~ 
herdeiros, com sobrevivencia de uns á outros. 

,, Paço da camara dos deputados, 21 de Máio 
de 1836.-Antonio Ferrefra França.-Oo1·nelio 
Ferreira França. - Ernesto Ferreira Fmnça. " 

,, A assemhléa geral legislativa rcsolre: 
...:,< Art. l.º Estabelecer-se-ha no municipio da 

côrte uma escola polytechnica pelo iifodelo da 
de Paris. · 

« Art. 2.º O governo procmará obter por 
meio do governo francez, professores idoneos 
para a fundação deste estabelecimento; e fica 
autorisado para as despe.as necessârias com o 
pessoal, casas, e alfaias. 

,, Paço da camara dos deputados, 21 de Maio 
de 1836.-Antonio Ferrefra Francct. - Goi-nelio 
Ferrefra França.-Ernesto Feri·éira Fra,nça. >> 

O SR, SouzA MARTINS propõe um decreto 
creando um bispado no Piauhy.-Tem o mesmo 
destino; e é o seguinte: · 

" A assembléa geral legislativa decreta: 
cc Art. l.º A provincia do Piauhy fica erecta 

em bispado separado, e independente da diocese 
do Maranhão, comprehcndendo na jurisdicçil.o 
ecclesiastica os roesmGs limites, que actual
mente tem a provincia para a administração 
civil. 

cc Art. 2.º O prelado desta nova diocese terá 
a mesma congrua, e gozm·á dos mesmos be
nesses, e emolumentos, que percebe o bispo elo 
Maranhão ; mas ni'lo havcrlt cabido nem conegos 
nesta igreja, como nas de Goy,1z e rtfotlo G1·osso. 

" Art. 3.• Os habitantes da provincia íict\o 
obrigados a el'igirem um seminal'io para a ins
trucção do clero provincial. 

" Art. 4.º Ficão revogadas todas as leis em 
contrario. 

. « Paço da camara dos deputados, 21 de Maio 
de 1836.-F1·ancisco d,, Souza Ma,·tins _ " 

o SR. ALVARES MACHADO remeÚe á mesa o SC• 
guinte: 
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11 Have11do fallecido o Sr. Corrêa Pacheco, 
deputado pela provincia de S. Paulo, indico 
que se recommende ao governo para expedir 
as necessatias ordens, para que a camara mu-. 
11icipal da capital da mesina provincia, envie 
diploma ao immediato em votos, que tem de 
substituir ao finado deputado.» 

O .SR. PRESIDENTE observa á camara que nao 
havia necessidade de votação sobre este objecto, 
e que se vai expedir o compelente officio. 

O Sa. Luii CAvALCANTI envia á mesa o se
guinte: 

· " Requeiro que se convide o senado para 
designar d.ia da reunião das duas camaras da 
assembléa geral, afim de se proceder ao acto 
do reconhecimento decretado pelo arl. 2º da 
lei de 30 de Outubro de 1835, etc.,, 

Este requerimento depois de discutido é 
approvadõ. 

Lê-se a resolução .do Sr. Duarte e Silva 
ácerca da viuva do brigadeiro Luiz Per<aira da 
Nobregà de Souza. Coutinho: não é julgada 
objecto de deliberação. E é a seguinte : 

« A assembléa-0@ral legislativa, resol11e :. 
« A viuva do brigadeiro Luiz Pereira da 

Nobrega de Souza Coutinho póde accumular o 
meio soldo que lhe compete em virtude da lei 
'éle 6 de Novembro de 1827, com o soldo por 
inteiro concedido pela resolução de 8 de Ou
tubro de 1831 em renumeração dos serviços do 
mesmo brigadeiro. 

« Paço da camara dos deputados, aos 21 de 
Maio de 1836.-Dua,·le e Silva.» 

ORDEM DO DIA 

REVOGAÇÃO DE LEIS PROVINCIAES 

Discussão sobre a seguinte resoluçi!.o : . 
ic Foi presenteá commissll.o das ássembléas 

legislativas provinciaes, a lei da assembléa pro
vincial de Sergipe de '9 de Março de 1836, em 
virtude da qual foi extincta a ordem religiosa 
dos carmelitas daquella provincia, sendo in
corporados os seus bens aos proprios provin
ciaes, e ordenando-se ás autoridades lc,caes, 
sua venda e distraoao, fixando-se para a pri
meira o dia 20 de Janeiro do anno proximo. A 
commissao nnda julga poder dizer a esta au
gusta camara sobre a exlincçl!O da referida 
ordem, para o que se achao habilitadas as as
sembléas provinciaes pelo art. 10, § 10 da lei 
das reformas; o mesmo porém sente a com
missão nao poder dizer sobre. a distração e 
venda dos bens religiosos, porquanto s1:mdo 
elles bens nacionaes, extinctos os religiosos, 
uma .iei geral ainda os não designou provin
ciaes, segundo está disposto no ar!. 11 § 4º 
da lei citada •. Parece mais á com~issão que 

este e 0111!:os actos legislativos provinciaes serão 
repetidos como grave detrimento das rendas 
gei;a~s, e até mesmo da harmonia qu~ devia 
ex1st1r entre os poderes geraes e provmciaes. 
se uma lei'não fôr quanto antes decretada pela 
assembléa geral, -marcando o que Sito bens 
provinciaes e separando com clareza e dis
tinc~ão os impostos que licao sendo geraes; e 
aquelles de que ns províncias poderáõ dispôr 
e sobre elles legislar. A commiss1\o pois para 
ev_itar o resultado da mencionada lei provin
cial, offercce a esta augusta camara a seguinte 
resoluç_ão a que a aulorisa o art. ~O das re
formas: 
- oc A asscmbléa geral legislativa resolve : 

« Artigo unico. Fica revogada a lei decre
tada pela assembléa provincial ele Sergipe em 
data de 9 de Março de 1835, na parte em que 
dispõe dos bens pertencentes á orclem dos 
religiosos carmelitas, extincla por esta mesma 
lei. 

« Sala das sessões, 3 de Agosto de 1835. 
- Gonçalves JJfai·tina. - Seba8tião do Rego. -
Mello.11 

O Sa. FERREIRA DA "VEIGA manda &--rucsa1 
e é apoiada esta emenda : 

,e Em lugal' de-fica revogada-diga-se-é 
nulla, e como tal fica de nenhum effcito, salva 
a redacção.-E. Ferrdra da Veiga,,, 

O Sr, ltodrigues Torres declara-se contra a 
eruemla por julgal-a desnecessari11, porque está 
entendido por esta .camara, segundo o que 
l1ontem· delilm·ou, que decidida a questão para 
itm caso, está decidida para todos os mais do 
mesmo modo1 .e por isso lhe parece ociosa a 
emenda. 

O Sr. Carneiro La.ão, respondendo aos ar
~umentos expendidos na sessão anterior p1olo 
Sr. Henriques de Rezende, que se opp0e á reso~ 
lução, mostra que emquanto não exista uma 
lei, que marque o que silo bens prpvinciaes, ou 
bens geraes, a assembléa provincial de Sergipe 
nao· podia dispôr desses bens, nem legislar a 
tal respeito, e conclue votando .a favor da 1·esã· 
luçil.o em disc.ussão. 

O Sr. Henriques d.e Iiezende oppoe-se á reso
luça.o, e é de parecer que a assembléa pro
vincial não ex:orbiton das suas attribuiçêles. 

O Sr, Clima.oo-diz que acredita que a respeito 
da resoluçao em. discussao se deve o mesmo 
deliberar, que a respeito da representação do 
cabido de S. Paulo que foi adiada até inter
pretar-se o § 7º do artigo 10 do acto addicional. 
Sobre a emenda do Sr. Ferreira da Veiga, diz 
o illustre orador, que julga que ella vem pôr 
em um· cáhos a legislação por ter-se usado da 
palavra revogai· em uma disposiçao da mesma 
natureza que a do art. 7° da lei de ... de ... de 1836. 
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. C:onclue sendo de opini.ão : primeiro, que 
se deve usar da palavra i•evogar da resolução, 
sen!lo da palavra ann.ul~a-r; e que quando 
a assembléa geral acredite que os actos obrados 
em virtude da lei revogada de7em ser· annul
lados, o declare por additamento. 

O Sr, Luiz Ca.valca.nti principia dizendo, 
que ha de votar contra a resoluçno, e entre as 

_ i·azões que eitpende, observa que ella nil.o se 
oppõe ao actci addicional, islo é, aos ·impostos 

. ge1·aes, e aos intei·esses de outras pro_vincins. 
Diz-se que a assem biéa provincial de Sergipe 

excedêra as suas attribuições, porque ainda não 
existe lei q11e marque o que são bens geraes e 
bens provinciaes ; logo, se nil.o existe essa lei, a 
assemb]éa provincial nada obrou contra a 
conslituição. O illustre orador dem·oustra que a 
assembléa fez o que podia fazer. · 

O Sr. Carneiro Leão responde aos argu
mentos do Sr. Luiz Cavalcanti, e mostra fim 

· como os bens de ordens religiosas são nacio
naes, e se elles não slio da nação, tambem não 

-são da proviocia e não sendo _da nação nem da 
pi:ovincia.,.seguia-se que a,.assemp\~a provincial 
podia sim contractar com essa ordem religiosa, 
e nll.o dispor dos seus bens, e sendo assim foi 
uma usurpaÇll.o que praticou a assembléa ; e 
essa ordem religiosa nao lhe devia obP.decer,, 
devia-lhe resisti~; porém, elle, deputado, não 
entende que isto seja assim, o que entende é 
que todos esses bens são bens nacionaes. 

- Depoi$ de outras observações, conclue decla· 
rando que a resolução da assembléa provincial 
ataca a constituição, e por isso deve ser revo
gada, 

· mara que revoga a lei provincial~ combale os 
argumentos que se lêrn ex pendido em contrario, e concl,re dizendo qu~ entende, pois, que êm
quanlo nào houver uma .lei que marque o 
que são bens geraes e bens provinciaes, a as~ 
sembléa provincial de Sergipe violou a consti
tuiçao, por legislar sobre uma cousa que não 
podia legislar. 

o· Sr. Ferreira. d.a. Veiga discone longa
mente sobre esta m!lteria, sendo de opinirto 
que segundo o mesmo § 10 do art. 10 •:lo 
aclo addicional, com que alguns deputados têm 

. argumentado, as assembléas provlnciaes têm o 
direito de legislar ácerca das· associações reli· 
giosas, isto é, sobre as suas regras, suppressaci, 
ou augmento, etc., mas nunca sobre os seus 
.bens que são reputados bens nacionaes, por 
uma antig-a jurisprudencia seguida em Por
tug11! ; e sendo essa jurisprudencia a aulori• 
dade em que a assembléa podia ir 11uscar·um 
tal direito, e em virtude desse mesmo diteito 
que esses bens são bens nacionaes, logo, não 
podia legislar ácerca delles. 

O illuslre orador, depois de expender muitas 
outras ·1e!Mões sobre o obje1to em queslllo, 
conclue, sendo de par·ecer que a resolução da 
assembléa provincial é contraria á constituição 
reformada c1ue deixou para uma lei ciue ainda 
nllo existe, a divisão dos bens naeionaes, \ 
por isso vota pela resolução desta · camara e a 
sua emenda, · 

Lê-se e é apoiada a seguinte emenda do Sr. 
Climaco: 

- O Sr. Ferna.nd.es da. Silveira. em defeza da resolnção da assembléa provincial. responde aos 
dill'erentes .argumentos dos deputados que a 
têm combatido, e diz que se tem pretendido 
negar á assembléa provincial o direito dele· 
gislár sobre es~es bens, emquanto não houver 
uma lei que marque quaes são os bens geraes 
e bens provinciaes, porém. que a assemhléa 
de Sergipe, quando decretou a lei em questão, . 
fundou-se no paragrapho _ 10 do art. 10 
do aclo addicional, e quem póde legislar 
sobre associações tnmbem póde legislar sobre 
os bens dessas associações ; qne a essa asso
ciação : religiosa íóra dado um engenho ern 
certos onus, e desde esse temJ>O ainda se nãO 
havião cumprido as disposiçoes do doador, aa 
quaes já a assembléa havia mandado cumpril'. 

« Depois das palavras - da mesma Iei
accrescente-se - e nullos os netos que em 
virtude de tal lei se praticárão. n 

O Sr. Ma.ciel Monteiro vota pela 1·esolução, 
porque a assernbléa provincial ultrapassou os 
limites de suas attribuições. Respondendo a 
alguns . Srs. deputados que a defendem com o 
argumento do que praticav!lo os conslllhos ge
raes, diz que as propostas destes conselhos nao 
podiao executar-se sem _ sel' _ approvadas pela 
assembléa geral ; que tinhão os conselhos attri
buiçllo de propôr, mas nao de legislar, por 
isso nllo havia analogia alguma neste caso. 

Entende C(Uc têm as assembléas provinciae5 
dir•eilo de legislnr sobre 01·dens religiosas, mas 
que nD.o se incllle neste di1•eito o de alienar 
bens dessas ordens. Demais a conslituiçllo esta· 
belece que urua lei. definiria o que sao bens 

· geraes e bens provinciaes ; não existindo pois 
essa lei e conside1·ados bens de corporações re• 
ligiosas, quando cahidos em comrnisso, como 
da renda geral, nQo podia a assembléa .de Ser
gipe deliberar sobre elles; ferio pois nesta parle_. 
a constituição. Além de que, lembra que, por _ 
lei de 15 de Nüvembro de 1827, as rendas das 
capellas vagas têm uma app!icaçao especial; 
são applicadas para a caixa da amortisação, e 

o illuslre deputado continua a sustentar a 
· medida tomada pela assembléa provincial, decla
rando qµe os religiosos ficárão muito contentes 
com ella ; e conclue dizendo que ha de votar 
contra a resolução, por ella pretender revogar 
uma lei que e.tilava na orbita das attribuições 
da assembléa provincial. 

0 S:r, Vi.\nlla. defende a resolução destaca-
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):lor isso tambem por esse lado a assernblóa de 
Sergipe nõ.o p1-ocedeu em fórma, tocou em im: 
postos geraes, sobre o qne não podia legislar. 

Conclue dizendo que, assim como se oppuzera 
~ que se nomeasse a commissão especial para 
interpretar o acto adrliciona), assim entende 
que a assembléa geral deve estabelecer arestos 
para servir de guia ás assembléas prnvincfaes 
e revogando este acto da de Sergipe com~ 
extra-legal, não só esta Etsscmbléa como todas 
as outras tomaráõ Isto como um aresto que 
as deve guiar. 

O Sr, Henriques de Ite.zenda diz que o argu
~ento mais forte em favor da resoluç~,o que se 
discute e que revoga o acto legislativo de Ser
gipe, é o de que a lei de 15 de Novembro de 
1827 já deu applicaçao aos rendimentos de ca
pell as vagas. 

Julga que alguma differença havia entre 
propostas e representações dos extinctos con
selhos geraes; as primeiras só tinhllo uma 
discussllo em cada camara, e erão regeitadas 
ou approvadas, quando as ·segundas se con
ver!ião em projectos de lei com ·as discussões 

· respl!'etivas, e por isso lembra que a proposta 
do conselho geral de Pernambnco sobre a 
extincçno da c_ongreguçtto de S. Felippe Nery, 
mandando passár seus bens para o collegio 
dos ?rpltãos, foi reeonhecida como da compe
tencia dos conselhos geraes, e não foi emen- · 
dada. 
• Persnade-se que se as assemblé;:is · provin

c1aes podem legislar sobre ordens reli~iosas, 
ns.o sabe como se póde fazer abstracçao dos 
bens dessas ordens. 

O Sr. Fernandes da. Silveira defende a lei 
de Sergipe, Cl1ja dero'gação se discute. Diz que 
esses bens sendo de sua nali1reza particu
lares .pócle a asssmbléa deliberar sobre elles; 
que, se as assembléas provinciaes não podem 
legislar sobre esses bens, tamhem n1ío podem 
legislar sobre as associações religiosas, porque 
considera frades sempre com refeitorio. Ob
serva que a assembléa, tirando esses bens, 
deu uma indemnisação ao resto dos frades. 
Parece-lhe que, a passar o principio de que 
a as,embléa não podia fazer este acto, porque 
a assembléa geral podia legislar sobre esses 
bens, não poderáõ as assembléas impôr sobre 
qualqner genero de suas provincias, porque a 
assembléa geral lambem póde impôr sobre esses 
generos. · 
· Observa que a assembléa lançou mão desses 

bens como o podia fazer a assembléa geral; 
que esses bens farão dados aos religiosos com 
certos onus, cujo cumprimento a assembléa 
tomou a si; que taes bens ainda não for1lo 
arrematados, por mandar-se snõpenlier a ar
remalaçno. Pat•ece-lhe que, se as assembléas 
provinciacs lêm direito de lcgislut· sohl'e ordens 
religiosas, supprimindo-us, tumbom o l~m de 

legislar sobre seus bens. Lembra mais que n11.o 
ha lei alguma que chame taes bens nacionaes, 
porque, se assim fôra, elles haviil.o de estar in
scriptos no livro con'lpetente. E quanto a dizer-se 
que bens de corporações religiosas cabidos em 
commisso pertencem á caixa da amortisação, 
lembra que esses bens não têm cahido em 
commisso; extinguia-se a associaçao religiosa, 
tomando a pr.ovincia certos onus que essa 
associação tinha por esses bens. 

O Sr. Souza e Oliveira vota pela resolução. 
Diz que, nlém do imposto geral que ella ataca, · 
qual a applicaçiio que a \eí faz das rendas das 
capellas vagas para a caixa da amortisaç1lo ; 
e entao no caso dessa capella de Sergipe ler 
cahido em commisso nll.O pertencia á assem
blêa dessa provincia legislar sobre seus bens : 
outro imposto geral foi offeDdido por essa 
assembléa, qual a segunda decima estabelecida 
por nossas leis sobre os bens de corporações 
de mll.o-morta com applicaçi:ío especial para a 
mesma caixa de amortisaçao. 

O Sr. Arcebispo da. l3ahfa diz qne a .ca· 
mara bem pódc prever que elle nll.O approva a 
suppressn.o dos religiosos carmelitas de Sergipe. 
Mas sendo a questão sobre a quern pertence• 
riao os despojos destes 1·eligiosos, se á nação ou 
á provincia, ou áquelles particular~s que os 
possuirem por baixos e insignificantes preços; 
diz que tal embrtrnço elle prevêra quando se 
tratou do acto nddicional . 

Lembra que corporações religiosas ha que 
!êm conventos cm diversas proviucias, Pet'• 
suade-se que taes suppressaes nno pode111 ser 
feitas sem o concurso das dt1as au!oridades re
ligiosa e civil. Lam~nta que a maioria da 
camara 11!10 adoptasse uma emenda em 1834, 
lrutnndo-se do acto addicional, emenda que 
poderia obviar este e outros cmbarnços que 
podem apparecer; mas deliberando a mesma 
maioria qL1e ás assembléas provinciaes compete 
legislar sobre ass~ciações, religiosas, vê-se elle, 
deputado, embaraçado sobre esta questão, 

Quanto .á segumfa decima, lembrada pelo 
Sr. Souza e Oliveira, diz que tal- argumen!o 
prova de mais, porque prova que a assembléa 
não podia fazer essa suppressão que ia privar 
a nação de uma renda geral. A respeito de 
mais algumas observações feitas na camara 
diz que não sabe se ha lei alguma canonica 
que mande extinguir conventos pelo pequeno. 
numero de religiosos, quando esta falta nao 
é dos religiosos. Depois de . mais refüixões 
sobre os· religiosos carmelitas da Bahia, sobre 
o que se fallou, conclue declarando estar per
plexo sobre que havia votar á vis.ta do artigo 

. do acto addicional. 
O Sr. Fernandes da. Silveira ainda falla sobre 

a materia respondendo a varios argumentos 
produzidos pelos senhores que vot:l.o pela reso
luçno. Quanlo á segunda decima, julga que a 
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· 11ssembléa mandando suspendei• a arrematâçll.o 
· desses bens, entre os quaes ha um engenho 
que se mandou pôr em administração, pa
rece-lhe que a nação é bem compensada com os 
rendimentos desse engenho, e os tanto por 
cento de assucar exportado. 

.i\'cerca de dizer-se que a assembléa não podia 
legislar sobre extincç!lo de encapellamentos, 
lembra o que aconteceu com o marquez de Re
cif~, que requerendo á assembléa geral sobre este 

-· óbjecto, queixando-se de uma deliberação tomada 
pela assembléa de Pernambuco, sobre certos en• 

. capellamenlos, a cama!'a dos deputados approvou 
um parecer da eommissão declarando que o 
marquez recorresse á assembléa provincial, a 
quem compelia legislar sobre esses bens: a esle 
respeito elle deputado lembra-se. do dito do Sr. 
Lino Coutinho, que a camara ás vezes está 
de bom humor, e outras de man ; o anuo pas
:sado pois reconheceu um principio que agora 
quer destruir. Finalmente lembra o que acon
teceu · com os religiosos carmelitas da Bahia 
que pedirão a eir!incção do convento, e a com
mii!sao da assembléa provincial deu um pa
·recer ap·provando essa exlincção. 

O Sr. CaJ.mon vota pela resolução, e por 
quantas apparecerern neste sentido. Larne11ta 
que sobre estabelecimentos de caridade, ha
vendo tanto a fazer da parte das aosem biéas 
provinciaes, toda a solicitude se concentre 
naquellas ordens que têm bens disponiveis, dei
xando-se de parte thesoureiros dilapidadores, 
adminisfradores de capellas que nilo dãa conta 
etc., etc. 

Fallando a respeito do que se praticava 
na provincia de Sergipe ácerca das 1•e11das 
publicas diz que essas rendas tendo sido 
divididas por alguns maus empregados nas 
transacçoes que se fizerao, se·por ventura tem-se 
segnido o mesmo com os bens dos religiosos, 
é esta mais uma razão para votar pela· reso
lução. Enll'etanto para isso 4l.ão precisa argu
mentar com abusos, basta lembrar que esses · 
bens estando sujeitos a uma dobrada decima 
applicada por uma lei geral para· a caixa de 
amortisaç!lo, a assembléa provincial não podia 
postergar uma lei de credito. 
. O Sr. Luiz Cavalca.nti observa que, se os 

bens de frades pagão decima, não são bens 
nacionaes, são particulares. Concorda que se 

·[eprove a lei da assembléa de Sergipe porque 
foi de encontro a impostos ·geraes ; mas deve 
isto ser por uma formula diversa da· que usa a 
resolução. . . 

O Sr. Castro e Silva (minmTo da fazenda), 
sobre a observaçao do Sr: Calmon a respeito da~ 
administração de fazenda em Sergipe, diz que o 
governo mandou 1·esponsabilisar os maus em
pregados de fazenda daquella província, os quaes 
sendo absolvidospelos jurados, o governo os 
demittira. 

O Sr. Calmon congratula-se com a caniara 
por o Sr. ministro demi!tir máos empregados. 
depois de os mandar . responsabilisar ; mas nao 
sabe se escolheu bons para substituir aos 
maus, 

Dando-se por discutido o artigo da resolução, 
é posto a votos e approvado : bem como é 
approvada a emenda do Sr. Ferreira da Veiga; 
ficando na votaçllo comprehendida a .emenda. 
do Sr. Climnco ; e afinal é adaptada a reso
lução, que passa assim emendada á coqimissflo 
de redacção . 

Entra em_ discussão o projecto vindo do se
nado sobre attribuições dos commandantes das 
armas. 

. O Sr. 'l'orres vota contra o projecto,. por 
serem inteiramente itrnteis as disposições nelle 
contidas ; e por dar a entender ser preciso dis-· 
posições legislativas sobre objeclos puramente 
administrativos. 

O Sr, Lima G- Silva (ministt-o da guer,·a) 
opina da mesma fúrma. que é desnecessa.rio 
este projecto _por constar lodo elle, á excepçll.o 
das honras dos commandantes das àrroas, do 

_ que está estabelecido na nossa legislaçll.o. _ 
Submettido o projecto á votayão, é regeitado. · 
Segue-se a discnssno sobre a preferencia que 

se deve dar aos projectos e propost!ls que ha 
.na camara ácerca da reforma do codigo do 
processo,, 

O Sr. 'l'orres desejando que neste objecto se . · 
pratique o que já se praticát•a com o projecto 
das p1·omoçoes dos officiaes da armada, requer 
que seja preferida a proposta do governo, a 
qual, devolvida á commiss!lo, esta ouça o Sr. 
ministro da justiça; e apresente o projecto que 
deve ser discutido. 

Neste sentido manda o seguinte requeriménto 
á mesa, que é apoiado : 

« Requeiro que data a preferencia da dis
cussao á proposta do governo, seja ella re
mettida á commissão respectiva, a qual, ou

. vido o Sr. ministro da justiça, apresente á 
camara um projecto, que entre na ordem dos 
lrabalhos.-Rodriguea To1·rea.» 

O Sr, Figueira. de Mello manda á mesa o 
seguinte requerimento, depois de o motivar : 

« Para melhor -ordem da discussão requeit·o 
que a cámara, antes de entrar na reforma 
do codigo do processo criminal, decida pri
meiro se prefere algum dos projectos já apre
sentados ás emendas que alguns deputados 
lêtu offerecido ; e segundo, se _no caso de serem 
estas preiel'idas, ella quer discutir as emendas 
que farão offerecidas a todo o codigo do 
processo, ou sómente aquellas que respeitão 
a alguns dos seus mais salientes e importantes 
defeitos.» 

E' apoiado. 
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O Sr. l'a.im observa qne havendo· mais de 

uma proposta do governo, seria preciso que o 
Sr. Torres dissesse qual das propostas prefere. 

Entende que estando presente o Sr. ministro 
da justiça, tendo cada um dos deputados for
mado o seu juizo a respeito da reforma do 
nosso codigo, pó de se dar a preferen eia a um 
ou oulro projecto para se regular a discussão. 

Entre-os difi'e1·entes projectos prefet•e a pro
posta que foi apresentada nos fins do anno pas
sado, n[o só pot· ser mais desenvolvida, como 
porqne contém idéas cardeaes, sobre as quaes já 
se tem fal!ado 'muito nas assembléas provin
ciacs. Demais os projectos apresentados pelas 
commissocs e membros da · casa, forão orga
nisados antes das reforma;; da constituição ; e 
por consequencia julga já nllo poderem servir 
para base da discussao. 

Depois de mais alguma~ reflexões conclue 
que é urgentíssimo que nesta sessao se faça 
algnma cousa a este.respeito, porque umas as
scmbléas l>l'ovinciaes têm ultrapassado de suas 
altribuiçoes nesta p:.\rte, e outras, como a da 
Bahia, nem querem que se toque levemente 
neste objecto. · 

O Sr. Torres diz que.nos projectos dados na 
ordem elo dia, cuja preferencia se discute, só 
ha uma proposta do governo : entretanto de
clara cjue o que quer é que se nao discuta um 
projecto contra o qual se li ver de pronunciar o 
Sr. ministro. 

O Sr, Limpo de .Abre'l.'I (ministro daiiistiça), 
limitando-se à questr10 de prcferencia, diz que 
sua opinill.o é que por actos especiaes se haj no 
de remediar alguns defeitos do codigo ; assim 
prefere das propostas a mais simples, deixaµdo. 

, para depois o tratar das ememlas apresentadas 
Das duas propostas prefet·e a do anno passado, 
abstrahin\io de alguns artigos especiaes .. nos 
quaes ha materias com que não comb.ina; 
mas ha materia de muita importancia, como 
o modo de formar a culpa e organisação de 
policia, que muito necessario julga organisar-se 
porque uenhuma temos, e por consequencia 
nil.O temos meios de prevenir os crimes e de 
os castigar como se deve. · 

Depois de mais algumas reflexões sobre a 
forrnaçil.O da culpa, conclue dando preferencia 
á proposta do governo do anno passado por 
obter estes dous fins; se- comtudo nao pm,sar 
esta opini!lo está promplo a emiltir perante a 
commissllo o seu pensamento a este respeito e 
sustental-o na camara; e julga tambem que 
alguri1a medida deve tomar-se sobre a con
cessll.o do habeas-eo1:pus; por ter .se commet
tido a este respeito escandalosos abusos que 
cumpre evitat·. · 

O Sr, Vasconoellos impugna a emenda do 
Sr. Torres; diz que ella suppõe que o aclual 
Sr. ministro da justiça é herdeiro do outro 
ministro que apre,entou a proposta ; o que lhe 

fizera urna sensaçll.o desagradavel, porque nao 
julga que o Sr. ministro professe as mesmas 
idéas políticas de seu antecessor que foi elimi
nado do gabinete; e demais porque elle de
putado era amigo de muitas pessoas de que 
se compõe o actual gabinete, e por isso quer 
que toda a gloria que lhe possa resultar de 
q1rnlquer medida ninguem lhe possa disputar; 
e por isso n[o devia um ministro demittido 
par_tilhar da gloria que deve pertencer a seu 
amigo o Sr. ministro da justiça. 

Vota pela emenda do Sr. Figueira de Mello, 
depois de muitas reflexões que faz a respeito 
da organisaçào de um codigo, e declara que 
algLtma cousa linha feito em projectos especiaes 
a respeito da reforma de nosso codigo, e que os 
apresentará depois que a camara estiver bem 
pronunciada. 

Dada a hora fica a discnssão adiada. 
O SR. PnESIDENrn marca para a ordem do 

dia a con linuaç1lo da discussl\o adiada e 1nais 
a de alguns projectos, e levanta a sessi1o pelas 
duas horas. 

Sessão elll 2~ de Maio 

PRES!DElWIA DO SR. ARAUJO LIMA 

Sum1Amo.- Expediente.-Ordem do dia.
N6gocios do Rio Grnnde do Sul. 

Feita a chamada ó.s 10 horas, e aberta a 
sessno logo que se achno presentes os St·s. de
putados crn. numero legal, lê-se, e approva-sc 
a acta da antecedente. 

Comparecem 88 Srs. deputados, faltando 
sem causa participada os Srs. Raphael de 
{;arvalho, Albuqáerque Carn!canti, Fontes e 
Tobias ; e com participação os Srs. Mello, 
Barbosa Cordeiro, Ferreirs1 França, Cornelio; 
E:rnesto, Paim, Manoel Amaral, Oliveira Braga 
e Costa Pinheiro. 

EXPEDIENTE 

O SR. SECRETARIO BELISAmo lê um officio 
do ministrn da marinha, acompanhando por 
cópias as instrucçOes dat.las ao marque;; do 
l\laranhàO, e o decreto a que ella~ se referem, 
-Ao Sr. deputado que pedia taes informações. 

Rernettêril.o-se : 
A' commiss1l.o de marinha e guerra, o re

querimento do cirurgiào-mór do exe!'cito :Man?el 
Antonio .Henrique, Tota, em que se queixa 
de lhe ter o governo mandado suspender o pa
gamento do soldo de sua patente de coronel, que 
percebia desde 1823. 

A' commissao ec.:lesiaslica o requerimento 
do provinciãl do Carmo desta côrte, pedindo 
faculdade para admittir noviços. 
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A' commissão de commcrcio, o de Francisco 

Xavier da Fonseca, subdito portuguez, pedindc, 
se lhe declare o premio que lhe compete como 
in!r.oduclor de uma industria c,lrangeira, qual 
a de uma fabrica de vidros crystali nos, que 
prefonde estabelecer nesta côrle. 

Lê-se, e approva-se a 1·edacção da re~posla á 
· falla do throno; e s11.o nomeados membros da 

deputação que a tem de apresentar, os Srs. Souza 
Martins, Seara e Fernandes Braga. 

O Sn. PnilsIDENTE nomêa lambem parn 
membro da commíssão de rcdacção, em lugar 
do finado Sr. Corrêa Pacheco., o Sr. Carneiro 
Leão. 

ORDEM DO DIA 

Contínua a discussão de preferencia sobre os 
projectos ácerca das reformas dos codlgo, e 
mais requerimentos apoiados na sesso.o ante· 
rior, 

E' apoiada e entra igualmente em dis
cussão a seguinte em~nda do Sr. Vasconcellos: 
•• « P.roponho qi,1e .sejão rem<il,ti,dçs á . com• 
misS!l.o de justiça criminal os prajecto50eTeis· 
criminat?s que se acha.o discutindo, aficn de que 
proponha em projectos especiaes, emendas ou 

: 'l'ejormCls do. nossa legisla9ão criminal, prefe
rindo as de que precisao os titulas do codigo do 
processo . criminal sobre formação de .culpa, 
fianças, reci,rBos, e couciliaudo ·as antinomias 
que no mesmo c9digo do processo se encontr:to; 
e bem assim· couvertendo em oulras as penas 
de suspensao impostas aos empregados pn· 
blicos, não sendo 110s cl'imes que por sua gra
vidade a exigem, e facilitando a sua verí
ficaç110, etc. » · 

Nao havendo quem peça a palavra, d.á-se a 
materia por discutida; e pondo-se a votos o re· 
querimento do Sr. Figueira de l\Iello, n!lo se 
approva. · 

Põe-se á votação a primeira parte da emenda 
do Sr. Vasconcellos, isto é, até as palavras -
reformas da nossa legislaç[o criminal - e 
approvã-se. 

O resto dà emenda é regcitado. 
Declara-se prejudicado o requerimento do 

Sr. Rodrigues Torres. 
Suscita-se uma questão de ordem a tal res

peito. 

O Sr. Alvares lvtachad.o diz, ·que lhe parece · 
nao. estar prejudicada a ulli ma parte da emenda 
do Sr. Rodrignes Torres. 

O Sr. Gonçalves Martins é da mesma 
opinião, declarando ainda mais que a emenda 
nu.o·eslá prejudicada em causa alguma. 

O Sr. Carneiro Leão demonstra que o nobre 
deputado se acha enganado; que a em€nda 
está prejudicada, pois que o vencido no sentido 

do autor da emenda é que a commissll.o de 
justiça crimin!).l apresente as leis especiaes, que 
julgar necessarias para as reformas dos nossos 
codigos, tanto criminal, como do processo cri
minal. 

O Sr. Vasconcellos declara, que a principal 
parte da sua emenda, e em que elle füudava 
todas as suas esperanças nl'i.o foi approvada , e 
como esperava que a sua emenda· fosse com
batida, para depois a sustentar, por isso a não 
pôde desenvolverem principio; sustenta, porém, 
que pelo vencimento que acaba de ter lugar, 
ficára prejudicado em todas as suas partes ore· 
querimento do Sr, Rodrigues Torres, 

Consulta-se a camarn se o requerimento do 
Sr. Rodrigues Torres está prejudicado, e decide 
pela negativa. 

Posto a votos o requerimento do Sr. Ro
drigues Torres, é regeitado. 

Entra. em discussrlo a seguinte resolução : 
e, A assembléa provincial do Ceará consulta 

á as~embléa geral sobre algumas duvidas, que 
lhe occorrem, na intelligencia da lei constitu
c:nona e ·rii'"ttcr1.8B4 , e s!l:o -
guintcs : 

« 1 º. Se as nttrilmições, que concEàe ás as
sembléas provinciaes o art. 9º da mencionada 
lei, lhes silo conferidas como assembléas legis
lativas, ou se como nssembléas deliberantes, d11 
mesma fórma porque competia aos conselhos 
geraes de província, parecendo á assembléa 
representante, que a primeit;a intclligcncia é 
admissível, allendendo-se a que as assembléas 
provinciaes slí.o legislativas, e ·qne o art. 20 da 
lei qas reformas, quando marca os casos e111 
que os poderes geracs podem revogar as leis 
provinciaes, nao menciona os casos do art. 82 
da constituição. 

« 2". Se as assembléas provinciaes podem 
legislar sobre· a policia e economia municipal, 
sem que lenhna precedido proposta das ca
rnaras ; ou se as tendo recebido, as poderáõ 
fazer extensivas a todas as c.~maras, quando 
julgue conveniente ( art. 10 § 4º ). 

« A commissão, pelo que diz respeilo á pri
meira duvida, entende que o art. 9º da lei 
de 12 de Agosto de 1834 não admitte duvida 
alguma em sua intelligencia, sendo bem clarn, 
que ás assembléas provinciaes compete o mesmo 
direito que competia aos extinctos conselhos de 
província e pela mesma maneira, em tudo 
quanto interessar peculiur111ente a sua pro
vincia; pertencendo-lhes unicamente o direito 
de legislar nos casos expressamente determi
nados na sobredita lei, fóra dos quaes os &ctos. 
legislativos provinciaes devem ser revogadas, 
em virtude do art. 20 da mesma reforma ; a 
commissão julga portanto, que pela clareza do 

. objecto, nenhum acto legislativo é necessario 
para a intelligencia do mencionado art, 9~. · 
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« Emquanto porém á duvida occorrida sobre 

o § 4° do ar!. 10, a comrnissllo acha que al
guma razão ha para duvidar da sua intelligencia, 
se por ventura a condiçll.o que se nota no mesmo 
§ 4°, ·de dever preceder propostas das camarás, 
diz respeito . á palavra - policia - ou til.o só
mente ás palavras - economia municipal. 

« E como entende a commissão, que a lei 
quiz que precedesse proposta das camaras para 
os objectos economicos e peculiares de seus res
pectivos municípios, é de parecer que as assem
biéas provinciaes podem legislar sobre a policia 
em geral de suas províncias. Esta intelligencia 
tem sido adaptada por todas as assembléas pro
vinciaes ; ólla é absolutamente necessaria; e 
mesmo não era de suppôr que concedendo-se 
tantos. direitos ás assem biéas provinciaes, se lhes 
recusasse um direito inteiramente local, como 
a policia de suas provincias, ao mesmo tempo 
qne a ellas se tem confiado a lf!gislação sobre a 
força policial, e sobre as autoridades policiaes. 
· « A com missão entende igualmente, que com 
semelhante intelligencia se nno impede á as· 
,embléa ge1·al de legislar sobre a policia do im· 
perio &Jll geral,. .e .pQr Jsso para,.;icabnr com 
todas as duvidas a respeito, julga que deve 
olferecer a esta augusta camam a seguinte re
soluçao: 

« A nsscmbléa ge1·al legislativa resolve: 
« Artigo unico. As palavras do arl. 10 § 4° 

da lei· conslitm:ional de 12 de Agosto de 1834 
-precedendo propostas das camaras-dizem 
respeito ás anteriores-economia municipal
competindo ás assembléas provinciaes legislar 
sobre a policin peculi111• de suas províncias, com
tanto que em suas leis não ofiendao a legislação 
dQ imperio sobre sua policia em geral. 

« Sala das sessões, 2 de Setembro de 1835· 
-Gonçalves JJfartins.-Sebaatião do. Rego. » 
· 0 Sr. Ferreira da Veiga., ·obtendo a palavra 
pela ordem, diz que ha de mandar á mesa uma 
emenda, para que em lugar de se dizer-resolve 
-diga-se decreta- porque se trata de interpre
tação dó acto addicional, e como é materia tão 
importante, deve passar por tres discussões. 

O illustre deputãdo manda á mesa uma 
_emenda_ neste sentido, que é apoiada. 

Dando-se por discutida a questão de ordem 
sobre a emenda, é esta approvada, e o projecto 
entra em primeira discussão. 

O Sr. Oa.rneiro Leio oppae-se a que este 
projecto passe á segunda disclissllo, por entender 
que elle dá um sentido inteiramente novo ao 
aclo addicional. 

O Sr. Henriques d.e l?.ezend.e diz que se esta 
interpretaçao que dá o projecto não passa, se 
acaba inteiramente com as reformas ; se uma 
assembléa provincial não póde tomar medidas 
gerae&- sobre a sua provincia, então nllo sabe o 

TQMO l 

que. ella póde fazer;· e continuando a fazer 
outras observações, conclue, sendo de parecer 
que é da competencia das asserobléas provin
ciaes tomar medidas sob1·e um municipio ou 
muitos; e a entender-se o contrario disto, é·o 
mesmo que dizer ás assembléas provinciaes -
Vós não podeis fazer nada. 

O Sr. Ferreira. áa. Veiga. pronuncia-se a 
favor elo projecto, para que passe á segunda dis· 
cussão ; mostra a necessidade de se tomar uma 
medida a semelhante respeito, porque as
sembléas provinciaes têm havido que têm en• 
tendido o § 4° do art. 10 do acto addicional, 
não como a commissllo o entendeu, porém mais 
amplamente ; logo, é de grande utilidade que 
sobre tal objecto haja uma interpretaçllo desta 
camara, e se tome umª medida, e por isso vota 
que o projecto passe á segunda discus~ão. 

O Sr. Rodrigues Torres declara-se contra o 
projeclo, por julgar desnecessaria a interpretação 

'do artigo em questno, ·que considera muito claro; 
e vota igualmente conlra o projeclo, por julgal-o 
contrario ao actQ addicional. 

Os Srs. Gonçalves Martins e Sebastião do 
Rego•inistentão o projecto, e votão para que. 
passe á segunda discussão; e o Sr. ·Souza 
Martins mostra a necessidade que ha de uma 
interpretação desta camara sobre semelhante 
objecto • 
. 0 Sr. Ferreira d.a. Veiga. observa que vendo 

de um lado a opinia.o de deputados tão con• 
spicuos, e de outro a de quasi todas as assem· 
bléas pro"vinciaes, está vacillante; e por isso 
deseja uma interpretação authentica deste ar
tigo, sendo pelo mesmo motivo que foi de 
accordo com os principias do reqnerimento do 
Sr. Torres apresentado en:i uma das anteriores 
sessões, para que, havendo duvidas sobre alguns 
artigos do acto addicional, se désse um a inter
pretação authentica, cuja utilidade se manifesta 
por essa diversidade de opiniões de alguns de· 
pulados ta.o conspícuos, e muitas das assem
biéas provinciaes. 

Observa mais que disputa-se, e Pº!-" muito 
tempo se ha de disputar, sobre os limites das 
attribuições do poder legislativo geral, e das 
assembléas provinciaes, o que não é de admirar 
entre nós aconteça, quando em· outros paizes 
que têm esta instituiçno ha mais tempo, ainda 
se disputa sobre isto; e quando entre nós, de 
instituições que se podem chamar velhas, com
paradas com esta, ainda se duvida. 

Sustenta o projecto que se acha sobre a mesa, 
pgrque se algumas assembléns têm legislado a 
este respeito com a maior fé do mundo, cumpre 
marcar um limite, e fixar a inlelligencia deste · 
paragrapho. 

Diz que não falia :11or espirita de parciali• 
dade, más sim fundado em factos, que uma das 
assembléas que tem sido mais circumspecta e 

1~ 
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mais limida a respeito dos limites de suas 
attrib1liçaes é sem duvida a do Rio de Janeiro, 
e comllldo esta assembléa entendeu que podia 
legislar sobre policia, comtauto que neto offon • 
desse a legislação geral. · . 

O projecto julgado sufficientemente discutido 
é posto á votação, e passa para a segunda dis-
cussão. • 

Entra em discussi10 a seguinte resoluçtto : 
cr A assembléa geral_ legislativa resolve: 
cr Art. lº. A palavra deliberai- como usada 

no art. 9° do acto addicional á constituiçao do 
imperio é synoníma de legislai· usadà no 
art. 10 do mesmo acto addicional. 

" Gamara dos deputados, 2 de Dezembro de 
1886.- Bem··iques de Rezende. » • 

O Sr. Henriques de Rezende pede o àdfo
mento desta resoluçao por querer apresental-a 
con;io 2° artigo do projecto gue acaba de pass:11· 
á 2" uiscussao. · 

E' approvado o adiamento. 
Em se~uida entl'a em discuss!\o o seguinte 

pro,11,-i.:lo d0 resolução : •• 
" Artigo \mico. O governo.fica aulorisado a 

mancl!,r passai' cartas de confirmaçno de sesma
rias a todos aquelles r.idadllos que teuclo obtido 
ses<:1arinx, e preenchido todas as outras con
_dições do seu foral, sómente faltar rcquei·er a 
conlirmacao no prazo a que estavil.O obrigados, 
havendo-lhes po1· clis·pnnsado o lapso de tempo; 
salvo comludo o prejuízo ele dit·eitos auqui- · 
ridos por terceiros depois do dito lapso. 

"Paço rla camara dos deputados, em 2 de 
Junho de 1835.-S. de Souza e Olivefra,-Pinto 
Ckichon·o. -JJluniz Barreto. n 

O Sr. Carneiro Leão observa que ha injustiça 
em parte desta resolução, e por ella vai dar-se 
motivo a infinitas demandas. Lembra que ha 
proprietarios no imperio que obtiverll.o sesma
rias que medirão, com tudo nno pedirao con -
firmação. 

Quanto á faculdade · que a commiss!lo julga 
conveniente concedei ao governo de confirmar 
taes sesmarias, elle deputac!o a julga ociosa, pois 
que o governo a tem.· Parece-lhe que este 
-salvo-é con1radictorio : . primeiro por dar 
grande importancia ao direito adquirido depois 
deste lapso, porque um homem que teve a con- · 
cessllo. de se~marias, e passou a medil-as, teni 
maior direito que o intruso, que depois da me
dição vai cultivar parte dessas terras; e em 
segundo lugar porque este salvo nno se refere 
aos posseiros, porque a respeito delles é es
cusado, mas aos que se introduzirllo depois da 
medição, a quem lei nenhuma auforisa a pre
ferir aos sesmeiros que as medirllo e prin
<:ipiârão · a cultivar. 

O Sr, Calmou, oppõe-se á resolução pela ne· 

cessidade em que está a assembléa geral de 
tomat· uma medida definitiva, que as circum- · 
s(ancias do paiz reclamão sobre a distribuição e 
venda das terras, e reconhecer os direitos de 
alguns posseiros, ou pessoas que estão na posse 
das terras. . 

Lembra que no q1inisterio passado uma pro
posta foi apresentada a tal respeito pelo go
verno, e tendo elle depLitado sido consult,1do 
sobre este objecto, deu-se ao. trabalho de estudar 
o que nos 'Estados·-Unidos se pratica a seme
lhante respeito ; julga portanto peeferivel dis.
cutir-sc a proposta do ·govemo, da l{ ual se obterá 
um resultado mais vantajoso que estas rnedidas 
isoladas. Em apoio desta sua oph1ião, observa 
que a venda das terras incultas, póde trazer, nllo 
diria para hoje, mas pari\ o fütnro, grandes re
cursos para a amortisação das dividas do estado, 
a exemplo dos Estados-Unidos que lambem nos 
prim1,iros annos dessa medida não. colhêrao 
grande resultado. 

Depois de algumas reflexGes a respeito desta 
materia, em que loca nos productos que se 
obtiverão nos Estados-Unidos da venda dos ter
renos incultos, da necessidade de se mandar 
alg1úis· engcnhtrtros e agrirnMtores ·-para- a1-
gumas provincias, etc., diz que tem algum tra
balho promplo a este respeito, que se reserva 
relocar e representar á camara depois do orça
mento, mas apresentai-o qua!ldo fosse dado 
pura ordem do dia a proposta do governo; e 
po1· isso pede o adiamento desta resoluçao, 
lembrando para isso que a exemplo dos Estados 
Unidos, a camara podia quando tratar dessas 
terras incultas, comprehendel-as como palri
monio nacional, garantir aos sesmeiros na 
posse das !.erras que já tem cultivado, confirmar 
sesmarias ainda duvidosas, e elllfim altendei;. 
aos interesses privados, aos direitos adqur
ridos, etc. 

O Sr. Messias de Leão declara que a com
miss:io de mi!1as e bosques, a quem. fôra re· 
mettida a proposta do governo, tem prompto 
algum trabalho, e por isso approva o adiamento. 

O adiamento sendo apoiado é approvado sem 
debate. _ . 

Segue-se a discussao de pareceres adiados. 
O primeiro é o da comrnissao de commercio; 

sobre a supplica dos sapateiros desta cidade, 
em que pedem providencias ácerca da intra· 
ducção do calçado estrangeiro.- A conuuissno 
julgando fundada em justiça a supplica dos re
presentantes, pede informações ao governo a 
este respeito, e remellc ao mesmo o requeri
mento dos supplieantes, para providenciar como 
júlilar mais conveniente. 

O Sr. Henriques de Rezende, depois de fazer 
algumas reilexões sobre o que pratica a Ingla
terra com alguns genero5 manufacturados no 
Brazil, e lembrar o que no parlamento inglez 
disse um deputado1 qne quando o Braúl abrisse 
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. os olhos, o governo inglez seria forçado a mo

dificar. o seu systema, vota contra o parecer da 
comm1ssi10, por . não occorrer com medidas 
mais proprias. · 

O Sr .. :!Iolland.a. Cavaloa.nti depois de ob
servar que os nossos artistas não podem com
petir com os estrangeiros, que não estã.o su· 
geitos aos onus que os nossos têm, vota contra 
o parecei: da commissilo. • 

O Sr. Souza. e Oliveira., abstrahindo-se.-da 
eitposiçilo doi; principias da justiça e injustiça' 
dos sapateiros, sem querer entrar na analyse, 
etc., convém nos principias de bem entendida 
econ.omiá politica, a prohibição desses generos 
manu facturados. . 

Declara ter de votar contra o parecer, porque 
na primeira parte dellé faz-se uma recommen· 
dação ao governo, para uma especie de fraude 
nas pautas da alfandega; parecendo-lhe que por 

· este meio a camara que1· insinuar ao governo a 
abusar de sua autoridade, para na a-valiaçilo 

.desses generos nno ser cxnclo nos hMes pelas 
quaes se formao as pnutus II respeito ele todos 
os outros generos, para se deduzi!' ló "/0 a ros· 
peilp deste, _p_q,r_u_O}_Jmiço muior ~o CJII~ ~evo,. 
ser. 

Demais a commissno pedo ill11~lr11,;õcs no 
govC'rno, sem dizei' sobro que vcl'sm·M lucs il· 
lustrações, quando as dovel'ia capeciílcul'. 

Posto a votos o pm•ccc1· é l'Cgciludo •. 
E' npprovndo um purucc·r t.ln 110111miKsno do 

saude publico, iicc1·c11 do 1·er11wri111cnlo do um 
alnmno ela escola ele rneuiciun, quo pcue umn 
pensno para se il' npc1·1'eiçol\r nn Eu1•op11.- A 
commissno l'CnlCllc este olijcclo ao gov,m101 
por ser dn sua compclcricia, â vista da lei d11. 
creaçno da escolu. · 

Lê-se o parecer da terceira commissno de fa. 
zenda, • sobre o requedmento de alguns empre
gados na intendencia da marinha da Bahia. 
. O Sr. Il,od.rigues 'l'orres vota contra o parecer 
por nao lhe parecer dejnstiça. Lembra que uma 
disposiçilo legislativa mandou dar a estes em
pregados os mesmos vencimentos que tinhao os 
da côrte, disposiçilo •injusta por terem os da 
côrte mais trabalho que elles ; entretanto, não 
contentes com isso querem que se lhes mande 
pagar, desde 1825, os vencimentos que o eorpo 
legislativo deu-lhes de 1838 em diante, quando 
o corpo legislativo entendeu que elles devião 
ter esse . augmento de ordenado, nilo porque 
Jhcs competisse pela data do decreto de 
1824, que mandou dar aos empregados na in
tendencia da · marinha da Bahia os mesmos 
vencimentos que tinhllo os da côrte; mas sim 
de 1833 em diante. 

Não lhe párecendo pois justo a opinião da 
commissilo que diz que se remetia o requeri
mento ao governo para deferir na conf~~idade 
da lei, quando a lei mandou dar este aug-

mento em 33, e o decreto do governo em 1825 
entendeu que el\es n!lo tinh!!o igunes nttri
buições que os da intendencia do Rio de Ja
neiro, como parece á commissno. 

O Sr. J?aula Araujo julga o Sr. deputado en
ganado. Diz que esses ordenados forao augmen
tados em consequei;icia de e.e mostrar que os 
supplicantes por uma mudança de palavras 
tinhlio ficado prejudicados ; e por isso se por 
um acto de justiça se lhes mandou dar esse 
augmento, tambem de justiça é que se lhes 
mande pagar aquillo quo indevidamente dei
xárilo de perceber por uma má intelli- . 
gencia. 

Depois de mais algumas refle"&.ões, não é 
approvado o parecer. 

Approva-se o parecer da commissno das 
assembléas provinciaes que remetle ao governo 
a represenlaçao da assembléa provincial do Rio 
Grande do Sul, a respeito de medidas à tomar 
sobre indivíduos criminosos que se 1·efugião de 
um estado vizinho para outro. 

A requerimento do Sr. T9rres vai a imprimir 
o pt\l'cccr dn mesma cornmissno sobre a repre
soulaç!\o r¼a 'fltt!!tl'lttl-assc111~lé11, ácerca da inter-· 
p1·et,1Çtl0 do urtigo conslitucional que a com• 
misstlo nl\o julga p1·ccisar de intcrprelaç:10. . 

Approvn,sc o parecer da terceira commissl\o 
do fur.enda q110 ir1dcfe1·e a pretenç11o do cscrivl!o 
da intcndencin ila, marinha dt1 Bahia, em que 
pede sei• elevado o seu ordunudo 110 mesmo que 
tem o d11. cô1•te, A commissno julga dever 
tomm·-se uma medida geral a este 1·espeito, e 
nl\o isoludnmcntc. 

E' approvado o parecer da C'>mmissl\o de 
pensões e ordenados, que indefere a supplic11 
do padre-guardiao do convento de S. Francisco 
de Pernambuco, em que pede se lhe mande 
continuar o pagamento de uma pensão que-lhe 
foi suspensa. Igualmente é approvado o pa: 
recer da commiss!lo das assembléas provinciaes . 
que julga dever mandar-se imprimir uma repre
sêntai;:no da assembléa provinçial de Santa Ca
tharina, ácerca da pretençll.o de um individuo 
que descobria uma materia prima; comtudo 
sendo um objecto ni\o definido, aquella as
semhléa nao quiz sobre elle delibemr. . 

Lê-se um pa1·ecer da commissão de justiça 
civil sob.i;e a duvida que se olferece a respeito. 
do lente do curso juridico da cidade de S. Paulo, 
José Mal'ia de Avellar Brotel'o. 

A commissao remette esses papeis ao governo, 
para se fazer pt•esentes ao poder judiciaria. 

Observando-o S1·. Alvares Machado achar-se 
n11 casa este anno um requerimento deste lente 
com novos documentos, sendo o parecer da 
commissão já antigo, ·e por isso dever a com
missao examinar os novos documentos, julga 
dever-sé adiar a discussao do parecer. 
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.. E' apoiado o adiamento. 
E' adiado pela hora, e por pedir-se a palavra, 

o parecer da mesma commissão ácerca do re
querimento dos proprietarios de predios edi
ficados á borda do mar, na cidade da Bahia, em 
que pedem providencias contra a deliberação 
tomada pelo conselho do governo daquella pro
vincia sobre terrenos reservados para logra
douros publicos . 

O SR.· PRESIDENTE marca para ordem do dia, 
em primeiro lugar, sessão secreta, em conse
quencia do requerimento feito por um deputado, 
. e depois a discussão de projectos do 1uino pas
sado, e levanta a sessãO .pelas duas horas da· 
tarde. 

Sessão eDJ. ~o de Maio 

· PRESIDENCIA DO SR, ARAUJO LIMA 

Su111&R10.-Sessão secreta. -Expediente. -
Ordem do dia.-Negocios do Rio Grande do 

.. 'Õltl. • •. •. . ..... - •• .. • . 

A 's dez horas feita a chamada, e achando-se 
em numero legal os Srs. deputados, o Sr. pre
sindente declara aberta à sessão. Passa a com· 
missão de policia a examinar, se eslãO fe• 

· chadas as portas, e voltando, preenchido este 
dever, o Sr. presidente dá a palavra ao Sr. de
putado Santa Barbara que tinha pedido a 
sessão secreta : feita a exposição, o Sr. pre• 
sidente propoz se era questão de ordem jul· 
gar-se se a sessão devia continuar secr~tp., ou 
tornar-se publica : decide-se, que não con· 
tin ue a 'sessão secreta : 

A's onze horas continua a sessão publica, e 
lida a acta da antecedente, e posta em dis
cussão, é approvada, 

· - Faltão com c.ausa participada os Srs. Mello, 
Barbosa Cordeiro, Paim, Oliveira Braga,· Vital ; 
e sem. participação os Srs. Raphael de Car• 
valho, Albuquerque Cavalcanti, Fontes e Tobias. 

EXPEDIENTE 

O Sa. lº SECRETARIO, dando conta do expe-
, diente1 li! um officio do ministro do imperio, 
1·emeltendo uma rcpreáentaçllo da assembléa 
legislativa da província de Santa Catl1111•ina com 
dalll de 5 do corrente; pedindo esclarecimentos 
ácerca da intelligencia do § 7º do art. 18 do 
acto addicional,-A' commissão das assembléas 
legislativas provinciaes. 
· Outro do ministro da guerra, enviando a 
consulta, e mais papeis -a respeito da . rein
tegração do major Monducurú, - Ao Sr. de-' 

· pulado, que fez a requisiçao. 

Um requerimento do.conselheiro João Jos, 
Lopes Mendes l{.ibeiro, pedindo que se mande 
dar cumprimento á lei de 8 de Outubro de . 
1831, e resolução de 9 de Outubro de 1835 . ..:.. 
A' commiss!lO de orçamento. 

Outro de Vicente Porfirio, thesoureiro e 
porteiro do. supremo tribunal de justiça.-A' 
commissão de petições. · · 

E' lida, e approvada a redacção do decreto 
que declara· nulla, e como tal de nenhum effeito 
a lei da assembléa legislativa da provincia da 
P~ahyba, datada de 19 de Maio de 1885; ácerca 
do recrutamento para o exercito e marinha. 

E' lid9, e approvada a redacçllo do decreto, 
que declara nulla, e como tal de nenhum 
effeito a lei da ,assembléa legislativa da pro· 
vincia de Sergipe, datada de 9 de Março de 
1885, na parte, em que dispõe dos bens per• 
1encentes á ordem dos religiosos carmelitas, ex• 
tincta pela :lit~ lei. 

E' lida, e approvada a redacçlio da reso
lução que declara que a lei de 6 de Novembro · 
de 1827. nao priva do meio soldo ás viuvas dos 
officiaes do exercito, que passarem a segundas 

'iitipcias. · ... ··- .... , .. ·· .. · .' ,. 

E' lido, e approvado o segninte reque
rimento da commíssão de orçamento : 

<e Requer a commissão de orçamento, que se 
peça ao governo a tabella da divida activa, que 
o ministro da fazenda promelleu apresenta1· no 
seu relatorio, e que se nao acha no orçamento 
que o acompanhou. Outrosim, que? me,1m1ogo• 
verno declnre, se se acha ·em vigor a aon
tribuiçllo dcs couros despachados para fóra da 
província, a qual c~tribuiçao vem notada no 
orçamento debaixo do n, ló, e não é contem
plada na proposta. 

« Paço da camara, 26 de Maio de 1836.-
0almon,-Vianna. -Sowa Martina. » • 

E' lido, ·e . _approvado o seguinte reque
rimento do Sr. Floriano de Toledo : 

« Requeiro que se peça ao governo o reque
rimento do Dr.José Maria de Avelar Brotero, 
quando tenha sido remettido pelo direotor do 
cursojul'idicocom sua informação.-Florianq 
de Toledo. » 

. . 
E' lido, e-approvado mais o seguinte reque

rimento do·.Sr. Pinto de Mendonça : 
« Que se peça ao governo ns informações se

guintes : 1•, quaes íorao os empregados ulti- · 
mamenlo nomeados ra1•a a lhesournrin, o 11), 
randcg11 da provincia do Cenrâ ; 2•, se o g11111·d11-
mór, e o stereometra têm a instrucçllo, que a 
lei exige, e se o segundll destes empregos foi 
dado por concurso ; 3ª, por quem forno lodos os 
empregos providos, 

,e Paço· da camara, 26 de Maio de 1836.
Pinto lle Mendonça,, » 
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ORDEM DO DIA 

NEGOCIOS DO Rio GRANDE DO SUL 

Entra em discussão o parecer da commissão 
de constituição ácerca de uma representação da 
assembléa legislat~va da provincia do Rio 
Grande do Sul, sobre a posse do presidente o 
Sr. José de Araujo Ribeiro. 

O Sr. lianriques de :B.ezend.a enceta a dis· 
cussão declaranao que havia pedido a impressão 
deste parecer para o examinar bem ; que con
corda com o final do parecer, e não com o seu 
preambulo, e muito principalinente quando no 
Jornal do Oominercio de hoje vem que fôra no
meado para presidente da provincia do Rio 
Grande do Sul o brigadeiro Elfaiario, em lugar 
do Sr. Araujo Ribeiro ; que não concorda com 
o apparato que apresenta este parecer, por~ue 
elle, deputado, quer mais obras . e menos pa
lavras. E de que serve um papel com palavras 
muito fortes quando as obras não lhe corres
pondem? .•• Quando se usa de palavras muito 
fortes, é justnmente quando se diz por ahi que 
os guardas nacionaes nllo hão de marchar para 
o Rio Grande. E de que servem, torna a repetir, 
palavta8 _tão fortes, qttando se achllo obffs tão 
fracas?. • . Que a camara pois com esle papel 
não fará mais do que ir irritar os anhnos. 

Depois de outras observações, continua o 
orador dizendo, se a chegada ao Rio Grande do 
brigadeit·o Elizia_rio produzia um máo etl'eito, 
qual ijerá o etl'eito que produzirá a juncçilo do 
cnmmnndante de armas com o cargo de presi
dente ! . . . Em fim qual será o etreito que se 
deva esperar de um semelhante parecer? Pa· 
lavras sem ser acompanhadas de obras, e nada 
mais, O illustre orador traz o exemplo do que 
tem acontecido com o Pará, para onde diz se 
mandára em outro tempo um cabo, um soldado 
e um presidente, e conclue nll.o approvando o 
parecer. 

O Sr. Bodrigues 'l'orres pronuncia-se a favor 
do P.arecer da commissao, e declara que vota 
por elle em todas as suas partes, e o faz tanto 
melhor em vista das circumstancias ponderadas 
pelo illustre deputado que acaba de fallar ; e 
mesmo por haver sido mudado o presidente da 
provincia do Rio Grande do Sul é que se deve 
approvar o parecer. O illustre orador, entre as 
diversas observações que produz em apoio do 
parecer, mostra que se a camara o reprova, dá 
a entender que· o presidente, o Sr. Araujo Ri
beiro, fez mal em tomar a posse da maneira 
que tomou, e dará a entender aos rebeldes que 
deve sei· presidente quem elles quizeren1 que 
seja. · 

Quanto a dizer-se que no preambulo da 
commissão ha palavras mui fortes, e que nós 
devemos preferh- as obras ás palavras, lhe 
parece uma razao attendivel ; mas nem por isso 
se deve usar de uma linguagem que pareça que 

sympathi~amos com a reheffião do R:io Grande 
do Sul. 

Continua dizendo que está bem conven
cido que a camara dos deputados não se 
deve limitar sÓ' a palavras, deve coadjuvar o go• 
vemo, e o governo deve pedir a esta camara as 
medidas que julgar necessarias para o bem da 
ordem ; e uma vez que elle até agora nllo apre
sentou a esta camara meios alguns para resta
belecer a paz e a lranguillidade publica, prova· é 
que o governo tem á sua disposiçllo esses meios 
effieazes e sufficíentes para o conseguir ; e á. 
camara compete-lhe declarar que não póde de 
maneira alguma pactuar com os rebeldes da 
província do Rio Grande do Sul: que em vista 
do que se annunciou no Jol'llal do Gam»iercia, 
das circumstancias e1n que nos achamos, e dos 
boatos que se têm espalhado na capital, cumpre 
que o governo dê ex:plieações a respeito das 
medidas tomadas para pacificar aquella pro
vincia; cumpre que o Sr. ministro da justiça 
nos declare, a nll.o ser segredo de gabinete, 
quaes forao os motivos justos que teve o go
verno para lançar mãÔ de uma semelhante me
dida, isto é, da demissno do Sr. Araujo Ribeiro, 
e nomeaçl!.O do brigadei1·0 Eliziario : pois lhe 
pa1·ece ~ue é necessario que esta Qamara esteja 
bem ao facto de quaes são as opiniões do go
vemo a respeito do que se tem praticado. 

O /Ilustre orador conclue pedindo a S. Ex:. o 
Sr. ministro da justiça estas explicações, dec:la· 
rando q11e, se S. Ex. se dignar dâl-as, conti
nunrú a fn.llar sobre a materia, 

O Sr, Limpo da Abreu (ministro drt justiça.) 
declarn votar pelo parecer da commissao; con
corda com u primeira parte delle como depu
tado, e tem a satisfoçlto con10 ministro de o 
dille1·, por ter o governo dado um igual juízo no 
que apresenta a camara dos deputados, nao 
dando andamento algum a essa representaçao 
por nll.o reconhecei· a autoridade da assembléa 
provincial.. 

Tambem cone<;ll'da com a segunda parle 
do parecer que remette, ao governo a repre
sentação e .documentos a .ella annexos para 
ern tempo opportuno fazer o que fôr conve
niente conforme a lei, sendo este o sentimento 
do governo, quando o estado da provincia do 
Rio Grande o permittir. 

Observa que o principal fundamento da 
representaçllo é ter tomado posse o Sr. Araujo 
Ribeiro na camara do Rio Grande, e a ca
mara julgá legal este procedimento. Como 
n_a discussão da resposta á falla do lhrono 
censurasse um S1·. deputado ao governo, 
julgando nll.o ter respondido ao otlicio do Sr. 
Araujo Ribeiro pedindo a approvaÇão deste 
acto, elle ministro dirá que o governo approvou 
esta posse, o que nessa occasião · nao lhe lem
brára dizer;· mandou-lhe dizer que a app1·ovava, · 
pois que essa assembléa, pelo primeiro acto de 
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desobediencia, não cumprio a obrigaçll.9. que 

-tinha de lhe dar essa posse, e então tornou-se 
esse direito devolvido a qualquer camara onde 
ella pudesse verificar-se. . 

A's interpellaçõ<!s do Sr. Torres responde que 
circumstancias podem haver muito ex.traordi· 
narias em que o governo deve dar satisfaçllO 
de actos que· são de sua inteira e livre attri·· 
buiçao, como seja o da nomeação e demissão 
dos p1·esidenles, que este aclo, considerado em 
relaça.o ás circumslancias que o antecedêrão e o 
acompanhárão, nllo póde ser indecoroso ao in-

. dividuo demittido e de que s~ trata. Em 
apoio desta opini9.o pede que se examine toda a 
correspondeucia havida entre o governo e o Sr. 
Araujo Ribeiro, e ver-se-ha que todo1;1 os seus· 
actos têm sido approvados e sempre susten
tados pelo governo, nunca discordando de sua 

· opinião ; e se agora o governo adoptasse uma 
marcha differente a respeito dos negocios do 
Rio Grande, poder-se-hia então dizer que 
reprovava a conduc!a do SI'. Ribeiro e implici
tamente a conducta do m~smo governo, mas os 
factos mostrão que não. -Observa que o gG>verno 
tem lançado mao de todos os meios a seu 

'ãicance · para rep~imir os ·btNõTl.osM'; e etn'~'"' 
quanto ás medidas que ouve censumr de 
tardias, nota que devem ser meditadas e offere
cidas á .camara de maneira que a discussno 
dellas não retarde muito a approvaçno riue o 
governo deseja obter. · 

. . Finalmente julga que o ct·edito desse dis
tincto cidadão que tão relevantes serviços tem 
prestado, e que sacrificio fez em aceitar a pre
sidencia da província, está livre de qualquer 
suspeita que possa haver de que o governo fosse 
movido para este acto por motivos de descon
fiança; persuadindo-se elle deputado que até 
no decreto de sua demissão se lerá dado um 
publico testemunho dos serviços por elle pre_s
tados : conclua dizendo que, sem entrar na 
miuda explicação de todos os mçlivos que 
movêrao o governo, dirá que esles não se re
ferem ao individuo, mas forno adoplados pelas 
conveniencias publicas, pela necessidade de s-e 
_dar. á p1·ovincia um novo centro de forças, e 
estas dirigidas da melhor fórma passivei, por 
um militar cuja in.lelligeneia é bem conhe
cida, e· que talvez se ache em melhores circum
slancias de que um cidad9.o a quem, posto 
.gue possua ·muita." capacidade, faltão eomtudo 
conhecimentos estrategicos absolutamente. in.-

. dispensaveis no estado actual do Rio Grande. 

O Sr. Carneiro Leão folga de ver o Sr. mi
nistro defensor do parecer da commissão. Sus
tenta este parecer; e respondendo ao Sr. Hen

. riques de Rezende, diz que a· conunissão só. 
póde declarar o seu pensamento, e ajustar esse 
pensamento com os interesses publicos, eom 

.as leis e a constituição. 

Quanto ás obras, diz que estas estão da parte. 

. do governo, que na verdade julga não serem 
das melhores, e por isso essa censura do illustre 
deputado não deve ser lançada em roslo á com
missão, mas aos membros da administraçllo. 
Declara que a commissã_o usou de palavras 
fortes para tirar a conclus;o que apresentou, 
não lhe faltando objectos para empregar pa
lavi·as m"uito mais fortes, ao mesmo tempo ra
zoaveis, podendo mesmo entreter-se da admi• 

· nis!ração. 
Passa a mostrar que a assembléa obrou 

contl'a o artigo do codigo, em que pretende 
fundar-se, para demorai· a execuçno de uma 
ordem ; ante,s elle, deputado, conclue que, á 
vista deste artigo, essa assembléa obrou muito 
illegalmente. Julga poder referir-se ao que se 
disse na sessn.o secreta, pois que póde f'allar 
servindu-se de recordações que sua memoria 
lhe subministra a respeito do que se passou na 
sessao secreta·. Responderá pois a um Sr. dcpu• 
tado que na sessão secreta disse que o Sr. Ri
beiro não possuia a confiança nem mesmo do 
partido da legalidade. 

O Sr. Limpo de Abreu (miniBtro da fustiça) 
_pela ordem, reclama que a fazer o Sr. deputado 
uso das "recorda°çõ1M t!a sessão secreta,· faça 
menç.ão do Sr. deputado que avançára essa pro
posição, para que o publico nilo tome um nome 
por outro. 

O Sr, Paula. Ara.ujo julga n!lo ser muito con
forme com o regimento e eslylo da casa, se re• 
ferir um S1·. deputado ao que se passou na 
sessll.o secreta, e . trata de responder ao que 
entao se disse ; julga que o mais que se. póde 
fazei· é rCDroduzirem-se os mesmos argumenteis, 
e então responder-se, 

O Sr. Câ.rneiro Leão julga poder servir-se de 
recordações do que se passou na sessão secreta, 
expondo aquillo que a camara julgou nl1o ser 
privativo da sessão secreta ; entretanto não irá 
adiante con esta sua insistencia, ainda que desta 
sua úpinillo na.o desista. • 

Passando a responder ao Sr. ministro, diz 
que lastima que a administraçll.o tivesse c_omo 
apanhado o que se disse em uma das anteriores 
sessões, quando s·e discutia a resposta á falla do 
tbrono, e que foi expendido por um Sr. depu
tado, e ao rnesmo tempo nãO apanhasse o pen
samento desse ill ustre deputado. . _ 

Diz que se notára a nomeaç9.o do Sr. ArauJo 
Ribeiro como impolitica, á vista das relnções de 
parentesco que alli tinlia, o que o punha n'uma 
pessima posiça.o, mas nno disse que !1as acluaes 
circumstancias foiue um bem a demissão desse 
empregado, pois que o l!Overno neste acto nllo 
consultou aos interesses publicas, mas aos cla
mores de üm partido, partido que o governo, a 
não ser traidor, tem. toda a obrigaçl!.O de com-
bater. . 

Lamenta que o Sr. ministro da justiça se 
veja em tão má posição pelos. máos passos de 
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seus collegas. Pergunta ao Sr. ministro que, se 
julga n!io ser indecorosa essa demissllo do SL'. 
Araujo Ribeiro, porque julgou indecorosa a do 
ministro da guerra quando essa demissão é 
reclamada na.o por sediciosos, mas por gente 
que tem honra. e que quer a manutenção da 
ordem e da constituição; entretanto é julgada 
indecorosa pela administração, e o poder elei
toral não·;;i póde dar ainda mesmo que elle a 
peça ;. e o Sr. Araujo Ribeiro, que muito instado · 
foi para aceitar essa presidencia, que sacrificio 
fez em apresentar-se naquella província, que 
não pede a sua l'lemissil.01 e em que todo o par
tido da legalidade tem posto suas espe1·a11ças, é 
demittido quando pelas ultimas embarcações 
chegadas diz-se que ella era exigida pelos revol
tosos ; e agora por este facto vai-se ao menos 
fazer suspeitar as intenções do governo, e dar 
corpo a todas as suspeitas que hu contra o gq· 

· Pretende mostrar que o· Sr. Araujo Ribeiro 
deu occasião a todos esses faclos dcsagradaveis 
que se têm commettido depois de 20 de Se
tembro, e que elle perdeu a reputação n'um e n'ot1lro partido. . 

verno. ' 
O illuslre deputado, continuando no seu dis

curso, pergunta· o que pretendia a adminis
tração do Sr. Araujo Ribeiro ? Se não sabia 
que, quando foi nomeado, que noticias corl'Íão 
nesta côt'te que· os sediciooos. esta vão promptos 
a recebel-o? Se elle leve esta segurança, porqne 
n!lo cum~riõ ?'Mtt'S 'Julga que o gov~,:i,cr l'l'!le 
podia ter· essa segurança, nem devia tel-a, a 
menos de não ser mais inepto do que realmente 
é, á excepçao do Sr .. ministro da ju$liça, 

Continuando a censurnl' este acto, diz que 
• quando o governo nomeou o Sr. Araujo Ribeiro 

já se sabia que os revoltosos estavão em campo; 
que o governo julgou entao que o Sr. At·aujo 
Ribeiro- nllo possuindo os ·ccnhecimentos eslra· 
tegicos, comtudo podia servir. Demais na.o sabe 
que segurança tem o governo depois de lançnr 
o desanimamento nos !'orças da legalidade com 
essa àemisSão, nem se o brigadeiro Eli:.:ial'io _ 
aceitará essa commissno, pois que esse briga
deiro sahindo· daqui como militar nno podia 
recusar o commando das forças, mas póde re· 
cusar um empl·ego civil; e não podendo o go
verno ter certeza que esse chefe militar aceite 
esta commissão, julga summamente impolitico 
um tal acto nas circumstaneias. em que se 
acha a proviucia, até digno de formal re~p0!l· 
sabilidade, porque de alguma sorte o considera 
traidor. · 
- O Sr. Santa. Ba.rba.ra. declara reprovar como 
um aclo illegal ·e digno de toda ~ c~nsura,. a 
sediçao de 20 de Setembro na provrncia do Rio 
Grande comtudo · observa que iguaes actos se 
praticá~ao em outras provincias do imperio, 
como Santa Catharina, Matto Grosso, Pará, COlll 
rara dilferença quanto á mudança de presi
dentes, e em outros lugares, quant2 á de com
mandantes dos armus ; pess1mos exemplos que se estcndêrll.o ao Rio Grande, e que deviao ser 
altamente reprovados; todavia nllo appr~va o 
parecer da commissll.o por fundar-se em 1déns 
1nex.\l,ctas1 ou melllor falsas. 

Lembra que o Sr. Araujo Ribeiro se eommu
nicára amigavelmente corn o chefe àos revol• 
tosos, depois do 'lUe trata de ir tomar posse em 
Porto Alegra entre rebeldes como elle os sup· 
punha, e se elle suppunha a assembléa rebelde, 
irrita e· nulla, porque queria receber a posse 
das mãos do pt·esidente dellà P Que inconse
quencia de princípios? Onde a politica do Sr. 
Araujo Ribeiro ! O nobre deputado diz que 
estando a assem biéa pa~a dar essa posse mui 
cordialmente, chega ás mil.os do vice-presidente 
na vespera um aviso do ministro da justiça 
suppondo estar de posse o Sr. Araujo Ribeiro 
em Porto Alegre, suppondo lambem que esses 
rebeldes podião dar a posse, no qual aviso 
mandava põr ein processo o vice-consul ham
burguez por proclamar aos subditos da sua 
na~il.o para nàO se m~terem nos movimentos 
politicos do pai:t ; o que deu mo!ivo a que se re· 
cefossem os que tinhao entrado na revolta, vendo 
que esse que apenas aconselha'(a aos subditos de 

:-"''"x1a uaçao .indcpcnJcrttc---de--µilo•oe meUoree1-
nas querellas dos brazileiros era castigado ; e 
é por isso que, no momen.to de ~e dar posse, 
alguns indivíduos em numero de 600, com o 
juiz de paz á frente, pedem espaçasse a posse 
afim de se lhes dat· muior garantia ; ao que 11 
assembléa accede para evitar mnior mal. 

O illustre deputado continuando, diz que o 
mesmo Bento Gonçalves pedira ao Sr, At-nujo 
Ribeit·o se rctkasse J)al'a, removido nquelle 
clamor popnlnr, ter lugnr então II posse ; que 
julgot1-se pe1fülia depois o chamar so o coronel 
Bento Gonçall'es por uma caz·tu do Sr. Ribeiro; 
que a nssemblóa, depois cio m1111d1u· duas 
dcputaçoes ao novo pt·esidente, e convidando-o 
emfim a vir tomar posse, já nllo era rebelde, 
estavão seus me1ubros amnisliados; e quando 
o fosse, porque queria ·antes o Sr. Ribeiro tomar 
pmise nella P 

O illustre deputado diz que parece-lhe que o 
governo nunca teve idéa exacla do que devia 
fazer. · 

Depois de censurar o procedimento do 
Sr. Araujo Ribeiro em não tomar posse na 
capitnl, diz que fôra accender o facho da guerl'a 
civil, promovendo uma questão por um ponto 
de direito, e fazer pot· isso tomar as armas para 
decidir esse ponto de direito, batendo-se dous 
partidos, tendo as mesmas bandeil'as, e dando 
os mesmos vivas ; abstrahindo das intenções 
de um desses partidos porque a lei não pune · 
intenções ; mas derrama-se o sangue brazileiro, 
dando causa a isso o Sr. AranJo Ribeii:o. 

Conelue que, reprovando a sedição de Porto 
Aleg1·e1 nllo póde desconhecer que mal tomadas 
forno as medillas do governo, e não desco: 



Câmara dos Deputados - Impresso em 08/01/2015 14:28 - Página 5 de 7

SESSÃÓ EM 26 DE MAtO DE J836 
nhecendo que o rúcsmo Sr. Araujo Ribeiro 
déra causa a todos ess·es terríveis soccessos, 
porque quando elle não qníz tomar posse pela 
segunda vez quando foi convidado, protestando 
n!lo querer entregar-se nos braços dos sedi

_ciosos e rebeldeR, tambem devia ter o mesmo 
pensamento quando foi pela primeira vez tomar 
essa posse, em tempo que ainda no.o es[ayão 
amnistiados os membros da assembléa. 

O Sr. Caatro e Silva, (ministro da fazenda) 
responde ao Sr. Carneiro Lell.O, e diz, que de 
certo não merecia as graças desse Sr. depu
tado, por n!lo ser bacharel ; era profano, e por 
isso n1J.o o exceptuára talvez o Sr. deputado na 
pecha de ineptidao que lançára á adminis
traçilo; accrescentando mais qne essa adminis
traçno inepta n!lo tem chegado ao ponto de 
jogar os murros. 

Declara votar pelo parecer, apezar da força 
dos argumentos do Sr. Santa Barbara. 

. Observa que é da harmonia dos poderes qne 
deve vh- o bem do estado ; e por isso accres
centa á observaçilo feita pelo Sr. ministro da 
justiça, quando rebiüeu a censura feita ao 

·-ãêêiêtô"ãO-g-overno que- ~hama a guarda na
cional do municii,ío da côl'te para destacar no 
Rio Grande, que bem como dessa censllra más 
consequencias podem haver da que ora se faz 
sobre a demissilo da i,residenle <lo Rio Grande, 
que o governo entendeu n:lo dever continuar, 
e quando não se conhece ainda os resultados 
desln medida. Lembra que uma tal medid:1 eslã 
dentro da orbita das attribuiçõcs do governo. 

Finalmente, quanto a chamal'·Se traidora a 
administraçno aclual, diz que ella é lãa.traidora 
como era a que exislía na época da sediç!lo de 
Minas. · 

O Sr. Paranhos diz que, comó deputado do 
Rio Grande, em questilo de tanta magnitude, 
e á vista elo que disse o Sr. Santa Barbara, com 
cujas idéas nilo concorda, julga-se obrigado 
a expender sua opinião. Parece-lhe que esse 
Sr. deputado modificou esse horror que diz ter· 
pela sediçao de 20 de Setembro, quando pro
curára defendel~a com as que houverãa em 
outras províncias ; nota no emtanto que a re
bellião de Porto Alegre é revestida de circum
stancias mais particulares que as citadas pelo 
Sr. deputado, e que acontecera.o em outras 
províncias. Lembra que o pretexto della fôra 
as pretendidas arbitrariedades do ex-preside11te 
e comroandante das armas, as quues se n!I.O 
apresentarllo, quando havião dous mezes se 
sabia em Porto Alegre estar nomeado o Sr. José 
Cesario para substituir o S!'. Braga. 

.Depois de algumas reflexões sobre o estado 
do Rio Grande na época da sediçãa, diz que, 
nomeado o Sr. Araujo Ribeiro, chegando este 
ao Rio Grande, e observando a torrente que 
levava a rebellião, tratou, muQido para isso de 
pmplos poderes, de conferenciar com o chefe 

dos revoltosos em Pelotas, o ·qual manifestára 
as melhores intenções, e que o aconselhó.ra de 
demorar a posse. 

Defende o_ Sr. Araujo Ribeiro de usar de 
medidas conciliadoras, á vista do estado em 
que elle e a província se achavno ; e tambem 
por nrto ter tomado posse na capital, á vista das 
immensas cartas· que recebia. 

Responde ao Sr. Santa Barbara, e diz que 
essa gente que fôra com os juizes de paz pedir 
a espaçaçao da· posse, fôra recrutada pelas 
ruas por um Antunes, um Calve!, etc., e não 
fora.o 500, mas cento e tantos, e grande força 
deu a essa representação o commandanle de 
um corpo (J. M. de Lima) que nas galerias da 
assembléa clamava que, com seu hatalhll.o, 
apoiava que nllo se désse posse ao ·novo presi
dente. Lembra mais o motivo porque se 
separou dos revoltosos o coronel Bento Manoel, 
que não foi o ciume, como se pretende inculcl>r, 

Nega que houvessem deselos sinceros- e 
cordiaes, como di:i: o Sr. Santa Barbara, de dar 
posse ao Sr. Araujo Ribeiro ; já as camàras 
havil'lo pedido qne este senhor nilo sahisse da 
província ; já o coronel Bento Manoel havia 
prot:l:tmado, ele., e apezur •• da ü1stancia da 
assembléa para o Sr. Araujo Ribeiro tomar 
posse em Porto Alegre, sabia-se que nilo queria 
senr\o armar uma burla ao presidente 

O illuslre deputado defende ainda o Sr. 
Aranjo Ribeiro, por ter proclamado e manifes
tado todos os seus actos, etc. Lembra que esta 
questão do Rio Gr:m<le já é antiga ; que dnla 
do tempo do presidente Galvão; e que, ha 
mnilo, Bento Gonçalves é indigitado como chefe 
de n1u p::irlido republicano, que pretende se
parar a província do imperio e ligai-a á Cis
platina. Leq1bra a pl'olecç!lo que os refugiados 
com Lavalleja encontrá1·110 na fronteira do Ja
gt111rao, commandada por Bento Gonçalves, 
as subsct'ipções que em favor de Lavalleja se 
abrira.o em o Rio Grnnde, etc., circumstancias 
que mostrão a existcn,cia, ha muita tempo, 
deste partido. 

Continuando a responder ao Sr . .Santa Bar
bara, diz que já uma bandeira dos sediciosos 
consta que existe e fôra encontrada. 

Quanto á posse de que trata o parecer da 
commissao, parece-Ih~ que a assembléa pro
vincial sendo inteiramente illcgal, visto ser 
convocada por uma autoridade i1legal e intrnsa, 
o presidente podia deixar de tomar nella posse ; 
havendo-se os territorios do Rio Grande, de 
S. Francisco de Paula e de Pelotas declarado a 
favor da legalidade; logo, podia o presidente 
em qualquer desses pontos tomar posse, afim 
de salvar a provincia das garras da rebellillo e 
anarchia. . 

Respondendo ao Sr. Henriques de Rezende, 
diz que n!lO se traia de mudança ou não mu
d;mça do presidente, mas sim de ·declarar que 
.o aclo praticado pelo Sr. Araujo Ribeiro é ju$• 



Câmara dos Deputados - Impresso em 08/01/2015 14:28 - Página 6 de 7

SESS!p EM 28 Dlll MAIO DE 1836 Õ7 
tiflcado, allentas_ as_ circumstancias em que se 
achava a provmc1a, afim de que outro presi
de1;te. que vá,. n_ão tendo a assembléa geral 
em1tl!do um _JUIZO claro a este respeito, os re
voltosos continuem a argumentat· da mesma 
~a_neira e fazer-lhe guerra pelo mesmo prin-

. c1p10. Concorda que são m11is necessarins obras 
que palavras; mns observa que a assembléa 
g_eral tendo muita influencia, o seu juizo emit· 
t1d~ e por esta maneira, ha de deseoro9oar 
n1U1tos que estão naquelle partido e· que en
trevécn ce1-tas esperanças, e muito mais quando 
o seu chefe ainda "pretende insinuar que lem 

. algum apoio na assembléa geral e no governo. 
Conclue votando pelo parecer. 

O Sr, Souza Martins re .. po11de ao Sr. Santa 
Barbara, que parece julgar que todos os actos 
da assen1bléa provincial depois da ·amnistia 
sao innoccntes, e diz que admira-se que na 
camara dos deputados, encarregada de de
fender a integridade do impel'io, haja quem 
lev~nte a voz p~ra declarar que é illegal o pro
cedimento pruhcado pelo presidente legal e 
legal e justo o dos revoltosos. . ' 

• _!.em!>.;~.9-!-1~ o Sr. ;A;aujo lli..b.íill:Q.l!.Ó.-nlQ:iid.Q __ 
por palr1ohsmo- aceitara esse pesado onus, 
quando toda a provincia tinha adher.ido á re
belliao; que esse senhor depois de examinar -o 
movimento sedicioso, julgÓu que, de1>ois de 
passada a fermentação, esses individuas, en
tregues á reflexllo, reconheceriao o excesso a 
que tinhao chegado ; e á vista do estado da 
província approva o procedimento que teve o 
Sr. Araujo Ribeiro quando .chegoL1 ao Rio 
Grande; que nllo era possivel tomar p&se em 
Po1·to-Alégre1 e que não · podia. julgar cordiaes 
os sentimentos dos sediciosos que queriao ter o 
chefe ela província ás suas ordens, e obrigal-o 
a assignar tudo quanto quizessem. 

Passa a responder ao Sr. ministro da jus
tiça, e diz que nem sempre o governo pensou 
em querer empregar militares com conheci• 
mentos necessarios no Rio Grande, pois que 

. mnitos que dalli emigrárao, e onde podi!lo fazer 
·alguns serviços, forl!.o mandados para o Pará. 

Lembra que desde Novembro do anno pas
sado tem tido tempo de lançar mao de todas as 
medidas necessarias para sustentar a ordeQJ, 
concordando que precisas erãÓ grandes for9as 
para sustentar a ordem no Rio Grande, cori.1-
tudo nota que só depois da entrada do Sr. Maciel 
para o ministerio é que se activárão algumas 
medidas; parece-lhe que alé ent!lo no minis• 
terio nllo dominava g1·ande ielo pelos negocios 
do sul ; não tendo mostrndo o gqverno o.ctivi
dade em circumstancias tno melindrosas, 

Accresccnla que o S1•. Araujo H.ibeh•o só 
perdeu a confiança para os revoltosos, pa1·11 
aquelles que com elles eslno ligados; mas nno 
para com os b1·azileiros amantes da 01•dem. 

Declara ler de propôr um requerimento em 
10Jil0~ 

que se declare que o Sr. Araujo Ribeiro nie
rec:u a conlia~ça da camara dos deputados, 
assun co~o Silva Tavares e outros patriotas 
que no Rio Grande se mostrárão defensores da 
lc9alidade ; pois que é por lestemuuhos pu
bltcos que se deve mostrar- apreço á generosi
dade daquelles que querem se encarregar da 
ardua tarefa de sustentar o partido da ordem. 

D:pois de mais algumas reflexões sobre a 
demissão do Sr .. Araujo Ribeiro, vota pelo pa
recer da comnussão. 

O Sr. Limpo à.e Abreu (ministi-o daju$tipa) 
não sabe como [lesta questão se póde estender 
a discussão sobre o que era de livre attribuição 
do governo, como a nornea9ao e demissão dos 
e!npregados publicas ; ao menos julga que tal 
discussão póde trazer resultados bem pouco 
vantajosos á causa publica. Repete que na de
missão que se censura não intervier!I.O outras 
razões mais que baseadas nas conveniencias 
publicair, e nao em suspeitas do demittido ; pois 
Julga nas aclnaes circumstancias muito mais 
conveniente que a autoridade do presidente 
resida n'uma pessoa com conhecimentos estra
tegicos. · 

Lemfira que ··õ--S-t:-Kratlj(iºt'tilímrtrnn"tlrqrrt
como pacificador, como conciliador de partidos ; 
hoje que procura um partido a1·ranca1· 11 pro
víncia á unino do imperio, não haverá governo 
algllm . que seja brazileiro que possa ler com 
semelhante partido a menoL' condescendencia ; 
e po1· consequencia j11lga que o homem que 
foi como concili11dor, ele., não é o mesmo que 
deve dirigir um exercito e Corças de mar que 
decididamente se hão empregar. 

Passa a responder 110 S1·. Carneh-o Leão, "1l 
julga nl\Q ter mostrado conlradicyD.o no que 
cli11sera na cumm·a quando se tocou na conse1·· 
vaç9.o do Sr. Lima no minislcrio, e no quo sus
tenta hoje quanto á demissão du Sr. Arnujo 
Ribeiro, julgando que o que podia ser indeco• 
roso ao primeiro não o era ao segundo. 

Responde ao Sr. Santa Barbara, e defende o 
pi·ocedimento do Sr. Araujo Ribeiro das cen
suras feitas por este Sr. deputado. Diz que a 
assembléa 11iandou convidar ao Sr. Araujo Ri
beiro para Porto Alegre, mas na mesma occa
siao declarára que era um grande criminoso 
e pedia o seu castigo ao govemo geral ; que a , 
_assembléa tinha por fim conservar o presidente 
debaixo de sua tutella para qne em seu· nome 
se praticasse os actos de separação, ou ao · 
menos os actos i;reparatorios da separaçao. 

Responde ao Sr. Carneiro Lena, que se 
lançou no mar das suspeitas contia o governo, 
que não póde receber só os elogios que lhe fez 
esse Sr. deputado ; e deseja que o mesmo Sr. 
deputado não faça separaçao delle Sr. ministro· 
quando se trata do governo, porque nao póde 
debtar de compartir de seus elogios ou de suas 
ee11sura11, 

1~ 
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Passando a r9spondcr-ao Sr. Santa B,u·b1fra1 

depois de fallar da occasiao em que o Sr. 
Araujo Ribeiro usou da amnistia, diz que, 
quanto ao negocio do consul harnburguez, que 
o Sr. Braga dissera que esse homem intervinha 
a favor do movimento sedicioso de 20 de Se
tembro , e nao se mandou proceder contra elle 
pelo facto isolado e sim pies de recom mendar a 
neutrnlidade, mus sirn pelo de ter intervindo a 
favor da sediçao : e que o governo, quando 
mesmo quizesse amnistiar os habitantes do Rio 
Grande, na.o tinha obrigaç1l.o de ter tanta con
ternplaçl'lo com um eslrnngeiro. 

O Sr. Carneiro Leão diz que o Sr. ministro 
sabe quaes silo as doutrinas do governo repre
sent:ilivo, em que as camaras podem intervir 
com censui-as· nos livres actos do poder execu
tivo, e que se n11.0 fosse a dcmissao de um pre
sidente da competencia do governo, mas de 
usurpaçao, entao nao seria objecto de censura 
mas de formal accusaçuo. • 

Respondendo ao Sr. Cnslro e Silva, diz mais 
__ gue na excepçao que fez do Sr. ministro da 
Jiisüçã"'if!JiOT'lt~ttt>8"'1 d.a ..ir~pla a \l.~minis

traç!l.o, deverião comprehender o ministro da 
marinha. Pede á camara compare as respostas 
dadas pelo Sr. ministro da justiça e pelo da fa. 
.zenda, a ver se olle deputado fez bem em en
gloum· c,s outros Srs. ministros na nota de ine
ptidao. 

Pergnnta ao Sr. minislro da fazenda se por 
ventura os netos reprovaveis e me;mo crimi
nosos que elle deputado praticasse como mi
nistro tornavao a administraç!lo actual mais 
habil? Diz mais que nl'lo exceptuou o Sr. 
Limpo por ser bacharel; e que nílo mostrou 
ainda na camara que só repulava com capaci
dade os que têm lilulos academicos, porque sabe 
que muitos que os têm n!lo silo tilo capazes 
como muitos que os nllo têm; mas que só 
avalia a ineptidão pelos actos do governo. . 

Continuando, diz que comparados os actos 
de· seu minislerio no tempo da sedição de 
Minas com a do actual ministerio, ver-se-ha do 
qual mais razão teve o publico para suspeitar. 
Julga que as suspeitas silo factos que se devem ter 

. em toda a conta. Depois de analysar os actos da 
seqiç!lO de Minas com a do Rio Grnnde, e dos do 
governo de então com os do actual, diz que o 

. resultado da medida entao tomad11 de mudar o 
i pres_ídente, devia convencer ao governo actual 
. ·que nãó devia seguir o passado, e não proceder 
da·rnesma maneira com circumstancias muito 

•diversas, 
Liimhra que,· havendo suspeitas sobre si, 

, .demittio-se: o que nllo acontece actualmente; 
· que ha muito tempo se clama, que ha suspeitas 

contra um dos membros do governo, etc. Pa
re_ce-lhe que o Sr, ministro da fazenda reco
uhece a força das razõe$ da assembléa pro-

vincial quando disse que concordava com as 
razões do Sr. Santa Barbara. 

Responde a.o Sr. Sau.ta Barbam, e diz que 
era lt1exacto julgar esse senhor que a amnistia 
concedida pelo governo tornava legitima a as
sembléa prnvincial ; pois que o governo nao 
se obrigou a mais que perdoar aos 1·evoltosos as 
penns que lhes dcvião ser impostas, mas nllo 
legitimar os actos praticados. 

O Sr, Oasko e Silva (ministro da fazenda) 
deelara qne vota pelo parecer da commissM, 
nllo ob,lanle reconhecer a força de alguns ar
gmnentos do Sr. Santa Bàrbara. 

Observa que, se o ministrn da fazenda é 
íao inepto como jlllga o Sr, deputado, inepta é 
n c~mara tambem que o tem homado no
meando-o para diversas commíssõec, e alé com 
a presidencia. Acredita que o Sr. deputado quet· 
fazo1· éeho do que dizia um individuo despei
tado; finalmente declara qllc o silencio será a 
sua resposta. 

O Sr. Torres diz que se affligira ouvir ao Sr. 
ministro dizer q11e dava peso aos argumentos do 
Sr. Santa. Barbara. Lembra que o S1·. ministro 
nno é só .depuü1do1 mas conselheiro da corôa, e 
por isso seda conveniente que dis"sésse·quaes s1l.o 
os argumentos do Sr. Santa Barbara que mere• 
cêrao o seu assentimento . 

Passa a censmar a demiss!l.o do Sr. Araujo 
Ribeiro, e pergnnta se o governo eslá. per
suadido qne o Sr. l!:lizia1:io aceita a comn1issn o 
que lhe foi offereci1fa, o que _muito se póàe du
vidar; e ne caso que nll.o aceite pergunta se o 
governo pensou bem na posiçll.o em que fica o 
Sr. Ayaujo Rlbciro nas melindrosas circum-. 
stancias em que esl:í o Rio Grande, e qtic força 
póde ter o presidente para continuar a prestar 
os mesmos serviços que tem prestado? Pa
rece-lhe que, se o governo quizesse de propo• 
silo zelar a causa dos revoltosos, nllo podia 
tomar uma medida· que mais favoravel lhes 
fosse. Demais, se o governo eslá persuadido da 
necessidade de um militar para dirigir os ne
gocios do Rio Grande, parece-lhe que o governo 
nllo se devia expôr ao perigo de nomear um 
homem que lá está e que póde dizer que 
n!\o quer aceitar semelhante commissào . 
Declara nao poder deixar de reparar na boa 
vontade deste acto, do qual hontem se assignou 
o decreto, e hoje o Jo1·1ia.l do Oommei•cío já pu • 
blica que este decreto foi assignado. 

Continuando nota de imprudente a publi
c:iç:,o da demissão do Sr. Araujo Ribeiro, o que 
offerece uma censura da parte da camara dos 
deputados, qne bastante direito tem de infligir 
censuras a actos que estão debaixo da uttri
buiçl'IO do governo, quando a demissão de um 
presidente p6de trazer funestas consequencias á. 
cau~a publica. 

Finalmente responde ao Sr. C:1stro e Si] va 
que nao julga valiosa a razão dada por S. Ex.1 
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respondendo ás censuras feitas sobre a de
missão do-Sr. Araujo Ribeiro; pois que deseja 
que o go:verno antes de tomar uma medida, cal
cule com os resultados della. 

Dada a horn fica a discu~são adiada. 
O SR. PRESIDENTE marca para ordem do dia a 

continuação da discussão adiada, e levanta a 
sessão depois das duas horas da tarde. 

Sessão elll ~7 de Maio 

PRESIDENCIA DO SR. ARAUJO LUIA 

SuMMARIO. -Expediente.-Ordem do dia.-Ne
gocios do Rio Grande do Sul. 

A's dez horas feita a chamada, depois de 
estarem em numero legal os Srs. deputados, 
declara-se aberta a sessao ; e lida a acta da an
tecente, é approvad11. 

Faltão com cansa participada os Srs. Vital, 
Mello, Barbosa Cordeiro e Oliveira Braga; e sem 
ella oa Srs. Raphael de Carvalho, Abranches, 
Costa Miranda, Alh'uquerque Cavalcanti, Fontes, 

-Manso e 'Fobias. • 

EXPEDIEN'l'E 

O S1t 1° SECRETARIO dá conta do expediente 
lendo um officio do ministro do imperio, re
meltendo copia do decreto que proroga o prazo 
para realisar-se a navegação por vapor nos 
rios, e bahias do Rio de Janeiro.-Vai ao Sr. 
deputado que pedio as informações. 

Outro do mesmo ministro, communicando, 
que o regente, em nome do imperador, re
ceberá a deputação hoje ao meio dia.-lfica a 
camara inteirada. 

Dous do ministro dos negocios estrangeiros ; 
u·m remeltendo copia da correspondencia com 
o encarregado de negocios de S. :M. Calholica, 
que reclama indenmisações por causa de 
quatro embarcações hespanholas ; o outro re
mettendo a nota e documentos annexos do go
verno de S. M. Brilannica ácerca de serem ad· 
mittidos na ilha da Trindade os africanos que 

· tiverem de ser reexportados. -- Ambos v_ão á 
commissão de diplomacia. 

Um do secretario do senado, participando, 
que este julga ter lugar a reuniao da assembléa 

· geral para o reconhecimento solemne da Sra. 
princeza D. Januaria como successora ao 
throno do Brazil, no dia 31 do corrente pelas 
dez horas ·da manhã.-A carnara conveio. 

Outro do mesmo secretario, participando 
lerem-se alli adaptado, e dirigido á sancção im
perial duas resoluções : uma autorisando a ca.· 
ma1·a municipal deste município a organisar a 
sua secretaria, etc.: a oult'a declarando, q~c Ma· 

theus Welch está comprehendido na excepção 
do arl, 4" da lei de 25 de Novembro de 1830.
Fica a carnur11 inteirada. 

Oull-o <lo mesmo secretario, participando que 
se dirigia á suncçilo n resoluçlio que f!1-z exlen· 
si vns us di~posicoes da lei do 1" de Outubro de 
1834 u todos os officiaes engenheiros empre
gados em commissoes quer civis, quer militares. 
- Ffoa n camara inteirada. 

Outro do mesmo, remettendo a proposição que 
estende aos postos de majçr, tenente-coronel, 
e coronel a nutorisuçao concedida na lei de 26 
de Agosto de 1835, acompanhada de varios 
documentos.- Vai a imprimir a resolução. 

Uma l'cpresento.ção da camara municipal de 
Sorocnbn, solmi a estrada de ferro entre Santos, 
e a citlude de S. Paulo.- Vaiá commissão a 
que está nlrccto este negocio. 

Outro da cama~a municip~l de Marianna 
át:e1·oa do buutos de ser chamada ao governo do 
impel'io a Srn. princeza D. Januaria.-,- Vai á 
commissno de constituição. 

Um roqnerimento de Lourenço Antonio do 
Rego, pedindo que se désse andamento aos seus 
nclo'ot:ios pcudcules da decisao desta camara. 
- g• t·emutliclo ao Sr, presidente. •· 

Outt·o rcq11c1·imento do padre José Corrêa de 
Sá Coelho.- Vaiá commissão de petições. -

Lô-so o pt1rccer seguinte da commissão das 
nsscuilJlúus provinciaes : 

« A commis81lO das asscmbléas legislativas 
pl'Ovinciacs, oiturninou a representaçno, que á 
asscmblóa geral legislativa do imperio dirigia a 
assemhhín du provincia de Pernambuco, em 
que suppllcu, CJUe se mande autorisar a admi-
11islrn,no d1111u;,1la provincia, para tirar dos 
cofres da 1·cceiln geral, o quantitativo preciso 
para occu1·re1· tle pt·ompto li mingua da receita 
proviuuiul, cmquanlo se não poem em effectivi
dade os meio~ do augrnentar a mesma receita, 
rernedio, que nllo póde effectuar-se de promplo, 
corno aliás impel'iosarnente o exigem as neces-
sidades publicas da· p1·ovincia. · 

,, Â commissno das assembiéas ,legislativas 
provinciaes entende, que este objecto depende 
absolutamente da fixação da despeza e receita_· 
geral, e por isso é de parecer, que a s_obredita · · 
representaçao seja remellida á commissllo de· 
orçamento. 

« Paço da eamara dos deputados, 21 de Maio 
de 1836. - Luiz Oavalcanti. - Htm.rigues de 
Rezende.-Souza Martins.n ·· 

Q SR, füZENDE manda á 0 ffiej:la a séguinte 
emenda: · 

« Que vn parn n commissa.o de orçamento a · 
reprcscnlaçllo da . ns_sem~léa da província da 
Bahia sobre negoclO 1dentlco •"'.""" Bezende.» 

São approvados o parecer e a emenda. 
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ORDEMDO DIA 

Continua a discussão do parecer da com· 
missao de constituiçao ácerca da representaçll.o 
da assembléa legislativa do Rio Grande do Sul. 

O Sr. Santa. Barbara. enceta a discussão de
clarando, qne ho,1t;im pedia a palavra para res
ponder ao Sr. ministro da justiça sobre uma 
inexactidao, que eile suppâz aelw.r quando fallou 
sobre o officio qne mandava pôr em processo 
o vice-consul da naçM hambnrgueza. Diz o Sr. 
ministro, que o Sr. Braga lhe <lissera no officio 
que lhe dirigia, que esse homem interviera no 
facto revoltoso de 20 de Setembro. O illustre 
orador, para justificar os seus argumentos, pede 
licenr;a á camara para ler a proclamação do 
vice•consul harnburg\1ez, o officio do Sr. Braga 
e a p6rtaria do Sr. minisfro que manda pro· 
cessar o dito více-consul, e concluida a sua lei
tura, continua dizendo, que procedendo-se 
assim, era o mesmo que querer que um sub
dito estrangeh·o, dissesse aos estrangeiros que 
se ingerissem em os nossos negocio ; e como é 
que elles se podem ingerir em negocios bra
zileiros? 

Tratando de responder ao que disse um 
Sr. · deputado, que era inexacto o dizer-se que 
a amnistia dada pelo governo julgava legitima a 
assembléa pi-ovincial, concorda em que se os 
actos erão illegaes antes da amnistia, os actos 

-tírMicados depois della ertio legaes ~ .. Jeg\~i~1.9s, 
pois dimanava.o de uma autoridade conshtmda 
depois da amnistia. Discorre sobre factos idén
ticos praticados em outras províncias do 
imperio, e estranha que o parecer da commíssll.o 
apresente este de tal modo, que parece o pri
meiro facto horroroso que se tem praticado no 
imperio, Responde ás imputações que lhe fizera 
um Sr. deputado, dizendo que na sessao de 
hontem n\10 defendeu aos revoltosos, e nem 
sympalhísa com revoluçOes, ás quaes tem grande 
horror ; que fallou coro franqueza, e apresentou 
factos, aos quaes ainda n!lo respondêrilo. 

Discort·endo sobre a conducta do Sr. Fer
nandes Braga, quando presidénêe da provincia 
do Rio Grande Sul, declara que este senhor, na 
falia da abertura da assembléa provincial em 
J835; dissera que se tramava na provincia uma 
conspiração que tendia a separai-a da com
munhllo brazileíra ; que a assembléa, na dis
cussão desta falla, procurou informar-se deste 
.facto transcendente, e _requereu ao presidente 
q_a provincia que apresentasse os documentos 
em que elle fundava uma accusaçao destas ; e 
depois de muita,; diséussões naquella asseinhléa 
appal'ece um officio do Sr. Braga, em que diz que elle nilo tem- documentos nem prova dessa 
.conspiraç!lo ; que era apenas de uma ou outra 
carta d'onde isso se colligia, mas que estava 
persuadido que não 9avia tal conspiração. E 
se não tinha documentos, como avançou, em 
uma assembléa, uma proposição desta ordem?.,. 

O illustre orador conclue ratificando as mesmas 
idé,as que na sessão anterior etn~llira, 

O Sr. Fernandes da Silveira, no seu dis
curso, estranha o prncedimento de alguns Srs. 
deputados que, na sessao antecedente, pat·ecêrão 
não querer deixar foliar o Sr. deputado 
(Santa Barbara) com tod!l. a franqueza sobre o 
estado da sua província, e que injusta era a 
pecha que se lhe havia lançn?o de defensor dos 
revoltosos do Rio Grande. O 11luslre orador, de
pois de expender muitas reUex.ões sobre o que 
;;e tem seguido nesta <liscuss!l-0, conclue ad
mirando-se muito ua rapidr. mudança de 
sentimentos de algllnS Srs. deput:idos, o que 
lhe dava lugar a esperar alguma cousa boa 
este anno ; que finalmente tem visto que esses 
deputados de c1ue fall:.i combatem hoje aguillo 
mesmo que havino sustentado nos annos ante-
riores. · 

O Sr. Vasconcellos pede urna pequena in
formaçil.o ao nobre ministro da jLtsliça, e vem a 
ser se o novo presidente do Rio Grande é 
lambem com mandante de armas? ... (Responde 
o Sr. ministro da justiça qiie nêi~ é.) Contin~a 
o nobre orador éfüendo, que la lhe parecia 
haver alga ma difficuldade em o· pt•esidente da 
provinch.t i;:xercer ao mesmo tempo o cargo de 
commandante das armas ; e flede aos senhores 
que sao officiaes,.e por consequencia mais ve1·· 
sados nesta materia, lhe dêm explicações a este 
·respeifo. Sendo. isto assim co~ tem ponderado, 
a necessidade qu.e mostrou o Sr. ministro da jus· 
tiça <le ser snbstituido na presidencia o Sr. José 
de Araujo Ribeiro já não existe; que nao com
prer~ende pois como o presidente, nao tendo o 
commando das armas, possa coinmandar as 
forças da província ; qual ser:i a razão porque o 
nosso benemerilo governo nomeou um militar 
para presidente da província do Rio Grande ? ... 
Será para dernittir a Bento Manoel ?... Quaes 
serno pois os resultados desta mat'Cha do go
verno? Não póde por esta occasia.o deixar de 
apoiar ao illustre deputado o Sr. Santa Bilr
bara, quando nos diz que nào foi a amnistia, e 
sim a rivalidade quem fez a fracçao, e o horror 
do crime quem fraccionon o partido das re
beldes. 

O íllustre deputado combate a medida to· 
mada pelo governo di.t nomeação de um novo 
presidente, por julgar que ella póde aggravar os 
males daque!la província, despertar alguns re
senlimentos, e mesmo para que nll.o conservem 
suspeitas de que o governo apadrinha a re• 
bellião do Rio Grande do Sul : que não se 
ju_lgue a elle, deputado, cantradíctorio, em 
dizer que a prudeucia aconselha a que se nao 
diriji'to censuras ao governo dos aetos que 1.110 
de suas attribuições privativas, como a no
meaça.o e demissil.o do presidente, ·e outros em
pregado;; publicos ; que é de opinião que em 
geral taes censuras tende.o. a di1ninuir a pre-
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~ogaliva da corôa imperial, que tem à regalia 
de nomear os empregados publicas ; mas que 
estas regras nem sempre podem subsistir inal~ 
leravcis : e que portanto entende ser con· 
veniente que se fixe este precedente da casa, o 
qual vem a ser, que compete a esta camara e 
é do seu dever examinar aquellas demisso.es e 
nomeações do governo que podem com
prometter a paz e a tranquillidade publica, e as 
instituições do paiz. 

Discorre sobre o parecer da commissãO, e 
diz qLJe quando hontem pedira a palavra era 
seu intento offerecer-lhe uma· emenda que 
julgue justificado o procedimento do Sr. José 
de Araujo Ribeiro, áce1·ca da posse da presi-. 
dencia tomada na cidade do Rio Grande, o que 
hoje fará. 

Depois de ler feito muitas outras obser• 
vações sobre o governo, declara que as cen
suras que lhe ha dirigido t.êm sido muito com
medidas e não se podem comparar com as que 
se lhe fa~ião em outro tempo ; que está muito 
propenso a apoiar a administração, porque nao 
ha uma opposiçao mais suave do que a sua, e 
nunca fará exigencias que se não po$s!l0 fazer 
ao governo ; qtie as fará sempre com o Evan· 
gelho em uma mllo, a constituição em outra e 
a franqueza é candura no coração (apoiadoa 
e risadas) ; que· hoje mesmo passará para O' 
lado ministerial, hoje mesmo dará o seu voto á 
admini~tração se ella. se mostrar arrependida 

.. de todas.11:uu;Js culpas, e as conflw;ur, dizendo 
mea cu~m, mea ma.'llima culpa ••• (11mitaa ri
Badas ; o ·Sr. presidente reclama attenção) ; que 
abjure as suas-idéas religiosas ácerca da sepa
ração da .l\0Ssa igreja da catholica romana ; 
que restaure a liberdade de imprensa ; ·que pra
ticando isto assim, está da parte delle, de• 
pulado, cessada toda a divergencia do actual 
governo ; porém, emquanto elle nao seguir esta 
ma1·cha, se vê obrigado a offerecer-lhe os seus 
conselhos : que não se entenda por isto que 
ha de dar o seu voto de accusação ao go_verno 
actual; por emquanto não é esta a sua inte:iição: 
que quer meditar muito sobre. estas cousas, e 
não deixa de reconhecer que nas acluaes cfr
cumstancias será difficil apparecer uma admi
nistraçllo superior a esta. 

Conclue finalmente, declarando. que sou~ 
bera que um padre que o Sr. Araujo Ri
beiro enviára preso para esta capita}, por ter 
sido encarl'egado · de uma missão dos re
voltosos, logo que aqui cli.egou foi solto, e lhe 
constou que fõra para casa de um ·dos go
vernantes ; que sendo isto assim, e caminhando 
as.cousas desta fórma, parece que se presta 
protecçll!> aos revoltosos ; que emfim não as
severa que estes faétos sejão taes e quaes, para 
convencer o governo de connivencia com os 
rebeldes ; mas que deseja que nesta sessão se 
trate do decreto da amnistia que se concedeu 
para o Rio Grande. 

O Sr, Peixoto d.e Albuquerque declara que; · 
visto esta materia ser tllo importante, requer 
que se convide o Sr. ministro da guerra para 
assistir á discussão, e por isso propõe o adia• 
mcnto. 

O adiamento proposto é apoiado; porém, nllo 
se vence, e continua·a discussão. 

O Sr. Ferna.ndes :Bra.g a. responde unicamente · 
ás observações que fizera o S1·. Santa Barbara 
ácerca da conducta delle 01·ador quando fôra 
p1·esidente do Rio Grande do Sul, e dá uma ex
plicaçao dó seu procedimento para com a as• 

. scmbléa provincial, demonstrando que em• 
pregára todos os meios para obstar á revoluçao, 
e que a assembléa era em grande parte com
posta de revoltosos ; e que quando fallára que 
se tramava uma conspiração para separar a pro
víncia, não se entendia com todos os seus habi
tantes, e sim com os ambiciosos que entravo.o 
nessa conspiração. · 

Lê-se a seguinte emenda do Sr. Vasconcello11, 
que é apoiada : · · 

"E' justificado o procedimento do Sr. José de 
Araujo Ribeiro tornando posse na camara mu• 
nicipal da cidade do Rio Grande do Sul. » 

O Sr, Carneiro Leão declára-se contra esta 
emenda. Não estando a assembléa provincial 
legalmente constituida, não podia o Sr. Araújo 
Ribeiro tomar po~se das mãos do presidente 
della. Opina que o Sr. Araujo Ribeiro podia 
tomar posse em qualquer ponto da província 
que obedeces§e ao governo geral ; e a emenda 
suppõe que elle obrou .criminosamente em 
tomar a posse fóra da capital, e por isso julga 
necessario a approvaçao ·do corpo legislativo; 
além de que parece-lhe que tal emenda vai dar 
incremento á pretenção do_s sediciosos e de mais. 
alguem que jujgD.o criminosa a posse do Sr. 
Araujo Ribeiro no Rio G1·ande. O· illustre de· 
pulado refuta a opiniao do Sr. deputado que 
julgou contradictoria a commissao á vista 
deste seu parecer e o do anno passado sobre a 
assembléa provincial das Alagõas. 

Responde ao Sr. Santa Barbara que 
é inexacto dizer que a intenção dos senti
mentos dos sediciosos só se -manifestou em 
Abril de 1835, e não de data mais an
tiga, como dizem alguns senhores ; por•· 
quanto lembra que já em 1834 o mesmo· 
nobre deputado, o Sr. Santa Barbara, bem ela· 
ramente mçstrou que existia um plano · de se
paraçll.~ de provincia. Accrescenta que já nessa. 
época o governo tinha documentos que de
nunciavao esse plano ; e posto que o governo 
nllo tivesse provas para convencer os conspi
radores, tinha com tudo razoes de suspeita, e por 
isso devia vigiar mui attentainente esse partido, 
e não deixai-o tomar incremento. 
· Sobre o que disse um Sr. deputado por li re". 
l~ça.o ter concedido ordem de habeas-corp'l.!8 à al-
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guns presos vindos do Rio Grande, não nega que 
isto tenha acontecido : mas que lambem o go
verno tem soltado outros ; e alguns a quem tem 
a relação negado habeas·corpm, posto que 
não processados, comtudo estavão iniciados cm 
crimes que não são afiançados, o juiz municipal, 
consta, tem concedido essa ordem por. pro
lecção do promotor publico. 

O Sn. SouzA MARTINS pela ordem pede a pa-
. lavra e participa, como orador da deputaçao 
que foi levar ao Exm. regente a resposta da Cit· 
mara á falia do throno ; que a deputaçl\o foi re
cebida com us formalidades do estylo, e que o 
Exm. -regente respondêra que ficava certo dos 
sentimentos da camara dos deputados. · 

O Sr. Vasconcellos, depois de algumas ob
servações, pede retirar a sua emenda, o que lhe 
é concedido, 

O SR. 1 • SEcRETAmo participa achar-se sobre 
a mesa os projectos de fixação de forças de mar 
e term, e que vão a imprimir. 

O Sr. Santa :Barbara explica que, contestando 
a opiniao de um seu collega do Rio Grande 
servira-se de um documento publico para isto; 
este documento era a falia do Sr. Braga á 
assembléa legislativa, na qual disse que havião 
conspiradores; a assembléa, qllerendo saber 

- ~isto para livrai·· a província da anarchia, o Sr. 
ex-presidente não apresentou provas do que 
disse; mandando por isso a assembléa lavrar 

. "l.tilla acta que foi publl!!lida pfüa lavar a provincia 
da nodoa que lhe quizerão imprimir; e se esta 
acta era falsa, sendo publicada, cumpria que 
fosse desmentida, o que se nllo fez. Manifesta 
o seu pezar e horror á guerra civil; mas julga 
que é de justiça não exagerar os attentados que 
se hão praticado ; e, havendo só um facto I-ior
roroso, não se diga que ha 100; e assim diria 
· que nllo lhe consta que nesse terrivel partido 
dos revoltosos tem apparecido mais de um 
facto aborninavel, qual a morte e crueldades 
exercidas no cadaver de um coronel, pessoa 
1·espeitavel, a quem cortárllo as orelhas; mas 
que iguaes actos se praticllo no partido da le
galidade ; em prova do que diz que igual ou 
maior sevicia se pra!icára com um individuo 

. que levava cartas ou offi.cios dos rebeldes ; 
tristes consequencias da guerra civil que todo; 

. devem lamentar. 

Responde ao Sr. Carneiro Leão que ouvindo 
em 1834 o Sr. Rezende dizer que o Rio Grande 
estava dividido em lavallegistas e fructuosislas, 
elle deputado dissera qt1e não era assim, porque 
nqueltR provincia não tomaria o partido de ne
nhum desses dons caudilhos que a tinhão de
·bellado na infausla guerra _passada : e agora dirá 
que se Bento Gonçalves protegia a Lavalleja, 
fazia-o por ser inimigo de Fructuoso, mas disto 
se nllo deduz que queria a separação da pro· 
.vincia, 

Declara fazer justiça ás boàs qualidades do 
Sr. Araujo Ribeiro ; mas que agora o mesnio 
governo conhece que esse senhor nao !em 
marchado em regra ; o que se comprova pelos 
factos que ellc deputado apresentou. 

Os Srs. Souza. Martins·· e Henri9.ues de 
:Rezende ainda sustentao a sua op111iao; o 
primeit'o pelo parecer da commissão, e o se
gundo contra. 

O Sr, Para.nhos insiste na sua opinião pe)o 
parecer. Observa de novo que, se o Sr. ArauJo 
Ribeiro h·atou com os chefes dos 1·ebeldes, o 
q11e se censurou foi por ver-se n~ssa desgra9ada 
necessidade, e obrou como as c1rcumstancrns o 
pediil.o. Em apoio do procedimenl? do Sr. 
Araujo Ribeiro em tomar posse no Rio G!'ande, 
diz que conhecia-se perfeitamente que a 
assembléa provincial nl\o procedia em boa fé 
nos convites que lhe füzia. 

Quanto ao procedimento havido com o 
vice-consul hamburguez diz que o governo 
obrou em consequencia das communicações 
que teve do presidente da 'província, então 
o Sr. Draga; sustenta ser muito antigo na 
provincia esse P.a1·tido que se insurgia, pois 
que desde o Sr'. Galvao todos os presidentes 
o têm reconhecido, e não é passive! que todos 
se enganassem ; que esae partido, lendo por 
chefes o coronel Bento Gonçalves, o major José 
Marianno, etc. esses dous homens, mandados 
~mover da provincia, um ;voltou da côrte com 
uma pensão, e outro, apontado como chefe de 
uma sedição, mandado remover para San!a 
Calharina, foi de novo enviado para o Rio 
Grande. 

Defende o 1n·ocedimento do coronel Bento 
Manoel que se censurou por n!lo ler se
guido o resto dos rebeldes depois do cheque 
do passo do Rosario; e por isso apresenta 
varias razoes qne então havi!lo. Finalmente 
ccinclue refutando algumas censuras feitas ao 
Sr. Araujo Ribeiro, e diz que n!lo sendo pos
sivel em •circnmstancias ordinarias que uma 
autoridade agrade a todos, muito mais difficil é 
de conseguir isto em circumshmcias cx:lrnor
dinarias, em que semp.re ha descontentes. 

O Sr. Peixoto d.e Albuquerque declara-se 
contra o parecer da commiss!lo. 

O Sr. Lempo de Abreu (mini8tro, da justiça) 
julga de muita importanoia um objecto em que 
se tocou na camara, e que não é .relativo ao 
parecer da commissllo, nem a este o~ aque!Je 
ministro ; mas qne tende a fixar attnbutos da 
corôa, que deve defender nllo só como de
putado, mas como ministro ; tal é a livre no
meaçllo e demissão dos presidentes. Observa que 
que um Sr. deputado entende que actos do go
verno desta natureza devem ser censurados 
quando se praticão em circumslancias extraordi
narias; a cujo principio fará um addilamenlo que, 
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além das circumsfancias extrnordinarias em qne 
a nomeação so pos2a fazer, convém tambem que 
a rnesmn. nomeação seja por qualquer motivo 
extraordinario : e por isso dir:í. q11e se acaso o 
governo jmperial nas cil'Curnstancias do Rio 
Grande nomeasse para presidente um cidadno 
que pudesse ser suspeito ao partido da leg,llidade, 
ou que na.o clésse su fliciente garantia pelos seus 
conhecimentos profissionaes, e circurnspecç!l.o 
para melhor desempenhar o fim a que o go
verno se propüe, não teria duvida em annuir 
ao illustrc deputado que um tal acto é digno 
de censura, mas é o que nM apparecc. 

Continua a discorrer sobre a medida tom.ida 
pelo governo J1a nomeaçao do brigadeil'o Eli
siario, da qual jnlga tirar-se muita vant»gem, 
por isso que estando toda a força subordinada 
ao presidente, quanto mais habil fôr o pre
sidente da província, melhor poderá dirigir 
essas forvas. Observa que nenhuma censura 
se ha feito sobre a capacidade do novo pre
sidente, e quanto a dizer-se que uma tal medida 
ia desanimar ao partido da legalidade, elle 
orado1· está longe de suppôt· que o partido da 
legalidade naquella · província, é partido de 
affeii;ões, isto é, me nos par lido da legalidade 
do que a:nigos do Sr. Awujo Ribeirn. 

Conclue fazendo algumas reflexões a respeito 
de alguns at·gurnentos produzidos pelo Sr •. 
Vasconcellos, alheios á ma teria em díscussllo. 

Depois de fullar o Sr. Vasconcellos, tendo 
.. dado a hora, o Sr,·presid-ente consulta a camara 

se dá a muteria por sufficienlemenle discutida, 
e decidindo-se q1ie sim, é o parecer posto a 
votos e approvado. 

O Sn. PRESIDENTE marca para 01·dem do dia 
as materias já designadas nas anteriores sessoes, 
e levanta a de hoje depois elas duas horas d,i 
tarde. 

!Sessão em ~8 de l'M[aio 

PRES!DENCIA no SR. AR,\UJO LIMA 

SuMMARIO.- Expediente. - Ordem do dia.
Diversas re.wliições. 

Feita a chamada ás 10 horas, e achando-se 
numero legal de Srs. deputados, aberta a 
sessão, é lidil, é approvada a acta da antecedente. 

Faltno sem pal'liciparem os Srs. R,1phael c!e 
Carvalho, Albuquerque Cavalcanti, Fontes, 
Manso e Tobias; e com causa communicada os 
Srs. Mello, Barbosa Cordeiro, Vital, Costa Mi
randa, Chichorro, Rodrigues Bal'bosa, Cornrnbá, 
Abranches e Oliveira Braga. 

EXPEDIENTE 

O Sn. SEcnE'J'ARIO BELISAmo dando conta do 
expedieute1 lê os seguintes officios : 

Do ministerio do imperio, participando, que 
se tem expedido ordem para ser substituido o 
Sr. deputado Corrêél Pacheco.- Fica a cama ra 
inteirada. 

Do mesmo, com a copia dos artigos do con
trncto para estabelecimento dos paquetes de 
vapor.- A' cornrnissllo de orçamento. 

Do ministro dos negocios estrangeiros, acom
panh,1.mlo o tratado de commercio, e navegação 
com Portugal.- A's commissões de diplomacia 
e commercio. 

Do ministro da gttet'ra, dando alguns escla
reéimenlos pedido~ ácerca do extincto hospital 
militar do Geará.-A' secretaria. 

D::, ministro ela j11stiça, restituindo o reqt1e
rimento de Luiz de Sant'Anna Gomes, e mais 
papeis relativos á questão do supplicante.- A' 
secretaria para ser presente a qt1ern foz a re
quisição. 

Vão á commissão de orçamento duas ta
bellas ácerca da numeração, assignatura, e 
substitui9no das notas do novo padrão. 

A' commissll.o de. instrucção publica, ore-
querimento de Antonio Duarte Lima, pedindo 
poder fazet' acto do 1 º anno, uma vez que sa
tisfaça ao exame de preparatorios. 

A' 3• com missão de fazenda, a representação 
da camara nrnnicipal da villa de Taubaté, pe
dindo a .,concessao. de algumas loterias, e sua 
extracção nesta côrte, afim de com o producto 
das mesmas se concluir a obra da igreja matriz 
da dita villa. 

Lêm-se os seguintes requerimentos : 

1°. « A commissM de marinha e guerra, 
reqLter se envie ao governo o requerimento in
cluso de Manoel Antonio Henriqnes Tolta, soli
citando-se info1·maç1'1.o sobre o que allega o 
supplicante, e a respeito da sua pretençao do 
pagamento elo soldo da sua patente de coronel, 
conjunctamente com o ordenado do seu em
prego de cirurgião-mót' do exercito; e bem 
assim, qL1e com a predicta informação haja de 
remetter a esta augusta camara ( como o sup
plicante pede) a consulta do co11selho supremo 
militar, datada do lº de Fevereiro do corrente 
anno acompanlrnda de todos os document0s, 
infot·mações, patentes, e papais relativos á 
mesma pretençaõ. 

« Paço da canrnra dos deputados, 2i de 
Maio de 1836.- Lima e Silva.- Pinto Pei
xoto.- F. elo Rego. " 

2º. « A 3" commissno de fazenda afim de fun
damentar o ~eu pa1·ecer sobre o requerimento 
de Antonio folio de Almeida, escrivão da ma
tricula dos navios mercantes, pedindo indem
nisação a que lhe dá direito o ai vará de 3 de 
Feve1·eiro tle 1810, precisa que se peça ao go• 
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· verno informe, qual o renuimen!o ·aos emolu
mentos do sobredito officio nos annos de 1809 
e 1810. 

« Paço da eamara dos deputados, 26 de 
Maio de 1836.- Du,arte Silva.- J;'emandes 
Torres.- Carvalho.>> · 

O Sr. Henriques de :Rezende depois de mo
tivar o seguinte requerimento, rcmclte-o á 
mesa: 

« Peça-se informações ao governo ácerca da 
pretençno dos cornrnissarios portuguezes, que 
pretendem que se encabece no tratado a in
demnisaçao, uao só das propinas dos beris de 
raiz, e movei.s, mas lambem dos officios, e em
pregos, pensões, etc., que ti nhao no Brazil 
ãquelles, que prdclamada a indeprndencia se 
retirárão para Portugal. - Rezende. » 

E' llpoiado e entra em discussão. 
O Sr. Oalmon diz que se oppõe a este reque

rimento por uma raz1l.o muito simples, e vem 
a ser, porque não é conveniente nem vantajoso 
pedir infomwções ao governo sobre llegocios que 
·estão pendentes; que espere pois o Sr. deputado, 
autor do requerimento, para quando a camara 
entre no exame do tratado, porque estamos em 
circumstancias de não deixar passar tratado,s 
que sej~o contra rios aos interesses nacionaes. 
(.Apoiados.) Que nas commissões mixtas se 
trata de todas essas liquidações, e se lêm apre
sentado pretcnções de toda a casta; que cada 
uma destas commissoes trata de advog,n os ne
gocios da sua naçao, e por consequencia vao 
nisto em regra ; que estas commissões rccebêr!lo 
instrucções dos seus governos, instrucções que 
se oppoein umas ás outras ; mas que nàO é este 
o objecto em qlle clle, rleputado, pretende 
agora fallar ; e dirá, se o fim do requerimento 
do Sr. deputado é para 1:,,revenir algum mal, 
que espere o mesmo senhor para quando se 
discutir o tratado, e enlM apresente requeri
mentos taes pedindo essas informaço_cs ; que 
finalmente isto nl'to lhe parece conveniente, 
prudente-, nem po.l'lame11tar, e po1· foso se oppõe 
ao requerimento. 

O ~r. Henriques de '.aezende sustenta o seu 
requer1men10, e entre as observações que faz, 
mostra que os commissarios porlugue:1:es têm 
pretenções muilo exaget·adas; e conclue de
clarando que en lendeu que devia fuzct· este re
querimento, embora a camara o approve ou re
geite. 

Discutida a materia, o rec1uerimenlo é posto 
a votos e regeitado. 

E', portanto approvado. o parecer da com
miss!lo. 

O Sr. So11za e Oliveira remelfe á mesa o se
guinte projecto de tesoluçllo, e antes de o re
melter o motiva; e entre muitas razões que 
expende1 observa que o decreto do governa 

offende o· § 8° do arl. 10 da lei das reformas, 
pois .que compete ás assembléas legislativas 
provincíaes o. poder de conceder taes privilegios. 

Lê o seguinte : 
" Tendei examinaao o d,!lcreto de 2- do cor

rente, e mais papeis que com elle requisitei, 
pelo qual o governo concedeu rle novo á com
panhia de Nicthcroy, o privilegio exclusivo 
que ella obtivera, e que já havia pedido em 
sLia maior parle, para estabelécei• a navegaçil.O 
por vapor em lodos os rios e bahias desta pro
víncia, da barra para dentro, e ao norte e 
snl dclla, de barra fóra, e vendo que esta 
nova concessão, de um t!lo amplo privilegio 
exclusivo, vem a comprehender rios e bahias 
<ln interior da província, sobre 03 q11aes_só á 
assembléa legislativa provincial compete con
ceder taes privilegias, pelo § 8º do art. 10 da 
lei das reformas constitucionaes, bastando esta 
razão para tornar irrito e nullo tal decreto, o 
qual demais é bastante prejudicial á industria 
e cornmercio da provincia, princi]Jalmente 
dos districtos de Campos, ilha Grande, Paraty 
e ltaguahy, que muito lucrariM com a nave
gaçn.o por vapor, para transportar seus grandes 
prnductos, e· para aonde o governo contentou-se 
de exigir que a companhia privilegiada fizes~e 

· navegar n'uma barca de vapor, de 15 em 15 
dias, para lhe outorgar o privilegio desta nave
gação pelo longo espaço de 10 · annos, pa,ra 
evitar tal abuso e in va~il.O deata allribuiçil.o da 
assemblea legislativa provincial, proponho a 
seguinte resolução: 

« Artigo unico. E' nullo e fica sem effeito o 
decreto de 2 de Maio de 1836, em favor da 
companhia da Nictheroy na provincia do Rio 
de Janeiro. 

cc Paço da camara dos deputadas, em 28 de 
Maio de 183(l.-0 deputado /3. de /3. e Oli
veira. » 

E' julgado objecto de deliberaç!lo, e vai a 
imprimir para entrar na ordem dos trabalhos. 

E' lido e approvado o seguinte requeri
mento: 

« Requer a comrnissil.o de fazenda que do 
governo se solicite, pelo intermcdio do ministro 
da fazenda, o seguinte : l°, uma lista nominal 
dos indivíduos que esta.o empr€gados em cada 
uma elas alfandegas do imperio, e que forll.o 
nellas admillidos com a nova reforma, com de
claraÇllo tle quaes sao aquelles que já errw em
pregados e forno conservados, e tle quaes forno 
de novo admittidos ; 2°, uma outra lista no
minal, em que se declare quaes forão os em
pregados lançados fóra por occasião da mesma 
reforma com declaração dos que forno des
pedidos, dos que fora.o aposentados, e dos que 
forão incluidos na classe dos de repartições 
extinctas, e por i8so vencem ordenado. · 

« Paço da camara dos deputados1 28 de MaiQ 
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de 1836 . ...:._ 'Jiianna. - Souza j}fartins. -
Calmon." 

E' 1 ido e approvado o seguinte da mesma 
commissào: 

« Requer a com missa.o de fazenda, que do 
. governo se solicite, pelo intermedio do ministro 

da fazenda, uma lista nominal dos empregados 
das repartições cxtinctas, com declaração dos 
annos de serviço de cada um, organisada pela 
mesma ordem ela tabella dos ordenados destes 
annexa ao orçamento apresentado este anno. 

« Paço da. camara dos deputados, 28 de 
. Maio de 1836.- Vianna. - Calnion.- Souza 
J,fartins, " 

ORDE:vl DO DIA 

Entra em discussão uma resoluç!i.O do senado, 
que.declara, que o padre Antonio Joaquim do 
N ascimenlo Bclleza, presbytero secular está no 
goz!l dos direitos de cidadão brnzileiro, ele. 

E' apoiada a seguinte emenda do Sr. Ferreira 
dê Castro: 

« Se passar a resolnçào, <liga-se-cidad1to bra
zileiro-natura,lisaclo, etc. " 

Depois de longa discusslio, é approvada a re· 
solllçuo, e regeitada a emenda .. 

A resolução é ndoptada, e pas~a á commissll.o 
de redacção. 

Enti:a em discussão a resoluçll.o sobre a con
cessão de terrenos em beneficio da fabrica de 
rerro de S. Joao de Ypanema. 

O Sr. Alvares Macha.do entende que a com
missão nesta resolnção offcrece providencias que 
já estão dadas ; por consequencia julga-a de 
nenhuma utilidade, ella manda demarcar, 
rn.edir, e desapropiar terrenos nccessarios 
para a fabrica, e tudo isto está feito, faltando 
só pagar aos proprietarios de terrenos que 
farão desapropriados o valor de suas pro
priedades, 

Louvando o actual director dll fabl'icn, que 
é o que §C tem mostrado mais zeloso pela pl'OS· 
peridade da fabrica, diz que este homem está 
todavia em continua luta com os vizinhos da 
fabrica, que se mettêrão em terras que forno des
apropriadas, mas cujo valor ainda não re• 
ceberno. 

Nota que o artigo manda dar tres leguas de 
terreno para a fabrica, o que é maior quantidade 
elo que se necessita:, porque vem comprehender 
terrenos que de nada podem servir á fabrica, 
por serem caro pos de criar. 

Conclue que sendo unicamente necessario 
mandar pagar a esses individuas vizinhos da 
fabrica sem o que não. se póde despojal-os de 
suas antigas propriedades, manda á mesa uma 
emenda substituitiva que dá esta providencia, e 
com a qual jul5a ficar satisfeitas todas as vistas 

io~o i 
; 

do governo ; sendo poucos os propriefarios de 
terrenos necessarios á fabrica, os quaes pro
prietarios de certo têm sido muito flagellados, 

A emenda é apoiada e entra ern discussã.o •. 
Vem á mesa a seguinte emenda: 
cr Subslitutiva. Art. l.º O governo fica auto-

. risada a fazer despejar, desde jii, os terrenos de 
propriedade partic11lar comprehcnrlidos ãentro 
da liemarcação da fabrica de forro de S. JoM 
de Ypanema, província ele S. Paulo, e que 
já forno avaliados, e desapropriados. 

« Arl. 2. 0 Os proprietarios, em conformidade 
das. avaliações feitas, serão indemnisados por 
convençlio, recebendo o valor de suas pro- · 
priedad€s em terras nacionaes, dinheiros, ou 
fundos publicas, ad libitum das partes con
tractantes, e quando os proprietarios . nll.o 
qucirll.G. receber, ficaráo os valores em deposito 
no thesouro nacional. 

« Art. 3.° Ficll.o derogadas as disposições em 
contrario. Salva a redacção. 

« Paço da camara dos deputados, 28 de Maio 
de 1836.-Àlvares :.11:aclwdo. " 

O Sr. Duarte e Silva observa que o governo 
tem mandado vir novas informações a respeito 
deste negor:io, que julga importante, e julgando 
mais conveniente tomar uma delibetaçüo de· 
pois de examinadas as ultimas informações 'que 
o governo tem, pede o adin!!l'l!hto da discussão, 
por n!io ser possivel de improviso escolher 
entre a emenda e a resolução. · 

rr Propo11ho o adi~men lo, uté que venhll.o do 
governo (a quem se devem pcdit·) todas as in
formações que possa dar a respeito da materia, 
para melhor esclarecimento desta camara.
Duarte S-ilva. » 

Rcmette á mesa o seguinte que é apoiado. 
O Sr. Floriano de Toledo apoia o adiamento, 

porque consta-lhe que o novo director tendo 
bem examinado a fabrica, tem representado o 
que mais convém. Constando pois haver estas 
novas informações, e até uma memoriã mui 
circumstanciada a tnl respeito, é de voto que se 
peção ao governo para enllío a camara deliberar. 

Faz a mesma observação do Sr. Alvares Ma
chado quanlo á acquisição de tres leguas de 
terras para a fabrica, que, nno servem para a 
fabrica por serein campos de criação. · 

O Sr. 'Via.nna. combale o adiamento por 
julgar, á vista do que diz a commissao no seu 
preambu]o, que os esclarecimentos necessarios 
já forno apresentados pelo gooerno. 

O Sr. Duarte e Silva. observa que as info r• 
mações que existem sao antigas, quando h a 
outras do anno passado mais importantes para 
se.poder tomar uma melhor deliberação. 
· O f.r, Alvares Ma.cha.dQ lembra demais que 

14; 
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que a tomar-se a delíberaç1l.o que indica a com-

. missão, mapdando medir tres leguas de terras, 
füiatáCI esbnlhadas de suas propriedades grande 

· numero de pessoas, porque ia comprehender 
toda uma freguezia nova, e grande parte do mu
nieipio de Sorocaba. 

Vota pelo'· adiamento, á vista da razão ex
pendida de haver novas informações. 

O Sr. Vasooncellos declara-se contra o 
adiamento por julgai· desnccessaria a resoluç!!o; 
porque para tratar negocio é rnister informações 
muito miudas, e ao governo compele prop6r o 
que julgar sobre este oujecto ser mais conve
niente. 

O adiamento é approvado. 
Entra em discussllo a resolução sobre a i:e -

missao de materias primas cm favor de fabricas 
novamente estabelecidas no Brazil ; dando 
origem a esta resoluç:i.o o requerimento de 
Francisco José Ródrigues. 

O Sr. Vianna nao póde votar pela resoluçn.o 
sem ser antes esclarecido pela commissllo. 
Julga que é peeciso declarar o que sejão ma
terias primas ; quando não, a passar a resoluç!lo 
corno está, vai dar-se lugar a muitos extravias 
nas alfandegas, e fazer despachar para consumo 
destas fabricas, sem pagar direitos, muitas· 
cou_§as que nM são necessarias para as fabricas. 

l'cmlJra que muitas fabricas se têm estabe• 
lecido sem esse favor, c,nno a de ehapéos, e na 
Bahia a de sa.bão, de Wencesláo de..ta1, . .qw., j,á 
tem feitó e11trar o seu sabão em concurrencia 
com o estrangeiro ; e esse mesmo homem aqui 
tem estabelecido outra fabrica de sociedade 
com um negociante desta praça sem precisar 
deste privilegio, 

O Sr. Ferreira a.a Veiga 1embra que a re
soluçil.o não vai dar privilegio ne11hum a este 
ou aquelle individuo, mas sim vai estabelecer 
um limite ás isenções, que a commissllo, se
gundo deprehende-se de seu preambulo, e pela 
radacç1l.o do artigo da resoluçito, estão dadas 
por- leis : quiz a commissao que essas isenções 
marca.da\! por uma lei de Abril de 1818 sejllo 
marcadas agora no seu quantitativo, 

Declara por ora nao poder dar o seu voto por 
n!!o estar muito certo nas leis a que a com
rnissll.o se refere. Quanto ás fabricas que citou 
o Sr. Vianna, diz que uma das fabricas de cha
péos tem gosado do mesmo beneficio. 

O Sr. Oalmon sustenta a resoluç!lO, snlva a 
redacçao, por julgar nas circumstancias actuaes 
uma tal medida necessaria e eminentemente 
ecouomica. Lembra que em virtude de an,tigas 
leis, as fabricas est,1belecidas no Brazil em 
grande, e julgadlls taes _pela junta do eommereio, 
goza1•1\o de iseuçlio de direitos nas materias 
primas que importava.o : entreta\}to que mui tos 
abusos têm ha-vido a este respeito; que na 
Bahia a fabrica de sabão, que tem patente de 

fabrica nacional, goza de isenção de direitos de 
todas as materias primas, e póde n!Iirmar que 
a daqui, que é tambem de Wenc_esl~o Jos~ de 
Almeida, ha de gozar do me~mo direito. 

O que julga preciso é cortar os abusos que 
por esta isençll.o existem; como, por exemplo, 
na Bahia· o breu q11e se despachava para a 
fabrica era em til o grande qll anti d ade que as
sombrava ao inspector da alfandega, posto que 
zeloso pela prosperidade das fabricas nacionaes, 
e por isso m,1ndou arbitrar a qDantidade de breu 
necessaria para a fabrica; e por isso cumpre 
que, por uma medida geral, se ponha uru termo 
a esses abusos. 

Convém pois que a resolução passe com 
melhor redacçao, e orçando-se a quantidade 
das materias primas que caga uma fabrica deve 
importar, para evitar abusos, e que ao governo 
se diga que expeça essas patentes, pois que na 
Bahia, além da fabrica de rape arêa preta, 
montada em grandíssima escala, talvez como 
nenh11ma na Europa, ha. outra fabrica nasi::ente 
lambem montaria ·em escala consideravel, que 

. ambas por falta de patente n!!o gozil.o des_te 
direito. 

O Sr. Va.sconoellos vendo tres senhores com
meátarem a resoluçilo, cada um a seu modo, 
deseja ouvir o pensamenlo de algum dos Srs, mi• 
nistrns sobre esta materia; que lhe declarem 
qual é o favor de que precisa a indusltia bra-

, zileira; se todas e quae;Bq11er fabricas, sej!lo 
. -de que natureza ..&ilr-, de v~n gozar deste ~i

vilegio ou se sómente algnm ramo de industria 
que seja necessario vulgarisar. Demais quer 
saber o que se.ia materia prima, o que o go
verno e11tende por fab1·ica. 

Fiualme\1te deseja que se converta esta reso
luçllo em decreto para ler as r~spectivas dis, 
cussões afim de mell1or ser meditada. 

O Sr. Castro e Silva (ministro da fazenda) 
diz que, segundo a l~gísfoç!lo actual, basta ao 
privilegiado pedir a quantidade de gencros, e 
apresentai' o documento em fórma pura isso 
na alfaµdcga, para dar-se-lhe ; e por isso têm 
havido os abusos que apontou o Sr, Calmon. 
Duvida-se se deve generalisar a todas .as fu. 
bricas esse privile~i.o de isençno, só porque têm 
uma patente; porque importa uma diminuição 
da renda, e por isso julga que só se deveria 
conceder por um acto legislativo; e muito mais 

· quando pela constitui1rão têm acabado todos os 
privilegias, 

Entende que a resoluçlio nenhum ma1, antes 
bem póde fazer, porque limita a quantidade em 
especie, que deve o privilegio gozar segundo 
o consumo. Quanto á dcfiniçao do que é ma
teria prima, diz que entre nós temsse declarado 
ser aquelles generos nll.o ma11ufaeturatlos, e que 
com a suá manufuctura vem a adquirir outro 
valor. 

O Sr. Carneiro Leão vota contra a ·resolüção 
... 
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por desnecessaria, visto que estando o governo 
encarregado de organisar uni regimento para 
as alfandegas do imperio, julga que então é 
lugar proprio declarar o modo pratico porque 
os donos ·das fabricas podl(m despachar as 
materias primas. que lhe vêm para consumo das 
fab,icas. Além de que nota na resolução a falta 
de declarar o que é materia prima, o que julga 
muito necessario. 

O Sr. Va.sconcellos depois de algumas obser
vações, pede o adiamento da discussão, que é 
apoiado e sem debate approvado. 

Entra em · discussllo a. resoluçao que regula 
os emolumentos das certidões que se pagao 
nas secretarias de estado · e camaras legisla
tivas. 

O i,eguinte art. lº é appróvado sem debate: 
« Os emolumentos das certidões passadas 

pelas secretarias de cada uma das camaras e 
pelas secretarias de esiado serao na razllo de 
960 réis por cada 50 regras de escripta,- con
tendo a regra 30 letras, umas pelas outras. 
No caso· porém de nllo conter a· certidão 50 
reg1·as, nllo custará nunca menos de 600 réis. 

« Ar-t. 2°. Em todas as outras estações pu
blicas, tribunaes, juizos e archivos publicos, os· 
emolumentos das certidões serão os mes-mos 
que por taes esériptas competem presentemente 
aos tabelliães de notas, ·na conformidade do 
respectivo regimento. » ,: . 

· Este artigo é· approvado com a seguinte 
emenda do Sr. Alcibiades : 

« Depois das palavras-archivos publicos• 
.accreseenle-se --pertencentes_ á administração 
geral. » 

Dadn a hora, fica a discussno do resto da re-
solução adiada. • 

O SR. PRESIDENTE mnrcn a. ordem do dia, e 
levant9: a sessao ás duas horas ela ta1·dc. -

Sessão em 30 de llialo. 

· . · PRESIDENCIA DO SR. ARAUJO LIMA 

Smrn:AruQ.-Expedienté.-Ordem do dia.-Di
versas resolttções._ 

A's dez horas da i:nanhn, feita a chamada, e 
achando-se em numero legal os Srs, deputados, 
o Sr. presidente declara aberta a sessão; lida a 
acta da antecedente, e posta em discussão é 
approvada. 

Faltão com cousa participada ós Srs. Vital, 
Mello, Fortuna, Oliveira Braga, Belisario e 
Castro e Si! va ; e sem participaçl!o os Srs. Al
buquerque Cavalcanti, Luiz Cavalcanti, Fontes, 
arcebispo, Ribeiro Pessoa, Corumbá, Manso e 
Tobias. · 

EXPEDIENTE 

O SR. SECRETAR10, dando conta do expediente, 
lê um officio _ do presidente desta provincia do 
Rio de Janeiro, remettendo a copia authentica 
dos actos legislaliv<>s daquella província, pro
mulgados na sessao extraoré\inaria proxima 
finda, e de numero 1 a 18.-A' commissão das 
assembléas provinciaes. 

Lêm-se alguns requrimentos, que têm o 
competente destino. 

ORDEM DO DIA · 

Continua a discussãO adiada na -anterior 
sessao, e passão-se a discutir, em separado, os 
seguintes artigos : 

« Art. 3. 0 Quando o documento, pedido por 
certidno, ou a vista do qual deva ella ser pas-

. sada, tiver mais de dez annos de antiguidade, 
levar-se-ha em todas as estações, a titulo de 
busca, outl'O tanto do custo de cincoenta regras 
de escripta para cada um dos annos, em que o 
documento exceder aos dez, cessando a accumu
laçllo annual deste emolumento aos vinte annos, 
além dos quaes clle nno será cqbrado, ficando 
só permiltido neste caso o quantitativo corres
pondente aos dez annos, por mnis antigo que 
seja o documento, 

« Art. 4.0 O artigo antecedente na.o compre
hende os tabelliães e escrivães do judicial. 

« Art. 5.º. Os officiaes que passarem as cer
tidões declararáõ no pé. de lias o seu custo, e 
assignaráõ. 

« Art. 6.0 Os secretarios, officiues, tabellines, 
e outros quaesq11er funccionarios pnblicos, que 
forem competentes, dai-no ás partes as certicloes 
que pedirem, sejão do teor, ou 11110, indepen
dente de petição e despacho elo superio1·, sulvo 
se occorrercm duvidas sobre inconvenientes. 

cc Art. 7.º Em· nenhuma estaçn.o publica, 
juizo, ou tribunal, se deixará de entresui:. ~s 
pai:les, ou a seus procumdores, os seus or1g1-
naes, requerimentos e documentos, quando sej!lo 
indeferidos, sem eslipendio algum. 

« Paço da camara dos deputados, 29 de 
Agosto de 1835.-Mello.» 

Os arts. 3º, 4°, 5º e 6º são approvados taes e 
·quaes, e sem discussão. 

Entra o.art. 7• em discussão. 
O Sr, Il.od.rigues Torres pronuncia-se contra 

este artigo, e declara que deveria- ter cabido o art. 
6º, e demonstra os inconvenientes que elle ofi'e
rece, bem assim o art. 7.º Sendo de opinião o 
illustre deputado que as 'partes recebao, como 
até aqui, os seus documentos, porém nrto os re
querimento que devem ficar nas secretarias para 
as necessarias informações, quando essas partes 
tornem a requerer sobre o mesmo objecto ; e 
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-por isso o árt. 7° deve cahir, e ha de votar 
·con fra a adopçilo do projccto por ter passado o 
art. 6.º 

O Sr. Ferreira. da Veiga declara, que cr~ 
que o projecto em qnestl\o póde ser convertido 
em projecto de decreto, n::ID obstante haverem
se approvado quasi torlos os seus artigos, visto 
que ha já exemplo na casa. Verdade é que o 
regimento nao é expresso à este respeito ; mas 
deseja saber se isto é admissivel, e a sel•o 
mandará emenda á mesa. 

E' apoiada a seguinte emenda do Sr. Ferr!)ira 
da Veiga: 

« Requeiro que, terminada a discussão, se 
converta o projecto de resolução em projecto de 

_ decreto, para ter a 3• discussão.-E. F. da 
Vei9a.» 

O Sn. PRESIDENTE observa que é mais conve• 
niente conservar o apoiamenlo deste requeri· 
menta para quando se findar a discussão do 
projecto. 

Julgado discutido o ar!. 7° da resolução, é 
posto a votos e nao se approva. 

O requerimento do Sr. Ferreira da Veiga, 
depois de apoiado e discutido, é approvado .. 

Consu !ta-se á cam ara se o projecto passa á 
terceira discussão, e decide que nao. 

Entra em discussl'lo a resolução do anno pas· 
sado que approva a pensllo ele 75$ annnaes a 
frei Pedro de S. João, em remuneração de ser· 
viços, corno emprégado da bibliotheca·· publica 
desta cidade. 

O Sr. Via.nna, exige ser informado se acaso 
os serviços sobre os quaes recahe esta pensilo, 
farão ou na.o serviços relevantes, porque a 
consliluiçno manda renumerar estes serviços e 
não outros: e pede que se attenda ao exemplo 
que isto vai dar. 

O Sr. Henriques de nezend.e discorre a favor 
da resoluçao e vota por ella. . 

Discutida a materia, a resoluça.o é rcgeilada. 
Entt·a em discussllo á seguinte resoluçno : 
« As comrnissões de saude e de fostrucçao 

publica examinárão o de~relo do governo, de 
8 de Maio do corrente anuo,. convertendo ·em 
academia imperial a socíe,fade de medicina 
desta côrte, e os estatutos dados pelo mesmo 
governo á dita academia, e por elle enviados a 
esta augusta camara, para serem approvados os 
arts. 10, 15 e 29, nos quaes se concedem áqtielle 
estabelecimento alguns pdvilegios : deter
mina-se que o thesouro publico o suppra 
annualmente com uma somma para a sus
tentação do seu periodico, premias de me
morias e outras despezas, e marca-se a gra-

- tificação de 60D$ ao seu secretario. 
« As commissões reconhecendo com o go

verno os serviços prestados a elle e á huma
nidade peia sociedade de medicina, nao co· 

nhecem todavia no mesmo governo, á· vista do 
art. 15 da constituiçi'io, autoridade para 'con
verter em estabelecimento p11b!ico um esta· 

- belecimeoto particular, o que equivale á ércaçi'io 
de um estabelecimento publico; podendo sim 
o governo, em c_onformidade do art. 5 3 da 
constituição, apresentar á: assembléa geral 
legislati'là propostas a tal respeito. . 

tt Quando mesmo as comm.issões reco
nhecessem no governo o poder de fazer a men
cionada conversão, n!lo assenlirião por certo no 
privilegio exclusivo, que pelo art. 15 dos 
estatutos se concede á dita academia e á fa. 
culdade de medicina, de só ellas pod,'rem nesta 
côrte· resolver os diV'ei·sos casos de medicina 
legal, menos os corpos de d"elicto por occasiao 
tle ferimentos; privilegio odioso e injusto, visto 
poderem existir, fóra do seio daquelles corpos 
scientificos, facultativos tno babeis como -os 
membros delles, e cujos pareceres deva.o 
merecér toda a coufiar1ça. 

« Parecendo ás conimissocs, que mesmo sem 
se converter em estabelecimento publico, pórle 
aquella sociedade ser muito util ; e reco· 
nhecendo por outro lado os poucos meios que 
ella tem á sua disposição para bem desempenhar 
os fins da sua creação, jt-1lgão conveniente .que o 
governo a auxilie annualmente com certa 
quantia ; auxilio este que parece de justiça, 
attenfos os serviços q'ue aquella sociedade tem 
prestado e póde continuar a p1·estar ao governo 
e á naçãq,. O.(f erecem portanto as com missões 
~ consideraçãc, desta augusta camara o seguinte 
projcdo de resolução: 

« Art. 1.0 O governo auxiliat·á annualmente 
á sociedade de medicina do Rio de Janeiro com 
a quantia de 2:400$, ficando el!a obl'igada: 
l", a responder ás perguntas do governo sobre o. 
hygiene publica e policía medica, e em geral 
~obre tudo quanto interessar á saude publica: 
2º, a enviar ao gçverno numero sufficionle de 
exem piares do set1 periodico para serem dis
lribuidos pelas camart1s mt1nicipaes do imperio, 
bUiliothecas das faculdades rnedicus e mais 
bibliolhecns publicas. 

te Árt. 2.º Fica a sociedade de medicina au
todsada para receber legados ou doa~ões, a 
beneficio do progresso da sciencia. 

« Art. 3.0 Picão derogadas,· ele. · 
" Paço da camara dos deputados, 15 de Se

tembro de 1835.-Francisco de Souza JJfat·lins. 
-J, P. de Cai·valho.-Goines da. Fonseca.
Antonio Maria de ]}1011,ra.-F. de Paula 
Ami!io.-F. Alvares Machado.» 

O Sr. Ferl·eira da Veiga· exige ser inforowdo 
se acaso existe esta soeiedude, ou se já nno 
existe e foi convertida em academia imperial ; 
que não sabe como ha de votar em semelhante 
negocio, e precisa pois sabet· se a sociedade 
ainda subsiste no Rio de Janeiro. 
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· O Sr. Paula. Ara.ajo mostra que as com

missaes que organisárão este projecto uão re· 
· conhecêrllo no governo o poder de converter um 
estabelecimento particular em um estabele
cimento publico, e que o governo tinha por 
êsta fórma excedido das suas attrihuições, 
quando creou um corpo academico; que o 
governo, em virtude da constituição, podia 
apreRentar uma proposta: para tal fim, mas 
nunca crear empregados, que para tanto nll.O 
está autorisado ; que lambem n[o havia neces
sidade de se eon verter a sociedade em uma 
academia, pois que a sociedade podia continuar 
a prestar muito bons serviços ao publico, corno 
tem prestado. Depois de praduzir algumas 
razões em abono deste estabelecimento, e 
demonstrado a necessidade de ser auxiliado com 
a quantia désignada na resoluç[o, afim de sP. 
poder ter um periodico, o que sem duvida é de 
grande utilidade, conclue votando pelo primeiro 
artigo da resoluçllo. 

O Sr. Paim diz que Mo está bem informado 
sobre este negocio, isto é, se esse estabele
cimento é sociedade ou escola. Sendo-lhe res
pondido. que é socie<la~e e não escola, continua 
dizendo, que está disposto a votar contra o 
projecto, por não julgar ·necessario este auxilio, 
e porque os memb1·os desta sociedade sao quasi 
lodos lentes da escola de medicina ; que existem 
outras sociedades n1to menos proveitosas do 
que esta; como, por exemplo, a sociedade auxi
liadora da industria, e outras muitas que passa 
a enumerar, dizendo que ellas· se mantém com 
os seus proprios recursos ; que finalmente, por 
estas ·razões,· e por todas as mais que saltão nos 
olhos de lodos, vota contra esta resoluçao ; e a 
ella passar, mandará então uma emenda á mesa, 
para que se estenda esta medida a outras so
ciedades. 

O Sr. Via.nna. esclarece esta materia lendo o 
decreto do governo ácerca da sociedade de me
dicina e reserva-se para, depois de ouvir · a 
discussno, emittir a sua opinillo. 

O Sr. Figueira.· de Mello approva o decreto 
do governo, sustenta a utilidade deste esta
belecimento, e declara qve nesta parte é mi
nisterial. 

O Sr. Ma.cie1 Monteiro . pronuncia-se pela 
resolução, e, entre muitas observaçaes que Taz 
em seu abono, declara, que o governo, com o 
seu decreto, instaurou, por assim dizer, o proto
medicato ; concedeu. o que nao devia conceder, 
isto é, deu o que não podia dar : demonstra 
que não se deve hesitar, nem haver a menor 
duvida sobre: o dar-se a esta sociedade 2:400$ 
annuaes, quando ainda o anno passado esta 
camara deu uma pensao de 4:000$ a um bri- · 
gadeiro ou marechal ; que os periodicos pois 
dessa sociedade, devendo ser disseminados por 
todo o Brazil, lhe devem produzir grandes bens: 
se acaso se olhar para os serviços feitos ao paii 

pela sociedade de medicina, o governo lhe deve 
_uma remuneraçao. O illustre orador elogia os 
serviços qne fez esta sociedade por occasi!lo dos 
receios que houver[o nesta cidade ácerca do 
colera morbus ; conclue finalmente votando pelá 
resolução. 

O Sr. Henriques de I!.ezande pronuncia-se 
contra a resoluç,,o, demonstrando que o go
verno não podia dar o decreto que deu. 

O Sr. :Maciel Monteiro torna a insistir ua 
sua opiniao, e mostra que as commissões com 
esta resolução nãCJ sanccionao o decreto do · 
gov~rno, contra o qual elle, deputado, lambem 
se pronuncia. 

Lê-se e é apoiada a seguinte emenda do 
Sr. Figueira de Mello : 

« Substitllitiva á resolução. Artigo. Fica ap
provado o decreto do gover"rrn de 8 de Maio de 
1835, que converteu a sociedade de medicina. 
do Rio de Janeiro em academia imperial de 
medicina, e bem assim os al'ls, 10, 15 e 29 dos· 
seus estatuto,.» 

O Sr. Paim, não negando os beneficios que. 
ao publico póde resultar e tem resultado desta 
associação, comtudo vê que nllo é ella a mais 
interessante, a mais necessitada a quem a as
sembléa auxilie com a quantia consignada : 
outras precisilo de igLrnl succorro, que no em
tanto o nosso estado financeiro nilo permitte 
fazei-o. Nilo basta o argumento apresentado, que 
uma pensil.(l' de 4~$ l!'e dera a uma pessoa o. 
anno passado, netn que outras se dessem igual
mente para que haja de se approvar este auxilio; 
abstrahe-se elle deputado desta questão, bem 
como dando-se tão grande pensão o anno pas• 
sado, negue-se hoje, como acaba de ver-se, uma 
tão pequena a um desgraçado que foi tirr.do fóra 
de seu emprego donde tinha a subsislencia •. 

Demais, além da razao de economia, observa 
que para satisfazer aos quesitos que o·governo 
póde fazer sobre hygiene e saude publica existem 
as facnldades de medicina, e assim nesta 
parte satisfeito~ ficllo os desejos de alguns Srs. 
deputados. . 

Quanto ao auxilio para o periodico, julga que, 
sendo elle uti!, como é, não faltaráõ sub· 
scriptores em todas as provincias do imperio, 
e que nesta parle satisfação aos fins que 
a sociedade se propõe, sem que o governo a 
anxilie. Demais onlras sociedades existem, 
como disse, que . precisão de igual soccorro, 
taes silo a auxiliadora da indusll'ia nacional, 
na. côrte, e a ·de agricultura, commercio e 
artes na Bahia, bem como a de chimica phi· 
lomatica da mesma cidade, e que n[o sao tllo 
favorecidas como ·a de medicina; e a dar-se 
âuxilío a esta, deve:se dar ás ontras. · 

O Sr. Souza. e Oliveira Mo vê que o governo 
exorbitasse de suas allribuiçõcs em convertei· a 
sociedade de medicina em academia imperial : 
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foi um titulo que lhe deu, assim como uma 

• typographia existe com o titulo de imperial : a 
·sociedade de medicina, desejando fazer-se 
conhecer, e mesmo convindo-lhe mostrar ás 
outras associações de igual natureza, qi1e ella 
estava estabeleeida sob a prolecção do governo 
do Brazil, procurou esse titulo. 

Quanto a julgar-se exorbitan.te a quantia de 
600$ que se dá ao secretario geral da academia, 
dirá_ que pelas palavras da resolução nãO se 
deduz que esta grátificaça.o ~e tire dos 2:400$ ; 
a academia tendo suas rendas, póde determinar 
que dellas se tire a gratificação- do seu secre
tario. Concordando a mór parte dos Srs, de
putados no auxílio que se deve dar a uma asso
ci:ição que tantos serviços tem prestado á huma
nidade, e não limitar-se meramente a responder 
aos quesitos do governo, como talvez suppõe o 
Sr. Paim; approva b artigo primeiro redigido 
da seguinte maneira: 

cc O governo au~ilíará á academia imperial 
de medicina annaalmente com 2:,!Q0$, pagando 
elJa ao seu secreta rio.J> 
· Quanto ao artigo segundo, julga que deve· 

soffrer lambem uma rnodificaç!lo, porquanto 
não sabe como a academia pôde em seus es
tatutos tomar sobre si essa altribuição, nem o 
governo conferir-lh~á; nem se os juízes nesses 
casos mandárll.o ·para decidil-os consultar a 
academia imperial de medicina, assim revo
gando-se a legislai;i\Q:~isf;,nte, fazendo por llJU 
artigo de estatutos da academia de medicina 
reservar para e!la a solllção tl'e casos de me
dicina legal que pertence ou á legislaçO.o cri
minal ou á civil ; por isso a este artigo segundo 
offerece a seguinte emenda : 

« Ficllo approvados os estatutos dados á 
mesma academia pelo governo, supprimindo-se 
no art. 15 as palavras-as quaes, etc., alé fa-
culdade de medicina. >> · 

Ambas as emendas na sentido em que falla o 
Sr. depuiado silo apoiadas, bem como a seguinte 
do Sr. Cornelio : 

cr Que os 2:400$ sejno para a escola de me
dicina do Rio de Janeiro, com ~s mesmas 
obrigações,,, 

O Sr, J?aula Araujo, não póde approvar a 
emenda do Sr. Cornelio-. A faculdade de me
dicina já tem sua consignaçllO, ainda que não 
grande, comtudo de accordo com as riossas cir
cumstancias financeiras; demais a emenda· vai 
obrigar a essas éscolas pará objectos fóra de sua 
natureza ; as escolas de medicina, querendo 
preencher suas obrigações, têm bastante em que 
se occupar. 

-Responde ao Sr. Paiin que com elle· 
· concordaria, se o auxilio . prestado á academia 
fosse de grande quantia. Tambem não concorda 
com o mesmo senhor, quando julga outras 
sociedades mais necessitadas e mais uteis ; por-

quanto os medices, em geral, enfre nós nao são 
muito ricos, ·e a sociedade de medicina tem-se . 
sustentado sómente :i custa de seus membros. 
Nf'm tão pouco accede á opinião do mesmo 
senhor, quanío ao grande numel'O de sub
scriptores para o periodico , pois que a expe· 
riencia prova que entre nós mais altençll.O se 
dá aos periodicos polilicos que aos scientificos e 
aos que tralão de sciencias natuL"aes, e isto se vê 
mesmo pelo períodico da sociedade de me- . 
dícina que tem meia duzia de assignantes, que 
são alguns medicas pela mór parte, e deixando 
de existir outro periodico redigido por alguns 
facultativos, que muita cousa util continha, por 
causa do pequeno numero de subscriptores, não 
podendo assim satisfazer ás despezas da im
peessll.o. 

Observa mais áquelles senhores que julgãO 
não ter o governo na convet·s!i.o da so· 
ciedade creado um estabelecimento publico, 
mas·sim dado um titulo pomposo, que, se assim 
fosse, nada teria com isto o corpo legislativo, 
quando pelo fado de approvar-se os estatutos, 
da academia reconhece-se que não é um es
tabelecimento particular; .quando demais nesses 
estatutos se marcão certas obrigações alé ao 
ministro do imperio, impondo-se obrigações aos 
seus membros, etc. ; clles em sua opinião en
cerr!lo materia de legislação, o go•rnrno crcou 
um estabelecimento publico, o que nao podia 
fazct·. Demais, agora upprova-se o ordenado do 
!ecretario, doofr<; de p~t1co tempo o secr.etarío 
póde pedir augiriento de ordenado, os outr.os 
empregados pedir ordenados, argument_ando 
que servem n'um estabelecimelito publico, e á 
maneira de outros empregados quererão ser 
pagos, etc. 

Vota a favor do artigo cm discussl!o. 
Lê-se e é apoiada a seguinte emenda do 

Sr. Paim: 
« Fica consignada igual quantia à sociedade 

auxili.adora da industria nacional desta côrte ; 
ás de agricultura, commercio, indnstria e artes, 
e de chimica philomalica da Bahia, ficando 
ellas lambem . obrigadas aos mesmos onus 
sobre os as!3umptos de sua competencia. n 

O Sr, Oornelio, diz que, a dar-se este auxilio, 
deseja que seja á faculdade ele medicina por ser 
um estabelecimento publico, e por isso mandará 
a sua emenda. 

Persuade-se não ser preciso dar-se uma 
pensno perpetua para a sociedade ele mediciI.?a 
poder progredir, quando sem esta pensão tem 
subsistido até agora. 

Quanto a ser essa pensão destinada para 
sustentação de um periodico todo scirntifico, 
em que a sociedade em geral tem interesse, 
notará que logo que esse periodicó tiver o 
apoio do governo, deixará de ser tão bom como· 
tem sido. Esse periodico1 segundo lhe consta, é 
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muito acreditado, mas ,daqui se não segue que o 
corpo legislativo lhe preste uma pensão perpetua. 

Demais, para responder aos quesitos do go· 
verno sobre hygicne pnblica, policia medica, 
etc., existe a faculdade de medicina ; e se a 
faculdade tem muito em que se occupar e não 
possa com esse onus redigir um periodico, póde 
encarregar dessa redacção a alguns dos actuaes 
redactores ; o que elle deputado não quer é 
que- se crêe um estabelecimento com e,sa 
pensão, porque daqui ha pouco virão outros 
empregados a pedir ordenados, assim corno se 
paga ao secretario. 

Votará todavia para que se conceda á so
ciedade receber legados, doações, etc. 

Quanto .ao exemplo que se trouxe, que a 
naçllo gasta com o periodico do governo, diz 
que nrto sabe disto, e se governo faz essa des
peza, a faz mal; e não é argumento para se dar 
os 2:400$ á soeiedade de medicina. 

O Sr. Souza e OlivGira responde ao St'. 
Paula Araujo, que não entende ser necessaria a 
appt·ovação da asse:nbléa geral, para a con
vorsilo que o governo fez da sociedade em 
ac_aclemia imperial; mas, não querendo qne o 
decreto do governo sej[l approvado em todas as 
suas parles, ô quer nesta., Toda via talvez seja 
exacto que com esta resolução se dê um caracter 
de estabelecimento publico á academia, caracter 
que até agora n!io tem, e que nenhum incon
veniente acha que as-ira se dê pelít ti-pprovação 
de seus estatutos. 

Depois de algt1 mas observações sobre a ne
cessidade do auxilio consignado, e dos serviços 
que presta e tem prestado a sociedade de me
dicina, nilo só ao governo como· á humanidade 
nas suas consultas grntuitas, etc., · declata-se 
contra a emenda tio Sr. Cornelio, por julgar 
incompativcl esse OllLlS que a êmenda q110r 
cnrrcgm· á faculdade ,!e rnr)r\iciua,. co1no inco111-
pativel deste csltibolécimcnlo. 

Quanto ao pcdodi,:o, olncrva que as suas 
matet'ias nno sno cfoquellas q11c ngradi\o a lodos; 
e por conseq11cnci,, só por osµidlo de p1·otccç!!.o 
poderia ir avante; por conscq11encia é justo o 
auxilio que se lhe presta á vista da utilidade 
que delle se tirn. 

Julga-se a maleria sufficientemente discutida. 
O artigo é posto a votos, e é reprovado ; bem 

como silo reprovadas todas as mais emendas ; 
julgando-se prejndicada a do Sr. Paim, o artigo 
segundo é reprovado. 

Entra em discussão a seguinte resolução, que 
fica adiada pela hora : 

« A 1ª commissão de fazenda vio e examinou 
o requerimento de Joaquim Nunes de Car
valho, ajudante do lhesot1reiro geral do thesouro 
publico nacional, o qual expõe, que vencendo 
como tal o ordenado de um conto de réis, fôra, 
na passagem qtie fez o governo da thesouraria da 

provincia para a cidade de Nictheroy, nomeado 
para alli servir o lugar de thesoureiro, que a lei 
não havia creado, com o mesmo ordeaado de 
ajudante, sendo por isso ohi:igado a prestar uma 
fiança, de qt1e estava isento, e ficando demais 
sujeito ao pesado onus que impõe a lei aos 
thesourciros, de pagar as faltas, como já lhe tem 
acontecido, sem que entrntanlo se lhe· accres
centasse o vencimento, igualando-o ao do,; em
pregados das províncias, q11c na creaç!io das_ 
thesourarias forão considerados na mesma ca
tegoria que a do Rio de Janeiro, e pede por 
isso que seja igualado o seu ordenado ao dos 
thesoureit·os de Pernambuco, Bahia e Maranhão. 

"A commissao, deixando agora de entrar 
no exame da legalidade ou illegulidade, ou 
mesmo da conveniencia ou inconveniencia da 
remoção da thesouraría do município- da côrte 
para a cidade de Nictheroy, porque este ne· 
gocio está -affecto ao conhecimento da assembléa 
geral, limita-se a ponderar á camara, que _ a 
pretenção deste empregado é fundada em justiça, 
e na intelligencia litleral da lei de 4 de Outubro 
de 1831, e que ao governo, que fez tal alteraçao, 
cumpria ter-lhe dado ao menos, como gratifi
c:açM, a diffet·ença que vai do seu ordenado a~ 
dos thesoureiros das thesourarias das províncias, 
da Bahia, Pernambuco e Mnranhilo, cujos em
pregados forno em tudo igualados aos da the
souraria do Rio de Janeiro ; porquanto, se 
o g<wemo :,;e reputou ai.lorisado para·crenr mn 
lugar que a lei n1\o c:reou, força é que lhe mar
casse o respectivo ordenado. 

«No parecer da commissao fóra melhor tomm• 
nma medida geral a respeito das thesourarias 
de província, muitas das quaes por inutei s 
devem acabar ; mas como nenhuma resolução 
ainda se tem tomado a semelhante respeito, e 
o empregado de qLte se trata não deve por isso 
ficar de peior condiçllo, e pl'ivado de vantagens. 
que, em rigorosa justiça, lhe competem, em
qLianto servir aquelle lugar; é por isso de 
parecei· que se defira a esta pretenção com a 
seguinte resolução : 

,e A asscmbléa geral legislativa resolve : 
,e Art. 1.º O governo fica autorisado a igualar 

os vencimentos do ajudante do thesonreiro geral, 
que serve de thesoureiro da provi11cia do -Ri o 
de Janeiru, ao ordenado que vencem os da 
Bahia, Pernambuco e Maranhão, emquanto se 
não 'decidir se a thesouraria desta província 
continua ou n:10 a estar fórn do mt1nicipio da 
côrte, ou mesmo se deve ser aoolida, pagan<lo
se·-lhe o que nessa qualidade tiver vencido, 
desde que principiou a exercer e5te lugar. 

,c Art. 2.º Ficão revogadas quaesquer leis e 
determinações em contrari9. . 

,e Paço da camnrn dos deputados, 29 de 
Agosto de 1835.-Vianna.-Araujo Ribeiro.
Maciel .Jfonteiro. » . · · -
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Lêm-se os seguinles artigos additivos : 
« O ordenado ao füesourciro das addições 

miudas das províncias de Pernambuco e Bahia, 
fica elevado a um conto de réis. Salva a re
dacção.-Maciel Monteiro. » 

« Em lugar das palavras-províncias da Bahia, 
Pernambuco e Maranl111.o- diga-se -províncias 
do Rio Grande do Sul, S. Paulo, Minns Geraes 
e Pará. 

. « Paço da camara dos deputados, ·30 de Maio 
de 1836.-0limaco. » 

Lê-se um officio do ministro da justiça,· em 
que pede dia e hora para apresen.tar duas pro
postas do governo. 

t.i:arca-se-Ihe o dia quarta-feira, · pela:s 11 
horas da manhã. 

O SR. PRESIDENTE dâ para ordem dia a conti
nuaçl\O da discussão adiadp, a discussão do 
projecfo de lei que fixa as forças rle mar e terra, 
a discussão das resoluções do anno passado já 
designadas, e levanta a sessão pelas duas l1oras 
da tarde. 
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Sessão em 31 de Maio 

PRESIDENCIA DO SR. BENTO BARROSO PEREIRA, 

A's 11 horas da nrnnha faz-se a chamaria, e 
achiío-se presentes 28 Srs, senadores e 56 Srs. 
deputados ; abre-se a sessao. 

O Sa. PRESIDENTE: -A assembléa geral legis
lativa acha-se convocada em virtude da lei de 
30 de Outubro de 1835, para o acto solemne 
do reconhecimento da· princeza imperial a Sra. 
D. Januaria, como successora ao throno im
perial : consulto pois a as..;emLléa se approva 
que se lavre o instrumento do acto solemne do 
reconhecimento da princeza imperial a Sra. 
D. ,lanuaria. 

Decidindo-se que sim, o Sr. presidente declara 
que vai lêr-se o borrao do acto para" ao depois 
pÔl'•Se a limpo. ·· 

O SEÍ. 1 º SECRôTARIO procede á leitura do 
borra.o, findu a qual o presidente suspende a 
sessao, afim de se lavrar em duplicata o auto do 
reconhecimento pelo primeiro secretario. 

A uma hora menos nri.1 quarto, o Se. presi
denle participa que estando escripto o imtru
mento respectivo em duplicata, -o seg11ndo 
secretario ia lêr os dous autographos. 

O SR. 2º SECRETARIO, o visconde deCongonhas, 
passa a lêr o seguinte : 

" Saibão todos quanto;; este publico instru· 
mento virem, que no anno do nascimento de 
Nosso Senhor Jesüs-Chri3to, de mil oitocentos 
e trinta e seis, decimo quinto da independencia 
do imperio do Brazil, aos trinta e um dias do 
m·ez de Maio, pelas onze horas da manhã, 
nesta muito leal e heroica cidade do Rio de 
Janeiro, no paço do senado, onde se reunira.o 
as duas camaras de que se compõe a assembléa 
geral legislativa do mesmo imperio, estando 
presentes 28 senadores e 56 deputados, sob a 
presidencia do Exm. Bento Barroso Pereira, 
para se fazer o reconhecimento da princeza im
rial, na conformidade da constituiçao til. 4º, 
cap. lº, art. 15, § 3º, e da lei de 30 de Ou
tubro de 1835, se precedeu ao a·cto solernne do 
dito reconhecimento, e a Sra. D. Januaria 
MarÜ\ Joanna Carlota Leopoldina Candida 

TOlltO J 

Francisca Xavier de Paula Michaella Gabriella 
R,-phaella Gonzaga, p1·inceza imperial, filha le-. 
gitima do fallecido Sr. D, Pedro I, imperador 
constitucional e defensor perpetuo que foi do 
Brazil, e da fullecida Sra. D. Maria Leopoldina 
Josepha Carolina, impera triz sua mulher, ar
chiduqueza de Anslria, nascida em onze de 
Março de mil e oilocentos e vinte e dous, e 
baptisada aos 18 do dito rnez e anno na capella 
imperial desta côrte, pelo Exm. e Rvm. D. José 
Caetano da Silva Coutinho, hispo diocesrno, 
capellão-mór de S. M. Imperial, pela assembléa 
geral legislativa foi reconhecida por successora 
de seu augusto irmão o Sr. D. Pedro II no 
throno e corôa do im perio do Brazil, segundo a 
orclem de successão estabelecida na constituiçào, 
til. 15, cap. 4º, art. 117 e lei de 30 de Outubro 
de la:35, com iodo;.-es -direitos e preroguti vas
que pela mesma constituição competem ao 
principe imperial suecessor do lhrono. 

« E para perpetua memo!'Ía se lavrou · este 
àuto na conformidade qa lei para os fins nella 
declarados, o que foi lido pelo Exm. visconde 
de Congonhas, segundo sect·etario do senado, 
em voz intelligivel, perante a assembléa geral 
legislativa, cujos membros abaixo vil.o assig
nados.-E eu conde de Valença, primeiro se
cretario do senado, o escrevi e subscrevo.
Conde de Valença, " 

Depois de assignados os dous autographos 
pelo presidente, os mais membrus da assembléa 
geral passão a assignal-os sem precedencia. 

O SR. PRESIDENTE: -A lei diz que um dos an· 
tographos será guardado e recolhido no archivo 
publico; e o outro por uma cleputaçao extràor
dinaria de ambas as camaras set·á levado e 
apresentado ao imperadot· no dia e hora que 
elle designar para fazer a aceitaçao em nome 
cio príncipe imperial. Como a lei 11110 marca 
qual enumero tia dcputnçao; tendo esta sido 
da primcil'u vez de 18 membros, e a lei da re
gencia nno trata de depuluçaes cxtt·not·dinnrias, 
a assemuléa determinará o numero de membros 
de que esla se deve compôr. 

O Sr. Luiz Cava.loa.nti julga que, para fixar-se 
o numero de membt'OS da deputação, convém 
primeiro saber o fün e a pessoa a quem a depu· 

lõ 
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taçl!o ha de dirigir-se. Observa que a lei de 
1826 contou com o então principe imperial, 
hoje imperador, que apenas então contava oito 
mezes de idade, e portanto era preciso que seu 
P?i consentisse por elle ; mas que a princeza 
imperial, j:i. tendo completado 14 annos, ella 
mesmo é quem deve consentir com autorisaçã.o 
de seu pai ou tutor. 

Observa mais que pelas palavras da lei, 
fazer à aceitação, entendem-se uma especie 
de contracto entre o príncipe imperial e a 
naçno, e que elle tem de aceitar; e pela 
nossa legislação os menores de 14 annos 
quando têm µe aceitar algum contracto o fazem 
com aulorisaçao de seus tutores; julga pois 
qne a aceitação deve ser feita pela propria 
princeza imperial, e portanto parece-lhe · que 
toda a questão deve versar sobre quem lhe 
dará autorisaçao para isto, visto que quem lhe 
serve de tutor, pela lei, não póde intervir em 
aclos politicos em nome de seus pupillos, salvo 

· se por acaso a assembléa o autorisar. Dar esta 
autorisaçllo ao regente, pensa que não tem 
lugar porque este é só proprio para exercer 
actos políticos da administração em nome do 
impemdor, ma~ não aclos políticos que silo 
pessoaes, actos que versão sobre prerogalivas 
de uma pessoa da familia imperial, qull devem 
ser exercidos, ou pela p1·opria pes~oa, ou por 
aqudla q:rn legitimamente a representa. . 

,A' .xis.ta pois. dest.as duvidas, j,u lga se.i: p1·e
cisa u1na resolução que declare a lei, porque 
ella ni!.o diz claramente neste caso quem deve 
fazer a aceitaçil.O, attendendo-se o terem mu-. 
dado a1; circumslancias em qne esta lei foi feita, 
e no caso actual trata-se de uma senhora de 
·14 anrlos; e como a declaraçn.o da lei por uma 
resolução 11110 se póde fazer na fnsão das duas 
camuras, cada uma das camaras deve tratar se
paradamente deste objecto ; entretanto a as
sombléa decidirá o que melhor convier. 

O Sa. PRESIDENTE observa que a assembléa · 
geml reunida na.o póde iniciar sobre uma ma• 
teria que depende de duvida da lei; propõe por· 
isso a queslil.o de ordem, se procede ou não a 
duvida do Sr. deputado; po1·que, ~o caso de 
decidir qt1e não procede a duvida, julga que é 
ao regente, em nome do imperador, que se deve 
dirigir a deputaçil.O; no caso porém que se 
resolva que a duvida procede, julga dever 
levantar-se a sessão, e em alguma das camaras 
foiciar-se a emenda que se julgar · conveniente 
que a lei precisa para a aclarar. Submette pois 
ao apoiamento a questllo de ordem, se procede 
<ii.t nll.o duvida. 

E' apoiada.· 

O Sr. Souza. e Oliveira. julga a duvida impro
cedeu te. Pare~e-lhe que o S1·. Luiz Cavalcanli 
rac1ocma sobre um principio que não-é 11xaclo,. 
pois que este senhor parece suppôr que agora 

_ é que a nação faz um contracto com a princeza 

imperial pelo qual a reconhece legitima succes
sora do thronq m, falta do Sr. D. Pedro II, 
e' que por isso deve depender este contracto do 
mutuo assenso de ambas as partes· contra
ctantes; sendo porém inexaoto este principio, 
mal applicada julga a legislação geral a que o 
nobre dep1llado recorreu. O contracto que 
chama a princeza imperial á successno está 
feito na carta constitucional, e não é agora que 
se faz; a aceitaç!lo de que fülla a lei não é_ a 
aceitação da successão á corôa do Brazil, mas 
sim deste documento gue a assembléa -geral faz 
depositar nas mãos do i!llperador como teste
nrnnho de que está verificada a id·enlidade da 
pessoa a quem pertence a successão da corôa; 
na conformidade do contracto estabelecido na 
carta constitucional. 

Sendo esta a sua opinia.o, entende que, 
á vista da lei que manda entregar nas 
maos do imperador u111 dos autographos 
para fazer a aceitação, ao regente, que. exerce 
todas as attribuiçoes do imperador que não 
esl1lo limitadas por lei, é que este autographo 
hcije deve ser enlregne; porque sendo este um 
acto politico que nada tem de economicq ou 
ad1ni11islrulivo da cai,a imperial, nenhuma in
gerencia póde ter nelle o tutor do imperador e 
de suas au·guslas Íl'mãs. Opina pois que é este 
um o.cto polilico que deve ser exercido pelo 
regente que,. faz as vezes do imperador em me
noridade, assim como recebe cartas e,edenciaes 
dos ministros estrangeiros ele., e por conse
quencía não tem lugar o.l~um a questão de 
ordem. 

O Sr. Luiz .Ca.va.lca.nti diz que a constituição 
tem estabelecido o pacto social ; mas que en
tende que um pacto com pessoa determinada 
e precisa impondo certos direitos e obrigações, 
depende do consentimento desta pessoa, aliás 

-não sabe para que seja preciso o juramento do 
principe imperial. Mandando a constituição que 
elle venha jurar quando tiver 14 annos, quer . 
que venha satisfazer certas obrigações em 
pessoa, e por isso na.o quer que venha o tutor 
jurar por elle; considerou a constituição que 
um aoto que póde dar obrigações e direitos, 
póde o príncipe imperial fazer por si, consi
derou-o com capacidade para isso ; e por conse• 
quencia julga elle deputado que a aceitaç!io de 
um acto pelo qual se recebe mais direitos 
que obrigaçaes, a princeza imperial é capaz de 
o fazer ·sem ser preciso que o faça o · regente 
por ella. 

Lembra ainda que a lei que foi feita era 
relativa ao principe impe1·ial então; e mudada 
a circumstancia, o caso deve mud11r, assim 
como devia mudar-se, se acaso o príncipe im
perial tivesse 25 annos, porque enta.o não 
entrava em duvid,i que elle devia fazer a acei
taçlio sem autorisação de ninguem. · 

Julga que na questão presente, não se tratando 
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do governo mas sim de actos da familia im- · 
perial, não sabe como o regente nisto possa ter 
interfe1·encia1 nem como elle possa autorisar a 
aceHaçao deste contracto, 

O Sr, Ferreira. d.a. Veiga., attendendo a que 
a assembléa está reunida em virtude da lei de 
26 de Agosto de 1826, o que cumpre é seguir 
as regras estabeleddas nesta lei, a qual esta
belece que se envie uma deputaçllo para levar 
ao imperador .o acto de recon.hecirnento do 
príncipe imperial: e como quem substitue ao 
imperador em todos· os seus encargos, menos 
nos que forao restringidos por lei expressa, é 
o regente, ao regente pois julga que compete 
fazer aquillo que ao imperador compete, porque 
não ha outra autoridade que exerça àttri
buições que pertencem ao imperador senão 
º~regente; a duvida pois n!io póde ter lugar, 

Persuade-se que nao vai a assembléa geral ce
lebrar contractos com a princeza imperial ; o 
imperador, segundo a mesma expressão da lei, 
tem só de receber, de aceitar o acto de reco
nhecimento, por consequencia esta aceitação 
não inclue na opini:!.o delle deputado idéa al
guma de contracto ; pela letra mesmo da lei, 
o que deve a assembléa fazer é continuar a 
obedecerá lei, pela qual houve esta reunino, 
enviando a deputaçllo ao regente. 

Demais persuade-se que a lei de 1826 é rela
tiva nll.o só ao principe imperial de enlilo, hoje 
nosso augusto impel"aut>r, como a todõsõsoutros 
que fossem reconhecidos; porque se assim nllo 
fosse entendido, a assembléa geral, em tempo 
competente, quando determinou pela lei do 
anno passado que se fizesse o reconhecimento 
da princeza imperial, podia determinar que se 
fizesse este reconhecimento por uma maneira 
differente da lei existente ; não o fazendo, 
reconheceu tacitamente que devia ser pela 
maneira marcada na lei de 26 de Agosto 
de 1826. 

O Sr. Luiz Cavalcanti observa que não se 
oppae á lei de Agosto de 1826, mas que esta 
mesma lei não falia em regente. Tambem n!lo 
concorda com a opinião de que o regente ex· 
erce todas as attribuições do imperador, pois 
que exerce aquellas que são relativas ao poder 
moderador e executivo com algumas excj!pçoés, 
mas qu.e exerce o imperador outros poderes 
por outros motivos que nl1o podem pertencer 
ao regente, taes silo os direitos como pai do 
principe imperial, direitos que o regente não 
póde exercer; e o Mto de que se trata não é 
daquelles que o imperador exerce como chefe 
do poder executivo ou moderador, mas como 
pai, e nesta qualidade é que a lei manda-lhe 
a deputaçao levar · o acto de reconhecimento 
de seu filho como successor ao throno. 

Conclue que a assembléa póde decidir que 
se mande a deputação ao regente, mas que era 
preciso para isto uma declaração da lei. 

O Sr. Pa.ula. e Souza julga que n!lo póde pro• ceder a duvida. · 
Diz que a lei de 1826 só tratou da aceitaç1l.o 

do instrumento em que consta o acto elo reco
nhecimento ; que por elle a assembléa nada 
mais faz que reconhecer a identidade da pessoa : 
e esta parece ser a inlelligencia da lei que no 
artigo 10 diz que este acto será publicado por . 
decreto do · imperador parecendo-lhe que da 
combinação deste artigo com os outros da 
mesma lei se deprehende que o imperador nao 
obra ;tqui como pai, mas como chefe do estado : 
é como chefe do estado que elle recebe um dos 
autogràpbos, e manda pub!ical-o por um de
creto. 

Observa que a lei de 26 de Agosto de 1826 
marca as formalidades com que se bit de f~zer 

. o acto do reconhecimento do principe imperial ; 
mas que não foi esta lei que reconheceu a Sra. 
D. Januaria princeza imperial, porém sim a de d 

Outubro de 1835 ,~ue excluio da· successao a 
Sra. D. Maria da Gloria; e se es_ta lei julgasse' 
que alguma duvida havia na de 26 de Agosto 
1826, devia têl-a dissolvido, visto que a ella se 
refere ; mas tanto não julgou haver d11vidas que 
se refere á lei de 2tS de Agosto de 1826. 

E' sua opinil!o que a assembléa geral por 
este acto não dá nem tira direitos, nada mais 
faz que reconhecer a identidade da pessoa, 
remettendo o instrumento deste reconl1ecimento 
aó chefe do estado, para o fazer publicai· depois· ' 
de .aceitai-o ; a assem biéa pois deve seguir o 
que na lei está det~rminado. . · 

O Sr. Luiz Ca.valoanti diz que a lei de 1835 fez o que entendeu ; nem sabe como ella podia 
ter em vista aclarar todos os aclos minuciosos 
qne offerecem duvidas. 

ConcorJa na opinillo · de que o imperadoP 
faz a publicaçllo do àcto de reconhecimento corno 
chefe do estado, mas a aceitaç!lo é sem duvida 
como chefe de familia : e demais, se é só para 
mandar o acto para a imprensa, não sabe por
que vêm na lei as palavras - fazer aceitação 
em nome do principe imperial. 

O Sr. Paula. Souza insiste na sua opinião, 
de qne não lia duvida alguma na lei, e. quando 
a houvesse, a assembléa a dissolveria, que era .. 
esta a sua opiniao. Persuade-se que mesmo na ' 
constituição, quando se falia do imperador, é 
sempre como chefe do estado, não podendo 
lambem nesta partê ir de accordo com a 
opinião do Sr. Luiz Cavalcauti. 

Quanto á aceitação em nome do príncipe 
imperial, pensa que o imperador a faz como 
chefe do estado, nll.o podendo admittir a dis• 
tincção que o il111stre deputado faz do impe
rador como chefe do estado, e chefe de familiá 
neste caso, porque enta.o serião precisos tres 
.autographos do reconhecimento, um para o 
chefe do estado .. outro para o pai, e outro para 
o archivo publico, 
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O Br, Souza. Ma.rt!ns não julga a duvida 

tao leve como parece a alguns senhores; Per
suade-se que, para succeder n'um throno, 
precisa é a vontade da pessoa que succede, po
dendo-se até suppôr que a ·_princeza, se fosse 
maior, poderia dizer que nlo queria ·succeder 
na corôa do Brazil ; e no caso presente ha razões 
muito fortes para suppôr que um principe im
perial entre nós nao queira succeder á corôa do 

.. Brai:il; suppondo-se morrer a rainha de Por
tugal sem descendentes, póde ser que a Sra. D. 
Januaria queira antes conservar os seus direitos 
á corôa portugueza do que á corôa do · Brazil ; 
não póde pois a assembléa geral, de sua auto• 

· ridade, obrigar a princeza a aceitar esta suc
éessao sem que ella intervenha, sem que o 
declare. 

Persuade-se que nisto ha um verdadeiro 
. contracto, e deve sugeitar-se este contraclo á 
approvação da princeza ; accedendo ella ao 
contracto, é a successora á corôa do Brazil, e 
como tal obriga,se aos deveres que a consli
tniçao lhe impõe. 

Julga q·ue a assemb"léa geral não póde suppôr 
tacitamente existir esta approvaçao da princeza, 
porque ninguem é obrigado a aceitar os bene
ficias que se lhe fazem, póde-os regeitar, e 
tem-se visto monarchas renunciar · a corôa, 
abandonar as honras e ·viver como particulares, 
não se póde SU'P'PÔr pois que alguem aceite 
tacitamente honras por mnito grandes que ellas 
sejao. 

Quanto ao imperador fazer a aceitação em 
nome do príncipe imperial, diz que, como na 
rnór parte dos casos acontecerá que o príncipe· 
imperial seja mujto criança, e por isso não póde 
fazer acto algum, o imperador deve fazer esta 
aceitação como seu tutor natural ; e foi nesta 
hypothese que fallou a lei promulgada em 
1826, em que o Sr. D. Pedro II apenas tinha 
8mezes. 

No caso presente, se a princeza livesse 21 
annos, poderia fazer a aceitação por si, mas nao 
os tendo, póde considerar-se necessaria a in
ter'!enção do tutor, que pela lei nl!.o póde 

. exercer attribuições politicas em nome de seus 
pupillos ; mas elle deputado julga que este acto 
é mais de vontade que politico, e por isso ao 
t1:1tor .póde se dar a attribuição que se dá aos 
tutores em geral, quando autorisão a seus pu
pillos para acceder· a um contracto que lhes é 

util, nisfo não exerce o tutor attribuição politíca, 
nem antes nem depois do acto, poderido ac• 
crescentar que nem mesmo a princeza imperial, 
depois de aceitar o acto de reconhecimento, 
exerce direito algum politico no Brazil, porque 
este acto só garante o sen direito á corôa ; 
depois de mais algn·mas reflexões, todavia julga 
que a aceitação póde ser feíta mesmo pela prín• 
ceza sem intervenção· do tutor : que com tudo, 
para evitar qualquer questão, póde a deputação 
ser enviada á princeza para fazer a aceitaçll.o 
com autorisação do tutor. 

O Sr. Araajo Lima, depois de algumas re
flexões, conclue que nenhuma duvida ofl'erece 
a lei a respeito da questno presente ; e q11e 
assim nenhuma interpretação é necessaria, 
devendo pois seguir-se, como se tem feito, o que 
ella determina. · 

O SR. PRESIDENTE observa que tendo-se já pre• 
enchido as quatro horas da sessão, vai propõr-se 
convém que se prorogue a i;essllo, e quando 
isto se não vença continuará a sessão amanhã. 

E' prórogada a sessão. 
Julga-se discutida a questão de ordem; e su• 

bmettida á votaçllD, não procede a duvida do Sr; 
Luiz Cavalcauti, e por consequencia o Sr. pre• 
sidente declara que a deputação será dirigida 
ao regente, mas que falta dissolver outra duvida 
sobre o numero.ruis membro.s .. dl!-P..e~uli~lis>-. . 

Depois de algumas reflexões; passa que a de· 
putação seja composta de 18 membros, como 
o fôra no aclo do reconhecimento do principe 
imperial em 1826. 

S110 de;;ignados pela so1•te, para compôr a 
deputação, os senadores Vergueiros, M. de ln· 
hambupe, Vallasqt1es, Saturníno, Monteiro de 
Barros e M. de Baependy ; e os deputados 
Muniz Barreto, Maria do Amaral, Fernandes 
Torres, Quadros Aranha, Carneiro Leão, Hen• 
riqúes de Rezende, Fernandes dn Silveira, 
José Pedro de Carvalho, Junqueira, Alcihides, 
Augusto da Silva e Souza e Oliveira. 

O Sa. PRESIDENTE declara que vai officiar-se ao 
governo para saber-se o dia e hora em que 
deve ir a deputação levar o autpgrapho ; e que 
quando vier a resposta do governo, se com
municará a camara dos, deputados para a se
gunda reunião da assembléa geral, e então terá 
lugar a approvação da acta da presente sessão. 

Levanta-se a sessão pelas ires horas da tarde. 
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1836 
GAMARA DOS SR& DEPUTADOS 

Sessão em I de Junho 

PRES!DENCIA. DO SR •. A.RA.UJO LllllA. 

SunrnA.RIO.- Expedicnte.-Oràem do dia.
. Fixação das forças de ma,·. 

A's dez l1oras, fazendo:se a chamada, achão-se 
presentes Srs. deputados em numero sufficiente, 
o Sr. presidente declara aberta a sessão ; e lida 
a acta da antecedente, é approvada. 

FalUio com participação os Srs. Odorico, 
Vital, Pontes, Ribeiro Pessoa, Mello, Forluna, 
Barbosa Co1'deíro, arcebispo, Ferreira França, 
Azevedo e Brito e Duarte e Silva; e sem ella os 
Srs. Raphael de Carvalho, Alhuquerque Caval
cantí, Fontes, Lessa, Fernandes Torres, Pedro
de Carvalho, Carneiro Leão,' l\lello e Souza e 
Tobias. 

EXPBDIEN1'E 

O SR. 1º SECRETARIO dando conta do expe
diente lê os seguintes officios: 

l.º Do secretario do senado, datado de 30 do 
passado mez de Ma.io, communicat1do, que o 
senado adaptou, e vai levar á sancç:l.o imperial 
as resoluções, approvando a pens!lo de 200$000 
concedida a D. Maria Adelaide de Azevedo Pe
çanha e Souza ;-e que autorisa o governo a fazer 
liquidar pór meio de commissarios brazileíros 
as reclamações feitas pelos subditos porluguezes, 
por prejuízos so!Tridos durante a guerra da in
dependencia.-Fict\ a camt1ra inteirada. 

2.0 Do presidente de Goyaz, de 13 de Abril 
do corrente anno, remettendo cópias authenticas 
de aclos legi§.lativos daquella provincia.-Vão á 
commissllo das assembléas legislativas pro· 
vinciaes, depois de impressas. 

O ME,mo SR. lº SECRETARIO dá conta das se
guintes representações : 

1.• Da camara municipal da villa de Piracalú 
do Principe, prnleslan<lo por si, e pelos habi
\!àntes do seu municipio não annuir á substi-

tuição do aetual regente pela regencia da Sra. 
D. Januaria.-Vai á commissao de constituiçao. 

2.• D~ camara municipal da villa de S. José 
da comarca do Rio das Mortes, declaram!o, que 
ella appla•1dirá a substituiç:i.o da actual regencia 
pela da senhora D. Januaria, se o corpo legis
lativo assim o julgar vantajoso ao B1·azil.-Vai 
á mesma com missão de constiluíçao. 

3. • Da sociedade defensora da liberdade e 
independencia nacional, installada no arraial de 
Prados, termo da vi lia de S. José, comarca de 
.S. JO!lo d'El-R.ei, declarando-se contra a proje
ctada regencia da set1hora D. Janual"ia.-Vai á 
mesma commissil.o de constituiç:i.o. 

Vão para a commissão de pensões e ordenados 
os requerimentos dos guardas da alfandega 
desta côrte, e outros empregados da mesma, e 
do tenente coronel reformado Sebaslia,, Na· 
varro de Andrade; e pam a cornmissno de ma
rinha e guerra o 1·equerirnento dos terceiros es
cripturarios da contadoria da marinlia da côrte, 

Lêm-se os seguintes pareceres 
1.º Da. comrnissao de justiça civil sobre urna 

representação do supremo tribu,1al de justiça 
sobre a competencia do juízo para a abolição de 
certo vinculo por falta de rendimento legal nos 
termos da l2i de 3 de Agosto de 1770, propondo 
a commissão um projecto de resolução. 

O parecer é o seguinte : 
"Foi visto na commissao de justiça civil uma 

representação do supremo tribunal de justiça, 
em que pelo intermedio do govern1J, e em 
observancia do disposto no art. 8º da lei de 20 
de Setembro de 1830, solicita providencia le
gislativa sobre o caso seguinte; Manoel do 
Carmo Inojosa, intentou perante o jniz de fóra 
do Recife a respectiva acção contra D. Isabel 
Theotonia ·de· Miranda Varejil.O, para a 
abolição de certo vinculo por falta de ren
dimento legal, nos lermos da carta da lei de 3 
de Agosto de 1770 i e havendo a R , de• 
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c!iàado daquelle juizo, o mesmo se declarou 
competente, de que resultou aggravar a dila 
R. para a relação do districto, a qual 
proveu em seu aggrlfvo, decidindo que o re
ferido juízo era incompetente para conhecer 
da acção proposta, deixando comtudo direito 
salvo ao autor para pedir a abolição perante a 
autoridade a quem competisse ; e porque era 
esta incerta á vista da lei de 18 de Setembro 
de 1828, que extinguio o tribunal do des
embargo do paço, e distribuindo por dif
ferentes autoridades as altribu ições, que lhe 
competião, e abolindo as que não expecificou, 
nada dispôz ácerca da autoridade, a quem fi. 
cava competindo o conhecimento da materia 
sujeita ; por isso o autor dirigia uma supp1ica 
ao governo, pedindo que houvesse de declarar 
o juizo, perante o qual devia requerer o seu di
reito. 

« Entendeu o governo que o juiz de fóra res
pectivo era o competente, e assim o declarou 
por um aviso, isto porém não bastou para des
vanecer a duvida, porquanto intentando-se 
outra ve,. naquelle juízo a acç1t0 para a abo
liçllo mencionada por virtude de semelhante 
declaração, e havendo depois appellado para a 
mesma relaçao do districto, esta annullou o pro
cessado pelo dito motivo de incompelencia, 
apesar do aviso, que julgou insufficiente para o 
elfeito qne se propoz. 

Desta decisão se i nterpoz o recurso de revista 
J)IJ.l:a--!l.Jr1hunal • .supremo .de justiça,· cujos 
membros o pinár110 diversamente ácerca da 
materia, entendendo estes que se devia 
sobr'cstai· no julgament_o, e solicitar a pi·ovi
dencia legislativa do modo e'<poslo, e julgando 
outros, que o tdbunal devia precisamente· con· 
ceder, ou denegar a revista, sem qul:l houvesse 
mister providencia alguma : venceu-se porém 
pela maioria de votos em favor da providencia, 
o que deu causa á representaçao de que se 
trata. A commissão á vista das razões ex
pendidas por nma, é outra p11rle, e da dis
posiçao da lei a respeito, é de parecer, que esta 
se declare pela seguinte resolução : 

« A assembléa geral legislativa resolve : 
« Artigo unico. A abolição dos vinculas por 

falta do rendimento legal, nos termos da carta 
de lei de 3 de Agosto de 1770, é da compe
tencia das justiças territoriaes ordinarias, com 
recurso para os tribunaes respectivos. 

'" Paço da camara dos deputados, em 20 de 
Maio de 1836.- Gabriel Mendes dos Santos. 
-Saturnino de Souza e Oliveira.-À.ntonio 
Pinto Gliichorro da Gama. " 

Julga-se objecto de deliberação a resoluç!l.o 
e manda-se imprimir com o parecer. 

« Da commissão de pensões e ordenadós, 
approvando a tença annual concedida por de
creto do governo de 26 de Maio do corrente 

anno, a Francisco José da Rocha, major de ar• 
tilharià. 

O parecer é o seguinte : -
cc A' commissão de pensões e ordenados foi 

presente o decreto do governo de 26 de Maio do 
corrente anno, qul;) concedeu á Francisco José da 
Rocha, major de artilharia, a tença annual de 
oitenta mil réis, em remuneração de seus ser
viços. A commissão tendo examinado os do
cumentos, e achando conforme aos annos de 
serviço preslado pelo supp!icar1te, a tença con-

·. cedida pelo governo, é de parecer se approve a 
seguinte resoluçll.o : 

ccA assembléa geral legislativa resolve : 
« Al'tígo unico. Fica approvada a tença an

nual concedida por decreto do governo de 26 
de Maio do corrente anno, a Francisco José 
da Rocha, major de arlilliaria. 

cc Ficão revogadas as disposições em con
trario. 

« Paço da camara dos deputados, em 20 de 
Outuhro de 183'1.-Peixoto de Albuqiiei·que. 
-Brito Guerra. " 

Jt!lga~se o~je~lo de de1iberação a resoluçao, 
e v,:u a 1mpmnir com o parecer. 

3.º Da commissão de jusliça civil sobre uma 
representação do pl'esidente da 1-elação desta 
côrte, expondo os inconvenientes praticos da 
lei de 18 de Setembro de 1828i na parte em 
que o' àu!oi·isa para concedei··licença a homeus 
nao reformados para advogar onde houver falta 
de bachareis formados que exel'ção este officio. 

O parecer é o seguinte : · 
· cc Foi pl'esente li commissão de justiça civil 

uma repres<inlaçao do presidente da relaç!l.o 
desta côrte, na qual expondo os inconven'ientes 
praticas da lei de 18 de Setembro de 1828, no. 
parle em que o auto1·isa para concedei· licença 
a homens na.o formados para advogai· onde 
houver falta de bachareis forn1ados, que exerça.o 
este officio, precedendo exame em sua prc-

'. sença, faz vêr a diffümldade de se executar 
litteralinente a dita lei, altentas as distancias 
dos lugares pertencentes ao disti·icto da referida 
relação, e o grave incoinmodo dos oretendentes 
.em vir far.er o ordenado exame na côrte, pedindo 
em remate ser autorisado para comrnetter este 
exame aos juizos de direito da re9pectiva co
marca. Representa mais ácerca da irregulari
dade dos provimentos dos advogados, pas
sando-se uns por tres annos, outros por seis, 
e outros vilalicios, pedindo, que se fixe regra a 
este respeito, o qual mesmo nllo existia no 
exlincto tribunal do desembargo do paço, como 
verificou pelo exame da praxe alli seguida. 

" A commissa.o de justiça civil entende, quanto 
á primeira parte, que nenhuma necessidade 
existe de se alterar a lei, que prescreve o exame 
na presença do presidente da relação ; pelo con~ 
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lrario julga isso muito conveniente para se 
acautelarem os abusos que facilmente se podem 
prever, sendo feito os exames nos lugares cm 
que os pretendentes têm todas as suas relações, 
ou pelo menos muito' maior facilidade de iUu
direm a providente -disposiçao da lei, quando · 
ordenou se.malhantes exames. E se aquelles, 
que se querem habilitar á advocacia sem de
peudencia de licença, têm de frequentar por 
espaço de cinco annos qpalquer dos cursos ju
ridicos do imperio c9m gravissimo incommodo, 
e dispendio, que muito é, qne os precisados da 
licença' soffrão o trabalho de a irem buscar, 

~mostrando-se dignos no lugar em que se acha 
a relnÇ!lo ? A disposição contraria estabeleceria 
mais uma desigualdade a respeito dos bachareis 
formados. 

« E quanto á segunda parte, e.ntende a com
missão, á vista da lei de 11 de Outubro de 1827, 
arl. 2º, que manda conferir por uma vez só
mente os officios de justiça, á cuja classe per
tence .o de advogado, que é abusiva a pratica 
attestada pelo presidente da relaÇ!lo, de se pas
sarem provimentos lemporarios, devendo ser 
todos vitalicios 11a fórma da citada lei, e que 
neste sentido s_e responda lo governo, para ser 
presente ao dilo presidente da relaçito, o que 
lambem entende, que se deve fazer a respeito 
do que fica exposto. na primeira parle deste 
pa1·eccr. •• ,. ,. 

cc Paço da cnmarn dos deputados, aos 20 de 
Maio de 1836.-Gabriel llfoides dos Santos. 
Sat11mino de Souza o Oliveira.-Antonio Pinto 
0/t-ichon·o dct Gmna: » 

Fica adiado por se pedir a palavra; e p1·0-
pondo-sc n sua imp1·essno, assim se decide. 

O Sr. Fe1•nandes da Silveira. mqnda um 
rcq11cri111ento, afim do se perguntar ao governo 
o motivo, porque nnu tem confirmado a patente 
de mnjor do cidud::to Pedro Ribeiro de Araujo, 
afim de se lhe mandnr pagar o soldo re$pectivo. 

O dito requerimento é o seguinte : 
« Garantindo a constituiçll.o do imperio ~ re

compensa dos serviços feitos ao estado, e con
siderando o abaixo assignado &elevantes e ex
traordinarios os prestados pelo major Pedro 
Ribeiro de Araujo, que servia á naçllo por mais 
de 40 annos, e especialmente na época gloriosa 
da independencia do Brazil, por ser um dos 
primeiros que reunio tropas na provincia da 
Bahia, e as dirigio ao combate contra o inimigo, 
sustentando-as a expensas suas, merecendo por 
isso os maiores respeitos, e elogios dos seus 
compatriotas, especialmente dos chefes das 
forças brazileiras, inclusive o general Labatut, 
que o dislinguio, depois de uma acção, em que 
·este brazileiro conseguio victoria sobre o inimigo, 
nomeando-o major do exercito, posto em que o 
governo esqueceu-se de confirmal-o, bem que 
o fizesse a outros de menores serviços, e atlen· 

'FQMO 1 

dendo a que o dito major no combate de 8 de 
Novembro de 1823, no campo de Pirajá, apesar 
da desigualdade de forças, rebateu o inimigo 
com coragem desmedida, entranhando-se em 
um combate, de que resultou-lhe o perder a 
vista, e por isso inhabilitado para promover 
sens interesses, e de sua numerosa familia, cir
cumstancia de que um governo paternal e justo, 
se não deveria esquecer, melhorando as arduas 
precisões, em que se vê um cidadão Ião bene
merílo ; requeiro qne se pergunte ao governo 
que motivos t.êm occorddo para deixar-se de 
confirmar a patente de major do mencionado 
cidadão, afim de se lhe mandar pagar o soldo 
respccti vo ; e porque não tem sido deferida sua 
pretenÇ!l.o, mandada consultar ao supremo con
selho militar• ha mais de tres annos. Salva a 
redacçao.-Fernandes da BilveÍl'a. » 

ORDEM DO DIA 

Continua a discussll.o adiada na sessão ~nte
rior da resolução ácerca do vencimento do 
thesonrciro da provincia do Rio de Janeiro, 
Joaquim Nunes de Cat'valho ; e emendas 
apoiadas. · 

« Em lugar das palavras - provincias dá 
Bahia, Pernambuco e Maranhll.o, diga-se-pro', 
vincias do Rio Grande do Sul, S. Paulo, Minas 
Geraes e Pará. 
···;, Paço dR··~;mara 'à~s deputados, 30 de Maio 
de 1836.-0liinacu,i, 

« Artigo addilivo.- O ordenado do tliesou
reiro das addições miudas da provincia de 
Pernambuco e Bahia fica elevado a 1:000$000, 
salva a redacção. -lllaciel .Monteiro.» 

Discutida a maleria, é regeilada a resolução, 
c bem assim as emendas. 

Entra em discussllO a resolução do anno pas
sado, que augmentou os ordenados de Jono de 
Deus de Muttos e José da Silva, empregados 
do musêo deslu c6rte, 

Depois de discutida, é regeitada. 
Entra em djscussa.o uma outra resoluçll.o ·ao 

anno passado, sobro os exames que devein 
fazl:'r os que se destinll.o a praticar a arte phar
maceutica, etc, 

Depois de discutida, é approvada, adoptada e 
remettida á commissil.o de redacção. 

.Entra em discussll.o a resolução que approva 
os estatutos da escola de medicina da Bahia. 

Pelas onze. horas e um quarto interrompe, 
se a discussão em consequencia de se annun
ciar n chegada do -sr. ministro da justiça á sala 
immediala, o qual, sendo_ recebido com as 
formalidades do estylo, occupa o competente 
lugar á direita do presidente, e lê as seguintes 
propostas : 

« Augustos e dignissimos senhores repre• 
sentantes da nação: 
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« A constituição reconhece a emergencia 
.de circumstancias deploravei~, em que se torna 
.preciso que se dispensem . por tempo deterrni
nado algumas das formalidades que garantem a 
liberdade individual. E' este um dos sacrifieios 
inais dólorosos que pórle ter lugar em um 
governo constitucional, mas que a segurança do· 
estado póde reclamar nos. casos de rehellião, 
ou de invasll.o dé inimigos. Avaliar estas cir
cumstancias com discernimento e circum
specção, decretar sómente aquellas medidas que 
forem. absolutamente necessarias para con
seguir-se o fim de restabelecer e consolidar a 
liberdade, que, afugentada pela anarchia, póde 
ter desapparecido em algum ponto do imperio, _ 
eis-aqui, senhores, o que em vet·dadc cumpre 
fazer. Não vos é desconhecido o ·estado cala
mitoso da-provincia de S. Pedro do Rio Grande 
do Sul. Uma fucção ousada e turbulenta tem 
nella levantado o estandarte da rebellião. 

cc O governo não duvidou a principio offe
rece,: uma amnistia, que sem duvida produzi o 
·o resultado de reunir ao partido da legalidade 
· muitos cidadMs, que, illudidos, tinh!lo concor
rido e enti-ado na sediçao de 20 de Setembro 

·: do anno proximo passado; mas esta medida 
ntlo bastou infelizmente para quo depuzesscm 
as · armas aquellcs que, por factos que nM 
ignorais, silo apontados como protectores da 
id6« de sepat·ar .. ll4jUClia bella provincia da 
communho.o hrazileirn. Elles permanecem 
ninda na rcbellino, e parecem caminhar ao seu 
firn. Cumpre oppôr-lhe, a par dos recursos 
do govemo, a !'orça, a energia de uma lei 
espccinl. 

cc A' visln, pois, · dos motivos que ficilo pon, 
dcrudos, cu lenho a honra, em virtude do 
mi. 68 da consliluiço.o, de llpL·esentar-vos a se
guinte proposiçllo: 

(e Art. l. º l~ictlo suspensus na província de 
S. Pedro· do Rio Grande do Sul, por espaço de 
um anno, contado da publicação da presente 
lei na dita província, os §§ 6°, 7º, 8º, 9º e 10 
do·art. 179 da constituição, para que o governo 
possa autorisar o presidente da refel"ida pro
víncia: 

« 1. º Para mandar prender sem culpa for
mada,- e poder conservar em prisão sem su
jeitar a processo, durante o dito espaço de um 
anno, os indiciados em qualquer dos crimes 
de resislencia, conspiraç,w, sedição, rebellill.o, 
insurreiçã.o e homicídio ; 

e< § 2. º Para fazer sahir para fóra da pro-
. vincia, e mesmo assignar lugar certo para resi
dencia áquelles dos indiciados nos referidos 
crimes, que a segurança publica exigir que se 
não conservem na dita provincia ; 

« § 3. º Pafo m11ud,1t· dar busca de dia ou 
de uoile em qualquer casa, nos casos do 
art. 189, §§ 2º, 4° e 5º do codigo do. processo 
criminal. 

« Art. 2.0 São declaradas illicitas -todas as 
associações secretas na província de S. _Pedro 
do Rio Grande do Sul, e as publicas, não sendo 
autorisadas pelo presideute da proyincia, e se• 
<lição todo o ajuntamento· armado em todo, ou 
em pat·te, que houver de mais de cinco pessoas 
contra as autoridades, seus agentes, e execuçao 
de seus actos legaes, e qualquer comrnandanlc 
de força poderá dissolvei-o pelo uso das armas, 
se os seus fautores não se dispersarem á pri
meira intimação qne elle lhes fizer. 

" Art. 3.º Os ofliciaes do exercito de primeira 
e segunda linha, e os da armada, que, sendo 
chamados pelo presidente da provincia, não se· 
reunirem ás forças da legalidade no prazo que 
ulle lhes assignar, além de outras penas em 
que poss!lo incorrer, perderáél as suas patentes, 
e todos os vencimentos que, por qualquer titulo 
que seja, receberem da fazenda publica. 

« Art. 4.º Os guardas nacionaes, que forem 
chamados ao serviço, e deixarem de compa
recer no tempn que lhes fôr determinado, sem 
terem obtido escusa, ficaráõ sujeitos ao recru, 
lamento para set·virem como obrigados nos 
corpos de primeira linha. 

" Art. 5." O governo é autorisado a dispender 
até duzentos e cincoenta contos de réis, para 
mandar quanto antes estacionar na dita pro
vincia um destacamento de guardas nacionaes, 
,que n!lo e~eda a seiscentas praças. 

cc·Palacio do Rio de Janeiro, em o 1° de Junho 
de 1836,-Antonio Paulino Limpo de '.Abi·eu, >> 

« Augustos e digníssimos senhol'CS rcpresen· 
· lantes da nação. 

« O processo que, nu fórma dn_lei de 18 de 
Agosto de 1831, deve preceder a dosignnção dos 
gmmlas nacionaes que têm de formar corpos 
destacados, tornar~ quasi sempre illusoria, ou 
inulil uma medida, que a mesma lei suppõe 
reclamada por circumatancias graves e ur
gentes. Além de ser quasi interminavel este 
ptocesso, o qual. depe11de do concurso de um 
conselho de qualificação, .de um jury de revista, 
e de um conselho de ex:;une, accresce ser quasi 
estranho á coroposivilo desta:; tres entidades o 
governo, a qúem. aliás pertence prover a defeza e 
segurança do estado. Facil· ~ comprehender que 
uma medida desta natureza deve ser executada 
com presteza, e que o governo a quem se impúe 
uma obrigação de tanla importancia e respollsa
fü!idade, deve ser investido dós meios •neces
sarios parn preenchei-a. Para conseguir estes 
fins, eu lenho a honra, em virtude do art. 53 da· 
constituiçao, de aprésentar-vos a seguinte pro
posta : 

« A?t. 1.0 Na formaç!'ll> de corpos destacados 
da guarda nacional, con1petiró. a designuçll.o 
das pessoas que esliverelll nas circumstancias 
de compól-os, confot·me a classifi(lução esta
belecida no art. 121 da lei de 18 de Agosto 
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de 1831, bem CQmo o julgamento da c~pacidade 
e aptidtio para ·este ser~iço, a um conselho 
que se creará em cada batalhão, nomeado- pelo 
governo na côrte e pelos presidentes nas prn
vincias, o qual será composto do com mandante 
do respectivo batalhão, como presidente, de 
nm cirurgião-mór, ou cirurgiil.O·ajudante e de 
urn official de 1ª linha, ou, onde nilo ohouver, 

. de um official da guarda nacional. Das decisões 
deste conselho n:.to haverá recurso senão para o 
governo na côrte e para os presidentes nas 
províncias. · · 

« A rt. 2.0 Os conselhos, findos os seus tra
balhos, rémelteráõ ao governo na côrte, e aos 
prc>sident.es nas provincias relações nominaes 
e explicadas dos guardas nacionaes, qne forem 
designados e julgados com capacidade, e aptidilo 
para o serviço de destacamentos e á vista 
dellas, o governo, e os presidentes farão a es
colha dos que deveraõ fazer parte do desta
.camento, conf<>rme o numero de praças, de 
que elles tiverem de com pôr-se. 

« Art. 3.º Os juízes de paz s!lo obrigados a 
dllr aos conselhos todos os esclarecimentos que 
lhes forem pedidos, e mesmo a comparecerem 
perante elles pessoalmente, se ·isto fôr ne
ccssario, em cujo caso teri\o assento imme
diatamente á direita do presidente. 

<< Art. 4.º Os guardas nacionaes que, sendo 
designados~a.re fo.rmarem parte de um corpo 
destacado, deixarem de comparecer para este 
sei·viço no tempo que lhes fôr determinaria, fi. 
cará9 s11jeitos 110 recrutnrncnto pura servirem 
como obrigados. 

<< Art. 5:" N íl orgnn isnçno dos corpos dcs
tncndos, os o!Ticincs inferior·es e cabns sel'no, 
d'entre os g11nrdns nncionucs, nomeados pelos 
cammnndnnles dos hnlnlhões, sendo os dus 
companhias sob proposta elo respectivo cnpitno. 
TodoR os ol'ficines sel'l\O nomeados [J<.da governo, 
qne os poderá tirar dns guardas nacionaes, ou 
do exercito t1e linha. 

<< Palacio do Rio de ,Janeiro, em o lº de Junho 
de 1836.-A,?tionio Paulino Limpo de Abren.» 

Concluida a leitu1;n, o Sr. ministro da jllstiça 
retira-se com as mesmas formalidades com que 
enlrou. As propost.as são remettidas, a· primeira 
á commissão de justiça criminal, e a segunda á 
commiss!lo de marir!ha e guerra. 

Continua a discuss!lo sobre o adiamento da 
resoluçll.o que· approva interinamente os esta
tutos da faculdade de medicina àa Bahia, e 
depois de discutido o adiamento, posto a votos 
nllo passa ; em consequencia continua a dis
cussão da res.olução, que fica adiada por an· 
n unciar-se a chegada do Sr. ministro da ma
rinha; convidado a assistir á discnssno do pro
jecto de lei sob proposta do governo que fixa 
as forças de mar do anno fiuanceiro de 1837 
/l 1838. . .. 

Introduzido o ministro, o Sr. presidente propõe 
a questno de ordem se deve ser esta a primeira 
discussl\o ou. a segunda. 

O Sr. Rezende diz qne pôr em duvida se. o 
projec!o deve entrar agora em segunda dis
cussrto, é pôr.em duvida se o projecto é va11-
tajoso, quando a constitniç!lo por h,l o julgou, 
mandando fixar annualmentc as forças de· mar 
e terra. 

O Sr, Vasooncellos julga que póde regeitar o 
projccfo sem que pot' isso seu vota seja anti- -
constitucional ; e demais a pratica de dispensar 
d~s primeiras discussões os prajectos que a 
constituiçllD manda organisar não lhe parece 
mui razoavel, porque na primeira discussão Mo 
se traln só se· o projec!o 6 ulil, mas estabelece-se 
lambem exame de suas capitaes disposições e 
utilidade dessas disposições á sua hase e desen
volvimento ; um pro,iedo mal concebiuo, ainda 
qne, mandado organisar pela constituição, póde 
roubar muita tempo á camara e nunca cor-
respo(lder a seus desejos, · 

St1hmellida á votaçno a qucst1\o de ordem, 
a camara der.ide que o prnJecto entre em se· 
gu r.dn discL1ssno. 

Em comequcncia pnssa a discutir-se o ·se
guinte artigo primeiro : 

" As for,ias navaes ncti vns orrlinari11s do in1-
perio,. para o seryi\:o do nn,\O fiwrncciro qne 
hn de conct· tlo 1" de Julho de 1837 a 30 de 
Jnnho de lr\38, constnrftô itns emburcnçoe:s qne 
o govcl'na jnl~:11· inrlisµe•1snvcis, nl\o devendo 
eiu:edc<· o lnlal <lo s1ms 1·1•sprctivns ll'ipolnções 
n 1,800 pt'n{:ns de toclns ns classes. » · 

O Sr, Vasconoellos pede que se r1,leve nl-
11111nnN l'alt11s (!Ili ijOtl diRc111w.i, visto que vai 
f,1ll111• sohrn e~lc urtigo, para n rprn 111\0 se acha 
hahilitntlo, porque o Sr,, mi1<istro nno cumpl'io 
com o devei· qne a conslilui\,I\O lhe impi\z 
qnundo o ob1·ig11 u dm· informações para a ca• 
mnrn poder fixar ns ~orças n11v,1es ; •porqtianla 
lendo e relendo o relalorio dn marinha, nelle 
nn.o depara com illustrações preci~as para poder 
dar seu voto sobre este artigo. Parece-lhe que 
esse relatorio em clous pensament.os se póde 
traduzir-disciplina, e formação de dnas com
panhias de artil.haria; querendo o nobre mi
nistro quanto antes a disciplina além das dispo
sições estabelecidas, augrnento de soldo ~ ven
ci111entos. aos of!iciaes da armada e arlilhariH, 
concorrendo lambem para essa disciplina soltar 
o governa dessa pêa em que está na pro
moçaa dos officiaes. Declara que por agora não 
se fazendo carga de analy~ar todo o relatorio, 
talvez a faça quando' se ºdiscutir o orçamento da 
marinha ; no emlanto confessa que 11110 póde 
comprehender esse augmento de solda que 
propõe o nobre ministro, porque o nobre mi
nistro julga que, por os generos ter quadru
plicado de valor deve haver um augmento· 4e 
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,5q;~l~ nos vencimenios' dos offiêiâês da armada, qual tem sido a sorte das nossas forças rias pro~ 
fuàs·'qtiandó não- pass·e este-' augmenfo" deve-se vincias, que embarcaçaes s_e tein perdido, e por 
~ar··a-es~tis offü:iaés_ a gratificação addi<iional-de culpa de quem. · 
qu·e gozão os officiaes do -exercito ; na primeira O Sr. Salvador José :Maciel (ministi·o da ma• 
hypothese, pois, vinhão os segundos tenentes, rinha) declara que responderá ·ao Sr. deputado 
'p,or:exemplo, a ter mais 6$ por mez, na se-
gtinda mais 12$250. o nobre deputado declara sobre os ohjectos em que fallou, podendo o 
·nao fazer estas reflexaes para mostrar esses pe- mesmo Sr.-deputado lembraç-lhe alguns a c1ue 
qt:!~nos .descuidos da fragilidade humana, mas elle ministro se esqueça responder. 
:P11ra mostrar que não póde bem comprehender Não nega que poderia convir um relatorio, o· 
,como se casãq as administrações da marinha e mais desenvolvido e detalhado que possivel 
;g~1err~ ! o nobre ministro da marinha julga mui fosse ; que porém talvez, Stl fizesse um relatorio 
.?ó,nyeme_nté. -éssa gratificação addicional, o da com muito detalhe, fosse menos sujeito á ver· 
·guerra diz que não ; e esta co-nsideraçl\o bem dade, principalmente para uin ministro novo. 
~~s~ra. o que elle deputado por vezes tem dito, Pareceu-lhe que convinha adoptar a lei do anno 
,.que .. não · ha conferencias livres entre os nobres passado, e as razões para ella já têm sido pre· 
mi~isiros de estado. sentes á camara. 
:.:'pecJara precisar, para volnr sobre o artigo, Observa que as nossas forças navaes têm sido 
_:qti~:o Sr, ministro desenvolva o seu systeroa, decretadas conforme o nosso litoral, nosso 
$µa:.opinião governativa a este respeito. Sendo estado financeiro, e instrucç!lo de nossa offi
'il<>?~ os principaes fins da marinha, defender o cialidade. Quanto a um juizo fixo na marinha, 
pa_1z,'e proteger o commercio, nota que O Sr. que lembrou o Sr. deputado, diz que.já. seme
mm.1stro.nll.o fez carga de dc<!larar se O com- lhante idéa se propôz á camara por um m'embro 
.mercio prospera, nem onde deve empregar as della, entllO ministro, e á vista disto elle, mi
forças. nislro, sendo novo na administração, devia 
- _ Tambem observa que a rep11rtição da ma- abster-se de apresentar um projecto a respeito. 
rinha não se acha convenientemente montada. Julga q_ue não lhe cumpre diier nada sopre o 
-P~rece-lhe conveniente uma corporação que commerc10; e~te objec!o, persuade-se, que sendo 
!ileJa-o_ fiscal. ~esta administração' que obste a da compele?cm do mrn1stro das finanças, este 
:es.sas · versat,hdades, caprichos do governo a é que póde mformar ao S1·. deputado sobre o 
-e&11_-. ~- IIMHl@HQElOS--E!pfieD}CIPH e 11,~6 eeRIHii.- .;µ!ll.m.~nto qp comrpcrs:jo,_s\c. Rtisno1Jde ao Sr .• 
çtorias, etc. _ aeputado quando parece notm· contradicQllo 

-/-Depois de mais· algumas reflexões, diz que nel,le m_inisll·o, q_uanto ao .recrutamenl~ para 
sente que ne~~uma consideração pal'ece me- ar!Jlha~ia d~ _marmha e mm·rnh?gem, .e d11._ que 

·recer ao Sr. mm1stro a academia da marinha ha mmla d11lerençn entre a v10lcncm que se 
!.que ,nem diz como silo inslruidos os nosso~ faz a um ho_mem qne volta ele uma longa e 
-;offic1ae~ neste estabelecimento de jnstrucção. trabalhosa. v1agen?, q11e transpo1-tn os gcnero~ 
:,_J}eseJando saber lambem elle deputado como de nossa mduslrn1, etc., e ontro ffUO quas1 
nesta escola tinha procurado o governo con- sempre é vadio, qne nl\o tem cm que se oc· 
:êiliar a theol'ia com a pratica · sendo opinillo cnpe ; a violencia praticada contra o primeiro é 
-,~elle depUtado qné a não ser' muito instruído muito maior qne qnantb ao segnndo. 
:o ~rpo d~ armada, vem a ser mais pesado que 1:\ respe1\o da fot·maçllo de ai·tilhcil'Os ma~i-
:ut1l ac;i pa1z. · nhe1ros, diz que por ora propõe· um cnso10, 
'.;/,Tambem deseja qne o Sr. ministro lhe porque uma cousa nova nao se póde pôr de re
_faç'.1 comprehender o que escreveu no relatorio p~rrte no pé em qt1e deve ficar: deve ir progres
:~o'6re o corpo de artilheiros : parece-lhe que só s1v~m~nte, e vir a supprir algumas veres esses 
'_~;·França tem um corpo tal que se possa. com- arlllhe1r~s a gr~nde par!c da marinhagem. 
\Pª1,':l.r com esse de que falla o Sr. ministro. De- Quanto a. academia de marmha, lembra que os 
:,1na1s perguntará ao nobre ministro, que Julga· alumnos deli a, com estudQs taó trabalhosos, 
,9_ue estando completo o corpo de artilharia s9.o como sejao os do 2º anno, etc., não podem ter 
-escutadas essas violenciag que tanto mal f~zem os estudos praticos necess'arios; obtém na aca-
ao commercio, no recrutamento da mari- demia muita theoria e pouca pratica. 
nhage!Il, ~e no recrutamento para esse corpo O Sr. Va.sconcellos diz que o Sr. ministro pa-
de ª!blhe1ros n_n.o haverá nenhuma viol<;mcia. rece não entender bem o que elle, . deputado, 

Fmalmente declara que a não ?bter rnfor- expendêra, porque elle, deputado, vendo que 
mações, nllo póde votai' sobre o arbgo, contra o a constituição incumbia á eamara fixar as 
qual pelo seguro ~a _de vo.tar, porque n9.o apre· f~rças sobre informações do governo, não póde 
sento11 o S~. m1mstro rnformaç~es. que pu- dizer aos seus constituintes que fixára as forças 
dessem servir de,base sobre esta md1spensavel de mar sob taes informações po1·que não j11lga 
fixação,. nem mesm~ fez uma exposição dos se~ informação necessaria ~ pharol de. Cabo 

_ !1COntec1meritos que bverll.o lugar entre.ª sessão Frio, por exemplo, ter fràca luz, ele. 
do anno passado e a do corrente anno_; não vê Quanto á opinião .delle, depute.do, sobre a 



Câmara dos Deputados - Impresso em 08/01/2015 14:34 - Página 9 de 9

SESSÃO EM l DE JUNHO DE 18'3}3 125 
conveniencia de se estabelecer um corpo que 
conserve as trndicções, os fructo-s da experiencia, 
afim de illustt·m· ao governo, e tiral-o dessas 
contrndicções que se noU:lo nos actos da re
partição ela marinlia : tem de observar que não 
póde acceder á opinião do Sr. ministro, qt)e se 
abstém de fazer uma proposta neste sentido, 
por já ter-se apresentado uma· semelhante; o 
que elle deputado julga, é que o SL'. ministro 
eleve apresentar o seu systcma desenvolvido, 
sustentai-o, etc. 

O illuslre deputado, continuando, diz 
que não é bastante razão para o Sr, ministro 
não apresentar o seu relat.orio detalhado, 
o pouco tempo que está na repartição, 
porque julga que quem se encarrega do poder 
tem já estudado o estado do · paiz, tem feito 
todos os calculos possiveis para realisar suas 
idéas. Nota mais que, além do Sr. ministro 
nada dizer sobre a academia da marinha, 
tambem não éxpôz nada sobre as mattas, das 
quaes até aqui havia nrn conservador, mas que 
hoje nada ha, Observa mais que um ministro tão 
probo, tão integro, como o actual m inislro da mn· 
rinha, não se lernbrára ainda de apre~enlar um 
inventario dos arsenaes, o que traz o incon
veniente de se não poder bem votar as consi
gnações pcctm.iarias que o governo prncisar parn 
este ramo de despeza. Julga pois qne por este 
modo não póde a adminislraçilo marchar em 

·a1Jcri!M:los interesses ·e nt:ctlffl;itlãàês do· paiz, n[õ· 
havendo fiscalisaçrw n'um ramo de dcspcza que 
absorve tantos milhões, porque o Sr. ministro 
nno apresenta um balanço do estado dos ar
·senaes, 

Observa mais que o Sl'. ministro parece querer 
que as cousas marchem ·como no tempo de 
seus antecessores ; mas elle deputado declara 
que neste objecto quer progresso, e muito de
testa o estafo quo. Declara reservar-se para a 
discussão do orçamento da marinha, que exa
minará parcella por parcella, esperando então 
convencer o Sr. ministro que outra marcha po
deria ter seguido, 

O Sr. Figueira de Mello n'um longo dis
curso, censura alguns actos da administmç1.\o 
da marinha, entre outros. o ele se mandar uma 
embarcaç11o ·de guerra á Europa ; e deseja que 
o Sr. ministro diga a necessidade que para 
isto havia, quando se_ precisM de embarcações 
para o Pará e Rio Grande. 

· Concorda com o Sr. Vaseoncellos, que o Sr. 
ministro nao deu informações necessarias ; e 
quanto á informaçno sobre o progresso do 
nosso commercio, para sobre ella fixar-se as 
forças navaes, julga que o Sr. ministro devia 
dizer o numero de cmbareaçõcs quo pum este 
fim deve· empregar-se. 

Lê-se a seguinte emenda elo Sr. Vusconccllos: 
« Suppr(ma-se a palavra ordinarias. » 

E' ·r.poiadl!, 

O Sr. Torres, no caso de que passe a emenda 
do Sr. Vasconcellos, deseja Qllé em lugar de 
1,800 praças se diga 2,000 praças. Entende'que 
nflo podemos ter hoje grandes_ receios de . quê 
estaremos daqui ha dous annos em circum
stancias mais extraordinarias do qne as de hoje; 
e se o Sr. ministro jnlga, á vista do estado 
actual do paiz, que baslã.o 1,800 praças ·.no 
anno de 1837 a 1838, ··elle deputado quer 
dar-lhe mais força, tendo de votar então contra 
o ar!. l)º, porque entende que as clrcums!ancfas, 
extraordinarias em que nos poderemos achar 
daqui u dous annos podem ser previstos de~de. 
já, porque essas circn rnstancias sao pouco mais 
ou menos as em que nos achamos, hoje. Ped!l .. 
pois que a sua emenda, que offerece como suli~. 
emenda do Sr. Vasconcellos, se ponha á, vo-' 
taç.ão no caso que esta passe. 

Manda á mesa, e é apoiada a seguinte 
emenda: 

,, No caso que passe a emenda do Sr. Vas
·conéellos, diga-se 2,000 em· vez ele 1,800 .-,,--
Rodriguas Tor1·e8. " · 

O Sr. Salvador José Maciel (ministro da ma
rinha) diz que é de esperar que a ordem 
ha de em breve ser restabelecida nas 
duas províncias onde se acha alterada ; 
1pa2 .we nll.Q. ~ _póde ter uma inti,ira se~ 
g11r:1nça de que taes acontecimentos n!lo 
appnn·ção, e que então em circumstancias 
extraordinarias duas mil praças é pequena 
força, 

Quanto á censura feita pelo Sr. Figueira 
. de l\lello por causa da embarcação que foi pará 
a Europa, diz que fôra para instrncção de nossa 
officialidade, o que não podi!lo conseguir nos 
v~sos que se destinno ao Pará e Rio Grande do 
Sul. . · 

Conclue declarnnclo que o arti~o como 
está póde passar, e oxalá que a hypothose qué' 
elle figura se verifique não apparecenclo. essas 
circurnstancias ext.raordinarias; comtudo ob
serva, que quando mesmo não appareçao no 
interior, nllo podemos estar seguros, quanto ar,. 
exterior, podendo haver duvida com alguma 
nação, da qual lrnja alguma ruptura, caso . erú" 
que convém nlio abandonar o . nosso com~ 
rnercio. 

Havendo dado a hora, o Sr. presidente 'âe: 
clara adiada a di~cussllo, que continuará na: 
sessão seguinte {Is 11 horas, e levanta a presente 
pelas duas horas da tarde. · 
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!§essã·o eim .3 de .'!Junho 

PRESIDEl(C!A, DO SR. ARAUJO LBfA 

SmmAmo. -'-Expediente. - Ordem do , dia. -
Fi,'Vgção daB fm·ças de mar. 

A's rlei horas feita a ch:uirnd;, depois de es
tarem em nu mero legal os Srs. deputados, d(1-
clara-se aherta a sessão; e lida a acta da 
ântecedente, é approl'ada. 

Fal!D.o com causa participada os Srs. Vital, 
Pol)tes, Barbosa Cordeiro, l:l'Iello, Fet·reira 
frança, Duarte Silva e Ernesto; e sem ella os 
Srs. Albuquerque_- Cavalcanti, Fontes e Tobias. 

EXPEDIENTE 

O SR. 1º • SllCRETAnro, danrlo conta do ex
. pediente, lê um officio do ministro da fazenda 
, reirlettendo · papeis ácerca do dizimo elas sen'. 

tenças proferidas pelos juízes de direito. - A' 
commisslio de orçamento. 

Outro do mesmo ministro, remel!ento unm 
representação ácel'Ca do extravio da meia sisa 
dos escravos ladinos,-Vai á mesma commissno. 

Um: requerimento dos ol1iciaes e mais em
pregados de tod,1s as secretarias de estado sobre 
as suas grntificações.-Vai á mesma commis,ão. 

Outro de Felicinno ela Silva Tavares.-Vai á 
commissao de pensões·. 
· Approva-se o seguinte requerimento do Sr. 
Parnnhns: 

" Requeiro se peça ao governo~· p;l~ ·~;fnfs: 
terio da guerra, o segninte - lº, 11111a relação 
11oi:11ina/ dos olficiaes dos corpos de cavallaria, 
artilharia, e cnçadores, que tôm II sua parada 

, na provinci11 do Rio Grande de S. Pedro do 
Snl. 2º, q~iaes e quantos desses officines (pelos 
seus respectivos corpos), se ad1no nas /lleiras cios 
rebeldes, assim como lambem quantos, e qLrnes 
os que .sustentno a causa da legalidade. 

"Paço ria camnra dos depLllndas, 3 de 
Junho de 1836.-Paranlw.i. " 

Approva-se este outro do Sr. HcnrirJ11és 
de Rezende: 

"Requeiro qi.1e se enviem á commissílo 
rle. marinha e guerra o decreto documen
tos,.~ papeis relativos a Emili;no Felippe 

. Bemcw l\'Io~durucu, para que ella interponha 
,com urgenc1a· o seu parecer a respeito da leaali
dad e de tal decreto, e mesmo da consult; do 
supremo conselho militar, que lhe é relativa 
-Henriques de Rezenrle. " · 

Julgado objecto de deliberação vai a imprimir 
o seg_uintll projecto de resolução do Sr. Gonçalves 
M~rtrns, marcando algumas attribuições ao 

.tnbunal supre~o de justiça : 
"A assembléa geral legislativa resolve: 
";Art. 1.º As· duvidas, e omissões que forem 

,~,?virtdas ao supremo tribunal de jnstiça, em 
v_-1.~tude do art. 53 do codigo do pl'Ocesso cri
minal, serl\o pelo mesmo lrillltnal examinadas 
~,q_u~ls,obre ellas tomará uma decisao. ' 

" Art. 2.º Se a decisão fôr no sentido, de que 
taes rluvidas, ou omissões indicadas, n1!.o pro
cedem, e que a lei púàe ser entendida e exe
cutada se_m algum inconveniente, se lavrará 
neste sentido um termo, em livro proprio, 
assig,1ndo por todos, e no qual com clareza 8 
precisM, a intelligencia do tribnnal seja mo
tivach: 

« Art. 3.º Ser/lo rernctlidas cópias· rios termos 
de qne falia o artigo antecedente, para a as
sembléa geral, por intermedio do govEirno, par.i 
o mesmo go;•Erno, e para o tribunal ou autori
dade que fez a cons11lta. 

« Art. 4.º O governo fará pnblica"r succinta
mente semelhantes decisões, com ;is quaes se 
cnn fnrm:.,ráõ todas as autoridades, emquanto não 
forem cassadas ou revogadas por actos legis· 
lati vos. 

« 1\rt . . 5.º Se as decisões-de (JllP. fal)a o ar!. lº 
forem no sentido de que é necessnrio um acto 
legislativo, ou se na marcha .dos jn lgamentos 
do mesmo tribunal, esta necessidade fôr re
conhecida, se fará termo, que será rernettido ao 
poder legislativo, no qual se1·ão motiv"-'.das as 
dnviclas ot1 falias, e indicadas as medidfls legis
lativas que o tribunal jnlgar ner,essarias. 

"Art. Rº. O dispo~to nesta lei ser/\ appli
c:wel igualmente ·a quacsquer • dnvidas que 
forem levadas ao tribunal, a respeito do codigo 

· criminal e ele lei~ de igual natureza. 
cc A;:t ... 7.0 F.icno sem vigor as leis em con-

trario. · 
« Sala das sessões, '2 de fonho de 1836.

Gnnçalve;i J1fartin8. " 
Vni a imprimir com mgencia a resoluç!lo 

:rnncxa ao SP.f(ninle parecer : 
"A eommissno rle ju~tiça criminal em ob

sPrvancia do vencido por esta camara, sobre 
nm rrqncrinwnto do Sr. deputado Vnsconcellos, 
principia a oíforectlr ú sua discussno projectos 
espP.ciaes sobre os div~rsos pontos do codigo 
do processo, qne j11 lga pr,icisarem de uina mais 
prompta reforma, principinnrlo pelo que diz 
respeito á formaç!IO dn cnlpa, por lhe parecer o· 
ohjecto piais essencial para a boa adrninis
.trnç!lo da-justiça, e puniçao dos criminosos; e 
por esta occasião anima-se a prc,pôr· a esta au
gusta camara, para q11e faça- reunir em um sú 
acto legislativo as resoluções, que passarem 
sobre este ohjecto, formando cada uma um 
capitulo, nfim de que seja remettido ao senado, 
que desta sorte se habilitará a formar um juizo 
claro sobre o qne se lhe manda, altenta a 
ligação intima das materias, e principia desde 
já a olforecer a seguinte resoluçtto : 
·" A assembléa geral legislativa resolve : 
« Art. 1 °. O processo da formaç!l.o da culpa 

continua pela maneira estabelecida no codigo 
do processo criminal, com as segnintes al-
terações: ' 
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« A1·t. 2°. 6 juizo dE; direito é privalivo par"t{ 

. a. f?rrnaç::to da culpa nos crimes de responsa
bilidade d-os empregados publícos não privi, 
legiados, com recurso parn a relaç!lo .. 

« Art. 3º. Quando na formação da culpa, em 
crimes de qualquer qualidade, o juiz entender 
que é indiciado criminoso algum dos privi
legiados, remetterá o processo sem pron une ia 
_para o juiz. competente, deixando o traslado 
quando houverem outros co-réos. 

"Art. 4º. O juiz municipal é privativo para 
formar cuJ.pa até a pronuncia exclusivamente 
aos juízes de direito, em lodos os crimes, qu~ 
n!lo forem de responsabilidade," remettendo o 
processo para a relação parn pronunciar, quando 
ci julgu_e con venienle. 

·(( Art. 5°. Nos crimes de responsabilidade, o 
promotor ou a parte, nos termos onde n!l.o 
residir a relação, po<l~rá dirigir ao juiz mu
nicipal sua queixa, ou denm.icia contra o juiz 

, de direito, submini,;trando-lhe os documentos 
e 'provas, que fundamentem a accusaçao. Ó 
juiz municipal requisitará por escriplo .a res
posta do accusado, e com: a mesma,,on sem · ella, sendo-lhe recusada, ou demornda por 
roais de 15 dias, remetter.i o p l'Ocesso pare\ a 
relaç!l.o, para proseguir lios termos da lei. 

« Art. 6°. Nos casos dos dous ;irtigos ante
ce~entes, o.Juiz ,;l.e .. dit.,ito HUo é ohr~.,..u,. comparecer pernnlc o juiz municipal, potlc11do 
responder por escriplo o que entemler a bem 
de sua defeza, para o que o juiz municipal lhe 
mandará_ copia do processo. · 

" Art. 7º. A i;elaçno, recebido o processo, 
precedendo ás diligencias que en tend cr conve
nientes, absolverá ou pront1nciarii o accurndo 
dando neste ultimo caso parte ao governo, par,: 
ser suspenso o prornrnciado, e fará dnr ao pro
cesso o competente an,.lamento, 

« Art. 8º. Nos crimes designados no art. 7 4 
dp codigo do processo' cdminul, e em todos 
aquelles, em que tiver parte a justiça, formará 
culpa o juiz municipal, compelindo o recurso 
de suas decisões para o juiz de direito. 

." Art. 12, Os cot·pos de deliclo naquellcs crimes que dcixão vestígios, e que· podem ser 
occult:.nnente examinados, · serrto feitos pelo 
respectivo juiz de paz, e mandadÓs ímmedia
tai:nente para o juiz formador ela culpa, nos crimes em que tem parte a justiça ; ou- en-'··, 
tregties á parte, quando meramente particu- ·. 
lares. Daquelles o juiz de paz consr.rvará copia; 
e destes bastará (!Ue .conserve um extracto, 
para o que terá livros pl'ivativos rubricados pelo jt1iz de direito. 

" Art. 13. Nos crirnes, que não deixã.o ·vesti
~io:, o juiz formador da culpa fará- o corpo · de 
aehclo, prestando o juiz de paz do distrícto ex· 
officio, ou á requisição sua, lodos os esclureci
mentos ele que precisar. O mesmo juiz, nos ... 

· cas?s <lo at;t: 8º, poderá reformar o corpo de . del1cto do JLllZ de paz, quando duvide de sua · 
. sufficiencia, ou exactidão, ficando sempre aquelles nos autos_ 

<( Art. 14, Com o corpo de delicto o juiz de~ 
p,1z deverá rcmetler todos os esclarecimentos, 
e objectos que provarem o facto, ou concor
rerem para a descoberta tlo delinquente, e este 
mesmo quando achado cm flagrante, ou noto
riamente conhecido, Oll quando veherncntc
mente suspeito nos crimes inafiançaveis. Na 
remessa scrii incluitlo o rol daqnellas teste
munlrns, que lhe earecer que devem Faber do 
i'ado, e até mesmo f'uzel-as conduzir debuixo de 
cnslodia, quando uno forem bastante conhe
cidos, e houverem suspeitas de que se queid\o 
evadir para uno deporem. 

" Art. 15. Na fonnaçllo da culpa fará as vezes de fJl'Omolo1•, unde o 11:10 houver, o es· 
cri vao tio prncesso, 

" At·l. 16. Haved1 sómente promotores nos lugares da rcuniflo do tribunal do jw·y, os qu:.ies 
serno dn norneaç.ão do governo. No município 
da cô~te o governo lhes arbitrnn't um ordenado, orgamsando uma tabell:1 parn a cobrança de 
seus emolumentos, e subrncltendo tudo ú appro
vaçtto da-assembléa geral. 

« ArL 9". Nos crimes múamente particu-. 
lares, o juiz de paz continua a ser compelente 
para formar a culpa, com o recurso do artigo 
antecedente, 

« Art. 10. O juiz -de direito poderá proceder 
ás diligencias, que entender convenientes oara 

« Art. 17. O juiz municipal, que será da 
nomeação elo governo, podendo haver mais de 
um nos municípios: de múita população, será 
na côrte tirado cl'entre os bachareis fornrndos, 
e terá Hl11 modico ordenado. Dos juízes muni
cipacs, e dos promotores, que foretn bachareis 
formados, serão til'ados os j1Jizcs de direito, 
segundo os annos de serviço. Taes empregados 
porém pod~m ser dcmittidos pelo governo_ po1· 
causa moll va<la. . · 

decidh· semelhantes recursos. • 
" Art. 11. Pãra a prisão do criminoso, e des

coberta dos objeclos do crime, ou CJLle attestem 
sua existencia, os juízes poderilõ dar buscas 
nos lugares suspeitos, precedendo ordem por 
escripto, assignada por elles, sendo respon
saveis pelo abuso qne commc!terem, facilitando 
ligeiramente taes diligencias pel::is casas dos 
cidadãos, sern il1dicios, ou prnbabiiidade de seu 
bom exilo. 

" Art. 18. Os jnizes de direita mandaráõ vir 
á sua presença todos os processos organisados 
pelos juizes municipaes, cm que não lenha 
havido pronuncia, nem intêrposiç!\o de recurso·-; 
ou aq11elles .de ,q,iu suspeitarem prcvt1ricaç~o 
para os exaniinar; e repar:1ráü · algun1a ii,j:,is.
!iça, quando a haJa, responsabilisando ,' óii pre•. 
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varicadores, se. existirem. Esta jusrisdicçao 
. será exercida uma vez cada anno, para o que 
correrác:l todos os termos de sua jurisdicção ; 

. ·.:\~}<:;_.·,·:":~\\\ <<<:. /i .. _:_: .. :-,_···:·:.:: ·:"":_:•:;~· .. • . ... •. '.:..-
marinha' não têni: mudado· des~e então.para mi,; 
que nesses télilpo~ 'apparecêrão idéas de uma 
restauração do duque de Bragança; que appa· 
recârll.o igualmente as ·noticiàs · d.e um a re0 . 

voluçao no Pará, a qual ainda nllo_ está finda;. 
que accresceu a isto a rebellião do R,io Grande 
do Snl, e pareceu entll.o á commiss11o; qu~, sêrn 
dependencia das informações. do Sr. ministro,. 
podia fixar as forças, como com ef!'eito fixou. 
para o estado actual do Brazil. . · 

· nos termos porém da _reunião do jury o repe
tiráo todas as. vezes que a ella forem presidir. 

« · Art. 19. FfoãO revogadas, etc. 
-.. . «·Sala das sessões da camara dos depu

:{fados, em 3 de JunhQ de 1836.-Gonpal-ves 
:>'?-"'_Martins. - Femandes '.lbrres .. - Cerquefra 
,:Leite.» -

ORDEM DO DIA 

Continua á discussão adiada na sessão ante
rior sobt·e a resoluçao que approva interina· 
mente os estatutos da escola de medicina da 
Bahia-; 

.. .- E' apoiada uma emenda do Sr. Paula Araujo, 
i::2que diz : supprima-se a palavra interina- • 

'· 11iente, etc. - · 
· O Sr. Faim discorre sobre os estatutos da es
cola de medicina, e é de opinião que elles 
devem ir a uma commissao para lhe eliminar 
algumas das anomalias que alli se encontrão; 
que deve portanto o projecto ir á commissão de 
justiça civil; ou desde já mandarem-se á mesa 
algumas emendas, que liguem alguns dos refe
ridos artigos dos estatutos, porque elles taes e 
quaes nao podelll passár. 

· ConcJije o ilh.1fitre llepl!trio, depois de muitas 
observações, que o projecto vá á commissll.o de 
justiça civil. 

Suspende-se a discussão desta resolução em 
consequencia de se annunciar a chegada do 
Sr. ministro da. marinha, o qual, sendo intro• 
du1.ido com us forma_lidadcs do cstylo, occnpa o 
compelente lugar.· · 

Continua a discussno da lei sobre a fixn~1110 
de forças de mnr pura o nnno financeiro de 
de 1837 a 183,'l, e emendas npoiadns nn nn· 
terior sessll.o. 

1~' apoiada uma emenda do !;r, Vasconr.cllos, 
para que os olliciaes da armacln e dn arlilharia 
de marinha, tenhao mais meio soldo, nlóm do 
que ora percebem de suns 1·especlivas patentes, 
quer emb~rcados, quer desembarcados, etc. 
. O Sr. Francisco dq Rego enceta a discussão, 

dizendo que a oppos1ção toda que se tem feito · 
· ac;, projecto se ha fundado em que o relatorio 
d.ó Sr. liilnistro da marinha é bastante escasso 

, .. ~ ·não 'd.eu· as informações necessarias parn s~ 
.'j>óder formar uma idéa jusla; que nesta parte 

;.::_p9is concorda com o illustre deputado que faz n 
'.·11pposiç11.o; porque o relatorio do Sr. ministro 
:. da· marinha foi o mais escasso possível ; mas a 
. éomiiii~sl!o de xµarinha e guerra não se levando 

\~jj_as razões do relatorio, ponderou sobre aquellas 
_· que, s_e _apresentárão nas discussões dos annos 
.;-anteriores; que as razões portanto que se pro
·~uzi~llo entao para se augmenlar a força de 

O illustre orador produz outras razões em 
abono do primeiro artigo do projecto, mos· 
trando a necessidade de ainda se continuar a 
decretar forças. para o estado ordinario, e cir-· 
cumslancias extraordinarias. . . 

Diz que o nosso exercito até ao presente nada_ 
tem feito sobre as actuaes circumstancias ; e 
segundo um rnappa que vira, anda, ao todo · 
apenas por trcs mil e tantos homens: que a_ 
primeira força que combatera no Pará, fôra a 
da marinha, e que pareceu á commissão não 
dever reduzil-a; que o Sr. ministro nada apl;e· 
sentou que guiasse a commissão, e .esta foi le· 
vada tno sómente J?elas ponderações que acaba 
expôr; •que, segundo as noticias, eeta manhll 
re~ebidas, lugar havia a algumas suspeitas ; que 
lêu em um diario que havia sabido da lngla· 
terra uma esquadra para coadjuvar as forçàS 
b1·azilciras no Pará ; mas que o Sr. ministro 
nada nos dá a este respeito ; que estas forças 
inglezas nllo 'SÓ se apresenlárllo nt!' Pllfá, coino 
romperão o nosso bloqueio·, e forao communicar 
com o governo intruso: que portanto as mil e 
oilocen las praças parn o estado ordinario, nl(o 
é f01·ça excessiva. 

Mostra a necessidade de•se conservar uma 
forçn de marinha para obstar ao trafico de es· 
crnvalura, que diz se tem feito; pois que quasi 
lodos os dias estno cnt.rnndo no Rio de Janeiro 
com o maior escandnlo do mundo, afl'icnnos 
novos, como mesmo nn sua provincia de Per· 
n11111hnco ; logo, demonstrada ostá a necessidade 
de hnvcr um crnicil'o, 

Conclue finnlmente o illuijtro depula~o, ele· 
clarnndo que confiará em q11e o Sr. ministro da. 
marinha, com quem ha Ires annas leve a honra 
de trabalhar na commissã.o ele marinha e 
guerra, de que elle era enlão membro, ha de 
sustentar os mesmos princípios que nesse 
tempo, e que 11110 os abandonará. 

O Sr, :S.Odrigues 'l'orres torna a sustentar a 
emenda do Sr. Vasconcellos, e a demonstrar 
que na.o se póde entender qne nós todos os 
annos teremos a necessidade de fixnr as forças 
ordinarias, e forças extraordinarias : que cir· 
cumstancias. haverão· qutl não seja possivel ao 
corpo legislativo calcular, quando essas força§ 
extraordinarias possão ser neccssarias. 

Depois de outras observações, conclue sus
tentando a S!La emenda, e approvando·a no casQ 
de passar a do Sr. Vasconcellos., 
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·? O . Sr. ·.Heíi"tioüét de l!.e~árid:ê"'mê>sfrâ:qu\l é pirita de rebellião grassava na villa de Cametá 

·. uma violação .. d~ constituiç!lo 1dntro.ducçã·o de que até hoje muito tem concorrido a que a Ie-
·rorças estrangeiras no paiz; sem licença da as- galidade alcance algum triumpbo . 
. sembléa geràl, .é por isso deseja-que o Sr. mi-- O Sr, V'a.sconcellos manifesta sua admiração 
nistro o info_rme. a tal respeito. ouvindo o illustre relator da commissão apoiar 

. . Est,;.ariha ,que nas circumstancias actuaes se a idéa do Sr. ministro, quando não desconhece, 
·mand!\Sse p_ai:a a-Europa uma corveta com 15 que·o SL'. ministro nada relata noseurel-atorio, 
officiács de marinha, só pará apreuderem e que na opi 11ião delle. deputado apenas commú;;::;, 

·· adqufrirem instrucçao sobre a navegação, como nica que O pharol de Cabo Fl'io dá mui escà. ssà.J..:'. 
se disse. J 1 d • . Conélue oppondo-se a todas as emendas que uz ; amentan o por isso elle deputado que da,:·: 

Inglaterra n!lo nos venha senllo vidros es0 ·": 

se acbão sobre a· mesa, e vota pefo primeiro ar- pessos, que nos dao ui.o escass)l luz. NM sabe pois 
tigo do projecto. · · · como o illustre relator da commissão defende o 

·.O Sr, Salva.dor Maciel ( ministro da ma- projecto convertido da proposta do governo, 
'l'Íitha) declara let· recebiqo officios do com- quando a constituição manda fixar as forças de 

,.mandante- militar do Pará, em que lhe par- mar sob informações qu1: a commissãO n\lO 
~tjcipaJe_r chegado alli urna fragata e dous brigues teve. Demais, de accordo com n que disse.o 
inglezes; e.que está pers11adido que semelhante nobre ministro, que o seu relatorio não é mui 
força não foi requisitada pelo governo ; que detalhado, julga elle deputado que melhor fôra 
veio ao Pará para proteger os inglezes ; pois regeitar o projecto para o Sr. ministro apre•·· 

. _ _pqui mesmo no Rio <le Janeiro ternos uma es· sentar um relatorio na fórma da constituiçno, _ 
· ·quaqra ingleia para tao sómente proteger os Julga• que a mài·cha da administração não 

subditos britannicos : que as nossas forças bas- póde salisfazer as necessidades do paiz; porque 
tantes no Pará não são pequenas ; que quandc as faltas essenciaes que sente a marinha, julga 
elle ministro entrou 110 ministerio cstavão dadas O nobre ministro supprir urna vez augmentada 

· todas ·as· providencias pat·a haver forças exis- a pndrinhagem do governo; isto é, augmento de · 
tentes no Pará, e até de sobejo ; que as mesmas vencimentos dos officiaes, e. soltar llma das pe
temos nós no Rio Grande do Sul, onde temos quenas pêas que prende O arl5itrio do governo ; 
fo1·ças já ·mui sufficientes. com essas duas providencias julga que não terá 

Mostra que nesta guer1·a é mais n~essariq,.o O nobre lll'inislro a gloria de arl'ãíicar o tridebte 
uso das embarcações "pequenas; e que o go· de Neptuno á Grã-Bretanhti. 
verno. se vio forçado a.comprar umà dess:1s · -
embarcações,· a unica que achou em estado de Todavia vendo a propensão da camara em 
comprar. Demonstra que os officiacs que forão approvar o artigo, apeznr da falta de fofor
na corvetii nllo fazem fatta ao serviço, porque mações, olTerecerá elle deputado a sua emenda 
ainda ha. bastantes ·pLwa empregar; que final· que julga eminentemente ministerial, e contra 
mente a guerra do Pará não deve assustar, pois a qual admira-se ver o Sr. ministro; porque 
está pei·snadi<lo que ella scn'i terminada com supµrimindo do ai·tigo a palavra oi·dinariaa, o 
brevidade. governo · em circumatancias extraordinallias, 

Discorre sobre O artigo O ememlas, e sustenta c1uando a.salvaçllo da pal1·ia o reclnme, póde 
a opinião que 11 tal respeito c,uittÍL'a na anlol'ior elovm· a força a 111nis de tres mil praças, CDn· 
,sessllo, vocando a assembléa exlraOL·dinarinmen,lc para 

o· auxiliar cotn oa fundos neccssarios : entre
O Sr,, .Figa.eira. de Mello insi~tc na 0 Rinillo tanto observa que o nobt·c minislro, julgando o 

que em1ll10 nl\ sessllO antecedente; governo inhnbilitado n elevar a fo1•ça em cir-
0 Sr, Sea.ra. 1iedio a palllvra por ouvir ao cümstancias extraordinarias; no caso qne se 

Sr. ministro dizer, que julgava estar a termino.r supprima a palavra oi·dinarias, nllo seguirá a 
a guei·ra do Pará, quando elle deputado tem mesma doutrina, qt1anélo em circumstancias ex
contt·aria ,noticia, e pelo que ouve parece-lhe, traordinarins arJmistiou os rio-grandenses. 
que nunca o estado do Pará fci mais tcmivel. Além de que enl'lnde que se n·!lo póde fixar 

Consta-lhe que tres embarcações inglezas en· forças extraordinarías á vista do que disse o 
trárrto na capital, rompendo o bloqueio, que o Sr. ministro, que nno se podem prever cir-

. commandante desta divisão estrangeira foi ter cumstancias qne podem transtornar as previ~ 
com o · presidente intruso, recebeu-o a bordo dencias dos homens ; e por isso, fixa rido a ca~· 
com salvas, etc. mara as forças nas circumstancias ·em que está; 

Além desta cir.cumslancia de não pequena o paiz, guia-se por melhores ·dados, calcuJI,, 
monta, elle tem certeza por pessoa fidedigna, com mais probabilidade do·que se o Brazil \érâ." 
que a vil!a de St\nln.rém, a maior do Pará, !!e guerra em 1837 ou 1838, com a republica ·de 
tem rebelladô formalmente contra a nomeação Buenos-Ayres, França, Inglaterra, etc·. ; e. d~,· 
do ~r. Andréa ;_ julga necessario soltar a ver- mais para fixar-se forças extraordinarias misl!l'r° 
âade na cauiara, e por isso apresenta estas cir- é que o Sr. ministro declare quaes BIQ:-seua 
cumstanciaa accrescentand·o, que o mesmo es· 1·eceios extraordinarios, · · · 

·JQllfOI 17-
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. Depois de mais ;:,lgnmas refiexões em apoio 
de - sua emenda, o illustre deputado, fall:mdo 
da ida da corveta á Europa, diz que a infor
maçllo dada pelo Sr. m,inistro, de que essa cor
vet.a fôra á Europa para instrucção de nossa 
officialidade na arte nautica, e lambem para 
fazer· tremular nos mares da Europa a ban
deira brazileira, tranquillisa a elle deputado, 

·posto que uma tal medida na.o mereça a sua ap
. provaçilo; tranquillisa-o porque informúrllo-n'o 

de que outro era· o destino da corveta; edis
serll.0-lh~ .que o nosso gabinete muito embr_u
Jhado estav11 com· uma questão diplomatica; 
que ouvio dizer qne IJS gabinet?,s d:: Europa nlio 
quizerão réconhee~r a curialidade d~~ Gartas do 
gabinete que lhes cornmunie2vD.rJ :1. al.;datnação 
do actual regente; que mais llie disserão qne o 
nossc, governo tinha assignado essas cartas com 
as palavras 'VOtl'e tres-bon frere et cou.sin e o 
nome do Exm. regente ; e que Nicoláo I, Gui
lherme IV e outros soberanos nl\o quizerão re
conhécer o parentesco ; e que o corpo diploma
.tico nesta côrte, incumbido de upresefltar as 
cartas do gabinete recusa fazei-o a outra pessoa 
que não seja à Sua Magestade Imperial; e que 

'. finalmente por causa desta grande ·questão até 
';córre o perigo de ser dissolvido o acttrnl mi
::nisterio_; e que ~ssa corveta ia exigir uma sa
. tísfaçãO dessas cõrtes da Europa. ( Muitas ri· 

sadas.) 
· O illust('!! depi.tado diz referira com candura 

Finalmente admira que o nobre ministro 
ignore o conteudó dos officios que hontern che
gárão do ~ará, ·e que não esteja informado.do 

· fim dessa esqHadri!ha que partio da Inglaterra 
para o Pará. 

O Sr. Sal vad.or Ma.ciel ( ministro da ma
rinha ) responde que a corveta ·foi para ins· 
trucções dos officiaes, que não faltão, como se 
persuade o Sr. deputado. Admira-se que o 
Sr. deputado possa dar credito a que a corveta 
fosse exigir satisfação de Nico!áo I, Guilherme 
TV, etc. 

Obsei·vil ti1<ao improprios silo o~ mwios t'un-
. dead!os no P.imí, s: füo Grnu!l.e para o fim tle 
instruir a nossa ofíí.cialidade. Diz 1.1ue o p;overwi 
nfl.o quer essa autorisação de· promover o~ 
officiaes senão para premiar os que bem des
empenharem as suas obrigações. Sustenta a 
sua opinia.o contra a emenda do Sr. deputado, 
persuadido de que n!lo é"'TI'as occasiões extraor
dinarias, quando o governo tem de lançar mil.O. 
de forças exlraordinarias, que se -ha de con
voca!' a assembléa, pedir essa autorisaçilo com 
detrimento da causa publica; porquanto tempo 
leva em se convocar a assembléa, apresentar as 
propostas, diséutil-as, etc. ; portanto deve, em 
s.ua opinino, o projecto comprehender as duas 
hypotheses, de forças orclinarias e extraordi-
narias. · 

. A respeito do que disse ácerca das em bar-
.. caçoes ing1ezas no Pará, diz ijue pelos offici'l5s 

que recebêra não sabe que essas forças fossem 
atacar, não tem nenhuma noticia do mais pe· 
queno ataque. · . 

O Sr. Ferreira. da Veiga. limita-se a fallar 
sobre a emenda do Sr. Vasconcellos. Per
suade-se que quando duas provincias estilo em 
rebelliao, nilo estamos cm circumstancias or-

- e exaclid:io . o que lhe communicarll.o, e nllo 
fizera um epigramma ; e porque queria mostrar 
que esta vu tranquillo nesta parte pela infor
maçilo dada pelo Sr. ministro; no emtanto pa
rece-lhe que a nossa marinhagem póde ins
truir-se nos nossos mares do sul, e mesmo 
passando pelas costas ,Ia Africa, evitando 11.ssim 
o G'llntrahando de qne tanto se q11eixa o go
verno. .• ?inarias; e a scguir•sc a opi11illo de dons 

1llustrcs deputados que susleulD.o a emenda, 
como entendendo qLie as ci1·ct1111stuncias do· 
Brazil em 37 e 38 ser:lo us mesmas de hoje, 
parece·lhe que esses illuslrns depulnclos q11e1•e11i 
que só se fixetn forças exlraordinarias, e neste 
caso vão de encontro á sua propria opiniao eni 

Al>,lrahindo-se dos pol'menores que em 
outros paizes se us::to pura amr.slrnr a mari· 
nliagem, comtnrlo uno pórle deixar rle notar 
que quamlo o Sr. Arnuju RiLei1:o corno presi
dente do Rio Grande nomêa ofliciaes por falta 
que ha delles, o governo os manda viajará Eli
ropa : e comquanto o governo usou do direito · 
que tinha nesta medida, comludo elle depu
tado nno a approva, porque vai auguientar as 
suspeitas que ha de que o governo não em
pregou todos os meios de abafar a rebellião do 
Pará e Rio Grande. 

Sobre o desejo do Sr. ministro em que o 
nosso pavilhl!.O tremule nos mares da Europa, o 
.illustre deputado, louvando-o por esse desejo, 
diz, que comtudo déseja que esse pavilhão. não 

. àppareça manchado nesses mares ; porquanto 
• é na occasino em que a Inglaterra dirige ·uma 

·~_squadra a nossos portos a exigir satisfações 
qu!l nós mandamos uma embarcaçao, nao a en
conlral•a1 mas a visitar os seus portos. 

sustentaçao d11 emeuda. 
Demais apresenta o exemplo do qLte a as-

sembléa praticou em 1827, quando, legislando 
sobre a fixaçil.o da força naval, decretou que clla 
se compuzesse de todos os vazos que existillo ar
mados e com as tripolações necessarias para ser
vi.rcm ·activamente, sendo esta força reduzida a 
metade logo que a paz fosse concluida; á vista 
pois dos mesmos princípios dos illustres depu
tados, deste exemplo, e da maneira porque eu-

. , tende a constituição, nesta pa_rte julga que se 
· deve continuar na pratica constantemente. se• 

guida desde 1832, de se fixar forças ordinarias 
e extraordinarias, accrescentando-se a cl,lllsula 
-desde já o governo se julgará habilitado para. 
elevar a força quando julgar conveniente. 
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.. Na pàrtilha da opinião deis senhores que 
. julgão conveniente deixar a arbítrio do governo 
de, Qll!'rido êxigir a salvaçao publica, elevar a 
força como Julgai' conveniente· e adequado ás 
circnmstancias do momento; porque toda a vez 
que a lei póde ncantclar esse ar.bitrio e achar 
uma medida justa, tal R que se tem empregado 
até agora, com a qual se tem instado esse 
arbilrio, cumpre que a camara a ndop-te, que 
to·me toda a cautela·, que evite semelhante exor-
bitancia, . 

:Nao vendo pois razll.o plausível em apoio da 
emenda, vol11 contra ella e pelo artigo .. 

Ó Sr. Torres defende ainda a emenda e 
sub-emenda. No estado actual das circum
stancias do paiz, segundo o Sr. ministro, e o 
Sr. Ferreira da Veiga, uão se póJe deixar de 
fixar uma força extraordinaria ; mas, elle . de· 
putado observa que o Sr. ministro diz que não 
se podem prever as circumstancias que poderão 
occorrer de 37 para 38 ; podendo pois neces

_ silar de uma.força de 3 ou 4,000 homens, por 
exemplo, como decretar-se desde já uma força 
de 3,000 homens, como quer o art. 3º para as 
circumstancias extraordinarias P Seria dema
siadamente arbitraria prever todas as occurren, 
cias politicas, desde já, 

Parece-lhe pois pouco politico que a camarã, 
não podendo prever as circumstancias futuras 
do' pa~;-no â'nno financeiro· áe 188'7 a 1838, 
declare desde já que ·com 3,000 praças se 
occorreráõ a todas as circumstancias extraor
dinari as. 

Julga melhor e mais prudente deixar ao go
verno a faculdade, tomando sobre si a responsa
bilidade, de elevar a força em certas circum
slancias, do que marcar n'uma lei limites que 
não podem de nenhuma sorte ser bem extre
mados ; dando occasill.o a que um ministro 
sem receio ultrapasse a lei sem incorrer em ne
nhuma responsabilidade ou censura; porquanto 
deixando a lei ao governo avaliar essas circum
stancias extraordinarias, póde o governo em 

· casos ordinarios, e quando suas vistas não 
eslejão de accordo com os interesses .nacionaes, 
·ou encarando os objectos publicos por uma face 
differente ele.var a força a 3,000 praças, sem 
qne o corpo legislativo tenha direito de censurar 
o ministro que isto praticasse; é pois mais con
sentaneo com os interesses publicas, com a 
ii:J.dole do systema representativo, que a camara 
nao queira prever futuros que nao está dentro 
de sua intelligencia prever. · 

De1riais, mesmo pelo que diz o Sr, ministro, 
póde-se presumir que as circumstancias do paiz 
não terão_ de melhorar tanto, que só sejão 

·precisas 1,800 praças a bordo <tos navios de 
guerra. · 

O Sr .. ministro mesmo diz que é nimiamente 
difficil elevar a força repentinamente, pela diffi

.euldade, alé_m de outras, de se oblet· um nu-

... 
mero de marinheiros snfficientes para elevai- a 
força; ora, sendo assim, o Sr. ministro parece 
dever estar prevenido em eircumstancias ordi~ 
narias pnra as extraordinarías que possão 
occorrer ; e por isso melhor é que passe a 
emenda como sub-emenda. · 

Quanto a jlllgar o Sr. Ferreira da Veiga que 
ela conslituiçn.o mesmo se deprehende que a · 
éamarn deve fixar annualmente as rorças ordi
narias e extraordinarias, elle, orador, per
suade-se que seria absurdo que; no estado de 
profunda paz, a camara tenha obrigação de fixar 
forças extraordinarias: Demais, ninguem con
testou que as circurnstancias que podem 
occorrer de 1837 a 1838 sera.o muito differentes 
das actuães; porque pois não se ha de cal
cul"ar já com taes circumslancias, e contar 
jâ com esta despeza na lei do orçamento, 
o que não acontece, porque é facto que quando 
se trata de discutir o orçamento, e fixar as 
quantias necessarias, não se conta senão com 
o estado actL1al, entretanto que as circumstancjns . 
do paiz têm exigido, e conlinuaráõ a exigir que 
essas forças uão sejão as que o corpo legislativa._: 
chama para os casos ordinarios. . :· _ · 

Conclue finalmenie que, persllndido de qúé~ 
com 1,800 homens o governo não póde desem~..; 
penhar os encargos a que está obrigado, é por,.· 
isso que quer tixar as forças naquillo que real: .. 
n1enle ha de ser, -&- qae nossas cireamsm.ncias 
exigem imperiosamente; e como actualmente 
tem sido o governo forçado a elevar a força a· 
mais de 1,800 praças, e a~ circumstancia~ do· 
fütu1·0 anno financeiro serão, pouco mais ou 
menos, as mesmas, julga que deve pa~sar a 
emenda do Sr. Vasconcellos com a sua sub• 
eme·nda. · 

Dando urna hora, o Sr. presidente declara a 
discussllo adiada por ir proceder-se á eleição da 
mesa para o mez de Junho; e o Sr. ministro 
retira-se com as formalidàdes do eslylo. 

Procede-se á eleição da mesa, e começando 
pela do presidenle, sahe eleito o Sr. Araujo Lima, 
com 62 votos. 

Para vice-presidente sabe eleito o Sr. Aralljo 
Vianna, com 52 votos. 

Para secretarias silo eleitos os Srs. Be lizario 
com M votos, Odorico Mendes 46, Assis Mas
carenhas 46, e Ferreira de Castro 43 ; e para 
supplentes, os Srs. Luiz Cavalcanti com 6 votos, 
e Cornelio França com 5. · 

Como os Srs. Odorico e Assis Mascarenhas 
obtivessem igual numero de votos, enlrllo na 
urna os nomes destes senhores, e decide a sortê 
que fique em 2° secretario o Sr. Assis Masca; 
renhas, e em s• o Sr. Odorico. 

Continúa a discussão da resolução - que 
approva os estatutos da escola de medicina d~ 
Bahia~ · ·.- ;: 

O Sr. Henriq,ues ae B.ezende remette á mesa . . . 
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uitia. emenda · para que em lngar de-resolve 

· · diga-se..:...decreta. 
E' apoiada, e depois de discutida, não se 

approva. 
Continúa a .discussao. 
O Sr. Faim, propõe o adi11mcnlo para que 

o projecto seja remettido á commissl\o de ju~
tiça civil, afim de pôr em lumuonia nlgnns dos 
artigos dos e.statutos. 

E' apoiado o adiamento, e, depois de julgado 
discutido, põe-se a votôs e 111\0 pnssa. 

Continúa a·discussno. 
.O · Sa. PAULA ARAUJo, propoe. a seguinte 

emenda: • 
« Accrescente-se no fim-ílcnndo as licençu.s 

de que trata o § 7° do art. 6º limitadas a 20 
dias uteis.-P. Arm!fo.» 

A.final fica a matel'i;;i ndiadn pelo. horn.. 
O SR. Vm:·PRESIDENTE dá pura ordem do 

dia a mesma de hoje. 
Levanta-se a sessão ás duas horas da tarde. 

Sessão em 4 de Junho 
0PRESIDENCIA DO SR, ARAUJO LIMA 

SU:MMARIO. - Expediente. - Ordem do dia. :_ 
. F4;ação dae forças d~-ninr:• •• • 

. Feita a chamada ás dez hOl'IIS, C aberta a 
sessão, é lida e approvmh, 11 acta da an· 
tecedente. 

Comparecem 90 Sra. dcpul11llos, faltando 
sem participarem os Srs. Albuquerque Ca· 
valcànti, Fontes, Tobias e Pinto Peixoto; e 
com_ causa. participada os Srs. Vital, Mello, 
Bàrbosa Cordeiro, Ferreira França, Pontes e 
Duarte Silva. 

EXPEDIENTE 

Do ministro da guerra, remettendo as in• 
formações exigidas _ácerca do requerimento 
do cirurgião-mór do exercito Manoel Antonio 
Henriques Tota.-A' commissão de marinha 
e guerra. 

Do secretario do senado, participando que· 
pelo minist1·0 da guerra foi communicado ao 
senado, que forão · sanccionadas as resoluções, 
declarando que as · disposições da lei do 1° de 
Outubro de 1834 são extensivas á todos os 
offici:ies de engenheiros empregados em com· 
missões civis 011 militares ; e approvando a 
pensão de 200$ annuaes, concedida a D. Maria 
Adelaidê de Azevedo Peçanha e Souza. · 

Do mesmo secretario, participando que por 
officio do ministro da marinha foi commu· 
nicado ao senado ter sido sanccionada a re
soluçno, declarando que Matheus ·welk está 
comprehcndido na excepção do ar!. 4º da lei 
de 25 de Novembrll de 1830.-De ambos fica 
a camara inteirada. · 

São remetlidos á commissão de orçamento 
os requerimentos das superioras dos conventos 
das religiosas ursulinas de Nossa Senhora dm1 
Mercês, e do Santissimo Coração de Jesus da 
Soledade, na . provincia da Bahia, pedindo 
tsenção do pagamento da 2• decima imposta 
ás corporações de ma.o-morta. 

A' commissão, de marinha, e guerra· os re
querimentos do tene"ritií-"Fraiicisco Ranoel dà 
Silva Cardoso; dos officiaes da armada impe· 
rial e nacional, e de Manoel José da Cunha. 

A' commissao de pensões, e ordenados QS 
requerimentos do capilã9 de mar e guerra 
José Thomaz Rodrigues, e d'e Porlirio José 
Pinto. 

. 'Approva-se a redacçll,o, que declara o padre 
Antonio Joaquim do Nascimento Belleza· no 
goso dos direitos de cidadão brazileiro. 

E' igualmente approvado o seguinte reque-
rimento: · 

« Requer â commissão de orçamento que se· . O SR •. SECRETARIO BEL!SAIUO, dando conta solicitem do governo as seguintes informações : do expediente, lfi os seguintes oflcios: 
Do ministro. do imperio, acompanhando O « Pelo ministerio dos negocios da fazenda -

. ,requerimento do lente do curso jul'idico de orçamento da receita, e da despeza com o pes-
S.J>aulo, José Maria de Avellar Brotero, como soai, e material da typographia nacional, que 
_se l~e exigira.-A' commissão de instrucçll(! na.o vem contemplada no·orçamento. 
publica; « Uma lista dos empregados do município 

Do _ministro da fazenda com O decreto, pelo da côrte, com designação da qualidade de seus 
qual foi aposentado Joaquim José de Oliveira empregos, e de quanto vencu cada um. 

· ilo lugar de escrivão de meirinho da inten- « Quanto prodnz-io no anno financeiro pro· 
. dencia do ouro da capital da província de ximo passado a segunda decima dos predio 

-. Minas.-A' 3• commissão de fa:.:enda. urbanos das corporaç0es de mão-morta pers 
·. bo .ministro - da justiça com O ·decreto, por tenrentes ao· patriaionio dos hospitaes, e casa-
copia, pelo qual foi restituido ao exercício, de caridade das diversas confrarias desta côrles 

· que tinha na relaça.o de Pernambuco, o des- « Pelo ministerio da marinha. - A despe2a 
-embargador Gustavo Adolpho de Agui1ar. - annual calculada por um lermo medio feita. 
Fica acamara inteirada. ., com os actuaes paquetes, inclusivamente con• 
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certos, e substituições, com dec1aração da que 
fazem os paquetes da estação do norte, e os da 
estação do sul. . 

~ Paço da çamarn, 3 de Juti.ho de 1836:
Vwnna .- Souza Mai·tins. » 

.Julga-se ~bjecto de deliberação, e vai a im· 
primir o seguinte projecto de resolução offe
recido pelo Sr. Alvares Machado: 

• << A assembléa geral legislativa resolve: 

« Art. l.° O governo será autorisado para re
formar os officiaes pagos, dos extinclos corpos 
de milicias, na fórma das leis em vigor. 

cc Árt. 2. º Contar-se-ha o tempo para a re
forma até a dalll da effectiva extincção de 
cada um dos corpos, e de então por diante o 
serviço prestado militarinente pelos ditos offi-• 
ciaes. 

« Art. 3.º Ficllo revogadas as disposições em 
contrario. 

« Paço da camara dos deputados, em 4 de 
Junho de 1836.-F. Alvares M«chado.» · 

A requerimento do Sr. Fernandes Torres 
decide a camara, que se reunisse á commissão 
de justiça criminal a de constituição, para 
darem o seu parecer a respeito· da proposta 
do ·governo, sobre a suspensão de algnmns 
formalidades ,gue ~i:_antem a liberdade indi· 
víclúal na prõvuicia ãe"'S."Peãro do Rio Grande 
do Sul. 

Um-se, julgo.o-se objecto de diliberação, e 
vao a imprimir com oi; respectivos pareceres, 
as seguintes resoluções : 

l.• « Foi presente á commissa.o das assem
biéas provinciaes o decreto de 17 de Maio de 
1835, da assem biéa provincial do Ceará, n. 393, 
u qual no art. 4° diz - O algodão pagará no· 
acto de sahii: para fóra da província cento e 
sessenta réis em arroba, . e cada couro salgado 
oitenta réis, sem prejuizo dos impostos geraes 
que já Pí!gão. 

<< A commissão entende, que á vista do § 6° 
do art. 9° da lei de 31 de Outubro de 1835, 
o referido ar!. 4º, assim como o 3º do decreto 
da assembléa ·legislativa do Ceará, não cabe 
nas attribuições daquel!a assembléa, como bem 
se vê do § 5° do art. 10 do acto addicional á 
conslituiçllo do imperio ; e portanto propõe a 
seguinte resolu~!ío : 

« S110 revogados os arts. 3º e4º do decreto de 
17 de Maio de 1835, da assembléa provincial 
do Ceará, como offensivos das rendas geraes do 
estado. · 

« Camara dos deputados, 28 de Maio de 1835. 
,-,-H6il.riqu68 de Rezende. -Souza Martins.-
huiz Cavalcanti.» • 

2.ª « A, 8• commissão de fazenda examinou 
de novo os papeis que 1;1.éompanharão o officio 

do ministro e secretario de estado dos negocios 
da fazenda, de 2/í de Junho do anno proximo pas·
sado, ácerca da pretenção de alguns guardas, e 
fieis de armazens das lllfandegas da côrte, e de 
Pernambuco, para se lhes continuar a pagar os 
vencimentos que d'anles percebillo, e de que 
forão privados, por -não terem sido contem: 
plados em a nova organisaçno das mesmas al
fandegas. 

" A commis~ào observou que diversa ten1 
sido a intelligencia dos ministros ~a fazenda a 
este respeito, como se collige das portarias de 11 
de Janeiro, e 2 de Abril de 1834, que man· 
darãa fazer pagam_entos desta natureza a alguns 
desses empregados, e do citado o!Ticio do actual 
ministro, que os recusa, por se na.o considerar 
habilitado pela lei para uma semelhante des
peza; e por isso mesmo a . commiss!lo se per
suade da necessidade de urna medida legislativa, 
que não só ti_1·e a. duvida em que o govemo se 
acha, como assegure os meios de subsistencia a 
esses empregados, que prestarão serviços sem 
nota (como abon!ío os -seus documc:ntos, que 
for!lo presentes á commiss!to), pois no.o é de 
justiça, nem llo decoro nacional deixai-os en
tregues á miscria, qnamlo já nao podem pro
curar onlro modo de vida, ou têm consumido 
no serviço publico o mais orecioso tempo da 
sua mo~idai1e, descansando • na esperança de 

..il.ue li sua probidade, e o bow. d~cmpenho de 
stws obrigações lhes assegurariao protecção 
contra a miseria, e a desgraça. 

cc De accordo portanto a cómmissão com o 
que foi resolvido por esta aug11sta uamara em 
sessão de 9 de· Setembro do anno proximo pas
sado, e bem convencida da justiça, que ha no 
melhoramento da sorte de alguns desses em
pregados, offerece o seguinte projecto de i'e- · 
soltição : 

1c A a~serhbléa geral legislativa resolve: 

« Art. 1. º O governo fica autorisado para 
apo;;entar na fórma da lei de 4 de Outubro de 
1831, com os mesmos ºvencimentos que per
cebião ao tempo da reforma das alfandegas da 
côrte, e províncias do imperio, os guardas do 
numero, e fieis das mesmas alfandegas, que 
deixárao de ser contemplados na sua nova or
ganisação, havendo servido por espaço de 25 
annos, ou que n!ío tendo ainda completado esse 
tempo, se impossibililárão de conlinua-r a servir 
por sua aYançada idade, ou por molestias chro
nica$. 

cr Ar!. 2.º Ficão revogadas as disposições em. 
contrario, 

,e Paço da camara, em 4 de Junho de 1836.-
J. J. FB1'nandes Torres.» 

8.• « Bernardo José Vianna, escrivão que foi 
da mesa grande da alfandega desta côrte, apo·· 
sentado flor decreto de 2 de Janeiro de 1834, na 
fórma da lei de 4 de Outubro de 1881, pede a 
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esta augusta camara, que por um aclo legisla
tivo se declare, que para a sua aposentadoria se 
faça no thesouro a conta pela lotação do officio 
que servia, porquanto no tempo de SLm apos~n
tadorin o snpplicante só recebia emolumentos, e 
nao ordenado algum. Nos documentos, com que 
o supplicante fundamenta a sua pretençllo, en• · 
contra-se o alvará de 18 de Novembro de 1826, 
pelo qual lhe foi concedilla a mercê de serventia 
vitalícia do sobredito officio, com o ordenado de 
800$ annuaes, até que vagasse o officio, que 
·servia Miguel João Meyer, porque de .então em 
diante só teria direito aos emolumentos do. 
mesmo officio ; e lambem a portaria do ministro 
da fazenda de 21 de Nove1nbro de 1833, que 

_ m3ndou dividir estes emolumentos, com o que 
cessou o ordenado promettido ao supplicante. 
Reduz-se pois a prelenção do supplicante á que 
· se lhe abone, como reformado, a quantia cor· 
respondente aos emolumentcts que percebi~, e 
nao ao ordenado qne deixára de rel·eber, se
gundo o disposto no alvará citado. 

« A commissão á vista elo arl. 95 da lei de 4 
de Outubro de 1831, persuade-se de que o seu 
espirita não foi jámais o de excluir do beneficio 
de perceberem algum vencimento aquelles em-

. pregados, que antes da ~eforma o tinh!I.O, em
bora não fosse co~ a denominação de ordenado ; 
e por isso entende, que a uns e outros se deve 
pagar na p1·oporção que a lei estabeleceu. Ora, 
IJI.Jl.§.tJ:!!!lJ!o-se pelos documentoij dQ.supplicante, 
que ao tempo de sua aposentadoria já elle não 
recebia ordenado, mas sim emolumentos, parece 
à commissão fundada em justiça n repre
_sentaçll.o, e como nem só ao supplicante póde 
ser necessaria a intelligencia authentica da lei, 
offerece o segt1inte projecto de resoluç!lo: 

.• « A assembléa geral legislativa ~esohe: 
· - « Art. 1.0 Os empregados nas alfandegas do 
imperio, qne ao tempo de sua nova·organisaçllo 
pereebil!.o sómente emolumentos, e que forll.o 
aposentados na fórma da lei de 4 de Outubro 
de 1831, t~m direito,- vêncer quantia igual aos 
mesmos. emolumentos, conforme o tempo de 
seu serviço. 

« Art. 2.° Fic!lo revogadas as di'sposições ém 
contrario. · 

« Paço da camara dos deputados, em 8 de 
Junho de 1886.-J. P. de Ga1-vallw.-J. J. · 
Fernandes· Torrll8. » 

Fica adiado por se pedir a palavra, o parecer 
seguinte da 8• commissão de fazenda : 

« Jo!lo José de Noronha, residente na villa 
· de lguassú, pede a esta camara que autorise o 
governo para mandar abrir de novo o troco das 
notas do banco do antigo padrão, para que elle 
não perca a quantia de 100$, que diz ter nessa 
especie, e que deixou de trocar no tempo mar-
cado por morar longe desta c6rte. - · 

« A 8ª commissão de fazenda em vista da 

demora que houve em se fechar-o prazo, denlro 
do qual cessaria o troco do · antigo padrão do 
banco, e nao podendo dar peso algum á razão 
de distancia pelo supplicante allegada, quando 
a sua residencia" era na provincia do Rio de 
Janeiro, é de parecer que a supplica deve ser 
indeferida;· 

" Paço da camara, em 3 de Junho de 1836. 
-J. P. de Carvalho. - J. J. Fernandes 

· Tol'res. » • 
Approva-se o seguinte da mesma commissão: 
« Os moradores da Tijuca, e rio das Pedras 

na freguezia de.Jacarepaguá do municipto .. desta 
côrle, representár!lo á assenibléa geral a neces
sidade do reparo da estrada, que desce do alto 
da Boa-Vista até a Casc(l.ta, e _outros lugares, 

• que avalill.o em 20:000$, e pedirão que fosse o 
governo autorisado a conceder duas loterias á 
camara municipal desta cidade para com o seu 
producto se fazer o reparo da dita estrada, porque 
as rendas do municipio nilo erl\o para 'isso 
sufficientes. 

« A 3• commiss\'\o de fazenda lendo atlençl\o 
a que já na lei do orçamento do anno passado 
foi consultada a caman deste municipio com 
um imposto consideravel sobre os líquidos, que 
deve elevar- muito a sua renda ; e informada 
ao mesmo tempo de que se trabalha no reparo 
da estrada, que fez objeclo · da representaçlfo 

•imjetta, ~ de pnrecer que não l'líi néci!sidaiI'êae' 
se conceder as loterias pedidas, e que a rep1·e· 
sentação deve ser indefe1·ida. 

« Paço da camarn, em 8 de Junho de 1886. 
-J. P. · de Carvallio. - J. J. Femandes 
Torres. » · 

Approva-se igualmente o seguinte requeri· 
menta do Sr~ Vasconcellns : 

" Requeiro que se peção informações ao go
verno sobre o estado do vinculo do Jaguara na 
provincia de Minas Geraes, .e a remessa dos 
documentos, que habilitem a assembléa geral 
a prover a seu respeito, como melhor convier 
aos interesses publico&.- Vasconcellos. » 

E' rerriettida á commissão ãe constituiaão a 
seguinte indicaçàO do mesmo senhor : 

" Requeiro que se pergunte ao governo, 
porque motivo suspendeu um juiz de paz desta 
côrte, que recusou aceitar denuncia de um pe· 
riodico publicado na. cida.de de Nictheroy, com 
as informações, que houver a tal respeito. 
- V asconcellos. » 

ORDEM DO DIA 

Cóntinua a discussão adiada sobre a reso
luçao que approva os estatutos da escola de· 
medicina da Bahia. • 

O Sr. Paula. A.ra.ujo pede licença para rç-
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tirar as suas emendas, e em seu lugar ofCerece 
a. seguinte; 

« Ficão approvados os estatutos apresentados 
pela faculdade de medicina· da Bahia, com ns 
seguintes alterações: 

« Art. 6°. § 7.º Em lugar de-licença que 
não exceda a seis mezes-, licença por 20 dias 
uteis-, supprimido o resto do paragrapho. 

« Art. 86. Em lugar de tres RR-, diga-se-, 
um numero de RR, igual á terça parte dos vo-
tantes. · 

",'>d. 87. E111 lugar ,le ,{ou.: RH-, di~1-;:~-. 
l1·es RR. 

,, Art. 98. tm lu!,af t\,:, !,)•:so· d!l l•i i)Í\<l.\';,~, 

-diga-se, peso de uma onça. 
cc Art. 108. SL1pprimão-se as palavras -e 

mais tantas vezes 8$000, como honorario dos 
examinadores, quantos estes forem. 

cc Art. 110. SupprimM,se as palavras-e mais 
a despeza com o h_onorario dos lentes mar
cada no art.- 108, ele. 11 

E' apoiada, e entra cm discussão .. 
O SÍl. V.~scoNcEttos manda á mesa o se-

gu'inte requerimento, que é apoiado : · 
«.Requeiro que se discutão por capitulos os es

tatutos da escola de medicina da Bahia. -
Vasooncellos. » 

A·· discussl'lo fica adiati'a; •por Mso· qtre·· es
tando na sala immediata o Sr. ministro da 
marinha, é introduzido com as formalidades 
do estylo, e toma assento. 

O Sr. Fra.ncisoo do 1?.ego reserva-se para 
expender a sua opinião sobre a fixação extraor
dinaria, quando se tratar do art. 3º. 

O Sr. Sebastião do Rego depois de notar as 
poucas infornia~ões d atlas pelo Sr. ministro, 
passa a fazer algumas observações sobre os 
nossos negocios no Pará. Diz que não hu_ brazi
leiro que uno deixe de resenlir-se, sabendo que 
a bandeira nacional fôra aniacla po1· forças 
estrangeiras, que desobedecêrào ao govcruo legal 
do paiz. 

Deseja qne o Sr. miuisll'o apresente á ca
marl\ suas idéas a respeito dos negocios do 
Brazil, que elle deputado julga abandonado. 
Seria muito de desejar que a camara enviasse 
uma mensagem ao throno afim de que ou o mi
nisterio arripie da carreira que tem segL1ido, 
ou enlão declare qual a sua maneira de .encarar 
os negocios do estado, para que.o corpo leg\s
lativo dê remedia aos males da naçllO, pois que, 
na: p!>sição actual, a assembléa vê-se na mais 
critica posição, por um lado sem as informações 
necessarias, por outro as· medidas do governo 
sobre o Pará e Rio Grande inefficàzes, mal ap· 
plicada;;, mal concebidas e mal executadas. 

O Sr. Salvador Maciel ~ministro da ma-

rinha) es[á pro;11pto a dar todas as infor
mações necess1tritls. Leu hoje nos jomaes que 
uma força estrllngeira mandou arriar a nossa 
bandeira no Parâ, mas os jornaes dizem o que 
entendem. A p/:!rsnasão em que está sobre a ida 
desta força naval ingleza ao Pará, é que para 
alli foi, como vM para toda a parle, isto é, pro
teger o commercio inglez ; no caso porém que o 
Sr. deputado julga que outro fôra o motivo, 
póde fazer o seu requerimento pedindo infor
mações ao governo, pois que por ora elle mi
nistro só vem assistirá discussao do project.o: 
(fU•! lix;1, g~ f1;1·ç:,.~ Hl;Hili~u,i,s, para O q11e 
pr.ompfo ;,,;\/, ;, t,ar t,;.t,,,, as mformaçõc,s-. 

Q,u,nt" "º aim·,,-:iot~·) eu.! qne julga o iliustre 
cieputado esiar o Brazil, refere-se ao seu re
latorio : ahi se vê o mappa das embarcações 
existentes no Pará, e quando houvesse neces
sidade de rebater algum insulto dessas Ires em
ba1·caçoes estrangeiras, as embarcações nacio
n,,_es no Pará seria.o bastantes ; nem tão pouco 
p6Je-se julgar abandonado o Rio Grande á vista 
das f'orças para Já. mandadas. N110 sabe elll 
que sentido que1· o Sr. deputado que o governo 
arripie da carreira, sttl vo se quer qne se re
tirem as forçns navaes existentes no Rio Grande 
e Pará, julgando-se de. sobejo. 

O Sr. Viscond.e ·de Gora.nna. observa a má 
interprelaçao dada pelo S_r. ministro ao que 
disse o Sr. Sebastião do l:!..'l!lQ.;. t:wrQ.lleJ,e •• este 

'senfior juiga '"póüêo"ô ciue se tem feito, como 
quereria qcre se retirassem as forças do !;'ará e 
Rio Grande? · 

Nota que o Sr. ministro nenhuma resposta 
déra ao que hontem disséra o Sr. Seára sobre 
os negocios do Pará. Parece-lhe exlraordinario 
que a opposiçi\o nesta discuss!lo seja mais mi
nislerial q1ie o mesmo 111iiii:;le1·io. Lembra que 
pontos no Pará que estuv!lo pela legalidade se 
têm rel,cllallo ; e por isso 111lo póde com· 
p1·chender como o Sr. ministro póde dizer 
qne a guerra do Pa1,i 1:stá a tcrmimu·. 

Sente que o Sr. ministl'O nada tenha dilo 
sobre as évoluçGt:s uavam, qu"e têm tido lugar 
no Amazonas; sobre a perda do brigue Pi.rajá; 
se foi por culpa do commandante Taylor que 
mandára por pratico um preto boçal, ou se por 
culpo. do respeetivo commandante. 

Observa que o Sr. ministro dissera que os 
officines existentes no Pará se portarl\O hem ; 
no emtanto elle deputado, vê nm desses of
ficiaes preso; e nisto inesmo nota incoherencia 
no ministerio; porque este officinl existe na 
mesma circumstancia de outro que está solto. 
Esta falta d~ informações que julga precisas 
sobre o estado do Pará ex:iste a respeito do Rio 
Grande, accrescendo a impolilioo escolha d(? go
verno do commandante Greenfell, o mesmo_ 
qne no P.ir.á fez pe1·ecér du~entos. e tantos br:a
zileiros no porão do navio Palhaço; offic1al 
que existindo em Montevidéo1 onde consem\ 
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grandes relações, é chamado para ·commandar 
uma esquadrilha em operaç<ffls- n'uma pro
vincia,. onde se suspeita· querer uma focçao 
unil-a a Montevidéo. 

Concluc qne o Brnzil uno está em circumstan
cias de adoptar a mesma força naval do cor
rente anuo, no presupposto de que a franquilli

·dade se restabeleça, pois que existia Malcher · 
· no Pará q11e foi substituido por Vinugre; o 

primeiro morreu ; o segúnrlo, proximo a isto, 
consta. que communicára cousas do grande 
irnportancia; e hoje existe o Eduardo, sobrinho 
de uma aita personagem que figura no imperio ; 
taes circumstancins merecem muita consi<le
raçilo, e mister se tornao exactas informações 
para tranquillisar a camara ; por isso elle de
putado concoeda na opinião do Sr. Sebastião, 
em quanto melhor informado nn.o é, de que o 
Brazil está á borda do p,t·ecipicio. 

O Sr. Sllvador Maciel (ministro da ma
rinha) diz que ainda qne o Purá estivesse 
prestes a tranquillisar, não. se devião aban
donar as precauções indispensaveis. 

Quanto· á nomeação do Greenfell, diz que 
todos sabem de seus serviços em defeza do 
paiz, · qLie por ella perdeu um braço, e quanto 
ao facto do Pará em que•este official foi envol
vido, diz que não sabe ·se é criminoso, mas 
sabe que elle foi e sempre será um bravo mi
litar, que concorre"eá quanto puder a pôr um 
termo ás lastimosas scenas do Rio Grande." 

A res[iêito da perda do Pirajá, diz que o of
fi~iai que o comrnandava. ha de responder a 
um conselho de guerra, antes de cuja decisao 

. o governo nilo ha de enxovalhar o cl1efe da es
quadra do Pará sem provns certas. Não duvida. 
que hajão outros orficiaes criminosos vindos do
Pará; mas quando o governo fôr instrnido 
legalmente, ha de mandar proceder contrn 
elles, assim como ma.miou conlra esse de quem 
faliou o Sr. deputado. • 

Accrescenta qne, se disse que a gaerra do 
Pará estava a terminar, é porque sabe que em 
muitos pontos do .Pará estao triumpbando as 
fórç,1s da legalitladc ; que a cidade dizem estar 
quasi abnndonmla, e que o • mesmo ex-presi
dente diz que á chegada do presidente André:.1 
estava a acabar tudo, e que se elle tivesse essri 
fot·ça que para lá foi, leria acobafo com a 
guerra .. 

O Sr, Souza, e Oliveira. ·declara votar pelo 
artigo, porque está prom pto a votar pelas 
forças pedidas pelo governo, para bem desem

.. penhar os encargos de que é incl1mbido. 
A respeito da· persuuso.o em que está o Sr. 

ministro de tjue !1 força naval ingleza foi ao 
Pará p4ra proteger o commercio inglez, e que 
nada tinha de hostil, elle deputado, .certo da 
probidade e honradez de S. Ex., nao póde 
deixar de lastimar a posição de S. Ex., que pa
~çce estar isolado no ministerio e nllo saber 

daquilio que muitas pessoas sabem com certeza, 
e de que o rninisterio tem documentos st1f
ficientes para· saber, porquanto sabe-se que 
aquel!a força inglez~ foi com ordem positiva 
e term:nante a exigir do governo de facto, sa
tisfação pelo assassinato de individuas da naçno 
ingleza; e é de lastimar que S. Ex., til.o pos· 
suiclo de boa fé; tão zeloso pelos iqteresses do 
paiz, que serve, ignore um facto tão importante 
que foi communica,lo ao governo pelo ministerio 
dos negocios estrangeiros. · 

O Sr. Maciel Monteiro tambem lastima que 
o St·. ministro ignore factos qué ferem o pun
donor nacional; e julga que, se o Sr. ministro 
nllo está cabalmente instruido do estado do 
pair., deve pedir a sua demissão. Além do que 
se disse na camara sobre este acontecimento do 
Pará, lembra que se torna notavd que esse 
i;hefe das forças inglezas não quizesse ter re
lação com as autoridades legaes; que á pequena 
ameaça do marechal Jorge, levantasse as por
tinholas para se pôr em estado de hostilidade; 

. e poe consequencia nao sabe como, á vista 
deste facto, se persuade o Sr .. ministro que nllo 
tem fim hostil essa força estrangeira; posto 
que a elle deputado, nllo sorprende este pro
cedimento do govern.o inglez, que muitas vezes 
tem atropeilado todos ·os princípios de ju$tiça 
universal, infringindo todos· os tratados, e só 
obrnndo segundo os principioõ ele sua conve
niencia. 

Observando o illustre •· deputado a conve
niencia daquelle ponto do Brnzil, julg;1 que as. 
consequencias desta quesUlo nno podem ser fa • 
voraveis ao Brazil, nilo podendo deixar de sus
peitar das intenções do g,ivemo ingiez, em 
aproveitar-se das circumstancias do Pará, para 
ler alii uma força na vai. 

Passando a olllros objeclos, o illnslrc depu
tado diz que pam a camarn poder deliberar 
nao bastao explicações verbaes do Sr. ministro ; 
e que ainda assim estas nllo satisfazem muito.· 
Observa que na guerra do Pará, _que bastante 
tempo tem durado, immensas victimas têm sido 
immoladas, e as medidas tanto alli, como no 
sul, empregadas pelo governo no.o são as que. 
se devião dar; concot·cla pois com o SL'. Sebas
tião do Rego que parece que o Brazil está 
abaf!donndo. Demais parece-lhe que os Srs. mi
nistros não estão de accôrdo entre si, e para 
fundar esta opinião, nota que o Sr. ministro da 
marinha no seu rclatorio prevê o Brazil tran
quillo e1n pouco tempo, e no mesmo tempo ha 
poucos dias o SL'. ministro da justiça pedio me
didas expecionaes para o Rio Grnudc. 

Observa que pedindo-sê o anno passado 1,800 
praças, é de notar que jgual numero se peça 
accrescendo a rebelliao do Rio Grande, e além 
dislo depois de ter o Sr. ministro distrahfdo 
parle desta força, enviãndo uma corveta á Et.1· 
ropa, ' 
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Não concorda na opinião de que a força do 

·Pará é sufficiente ; se tal fosse, esse comman- · 
dante inglez não se animaria a semelhante pro
cedimento; e se essas forças são sul'ficienles, 
então os officiaes são inhabcis. Em todo o caso 
é preciso que o Sr. ministro diga se a força de
cretada é sufficiente; e quando o seja, se tem 
ainda de mandar mnis vasos de guerra á Eu
ropa, porque então é preciso augmentar a 
força. 

O Sr. deputado pMsa a fazer algumas re
flexões ácerca da falta de fiscalisaçilo que ha na 
ad.ministraçM da marinha, das dilapidações que 
se observão uos generos emlrnrcados a bordo 
dos navios de guerra; e no emtanlo admira-se 
que o Sr. ministro quando tenha de punir 
individuas qne se Jocuplet!lo á .custa da m\Ç~o, 
queira beneficial-os, como propõe no seu rela
torio a respeito dos commissarios e eseri v!les da 
armada. 

Finalmente termina analysando as medidas 
tomadas pelo governo a respeito do Rio Grande, 
para onde no principio manda a amnistia, agora 
suspens!lo de garantias ; podendo elle depu
tado dizer que, á vista dos actos do governo, 
nunca este encarou o objecto debaixo do seu 
verdadeiro ponto de vista, mostrando sempre 
uma vacill~çrw extrnordinaría. 

O Sr. Salvador José Maciel (ministro dei 
marinha), respondendo ao Sr. deputado, entre 
outras obs1m,~çúliil diz que pó,;!e o mesmo 
senhor estar certo de que o governo logo qne 
saiba de factos dignos de responsabilidade pra
ticados pelos officiaes de fazenda ela marinha, 
os mandará responsabilisar; observa que é 
muito facil o.pontnr os erros de uma repartiçno 
em geral, mas que mui difficil é corrigil-os; 
que para isso preciso é ter conhecimento das 
cousas. 

O Sr. Visconde de Goyanna insiste na sna 
opinillo de se augmentar as forças navaes; pois 
julga qne desde que se proclamou a indepen
dencia, nunca apparcceu um facto como o 
acharem-se duas províncias, que fazem os ex· 
tremas do imperio em declarada rebcllio.o. 
N!io conlcata a bravura de Greenfell ; mas a sua 
naturalidade fazia com que nno fosse em pre
gado ·em commiss!J.o de semelhante. natureza .. 

O Sr. Limpo de .A.breu (ministro da jiwtiça) 
responde ao Sr. Maciel Monteiro, que pa· 
receu notar conlradicç1\o no ministerio, em 
mandar a amnistia para o Rio Grande, e hoje 
querer a suspensQo de garantias; lembra que 
por vezes a .respeito do Rio Grande se tem 
querido encontrar contradicção no ministerio, e 
que elle ministro, posto que nll.o tivesse a feli
cidade de convencer os illustres deputados, 
todavia ainda repetiria que esta contradicção 
11110 existe, allendendo-se ás circumstancias em 
que essas medidas forao tomadas, No priucipio 
o governo enlendeu colher grande vantagem da 

TOHO 

amnistia, e de facto, na opinião delle ministro, 
alguma vantagem se colheu; deu tempo ao 
governo para em occasii'lo opportuna empregar 
medidas de força contra esse partido que pa
rece proteger a idéa de separaç~o da provincia, 
o tJUe no.o podia o governo fazer logo que che
gara.o as prime iras noticias. 

· Quanto a altribuir-sé ao governo os de~astrosos 
acontecimento~ do Pará, diz qnc quando a admi
nistração actual tomou conta das rédeas do. go
vet'llo, já existia a rebellino; e o primeiro passo 
que deu foi com a lei que suspendia as garantias, 
lei que precisava ser acompanhada.de forças de 
mar e terra, que immediatamente forno en
viadas. Não póde asseverar se algum desastre 
que tem acontecido se póde attribuir ao presi
dente, que é ao mesmo tempo commanclaute 
das forças de mar; mas de certo, se tem havido 
algum desastre, nno póde o governo compartir 
essa censura, porque nao nomeou um em
pregado cuj!l habilidade fosse desconhecida. 

Quanto á censura feita da nomeaç!J.o do com
mandante das forças de mar para o Rio Grande, 
muita admira que o illustre deputado que a 
censurou puzesse de parle a bravura e intel
ligencia do militar, para se recordar de factos 
acontecidos no Pará, pelos quaes esse militar 
lrnvia de passar por um conselho de guerra e 
justificar-se, e quando mesmo algumas culpas 
tenha havido nesse acontecimento, passado ha 
tão loi..go tempo, deve-se lançar um v-éo-sobre 
elle. Observa que reconhece que a censura do 
Sr. visconde funda-se no amor da patria 1 
to'.lavia é mister que reprima um pouco esse 
patriotismo, para que não offenda as pessoas 
que aliás têm direito á sua reputação; tanto 
mais que esta censura, feita por um depulado 
que goza de conceito, póde de alguma maneira 
tolher a essa pessoa prestar serviços ao Brazil, 
serviços que em outras cir.::umstancias poderia 
fazer. ' 

A respeito dos factos do Pará, o Sr, ministro 
da justiça, hontem á noite, recebeu officios do 
respectivo presidente, em que relata esse.s acon
tecimentos, e teria apresentado esses officios a 
seus collegas, se não mediasse lão pouco tempo, 
persuadido de que entre os membros da admi
nistraçao nao podem haver segredos em objectos 
de tanta importancia. Desses officios, pouco 
mais ou menos, consta o que um Sr. deputado 
disse; ;:nas deve contestar o facto de havel· o 
comtnanda11te das forr;as it1glez,1s feito arriar a 
bandeira hrazileira; tal faclo não é relalado 
pelo .presidente; e se ho,nesse succedido, de 
certo o presidente nao o bavia ele- ornillir. Era 
certo 11ao ter respeitado o commandante 
inglez o bloqueio ; mas quacs sera.o os meios 
mais proprios de exigir o governo uma satis
fação? S~ria expôr a sua esquadm não só a 
uma affronta, mas a consequencias muito mais 
prejudiciaes ao paiz? Julga preciso pois que se 
encare a conducta do presidente e commandante 

1~ 
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das forças navaes; pelo lado das circumstancias 
em que se acharao. 

Por esta occasião o Sr. ministro da justiça 
observa que não póde o Sr. ministro da ma
rinha ser taxado de pouco prudente, quantlo 
mandon viajar uma corveta á Europa; não 
julga que com mais essa corveta, ou outras 
mais, nós possamos, na phrase de um illustre 
deputado, disputnr á Inglaterra ou 4 França 
o tridente de Neptuno. 

Depois destas explicações, o Sr. ministro da 
justiça, entrando na materia, diz que com a 
emenda do Sr. Vasconcellos nada lucra o go
verno, como esse illustre deputado se persuade, 
pois cjue tal emenda manda dar ao governo 
1,800 praças, quer em casos ordinarios quer 
extraordinarios. A sun emenda parccc-1!1e mais 
favornvel; mas votaria por ella se em lugar de 
duas míl praças se dissesse tres mil, que s/l'J as 
que dá o artigo terceiro para as circumstancias 
extraordinarias; no emtanto julga melhor 
prever todas as hypotheses, e a cada uma dellas 
applicar uma medida; lembraúdo por isso o 
que nos paizes constitucionaes se pratica com a 
fixação de forças, cujas leis são sempre mui 
detalhadas. · 

O Sr. Souza a Oliveira torna a fallar sobre a 
questão do .Pará, e deseja que S. Ex. o Sr. mi· . 
nisl ro lhe diga se antes destes officios que re
cebeu, o governo n:i.o teve inslrucçao alguma 
sobre o{) de.itin@ •(fl.le levava essa esquàtl.-, 
iJ_uando demais já era sabido nesta côrte qne 
essa esq1radra ia com destino de exigir u tiia 
satisfação pelo insullo que 110.quella provincia 
tinha recebido uma embarcuçao ingleza; que 
disto !'oi informado elle deputado pelo consul 
inglez nesta cidade, que não jnlgou semelhante 
cousa objecto de segredo : e é por isso que la
menta a posiç:l.o do Sr. ministro da marinha 
em ignorar semelhante cousa tao impot·tante, 
relativamente á repartição da marinha. 

O Sr. Rollanda Cavaloa.nti, depois de muitas 
reflexões, diz que é suá opiniao que todos os 
nossos males provém da indiffcrença com que 
são tratados os negocios publicas. Censura 
a maneira porque na camara se tem votado 
nas leis da fixação de forças sem informações 
necessarias; que por isso o Sr. ministro segue 
o _systema de seus antecessores, etc. 

Concorda na opinião do Sr. Vasconcellos 
sobre a necessidade de se crear um tribunal que 
garanta a homogeneidade, e proteja a disciplina 
nesla repartil,ito, etc. · _ 

O Sr. · Calmon vota pelo primeiro artigo e 
contra as emendas. folga que a falta de infor
mações necessarias não obriga a camara a 
deixar de votar pela fixaçã.o de forças de mar, 
quando aliás estas informações existem ; demais 

· todos os relatorios antecedentes nno têm dei
- sa,do de dar as mais ::11nplas informações, 

Sobre o facto da entrada de uma divisão hri
tannica no Amazonas, leu essa noticia no Jornal 
do Gommercw, como muitos ; mas qne nllo 
faria censL1ra alguma sem ler consultado com 
algnm membro do ministerio , e comquanto 
alguns membros da camara o füerllo, elle 
deputado persuade-se que não o fizerão conve
nientemente, attendenc!o a que o ministerio 
não é solidaria ; e por isso seria in Lliscripção 
exigir do Sr. ministro da marinha revelações 
que não podillo existir na sua secretaria. 
Persuade-se que o governo do Brazil pelas 
·vias ordinarias havia de saber das circum
stancias que se acabão de declarar ; porque se o 
governo não é escar!1ecido na. Inglaterra, o 
nosso ministro na côrle de Londres devia ter 
a participação n,ecessaria do almirantado inglez 
ácerca desta viagem, e do destino desta es
quadra. Lembra que por occasiil.o do bloqueio 
do Rio da Prata quando os paquetes iuglezes, 
e por duas vezes duas fragatas inglezas rom
perao esse bloqueio indo il Buenos-Ayres, o 
ministro dos estrangeiros communicára essa 
exigencia do almirantado inglez (que exercita. 
as funcções na Inglaterra de ministro da ma
rinha), e o nosso ministro em Londres trans
mittio essas ordens ao nosso governo ; á v-ista 
pois do passado, persuade-se que o ministro 
dos negocios estrangeiros terá recêbido parti
cipaç:i.o a este respeito. 

Depois de mais ulgumas reflexões, diz que 
lambem pugna e tem pugnado pela ho,,ra do•· 
nosso pavilhao; mas que é mister reflectir que 
essa divisão ingleza podia t'3r rompido esse 
bloqueio sem enxovalhar o nosso· pavilhao. 
Observa que nenhum direito maritimo reco
nhece um bloqueio que não é feito por forças 
effeetivas e effkazes que possão preencher os 
fins do bloqueio, assim como nenlrnm governo 
póde deixar de intervir na insurreiç110, na 
anarchia de uma provincia qualquer, quando a 
nnçito ou o governo, ou autoridade suprema a 
que esh1 província pertence, nllo tem forças 
sulilcientes pm·a reprimir a anarchia: e o go· 
verno britannico nao podia vêr impassível que 
uma tripolaç110· inteira de um dos seus navios 
fosse passada á espada ; que se praticassem 
actos do depredação e carnificina naquella_ pro
víncia sem altemler aos inglezes alli residentes. 

Passando a tratar do artigo, diz que lhe dá 
o seu voto. E como alguns senhores ini.::iárão a 
idéa da organisação do almirantado, elle pede 
ao Sr. ministro que não proponha uma tal 
organisação; deseja qnc o Sr. ministro fiscalise 
a sua repartiçllo, e cuide na academia de ma
rinha. Declara não ignorar quao admiravel é 
esta inslituiçi\o do almirantado, a que principal
mente deve a marinha brilannica todo o seu es
plendor, mas nno deseja qL1e para o Brazil se
transplante uma instituição desta ordem ; a 
experiencia tem mostrad_o o que os jurados e 
judicaturn de paz, aliás excellentes instit1.,1ições 1 
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têm sido'enlre ·nós: quando pois o Brazil tiver 
a illuslraçllo, quando tiver o pessoal necessal'io, 
é cnlão que poderá com pôr um almirantado. 

Depois rli~lo o illuslre deputado diz que seu 
principal fim, pedindo a palavra, foi dizer duas 
reflexões que julga de int1ita importancia ; a 
primeira é a conveniencia. ou melhor rigorosa 
obrigação de não votar a camara por opiniões 
emittidas em discursos filhos do enthusiasmo 
do momento, e que podem peiorar o estado 
ae\llal das cousas do Brazil, que elle deputado· 
julga gravissimo. Lembra que a camara está 
comprc,meltida a 1·estituir a tranquilidade ao 
Brazil, acabando com esses dous incendios 
que infelizmente conflagrão a paz no imperio : 
e por isso convém sim censurar os erros da 
administraçno, mas de modo que essas censuras 
não vão ser nocivas aos interesses publicos ; e· 
esta sua reflexão assenta sobre um facto que 
sente reproduzir; nessa malfadada guerra de
clarada ás provincias argentinas, guerra decla
rada com toda a justiça ; a opposição da camara 
dos deputados tornou esta guerra impopular, e 
esta impopulari\iade arrastou · graves II\?les. 
Não deseja . pois elle orador; que a opposiçao 
saia das ri,,ias do · interesse publico, e torne 
impopular o emprego de forças contra sedi
ciosos. e rebeldes. 

_ ., Já ouvira dizer • .na aamara que Bento Manoet;
homem em que devemos confiar, era individuo 
de fraca opinião; acaba-se de censurar a no
meação de outro cabo de g11erra1 · o capilao 
Greenfell: opiniões taes emittidas na camara 
por individuas que gozllo de influencia parla
mentar têm um é!!bo muito maior do que 
-se pensa ; e não deseja elle orador que se 
-vá tirar a esses militares a.força moral de que 
necessi lllo. 

O SR. E. F. DA VEIGA manda á mesa, e é 
apoiada, a seguinte sub-emenda:. 

« Se passar a emenda do SI'. Vnsconcellos 
em lugar de 1,800-diga-se 8,000 praças.
E. F. da Vega. » 

Julga-se discutida a maleria, e lendo-se re
tirado o· Sr. ministro com as formalidades com 
qae entrára, é approvado o artigo, e regeila-se a 
emenda do Sr. Vasconcellos, ficando prejudi
cadas as outras. 

O Sn. PRESIDENTE dá para ordem do dia 6 
de Junho a mesma de hoje, e levanta a sessão 
ás duas horas da tarde. 

---

PRESIDENCIA DO Sli, ARAUJO L!l!A 

SUMfü\RlO, - Expcdienle.-Ordem do dià,-,
Fia:açã.o das forças de niar. 

A's dez horas feita a chamada, e achanào-se
em numero legal os Srs. deputados, o Sr. pre
sidente declara abe1'la a sessão ; lida a acla dà 
antecedente, e posta em discussllo é approvada. ·· 

Fallão com causa participada os Srs. Odorico, 
Vital, Mello, Ferreira França, Oliveira Braga, 
Duarte·SiJva e Barbosa Cordeiro; e sem parliéi
paçllo os Srs. Luiz Cavalcanli, Fontes, Corumbá · 
e Tobias, 

EXPEDIENTE 

O SR. 1° SECRETARIO, dá conta do expediente, 
lendo um officio do secretario do senado, re
mettendo uma proposição declarando, que na· 
aposentadori.a concedida ao conselheiro An
tonio Homem do Amam!, pelo decreto de 10 
de Dezembro de 1833, se devem coraprebende1• 
os vencimentos que linha nos dous lugares 
annexos de thesoureiro-mór, etc. - A im-
primir-se. · 

Um requerimento de Joilo de Barros Falcão 
de Albuqt1erque MaranhãO, queixando-se da 
congregação do cµrso j11ridico de. Olinda._: . 
X' commissllo cte' instrucção'. 

Outro de Felix Theolonio da Silva Gusmão. 
- A' commissllo de petições. 

Ontro de Manoel Joaquim Ramos e . Silva. 
-·A' commissllo de commercio, induslri_a e 
utes. 

Outro de Francisco Alves Pereira Ribeiro 
e Cirne-A' me~a. 

Entra em discnssno um parecer da a• com
missão de fazenda, sobre uma represenlnçll.o 
feita á assembléa geral legislativa pela. assem
biéa provincial do Espirito Santo, pedindo· a 
revogaçllo do § 15 do art. 51 da lei de 15 de
Novembro de 1831, e providencias legislativas~ 
que regulem a distribuição das terras nacio
naes a beneficio da agricnll,1ra da sua pro
vincia ; sendo a commissao de parecer, que 
fosse a dita rep1·esentaça.o devolvida á de minas 
e bosques, assim se decide. · 

Entra em discussao ontro pàrecer da mesma 
commissãQ sobre o reque.rimento do padre Ma
noel Gomes Souto, vigario que foi da fregueiia 
de S. João Baptista da. Lagóa de Freitas : 

« Foi visto pela 8° commissito ·de fazenda o 
requerimento do padre Manoel Gomes Souto, 
vigario que foi da free;uezia de S. João Ba
plista da Lagôa de Freitas, pedindo a esta 
augusta camara, que faça levar a etTeito as 
duas resoluções de .c.onsulta da mesa da con~ 
sciencia e ordens pelas quaes se manda entregal' 
o terreno necessario para edificação da igreja
matriz, e a quantia que o thesouro devera 
abonar para a capella-mór da dita matriz ;. 
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:"sexpondo no mesmo requerimento os gnwes 
incommodos que soffrem os parochines pela 
;falta da igreja, e pela <lil1!culdade de obterem 
~~cerdoles para a mlministraçao e.lo pasto espi·. 
.:ritual, e n!lo achando a mesma commissl\o 
·nos docu111enfos que lhe forilo presentes ob
,stacu lo algum a qne se construa a matriz cujo 
terreno já foi designado, e· que paro. s;L' en • 
tr-egue ao parocho, 011 tÍ. pessoa encarrega[la 
,d11 obra nAo depende de medida aluunm legis
lativa ; e firme nos principias; que~ casa tem 

· .adaptado a re$pcito da construcção das igrejas, 
-que d~vem, ficat· ~ carg? dos pal'Ochianos, r1ue 
têm msso untnedt,\lo interesse, e não gravttt' 

'.·O thesouro nacional, sobre quem pesao et1· 
,cargos muito maia importantes, aiém da injus
tiça relativa, que se praiiearia, votando uma 
s01uma para esta obra, quando a assembléa 
.geral deixou a cargo dos parochi:rnos da nova 
igl'ejà da Gloria a construcção da sua matriz· 
~1u p_ollC? tempo erecta ; é de parecer, quant~ 
a pmne1ra parte, que o supµlicuntc deve re· 
,correr ó. t\utoridade competente, para fazer 
-entregar o te1·reno demarcado· para a 'Ígl'eja 
-qua~d? lrnja duvida <la parte daquclle em cuj~ 

. -donumo se achar ; e quanto á segunda parte, 
que. n~o tem lugar a pretenção do auxilio pe· 
cumario por parle ,lo thesouro nacional para 
a obra pretendida. 

« Paço ciã'"êãiü'ãrã;"'em g ele J un!ioüê'"l8'30. 
·-J. Pedro d8 Carncilho. -J. J. Femancles 
.To1·res. » · 

Fica ádiada pot· se pedh· a palavra. 
_Entra em. discu~$ÍIO o ptu·ecer da com

nms!\o das assembléns legislativas p1·ovinciaes 
s?hr? uma represe11t:1çl"lo tfa assembléa pt·o
vrncial da Balua, que pede, que a assembléa 

_geral. decrete uma de duas cansas, ou que se de· 
tern1111e·a quota com qup nrpiella provincia 
deve recorrer p,11·a as desper.as geracs, per· 
tenceniJo·lh_e todas as t·endas alli arrecadadas, 
ou que os 1111po:,tos de exportaçll.o lhe fiquem 
perten~endo, etc. ; e não podendo po.t ora ser 
atten~1da no q1_1e reclama, ao nienos se mnnde 

. suppr1r pela c:uxa. geral o deficit que resulta elo 
:balanç~ da 1:ece1_ta e despez!\. provincial. A 
1!ºmm1ssilo foi de parecer, . que tendo esta 
.augusta camara regP.itado a· itléa de quolisação 
-e reservado para renda gemi os impostos d~ 
-exportação, nada ha a decreta,· no sentido tia 
representaçno; e quanto á terceira parte, que 
-se remelta á commissão de orçamento. 

O parecer é npprovado. 
. Outro ~a commissão de justiça civil sobre 
-os requer1mento!! de João Tiburcio Pa:nplona 
da provincia do Ceará. ' 

• <~ Farão pre~entes á com.missão -de justiça 
.-c1v1l, os ~eque~·1mentos e mais papeis relativos 
a João T1,burc10 Pamplona, da provincia do 

:·(;~ará, n_03 qaaes reclama a restituiçao de me-

!ade cio~ direitos de 8$000 sobre cada- pipa 
de ag1mrdente, pelos quaes ili.devidamente foi 
·execuLado depois da resolução do consulta de· 
4 ele Fevereiro de 1822, que recluzio este im
posto á metade, isto é, a 4$000. 

<< A junta do. faz0nda do Ceará sustentou a 
cobrnuça dos 8$ por pipa, dizendo que aquella 
1·esoluçll.o tle consulta fez a reducç:io só
mente na provinci:i. do Rio ele J,meiro e 
pursistio nesta opinião ainda depois das 1cle
cisüe~ e sentenças da rclaç!lo de Pemambuco 
em favor do supplicantc, ,11as n comn'lissão 
vê, que ar1u~lla rosoluçl"lo_ concebUa em geral; 
e sem met1c10nar prov111c1as, não pó,le deixm• de 
considerar-se comprehensiva_ de todas aqllel!as, 
em que se arrecad,wa o imposto reduzido 
pois diz-hei po1· bem, em ben~íicio da agri: 
cultura t_leste reino, q11e a no.vn contribnição 
estabelecida no § 7° do nlvurá <le 30 de i\'Iaio 
de 1820, fica interinamente reduzida a 4$000 
por pipa de 180 cauadas-e assi:n o reco
nheceu o conselhci1·0 procurador d~ corôa, na 
sua resposta de 9 de Novembro de 1832 
dizentlo, porém, que o supplicantc deveí·ia es: 
p7rar pela. decisão do potler. judiciado, ao .qual 
diz que amdn estuva aITecto o negocio e que 

· conviria que elle fosse presente ó. ass~mbléa 
geral. Quanto a estar ainda o negocio aITeclo 
a<?,,Jzy_der .judiciario, iuncla-se . essii ~erção nos 
offimos daquella ·iunfo, em que êTiz, ·que lmtitr" 
mandado interpôr o recurso de revista dns 
sentenças da relaçilo de Pernambuco· mas a 
commiss!I.O notnndo primairo que a inte;•posiçno 
tio recurso de revisto. nl\o, suspende n cxecuçll.o 
das sentenças, vê de1m11s, que tal t·ecu1•so 
nunca fura inteq1osto, corno proVt\ uma cerlido.o 
pass.ada ó. face t~os autos cm Pel'nambuco, pelo 
e;ct·1vão dos feitos o citccuçücs da füzcni!a, cm 
22 de Feve1•eil'o de 18i:l2, quantia a referida 
jnnla, em seus officios du 10 de M:1io elo 1880 
e 7 de Julho de 1831, assc:vcra achar-se pen
dente este rect11·so. Quanto á convcnicncia de 
ser presente ó. asscmbl,fa geral, a commissão 
nno pórle dcscobri1• o motivo dcll,1, qtHtntlo 
nenhuma medida legislativa é neccssal'ia, ti só 
se ll'atn de dal' oxccuçno, e cumprimento a 
mna ser1tcnça do poder judiciado passada em 
julgado, e pot· virtude della manda.!' o thcsouru 
restituir essa metade do imposto que se cobrou 
depois de abolida, e indevidamente, como re· 
conheceu o proprio conselheiro procurador da 
cr.rôa, e c1ue se cobrou por via executiva, pe
nhorando-se bens elo collectado, qne forãÕ ven
didos em hasta publica. E' portanto a com
missao de parecei', que se reenviem estes papeis 
ao. governo, para deferir com jt1stiça ao sup-
phcan te. . 

<< Paço da camnra. dos deputados, em 80 de 
:Maio de 1836.-,Satumino ele SawA e Oliveirn. 
-Gabriel Mende$ das Santos:-Antowio Pinfa 
Cliiclwi·i·o da Gama. » 
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Adiado por se pedir a palavra·, decide-se 

qtte fosse a imprimir. · 

Outro da mesma commiss!l.o sobre a repre
sentaçllo de Francisco Antonio Soares : 

cc Francisco . Antonio Soa1·es, cidadao bra
zileiro, de Pernambuco, rep1·esenta a esta au
gusta camara, que servindo em Portugal o 
emprego de official de secretaria de estado dos 
negocios da guerra, e dous outros empregos, os 
quaes · todos lhe davao um rendimento de 
2:400$, fõra delles demittido em razão dos 
importantes serviços que prestára a1J Brazil, 
para onde tirou seu passaporte, e pede em 
conclusã.<f, que visto o governo nno lhe ter de-

. ferido, apesar de ter sido recommendado por 
esta camara, ella lhe decrete por uma re
solução a quantia nnnual de 1:600$, como 
indemnisaçao dos lugares que perdeu em Por
tugal além de· uma pensa.o em remuneração 
daqu~lles serviços ; devendo esta quantia de 
1:600$, ser-lhe paga desde o dia em q_ue foi 
demittido em Portt1gal do lugar de offic1al da 
secretaria, e propõe-se a receber ess~s alra
zados ainda que lhe paguem em apohces do 
novo em prestimo, ou em consignações mensaes, 
pam, sal-var a lionra e ~ecoro da _nação, g_ue 
se acha -nmi comprornettida ein razcio delle in
<l.ividuo. A commissão de justiça civil, a quem 
for!lo presentes todos estes papeis, reco?hece 
os bons serviços prestados pelo supphcante 
em favor da~independencia, mas taoin-bem re• · 
conhece, que ao governo pertence avaliai-os, 
e remuneral-os, e crê, que no estado actual 
de nossas finanças, mais acertado é, que esta 
remuneraçãO, ou compensação do que o sup
plicante perdeu em Portugal, seja feita cha
mando-o o governo a algum emprego, qne elle 
possa desempenhar, do que com o onus da 
pensão pretendida, é de parecer, que de novo 
se enviem todos os seus papeis ao governo, 
para altender aos seus serviços como f6r com
patível com a justiça, e com os interesses na
cionaes. 

" Paço da camara dos deputados, em 6 de 
Junho de 1836.- Souza e Oliveira.- Pinto 
C!Liehorvo.-Mendes das S,mtos.» 

Adiado por se pedir a palavra. 

ORDEM. DO DIA 

Continua a discussao adiada na sessão ante
rior sobre 1:1m requerimento de ordem do 
Sr. VasconceUos, para que sejão discutidos por 
capitulos os estatutos da escola de medicina da 
Bahia. . 

Dá-se por discutida a materia 40 requeri
mento, é posto este a votos, e regeítado por 40 
votos contra 38. 

Continua por conseguinte a discussaô, que 
fica ainda adiada por se annunciar a chegada 
do Sr. ministro da marinha. 

Entra em discussão o artigo seguinte. da lei 
da fixação das forças de mar para o futuro anno 
financeiro : · 

« Art. 2. 0 A força do corpo de artilharia de 
marinha em effeclividade de serviço sei·á de 
1,200 praças.» · 

O Sr. Va.sconoellos diz, que espe~ava que o 
nobre relator da commissão cumprisse a pro
messe que fizera, qual f6ra, o demo_nstr~r a 
justiça deste art. 2"; e como não o ouvira dizer 
cousa alguma, e nllo quer ver ir o ar!, 2º á r~
velia, sem ao menos lhe. fazer alguns cumpn
menlos pedio a palavra. Declara que este 
art. 2º fixa a fo1·ça do corpo de artilharia Pª1:ª o 
futuro anno de 1837 a 1838 ; e como pois o 
nobre relator da c:ommissão nada dissera, elle 
deputado se dirinoe ao nobre ministro da ma
rinha e lhe ped; os precisos esclarecimentos a 
tal re~peito : E{Ue as Corças navaes em o art. 1 º 
do projectú Corão fixadas em 1,800 pr~ças,. e 
neste 2° artigo fixa-se para o corpo de nrtlihar1a 
de marinha 1,200 praças ; que se cont~mp!e 
pois, que ha uma desproporção extraordmar1a 
entre as forças navaes, e as fo1·ças do coi·po de 
artilharia de marinha ; parece que o nobre 
ministro quer um exercito de terra, e não qi:e1· 
artilharia de marinha, porque segundo os pl'ln
cipios adaptados nos paizes mais cultos ácerca 
da marinha, a sua artilharia deve estar s~mpre 
embarcada ; que ignora portanto quaes seJi!.o os 
servi<;os que est~.l\,tWh~l'.P$., <.ujo numero con, ... 
sidera extraordinario, possão pre~lar : que fi. 
nalmentu não falia nesta maleria se não pai; 
aquillo que tem lido. . 

Depois de outras obse1·vações, pergunta como 
é que o nobre ministro da marinha pede para o 
corpo de artilharia 1,200 praças, quando as 
Corças navaes ordinarias são de 1,800 ? ... Pede 
a S. Ex., lhe faça o favot· de informar a este 
respeito, e se quizer ter est? bondade, elle de
putado interrompe1·a o seu discurso ... 

(Não re8pondendo 0011aa algmaa o S,·. mi
niBfro da ·11uwinlm, continua o ovado,·.) 

Nota de mesquinho o relatorio do Sr. }DÍ· 
nisll'o, pot· n!lo dar a esta. cama1·a as precisas 
informações, e nem se encont.ra1· ~elle os ne
cessarios esclarecimentos relativos a sua _re_par
tiçllo: que cumpra pois que o nobre m1mstro 
attenda que o que disse um illustr~ depufado 
na anterior sessão, que os relator10~ quando 
extensos não erão lidos, se não. ente~d1a ?ºm o 
nobre ministro, pois que outra mtelhgenc1a lhe 
deveria dar. Otserva o orador. que estai;_ praç~s 
de artilharia não fazem toJo o serviço de mari
nheiro fazem pelo contrario, uma parle delle, 
logo não comprehende a necessidade de se fixar 
a f~rça de artilharia de marinha em 1,200 
praças ; finalmente pronuncia-se contra esta 
fixaçllo e declara que ha de votar contra. o 
art. 3º 'do projecto qu!" t~ata da elevação de 
forças no caso extraordmar10, 
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· O Sr. Sàlva.d.ar José Maciel (miniatro da 
marinlia) nota que não hà desproporção 
alguma nes!a fixação de 1,200 homens para o 
corpo de-artilharia de marinha, entre a já fi. 
xada de 1,800 praças para as forças navaes ; e 
que o illustre deputado no seu discurso não 
negára que esta força estava em proporçao com 
o estado extraorclinario ; porque se acaso são 
demasiados os 1,200 homens para o estado 
ordinario, nunca o podem ser para o extraor
dinario : se os recrtitamenlos fossem tão 
promptos, que de um momllnto para outro pu
dessem apresentar-se artilheiros, iriamas bem, 
mas a pratica tem mostrado o .contrario ; e é 
preciso agora estará supprir com marinhagem 
a falta de soldados. 

· Discorre sobre o estado das tripolaçaes 
de navios de guerra, e mostra a. grande falia 
que ha de grumetes, e- diz que esta falta 
se pôde supprir quando houverem bastantes 
artilheiros ; mostra mais que nunca se chega 
a completar o estado da força decretada ; que 
hoje a artilharia de marinha estará com 500 
praças, e se muitos soldados que têm já 
acabado o tempo de serviço, e que por estarem 
no Pará se lhes não têm dado baixa, estivessem 
aqui, estaria o corpo de artilharia de marinha 
reduzido a 300 praças. · . 

Conclua · mostrando a necessidade de se de
cretar a força que marca o artigo em questão. 

.... O Sr. ll.od.rigues Torres pronuncia-se contra 
este artigo, e declara que entre elle ~ o pri
meiro sobre que se votou, ha uma especie de 
desharmonia, não se encontrando nenhuma 
prol)orçao. 
· Depois de varias reflexões, traz o exemplo 
do que se pratica entre os i11glezes a resoeito 
da sua artilharia de marinha, e mostra' que 
elll' Inglaterra fixão eslà força nn proporção 
rle um para seis, isto é, a força de 1,200 arti
lheiros deverá corresponder a uma força naval 
de 7,200 praças: rlechlra que na marinha 
franceza, a propo1·ção é de quatro para um, e 
mostra que este exemplo ê aquelle que de
vemos seguir. Continua discorrendo neste sen
tido,_ e conclue votando contra o artigo, isto é, 

· contl·a a fixação de 1,200 praças. 
Interrompe-se a discussao, e o lº secretario 

.declara que se acha sobre a mesa o diploma do 
Sr. Martini Francisco Ribeiro de Andrada, de

. pulado pela provincia de S. Paulo, que vai re
metlido com urgencia á commissao de poderes. 

Lê mais o seguinte parecer : 
« As duas commi~aes reunidas de consti

tuição e justiça criminal, tendo examinado a 
·: . propost~ ·ao. governo sobre suspensão de algumas 

· das formalidades que garantem a liberdade in
" dividual, na provinci!l do Rio Grande do Sul, 
silo de parecer que ella deve ser convertida· em 
1irojecto de lei, para_ entrar em discassllo. 

Proposta do governo : . 
« A assembléa geral legislativa decreta : 
1e Art. 1.º Ficll.o suspensos na provincia· de 

S, Pedro do Rio Grande do sul, ppr espaço de 
um anno, contado da publicaçll.o da presente 
lei nn dita província, os §§ 6º, 7º, 8º, 9° e 10 do 
art. 179 da constituição, para· que o governo 
possa autorisar o presidente da referidá pro
vincia: 

« § 1-0 Para mandar prender sem culpa 
formada, e poder conservar em prisão, sem 
sujeitar a procésso, durante o dito espaço de 
um anno, os indiciados ein qualquer dos crimes 
de resistencia, conspiração, sedição, • rebelli!!.o, 
insurreição, e homicidio. 

« § 2'.0 Para fazer sahir para fóra da pro~ 
vincia, e mesmo assignar lugar certo para resi· · 
dencia áqllêlles dos· indiciados nos referidos 
crimes, que a segurança publica exigir que se 
não conserve na dita provincia. 

« § 3.º Para mandar dar busca de dia, ou de 
noite em qualque1· casa, nos casos do artigo 186 
§§ 2°1 4° e 5° do codigo do processo crimi-nal. 

« Art. 2. 0 São declaradas illicitas todas as 
associa-.ões secretas na província de S. Pedro 
do Rio Grande do Sul, e as publicas, no.o sende 
auto risadas pelo presidente da provincia ; e 
sedição todo o ajuntamento armado em todo, ou 
em parte, que houver de mais de cinco pessoas 

-corrtra 111s··a,1toridades, set1s-~es,-e-e-x~qão-
de seus aclos legae.s, e· qualquer commundante 
d e força poderá dissolv.el-o pelo USQ das armas, 
se os seus faulor11s não se dispersarem á pri
meira intimaçao que elle lhes fizer. 

« Art. 3.0 Os officiaes do exercito de 1ª e 2· 
linha, e os da armada, que sendo chamados 
pelo presidente da provincia, não se reunirem ás 
forças da legalidade, no prazo · que elle lhes 
assignnr, além de· outras penas em que poss1lo 
inco-rrer, perderáõ · as snas patentes e todos os 
vencimentos, que por qualquer tit11lo que seja; 
receberem da fazenda publicá. 

« Art. 4.0 Os guardas nacionaes que forem 
chamados ao serviço, e deixaritm de comparecer 

· no tempo, que lhes fôr determinado, eem terem 
obtido escusa, ficaráõ sujeitos- ao recrutamento, 
para servirem como obrigados nos corpos de 
1" linha. · 

cc Art. 5.0 O governo é au!orisado a dispender 
até duzentos e cincoenta contos de réis, para 
mandar quanto antes estacionar na dita pro
vincia um destacamento de guardas nacionaes, 
que nll.o exceda,ª seiscentas praças. 

« Art. 6.° Ficão revogadas as disposições em 
contrario .. 

« :Paço da camara dos deputados, 6 de 
Junho de 1836.- J. J. Femcmdes Torr&.
H. H, Carneiro Ledo. - O. J. de À.raujo 
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"Jf.ianna.- M. I. de Mello eSouza.-F. P. 
Cerqueira Leite.-F. Gonçalv~ Martins.».'.'~ 

Vai a imprimir-se com urgencia. 

Continua a discusslio adiada. 

O Sr. Vasconcellos, insistindo na sua opiniao 
P. respondendo ao Sr. ministro da marinha, 
accrescenta que o artilheiro do mar é fruclo de 
uma larga expe-riencia, e fructo de muila pol
vora ·e balas gastas á custa do estado. Declara 
que não manda emei;ida á mesa, porque a sorte 
della já sabe qnal ella será : que n!!.O q11er que 

. sc diga, que elle, deputado, de'!!eja empatar a 
decisão do projecto, mas que qner. sempre 
fazer-lhe estes offjcios ; conclue votando contra 
o artigo. 

Lê-se e é apoiada a seguinte emenda do 
· Sr. Carneiro Leao : 

« Emenda ao artigo 2º : 
ir A força do corpo de artílharia da marinl1a 

em effctividade de serviço n!\O excederá) 800 
praças. 

« Ao art. 8.º - Em circumstancias extraor
dinarias, as forças decretadas no art. 1• poderáo 
ser elevadas a 3,000 praças,· e as decretadas no 
art. 2" a 1,000.-0ameii-o Leão.» 

Interrompe'se a. discussão pela leitura do 
parecer da commissão de poderes sobre o Sr. 
deputado Martim Francisco Ribeiro de Andrada, 
o qual posto em discussaq. foi sem.~lla..appr~. -·mo. -

E é o seguinte : 

« A commissãO de constituiçllo e poderes ex~
minou o diploma, que ao Sr. Martim Fran
cisco Ribeiro de Andrada, enviou a camara 
municipal da capital da província de S. Paulo, 
parn vir tomar assento. nesta cam:irn em lugar 
do Sr. José Correia Pacheco, ba pouco fullecido; 
e achando o referido diploma conforme com n 
acta geral das eleiç(les, e leis respectivas, é de 
parecer, que o Sr. ~Ribeiro de AndrndaJome 
assento como deputado por aquclla provincia, 
visto sei· actualmenle o supplente mais votado. 

« Paço da camara dos deputados, em 6 de 
Junho de 1836.-0. J. de .Araujo Viaiina.
M. I. de ;Mello e Souz~.-H. H . . Carneiro 
Leão.» 

Lê-se e é apoiada a seguinte sub-e1nenda do 
St·. Ferreira da Veiga : 

u A passar a emenda do Sr. Carneiro Leão, 
ein circmnstancias extraordinarias poderá. ser 
elevada a 1,200 p1·aças. » 

O Sr. Carneiro Leão observa que e~ta sub
-emenda, só póde ter lugar quando se tratar do 
art. 3°. Sustenta a sua emenda per julgar que 
nao se guarda proporçl\O .alguma entre esta 
forçn. do art. 2" e a decretuda no 1ii-t. 1º. Leinbra 
q11e a lei do anno passado f\xára para caso or-

, . 

dinario 600 praças para este corpo, mas elle 
deputado, attendendo ao que dissera o Sr. mi
nistro, que ~!lO precisos soldados para guarda 
de presos, · supprir a falta dos que estiverem 
presos e em conselho de guerra, desertados, 
ele., fixára este numero·:·em 800 praças, em vez 
de 600 como o anuo . passado. Não julgo que 
melhorarão nossas circumstancins para o anno 
futu1·0, mas como o Sr. ministro tem esta espe
rança, bom é nl!.o fechar-lhe a porta, e por isso 
deve reduzir-se neste caso a força da artilharia 
da marinha. 

Julga-se discutido o a_rtigo 2º que, posto a 
votos, é approvado ; julgando-se pre,iudicada a 
emenda do Sr. Curneiro Leão e a sub-emenda 
do Sr. Ferreira da Veiga. 

Entra em discussrio o seguinte art. 3ª : 

cc Em circumstancias extraordinarias, as fori;Ql! 
decretadas no arl. 1 ° poderáõ ser elevadas a 
8,000 praças.• · 

O Sr. VasconÕellos pede ser informado 
quaes sli.o os receios extraordinarios do Sr. mi
nistro para querer elevar a força nestes casos 
extraordinarios a 3,000 praças. 

O Sa. SALVADOR JosE' MACIEL (ministro da 
,nai-inha) declara nlio poder adivinhar quaes 
sejao as circnmstancias extraordinarias, que 
obriguem a elev.ar a força ; bem como na lei do 
anno passado quando se discutia, a camara nlio 
p.evw as cit·cumns~BCMiS -extraordinarias que 
succeàerão. 

O Sa. VAscoNCELLos, vendo que o governo que 
deve saber quaes s!lo seus planos, se teremos 
alguma guerra externa, ele., nao;dá infonnaçl'.!es 
necessarias para se fixar essas forças extraordi
narias, lambem elle depntado nlio póde dar seu 
voto por e11te artigo sem melhores dados. 

Manda li mesa a seguinte emenda : 

« Em lugar de 8,000-diga-se-2,600.-Vaa
eoncelloa. » 

E' apoiada. 
Suspende-se a discussão por annunciar-sc 

estar na sala immediata o Sr. Martim Fran
cisco Ribeiro de Andrada, que, introduzido com 
as formalidades do estylo, presta o juramento e 
toma assento na camara. 

Continuando a discussão adiada,· depois de 
fallarem a favor do artigo os Srs. Cahnon, Car
neiro Leão e Henriques de Rczende, e contra os 
Srs. Vasconcell-.s e Martim Francisco, julga-se 
sufficientemente discutido o artigo, que posto a. 
votos é approvado. 

Os seguintes artigos são approvados sem de-
bate: · 

,e Art. 4.º Só poderM ser aspirantes os dis
cípulos da academia approvados no primeh-o 
anno mathematico, e guardas-marinha, os ({Ue 
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tiverem cot11pletado o curso dos estudos res
pectivos. 

« Art. 5.0 O governo fica nutorisaclo para 
ajustar marinheiros a premio, preferindo os na
cionaes a estrangeiros ; e nãO havendo quem 
queira assim engajar-se, poder/i recrutm·, na 
fórma da lei, as praças necessarias para com
pletar as forças acima decretadas." 

Entra em discussão o art. 6.º : 

a.sim o quizerem; podendo os ditos licenciados 
da armada embarcarem em navios da marinha 
mercnnte ; e por estas licenças nenhuns emo
lumentos pagarão os licenciados. " 

E' apoiada e entra em discuss!lo com o artigo, 
e com a seguinte do Sr. Vasconcellos, que 
lambem é apoiada : · 
· " Os officiaes da armad!l e do corpo de ar

tilharia da marinha, quer embarcados, quer 
desembarcados, venceráõ mais meio soldo. » , Para preencher a força designada para o 

corpo de arlilharia da marinha; 0 governo fica O Sr. Rodrigues Torres repugna votar pelo desde já autorisado a convidar para O serviço os artigo tal qual ·está redigido. Deseja que o go· 
iudi viduos, que, tendo já servido 110 exercito ou vemo fique autorisado a conceder licenças aos 
no dito corpo, obtiver11o suas baixas ; e a con· ofiiciaes da armada q_ue o governo julgar desne-
tractar com os que existem ainda com praça, e cessarias, para embarcar a bordo dos navios 
estão no caso de terem baixa por haverem aca- mercantes ; mas não deseja que, ou o Si-. mi-
bado o seu tempo de serviço, dando a uns e a nistro actual da marinha, ou o Sr. ministro da 
outros, como gratificação, além do soldo que fazenda ou os qne houverem de lhes succeder, 
lhes pertencer, emquanto forem praça~ de pret, tendo a lembrança de conceder, daqui a alguns 
uma quantia ignal ao mesmo soldo. Fica igual- dias, licença aos mais esperançosos officiaes- da 
mente autorisado a conceder uma gratificaç~o armada para servirem de stereometras da ai-
igualá metade do respectivo soldo, aos paizanos fandega, vcnhllo desculpar-se perante acamara 
que voluntariamente ·quizerem entrar no ser- com a lei que lhes autorisa a conceder taes li-
viço. E quando nllO possa conseguir pelos meios cenças ; quizera pois ·elle deputado que se con-
acim a indicados· c0 mpletar a mesma força, cedesse este arbítrio ao governo, com a clausula 
poderá recrntar na fórma da lei." de conceder-se essas licenças áquelles officiaes 

Eme!l ~a da que o gov~rno julgar clesnecessarios para o ser-u commissno, apoiada: viço. 
cr Supprima-se clesde já.» A entender-se que esta modificaçao não 
O Sr. Henriques de Rezende pede informaçõ.es seja de !nera redacçao, e "por isso_ nao se julgue porque se su pprimenl. do artigo as palavras a comm1ssil.o de redacçll~ autor1sada a fazei-a, desde j{.,., •• ,. .... ·- • ,. •- -- -~ rlP.pntado...rn-a11darrn•-a---mesa emenda--eeste-· 

sentido ; porque deseja que os officiaes licen-0 Sr. Francisco do Rego responde, que por ci_ados nM sejrto empregados em serviço que já haver esta antorisaçllo na lei que passou no nao só nao lhes póde ser de utilidade, como até 
anno passailo. nocivo á pratica, á instrucçllo, á acquisiç!I.O de 

Não havendo mais quem follasse sobre. o conhecimentos necessarios a um bom official 
artigo, é submettitlo á votação e approvado. da armada. 

O seguinte nrt. 7° é approvado sem debate: Quanto /i emenda do Sr. Vasconcellos não 
cr Ficão suspensas as promoções dos officiaes vota por ella, não só por ser impropria 

de fazenda, suuclc, apito, capclla e nautica que esta disposição de uma lei de fixaçllo de 
nno forem indispensuveis pam O serviço elas em- forças, c::omo porque ainda que reconhece barcaçõcs designadas nos arts. 1 ° e 3°.,, nccessario tratar-se de melhorar a sorte dos 

nossos ofliciaes da armada, nno julga conveni-Segue-se o. discussão do seBuinle art. 8º, com ente comtudo que se trate senão dos que estao a erncriua da cornmiss!I.O : · 
" Art. 8." O governo fica autorisado a con

. ceder desde já· licença com vencimento de 
tempo, e meio soldo nos officiaes de artilharia 
da marinha que, sendo desnecessarios ao ser
viço, assim o quizerem : e igualmente aos of
ficiaes da armada, pnra embarcarem em navios 
da marinha mercante ; e por estas licenças 
nenhuns emolumentos pagaráú os licenciados. " 

Emenda da commiss!lo : 
,, O ar!. 8° seja redigido da maneit·a se

guinte: 
« O governo fica aulorisado a conceder li

cença com vencimento de tempo e meio soldo 
aos officiaes da armada e de artilharia da ma
rii:iha que, sendo desnecessarios ao serviço, 

embarcados, porque a ter o official em terra os 
mesmos vencimentos que a bordo dos ~avias, 
nenhum incentivo lerá para embarcar, expôt·-se 
aos perigos, ao fogo, etc. 

O Sr. Salvador José Maciel (ininiBtro da 
marinha) julga que seria justo tomar-se uma 
medida a respeito das gratificações dos officiaes 
da armada embarcados ; para isso lembra que 
born seria qt1e as maiorias dos officiaes emba1·
cados fossem iguaes aç, soldo respectivo pum 
todos.os officiaes, e não para os officines gc
n eraes só, como acontece. 

Tendo dado a hora, e hav'endo alguns 
Srs. deputados com a palavra, o Sr, presidente 
declara a discussão adiada, dá a ordem do dia 
e levanta a sessão ás duas horas da tarde, 
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Sessão· em ,-_ de .Ínnho 

PRESJDENCIA DO SR, ARAUJO LIMA 

SumiAR10.-Expediente.-Ordem do dia.-F'l
mação daa forçaa d6 mar, 

Feita a chamada ás dez horas, e achando-se 
presente numero legal de Srs. deputados, o 
Sr. presidente declara aberta a seisão ; lida a 
acta da antecedente é approvada. 

Falt!ío com causa participada os Srs. Vital, 
Mello, Barbosa Cordeiro, Ferreira França, 
Duarte Silva, Odorico, Rodrigui:s. Barbosa, 
Pontes e Casjro e Silva ; e sem participarem 
os Srs, Fontes e Tobias .. 

EXPEDIENTE 

O SR, StcRE.TARIO BtLISARIO dando conta do 
expediente, lê os seguintes officios : 

Do ministro da· justiça, acompanhando o do 
juiz_ de direito da 1 • vara do civel desta côrte, 
expondo as duvidas, que tem encontrado _no 
exercício do lugar de juiz dos orphãos qüe 
interinamente serve.-A' commissão de justiça 
civil, 

Do mesmo, participando ter sido dispensado 
do exercício deste lugar, e haver sido nomeado 

- ministro e secretario de estado dos negocios 
estrangeiros.-Fica á camara inteirada. 

---fl1t-·ministro"-da7u-e1'\'!l;-ttmdo·õiresclafêci
mentos pedidos ácerca da fabrica de ferro de 

-S. Joao de Ypanema.-A' commisslío de com• 
mercio. · 

Do ministro da fazenda, com os esclareci
mentos pedidos cm 20, 21 e 27 do mez pas-

- sado.-A' commisss.o de orçamento, á qual 
forão lambem remettidas ns tabeUas de demons
tração dos trabalhos das dircctorias de nume
ração, e assignatura das notas do novo padrr.o. 

Do Sr. deputado- José Rodrigues Barbosa, 
participando que por incommodado de saude 
nao podia comparecer á sessão.-Fica a ca
mara inteirada. 

E' recebida com especial agrado a felici
taçil.o da camara municipal da villa de -Ayu
ruoca. 

Remettem-se : 

. A' commisslio de constituição o officío de 11 
de. Fevereiro ultimo, do .1 • secretário da as
sem biéa legislativa da provincia de S. Pedro do 
Rio Grande do Sul, acompanhando uma repre
senlaçllo da mesma assemblé·a; e documentos 
11ccus11nclo o ex-presidente da dita provincin o 
Sr. Antonio Rodrigues Fernandes Braga. · 

A' oommisso.o de instrucçlío publica os re· 
r11101•lmonlos do Jo!\o Antonio de Souza Bel
\nmd{ o do Jqsó Raymundo da Costa Mene7.es, 
a Foi ppo Raymundo da Costa Menezes, pc• 

il'DMO ( 

dindo dispensa de fazerem exame de alguns 
preparatorios afim de se matricularem no 1• 
anno do curso jurídico de Olinda . 

. A' commissao ele co111mercio os requeri· 
mentos de Patroni & Comp., perlindo se lhes 
conceda o privilegio exclusivo da navegação por 
vapor em todo o rio Paragnay, seus bt'B.ÇOS, e 
confluentes, e de Francisco Antonio Paclieco 
Torres, pedindo licença para abl'ir um canal 
na lagôa de Rodrigo de Freitas. ·_ 

Ao Sr. presidente os requerimentos do conse
lheiro de guerra e vogaes do conselho supremo 
militar, e do padre Luiz Jo~é Dias Custodio, , 
pedindo.se dê an~amento ás suas pretenções. 

A' mesa o requerimento de Casimiro Martins 
Vianna, · porteiro e guarda-livros da secretaria 
desta augusta camara, em que pede augmento 
de ordenado. 

Lêm-se os seguintes pareceres : 

« A commisslío de marinha e guerra tendo 
examinado a proposta do governo datada 
do 1° do corrente mez sobre o processo 
que deve preceder á designação dos guardas na
cionaes que houverem de compôr os destaca• 
mentas, e achando-se a commissno nos mesmos 
embaraços, que encontrou o anno proximo pas
sado, á vista de uma semelhante proposta do 
goveroo, que esta augusta camarà encarregou á 
dita commissao · de dar- sobre ella seu parecer, 

-e He 111-1al-11e-l.-l'!d:ava-igttaimetrhr de alterar-l!'· lei'·
dns guardas nacionaes de 18 de Agosto de 
1831; não podendo pois a commisSAo emiltir 
sua opinião a l'espeito, sem que se decida se as 
guardas nacionaes sao comprehendidas nos 
empregos_ provinciaes, como parece deduzir-se 
do arl. 10 § 7º do acto addicional á consti
tuição: portanto n commissll.o é de i,arecer, 
que a proposta em questllo seja enviada á com
missllo de constituiçn.o e poderes, para que á 
vista rlella l111ja de dar 'sua opiniao sobre a ma• 
neira ele se entendei· o aclo addicional a respeito 
das guardas nacionaes, 

cc Paço dn cama~a dos deputados, 6 do Junho 
de 1836.- Lima e Sil'l)(J,,- Pinto Peixoto.» 

E' approva<lo. 

cc A commissão de pensões e ordenados, tendo 
em vista os documentos com que o brigadeiro 
Raymundo José da Cunha Mattos comprova os 
seus serviços, em remuneraçl!.o dos quaes o go· 
verno lhe concedeu· uma tença annual de 
300$, offerece para ser discutida a seguinte 
resolução: 

cc A assem biéa geral legislativa resolve : 

« Arligo unico, Fica approvada a teoça an
nual de 30(1$, concedida poi: decreto de 3 de 
Junho de 1835 ao brigadeiro Raymundo José 
da Cunba Malto_s, diminuindo-se a qucmtia. de 
20$, quando tenha obtido o habito da 01·dem 
de Aviz. 

l!f 
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cc Paço da camara dos deputados, 6 de Junho 

de 1836.--:-.T. F. de Toledo.- Gom& daFon· 
seca.- Paini. » 

Julgà-se objecto de deliberação a resolução 
Ófferecida, e vai a impdmir. 

« Tendo o governo concedido a Anna Senho• · 
rinha do Sacramento, Josepha Cavalcanti de 
Moura, Clara Cavalcnnli de Moura e Antonia 
Calvalcanti de Moura, em coneequencia de 
representaçao da assem biéa legislativa, e do 
presidente da província do Ceará:, o soldo 
que vencia- seu irmao · e tio, o tenenle de 
1· linha Antonio Vieira do Lago Cavalc:mti, 
que falleceu na campanha co~lra Pinto.Madeira, 
e seus sequa1.es, tendo antes pt·eslado impor
tantes serviços na época da independencia ; a 
cómmissllo de pensões e ordenados julga que 
esta mercê está nas circumstancias de ser appro
vnda, com as clausulas constantes do decreto 
do governo, as quaes vão exaradas na seguinte 
resoluçào: 

« A assembléa geral legislati~a·r~solve: 
« Artigo unico. Fica approvada a mercê reita 

pelo governo a Anna Senhorinha do Sacra
mento, Josepha Cavalcanti de Moura, Clara 
Cavalcanti de Moura e Antonia Cavalcanti de 
Moura, elo soldo que vencia seu irmão e tio, u 
fallecido leuente de 1• linha Antonio Vieira 
do Lag,3 Cavalcanti, _emquanto llão casarem; 
devendo porém reverter a parte das que forem 

-c~s~ndo .Pª!l.ag,uella,Lqtie !icarera sol,tpjras. 
« Paço· da camara dos deputados, 6 de Junl10 

de 1836.-J. F. de Toledo.--Gomes de1 Fon.
seca.-Paiin, vencido.» 

Te1n igual destino a resolução oll'erecida. 
« Tendo o governo concedido ao desembar

gador Luiz P1rnlo de Araujo Bastos, a aposen• 
tl\doria que requereu ; porém com- a metade de 
seu ordenado, a commissão de pe[)sões e orde
nados é de parecer qne se approve a dita 
apo!ó!entadoria, e para isso offerece a seguinte 
resoluçllo: 

« A assembléa geral legislativa resolve : · 
« Artigo unico. Fica approvada .a aposenta

doria concedida por decreto de 13 de Julho de 
1833, ao desembargador Luiz Paulo de Araujo 
Bastos, com a metade do seu· ordenado. 

« Paço da éamara dos deputados 6 de Junho 
1836.-J. F. de Toledo,-G-omes da Fon-,eca. 
-Paim.» 

Tem_ igual destino a resoluçllo. 
« A commissão de pens<5es e ordenados, vio 

o decreto do governo em data de 21 de Agosto 
do :mno proximo passado, pelo qual converteu 
em pensão o soldo de 25$000 por mez, que 
vencia José Francisco de Souza, visto. achar-se 
ii:npossibilitado de -continuar · no serviço, por 
tc;r sido ~ravemente ferido no combate que 

leve lugar entre a escuna União, em que ellc 
se achava servindo de commiss,1rio, e o brigue 
Gene1·al Bl"andzen, resultando de tal ferimento 
ficar aleijado ; e parecendo o agraciado digno de 
consideração pelos seus bons serviços, com
provados pelos documentos que apresentou, a 
com missa.o é de parecer, que .. se approve a 
pensão qae lhe foi concedida, e por isso offerece 
a seguinte resolução; 

« A assembléa geral legislativa resolve : 
« Artigo unico. Fica approvada a pensao de 

25$000 por mez, concedida a José Francisco 
de Souza, correspondente ao soldo que veneia, 
na qualidade de commissario da .escuna União. · 

« Paço da caruara dos depulados, 4 de Junho 
de 1836.-J. F. de Toledo.-Goines da F1111,: 
seca.-J>aini. » 

Tem igual destino. 
« Por decreto de 22 de Julho do anno pro

ximo passado, concedeu a governo ao major 
de cavallaria da 1" linha Jo!lo Nunes Ramalho, 
a tença annual de 100$000, correspondente ao 
seu posto, e a quantia lambem annual de 
10$000, por ter sido ferido na campanha do 
sul, onde servio com distincçao, como consta_. 
dos documentos annexos ao seu requerimento. 
Entende portanto a commissao de pensões e 
ordenados, que esta mercê está nas circum
stancias de ser approvnda, para o que ofl:'erece 
á consideração desta augusta camara a seguinte 
resol41Çllo-: - .. . 

« A assembléa geral legislativa resolve : 
« Artigo unico. Fica· approvada a tença 

annual de 100$000, concedida por decreto de 
22 de Julho de 1835, ao major João Nunes 
Ramalho, e m_ais a quantia de 10$000 lambem 
annual, por ter sido ferido cm campanl1a, 

« Paço da camarn dos deputados, 6 de fonho 
de 1836.-J. F. de Toleda.-G011ies da Fon
seca. -Paiin. » 

Tem igual destino. 
« O governo deferindo aos requerimentos 

dos desembargadore~ Francisco José Nunes e 
Manoel da Cunha de Azeredo Coutinho Souza 
Chicharro, houve por bem aposentai-os, este 
com a terça parte do seu ordenado, e aquelle 
com a metade ; o que visto pela commissllo de 
pens<5es · e ordenados, é de parecer CJUe seja 
approvada a aposentadoria de ·ambos, e para 
isso offerece a seg1linte resoluçno :· 

« A assembléa ger-al legislativa resolve: 
« Al-tigo unico, Fica approvada a aposenta

doria concedida pelo governo aos desembar
gadores Francisco José Nunes, com a metade 
do seu ordenàdo, e Manoel da Cunha de 

. Azeredo Coutinho Souza Chicllo1-ro, com a 
terça parte. 

· <<, Paço da camara dos deputados, 6 de Junho 
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de 1836.-J. P. de Toledo. - Gomes da Fon
Becci .-Pairn. " 

Tem igual destino. 
" Sendo presente á commissão de pensões e 

ordenados o decreto, pelo qual o governo jubilou 
na cadeira de grammatica latina da villa de 
Nossa Senhora do Bom-Successo de Minas 
Novas da provincia de Minas Geraes a.o padre 
Francisco· Manoel da Silva com o seu ordenado 
por inteiro, é de parecer, que o mesmo decreto 
e documentos annexos se devolvno ao governo 
para os transmillir á assembléa legislativa 
daquella provincia, a quem em conformidade 
da constituiçi:lo reformada compele resolver 
sqbre este objecto, como por esta nngusta ca
mara já tem sido deliberado em casos idcnticos. 

<e PaQO da camara dos deputados, 6 de Junho. 
de 1836. - J, F. de Toledn. - Gomes da 
Fpnseca ,- Pairn. ii 

Approvado. 

ORDEM DO DIA' 

Coutinúa a discussãO do al't. 8° da proposta, 
emenda da commissão e outras emendas 
approvadas. 

E' apoiada uma emenda do Sr. Rodrigues 
Torres, que.diz: 

"Depois das palavras officiaes da armada
diga-se-que o govetno julgar rlesnecessarios; 
o mais como no artigo. i, 

O- Sr. Henriques de . Il,ezende declara nao 
poder approvar a emenda da commissll.o, e lhe 
faz algumas observações. 

O Sr. Francisco do Bago defende a emenda 
da eommissao, e mostra a vantagem que della 
se póde tirar, que é empregar o!Iiciaes habeis e 
licenciar os inhabeis e relaxados, para que elles 
se pos~ll.o empregar em outrn cousa. 

O Sr. Calmon diz que pedio a palavra para 
mandar á mesa a sua emenda, ainda que esta 
idéa não era sua, e sim idea que adoptou de 
quem tem conhecimento e voto prolissionul na 
materia. 

O ill ustre orador mostra os incommodos 
daquelles indivíduos que estão applicatlos á 
'vida do mar, e as vexações a que esl!!o su
jeitos quando embarcados, e que sempre 
fôt:a intenção delle, deputado, augmentar-lhes 
os gozos e commodidades da vida. 

Declara que já se mostrou os inconvenientes 
que re.sultariao de se igualar o soldo dos o!Iicines 
dcsemba1:eados nos emhnrca<los; que a sua 
emenda 11110 vui fazer grande <leHpeza, porque o 
corpo tia nossa marinha esl:i, pOl' assim dizer, 
isento de officiaes geuernes ; e uE\o haja medo 
que a despeza seja mui grande. 

Depois de fazer algumas observações eni 
abono da corporáçll.o da armada, concll.le di-

zendo que desejará muito que a sua . emendá 
seja approvada. 

Vem á mesa á seguinte emenda: 
" Que as maiorias de todos os officiaes da 

marinha embarcados sejao iguaes aos so!dos.
Calmon." 

E' apoiada. 

O Sr. Lima e Silva (ministro da giuyrra.), 
como membro da corn miss!l.o, declara que a 
intenç1lo desta, quando fizera a emenda ao 
ar!. 8" da proposta do governo, fôra igualar a 
sorte dos officiaes da armada aos officiaes do 
exercito ; mostra que estas licenças, de que 
faz m.~nção o artigo, sao m11ilo convenientes, 
porq11e o thesonro pnhlico recebe metade desses 
dinheiros quando esses ol'ficiaes cst!lo licen
ciados ; demonstra ernfim que a emenda da 
comr<1issao não tem inconveniente algum. 

O Sr. Rodrigues Torres torna a sL1slentar a 
opiniao que emillira na sess!lo antecedente ; 
responde ao que disse um deputado, de que 
os ol'ficiaes licenciudos se podia.o empregar 
aonde muito bem quizessem, dizendo que estes 
of'ficiaes nao só devem ser ern pregados em ser
viço que convenha a elles, mas em serviço que 
convenha á nação. 

Mostra os inconvenientes qne podem resultar 
ao serviço, quando estes officiaes, depois de 
obterem as s'uas licenças, se forem empregar 
ern onlro ramo de vida, por exemplo, em aclmi
nistrndores de uma fazenda rural, e no fim de 
quatrn ou sele annos, serem outra vez chamados 
para o serviço da mal'inha, ou pot·q11e elles o 
qucirao, ou porque assim seja necessario; e 
comn ha de qualquet· destes ol'ficiaes encar
reg~r-se do comrnando, por exemplo, de uma 
emburcaçno de gum·ra? 

Continúa o orador a mostrar que nisto periga 
o serviço, e por isso approva a idéa de se con
ceder as licenças para poderem set· empregados 
estes officiaes na marinha mercante, em cujo 

. exercicio podem alguns adquirir muita pratica; 
e prefere portanto o artigo da proposta á emenda 
da commissao. 

Depois de outras observações, pronuncia-se 
contra a emenda do Sr. Calmon, bem cumo já 
se pronuneiára contra a emenda do Sr. Vas
concellos. 

Mostra a grnnde necessidade de se melhorar 
a sorte dos officiaes da armada, mas não con
corda que esta medida se adople em uma lei 
de fixação de forças ; que deve ser inclui da 11a lei 
do orçamento, ou por uma proposta que o go
verno nos faça a este respeito, que deve final· 
mente ser feito isto em nma lei permanente. 

Conclue votando contra as emendas. 

O Sr. Salvad.or José Maciel (ministro da ma
rinha), concorda na 11ecessida_de de se melhorar 
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· a sorte dos officiaes da armada, para que está 
classe nao continue a viver na miseria; e con

. corda igualmente que este objecfo melhor seria 
que fosse !'ratado n'uma proposta, mas cumpre 
obsel'Var · á carnara que tem já passado uma 
terça parte do tempo da sessao, e que conti
nuando a haver outras cousas de interesse em 
que a camara se occupe, poderia ficar essa pro
posta para o outro anno, e a~sim continuarião 
na indigencia, tanto os ofiicines que não tra
balhão, como os que lrubalhil.o, sendo para estes 
muito peior a drmora desta medidâ. 

O orador pondéra sobre as grandes despezas 
que fazem estes officiaes quando sao nomeados 
para embarque; e que até alguns mandando-se 

.embarcar, dizem que estilo doentes, ainda· que 
o 1111.0 esteja.o ; mas que em direito o esta.o, 
porque apresentão certificados dos facultativos; 
conche finalmente sendo de opinião que se 
deva conceder ã çorporaçil.o de marinha o 
augmento indicado na emenda do Sr. Calmou, 

O Sr, Faim opina pela idéa de que ao governo 
compete julgar quaes sao os o.Eficiaes desne
cessarios para o serviço, e por consequencia 
approva a emenda do Sr, Torres, Vota. pela 
emenda que augmenta as maiorias dos officiaes 
·embarcados; porque parece-lhe contra toda a 
justiça, que tendo-se augmentado os ordenados 
de quasi todos os funccionarios publicas, e 
mesmo dlls officiaes de terra, aos ,officiues de 
marinha que, a maiores perigos se expoem, se 
conservem os mesmos vencimentos; vota pois 
pela emenda do S-r. Calmori; é contra a do 
Sr. Vasconcellos, que dá esse augmento de 
vencimentos aos officiaes embarcados ou des
embarcados, 

O Sr. Hollanda, CavaJca.nti declara-se con ti·a 
a idéa de licenciar-se os officiaes de maneira 
ta.o ampla como se tem querido, Conaorda que 
o Sr. minislro póde dar licença a um ou outro 
official que entende que desta licença precisa. 
Persuadido de que toda a officialid,1de da ar
mada é susc~plivel de muita disciplina, e ido
neidade, não deseja que sejilo distrahidos em 
outros serviços, mestno para embarcar na 
marinha mercante; não havendo além disto 
mui[a demanda de gente para commandar 
navios do commercio. Vota pelas emendas dos 
Srs, Vasconcellos e . Calmon; ~empre votará 
por boas pagas aos empregados publicas, na 
proporção de seus serviços. 

O Sr, Francisco do Rego observa que nin
guem se oppõe a que os officiaes da armada e 
artilharia de marinha tenhl!.O angmento de or
denado ; mas sim que n!l.o é esta lei lugar 
proprio para este fim. 

Quanto á emenda do Sr. Vasconcellos, diz que 
ho,ie1 com os pequenos vencimentos que tem uín 
offimal desembarcado, prefere e1otes vencimentos 
muitas vezes, ás vantagens que tem embarcando, 
e para isso dá uma parte de doente ; o que fará 

quando tiver mais este augmento desembarcado? 
Parnce-Jhe pois a emenda, além de impropria do 
lugar, injusta e tendente a destruir a disciplina • 

Concord~ com a opiniao do Sr. Hollanda, que 
bom será q11e o official da armada esteja conti
nuamente embarcado; mas qne actualinente, 

. havendo officiaes de sobra coín pequenos ven· 
cimentos, parece de justiça que scjil.o esses 
officiaes licenciados, no que lucra o thesouro, e 
os mesmos officiaes. Além de que o artigo nã,o 
veda que.o Sr. ministro deixe de conceder essas 
licenças, apesar do official estar desembarcado e 
possa servir em terra. 

Julga-se discutido o artigo e, posto a votos, 
nao passa. E' approvada a emenda du com
missao; a emenda do Sr. Vasconcellos é ap· 
provada na primeira parte,isto é, quando dá mais 
n1.eio soldo das suas respectivas patentes aos offi· 
ciaes da armada e a~tilharia de marinha em· 
!:>arcados ; sendo regeitada a rnitra· p:ll'te que 
estende esle augmento aos officiaes desem· 
bai·cados. A emenda do Sr. Torres é. julgada 
prejudicada; e a do Sr. Calmon reprovada. 

Entra em discussão o seguinte : 
cc Art. 9.º O governo fica desde já autorisado 

a formar successivamenta quatro companhias 
fixas de marinheiros, de 100 praças cada uma, 
abatendo-se o effectivo desta força das men• 
cionadas no artigo primeiro da pre~ente pro· 
posta, e das que ficão decretadas para o anno 
de 1836 a 1837,» 

O· Sri-Pli~eira de lv!ello-pede a S'l7ppressao 
do artigo. Observa que pela. palavra-fixas
póde-se entender que essas companhias ficâráO 
estacionadas no Rio de Janeiro, e nil.o· devem 
ir para onde julgar-se conveniente: e então vem . 
a angmenta,·-se a força de !clTll, · 

O Sr. Salvador José Maciel (ministro da ma· 
i·inha) observa que eom essas companhias pro· 
cura-se aperfeiçoar o ensaio qtie já se começou 
a fazer, e está se fazendo a bordo da fragata 
Principe Imperial, Declara que sil.O essas com· 
panhias fixas organisadas da nossa mocidade 
indigeote, que, vagando pelas mas das t,idades 
e que vem a acabar· desgraçada, ou a fazer a 
desgrãça dos outros ; convida por esta occasi!l.o 
a alguns Srs. deputados a visitar esse esta· 
belecimento, onde veril.o moços de pouca idade 
aprendendo, além dos exercicios de marinheiro 
e artilheiro, outras doutrinas que os podem 
tornar homens intelligentes no serviço da naçilo, 
e uleis a si ; demais esta providencia vai cortar 
o mal que já principia a senlír-se da falta de 
officbes marinheiros. Quanto no !ermo-fixas 
-empreg,,do no artigo, é em attençaQ u 11110 
embarcar senil.o uma cornpunhi,1 inteira, e nao 
como aconlece actualtnente, á semelhança do 

. systema francez, segundo o qual nno se embarca 
senilo comp,mhias inteiras, ou meias com
pai1hias; sno companhias fixas no serviço, mas 
na.o no lugar do serviço , 
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Lê-se e é apoiada a seguinte emenda do 

Sr. Figueiea de Mello: 
cc Suppcima-se o art. 9°. ii · 

O Sr. Figueira füi Mello insist.e na sL1p
press!lo do artigo ; receia qne a disposição do 
artigo seja interpretada abusivamente, ntto pelo 
Sr. ministro actnal, mas sim por seus suc
cessores. 

Quanto ao convite que fizera _o Sr. ministro 
da marinha, diz que já fôra a bordó da fragata 
Principe Imperial, onde sómente vira .meninos 
de pouca idade; e que na.o sabe que defeza 
possil.o prestar ao estado. Parece-lhe meltior que 
o Sr. ministro proponha a creaçno destas com
panhias em separado. 

O Sr. Rodrigues Torres approva a materia 
· do artigo, qu,; julga vantajoso ; mas requer ao 
Sr. ministro que o mais ,.breve possi vel, ou na 
proxima sessão, apresente o regulamento destas 
companhias, para que vindo um outro ministro, 
e não havendo este regulamento, desfaça aquillo 
que se está fazendo; e mesmo para que fique isto 
de urna maneira permanente. 

Julga-se discutido o arligo que é approvado, 
e regeita-se a emenda de s11ppressão. 

Segué-se a discussão do nrt. 10 : 
• O governo fica igualmente aulorisado a 

promover desde já os officiaes que têm feito ou 
houverem de fazer serviços extraordinnrios, 
quando.a~oo,coneM-r!IO capacidade, e todo:!'-t>S 
requisit_os que constituem um bom officinl. » 

Emenda da commissão : 
cc Supprima-se o art. 10. » 

O Sr, Lima. e Silva. (ininisiro da 9iiei·1·a) 
diz que a com missão propôz a suppressao deste 
artigo,· por estar encarregada pela camam de 
organisar um projectr> a respeito das promoções, 
e demais não está o governo inhibido de fazer 
promoções na armada. 

O orador concorda que póde deixar de p:iHsar-0 
artigo se a proposta sobre as promoções tiver 
de passar;· mas se n11o passar julga dever ap
provar-se o artigo, porque a lei pela qual julga 
o Sr. deputado poder o governo fazer promoções, 
só as permilte por rigorosa antiguidade, póde-se 
pois promover um ou dous officiaes de me
recimento, emquanto outros que o merecem, 
se hou·ver tres ruais antigos, deixão de gozar 
desta vantagem. · · 

O Sr, Rodrigues Torres declara-se contra o 
artigo; observa que até agora não têm sido 
'\'edadas as promoções na armada ; além de que 
o artigo deixa ao governo o arbítrio de pro
mover áquelles que entender ter prestado ser
viços extraordinarios, serviços que outros 
poderáa entender pm· ordinarios: demais, se 
a lei existente é' defeituosa, na camara existem 
projectos a respeito, e nao deve acamara deixar . 

substituir a vontade á lei, antes deve tratar .da 
refçrma da lei q1rn julga defeituosa, e que elle 
deputado reconhece que o é. 
. E' approvada a emenda de suppressão, e. por 
consequenci,t prejudicado o artigo : e com elle 
concluída a 2" discussno do projecto, que passa 
para a 3ª discussão. · 

Segue-se a discussao da resolução que ap· 
prova os estatutos da fac11ldad1i de medicina da 
Bahia. 

O Sn. PArn pede o adiamento des!a discussão, 
afim de se tratar do projecto de reforma do 
_cDLligo do processo ; mas submettido o adia
mento á votação, não é approvado. 

Continuando a discussuo, o Sr. Figueira de 
Mello manda á mesa a seguinte emenda, que 
é apoiada : 

« Supprima-se o art. 17, 24, e no ar!. 29 as 
palavras-e por cada urna das qne forem, etc. 
-Figueira ds Mella. J> 

O Sn. VAsGONCELLOS offerece, e é apoiado o 
requerimento de adiamento nestes termos: 

« Que sejao remetticlos os estatutos ás com, 
missões reunidas de instrtrnçM e saude para ex
trernat· o que fôr legislativo do regulamentar, 
sujeitando-se á approvação da assembléa geral 
legislativa, o que exigir medida legislativa, e 
ficando para os regnlamentos do govermo, o 
q11P. pela conslituiçãp lhe compete prover, alte
i"llldo-se assi1n a lei organica das escolas de. 
medicina.- Vaseoncellos. " 

A di~cuss1lo fica adiada pela hora. 
O Sn. PnESlDENTE dá para ordern dp tlia 8 

de Junho o projecto n. 13 deste nnno, que fixa 
as forças de terra, e untes de vir o Sr. ministro 
da guerra o projecto n. 21 dito. 

Levanta a sessao pelas duas hora, da tarde· 

Sessão em 8 de Junho 

PRESIDENC!A DO SR. ARAUJO LIMA 

Sum1An10. - Expediente. - Ordem do dia.
Reforma do eod.igo do z;roCJ6BBO • -,Fixação 
das forças de teri·a . 

A 's dez boms ·feita a chamada, depois dé 
estarem em numero legal os St·s. deputados, 
declara-se nberta a sessao ; e lida a acta da 
antecedente, é approvada. 

Falttto com causa participada os Srs . .Vital, 
Castro e Si! va, Mello, Barbosa Coi·deiro, Fer
reira França e Duarte Silva; e sem ella os 
Srs. Fontes e Tobids. 

EXPEDrnNTE 

· O SR. lº SECRETARIO dando conta do expe· 
diente, lê um officio do Sr. ministro dos ne-
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··gocios estrangeiros, parti"cipando ter sido encar
regado interinamente da pasta do imperio.
Fica a cama1·a inteirada. 

Outro do ministro da guerra, ácerca dos 
}1ospitaes regimentaes.-Vai á secretaria, para 
ser presente a quem fez a requisição; 

Outro do ministro dos negocios estrangeiros,, 
remettendo por copia um officio do nósso 
encarregado de negocios nos Estados-Unidos 
ácerca da sociedade de colonisação denominada 
-liberia.-Vai á commissão a que está affecto 
este negocio. · · 

Outro do mesmo ministro, remettendo um 
·requerimento de João Damasceno e Albu
querque.-Vai á 3ª commissno de fazenda, 

Um' do ministro da fazenda, sobre stereo-
metra das alfandegas do Ceará.-Vai a quem 
fez a requisição. 

Outro do mesmo ministro, participando, nl\o 
poder comP.arecer nas sessões da cnmara.-Fica 
.esta inteirada. 

Um do desembargador Gustavo Adolpho 
d'Aguilar, participando ter sido nomeado mi
nistro da justiça por decreto de 3 do corrente.
Fica a camara inteirada. 

Tres do secretario da assembléa pl'Ovincial 
. · de S. Paulo, remettendo tres representações da 

mesma assembléa: uma sobre a companhia de 
Ag11iar Viuva e Filhos, etc.;' outra, pedindo a. 
incorporação da fazenda de Santa Anna com o 
campo do Barro ffi·anco; e a outra pedindo· 

·. que se determine aos presidentes de provincia, 
que mandem uns aos outros dous exemplares 
d~ cada um dos actos legislativos das respe

. chv11s assembléas.-'-Vao á commissao das 
assembléas provinciaes. 

Um requerimõnto do conselheiro Francisco 
Alberto Teixeira de Aragll.Cl.-Vai á commissão 
de justiça civil. 

Outro de José de Mello Pacheco de Rezende. 
-Vaiá commissao de pensões e ordenados. 

. O do coronel José Pedro Galvão de Moura e 
Lacerda.-Vai á commissão de justiça civil. 

Os de ·João Custodio, D. Maria Antonia do 
'<:;armo Correia, Jo!lo Victorino Colona,. Fran
cisco Solano, Manoel Correia Lima e Francisco 
Jo;:;é Meira.-Vao á commissao de petições. 

Approv:a-se o seguinte requerimento do 
· Sr. V asconcellos : 

« Requeiro· que se peçli.o informações ao 
_governo sobre a importancia da consignação 
mensal para a !ypographia nacional no cor
rente anno, e a differença desta ás dos annos 
transaclos. 2.0 ·Quantos perio1lipos assigna o 

, governo para os distribuir gratuitamente. 3. 0 

Q11anlo importa-a despeza do Correio Official 
· e a receita,- VaBconcellos.» ' 

Julgado objecto de deliberaçl!.o a resolução 
respecliva, e indo a imprimir, approva-se este 
parecer: 

« Havendo o governo concedido por· decreto 
de 10 de Maio de 1833 ao brigadeiro Pedro 
Labalul, uma pensão annual de 600$000 em 
remuneração dos bons serviços por elle pres
tados tanto na guerra do Reconcavo da Bahia 
contra as tropas lusitanas, como ultimamente 
na província. do Ceará contra Pinto Madeira e 
seus sequazes; a commissão de pensões e or· 
denados offerece á consideraçll.o desta augusta 
camara 3a.seguinte resolução: 

" A assem biéa geral legislativa resolve : 
« Artigo 11nico. Fica approvada a pensão 

annual de 600$000 concedida por decreto de 
10 de Maio de 1833 ao brigadeiro Pedro La
batut, em remuneraçao dos, bons serviços que 
pres!ára na guerra do Reconcavo da Bahia, e 
ultimamente na provincia do Ceará. 

« Paço da camara dos deputa.dos, 7 de Junho 
de 1836.-J. F. de Toledo.-Fairn. » 

Approva-se esl'outro da commisslio das as
sembléas provinciaes : 

cc A assembléa provincial do Espirita .S11nto, 
desejando facilitara communicação entre aquella 
pl'Ovincia, e a de Minas Geraes, entende ser ne
cessario, que se conceda datas rle terras ao 
longo da estrada, que alli tem existido, como 
meio de a conservar sempre aberta, e para isso 
requer ao poder legislativo têral haja de legislar 
a respeito. A commissão das assembléas pro· 
vi nciaes entende, que esta representação deve 
ser remettic.la á commissão de estatística, onde 
poderáa haver reunidos d~dos opportunos para 
convenientemente poder prop6r medidas a res· 
peito. · . 

" Camara dos deputados, 8 de Junho de 
1836.-F. de Souza lJfartins.-Venancio Hen
t-iqued de ,Resende . » 

E' tambem approvado este da terceira com
missl!.o de fazenda: 

« Foi presente á 3• commissão de fazenda 
um requerimento do corrector e definidores da 
ordem g• dos minimos de S. Francisco de Paula, · 
no qual pretendem, que o seu hospital seja con
siderado como hospital de cáridade, e pm· con
seguinte incluído na excepçao do art. 51 § 6" 
da lei de 15 de Novembro de 1831, para gozar. 
da isenção do pagamento da decima dos predios 
urb11nos pertencentes e.o-patrimonio desse esta· 
belecimenlo; e quando isso nãO tenha lugar, 
que ao menos seja alliviado da 2• decima_creada • 
pelo decreto de 23 de Outubro de 1832 § 2º 
paro. pagamento dos juros e ~mortisaçll.o das 
apolices emiUidas. 

" A conuuissão nao póde ser favoravel á pre
tençao dos representantes, porque está conven· 
cida de que a lei de 15 de Novembro de 1831 

• 
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quiz fàvorecer s6menle os hospitaes de caridade 
propriamente ditos, em que se recebem os en
fermos·pobre.s, quaesquer que sejno; e não com· 
prehender tambcm aquelles que sl\o creaclos, 
mantidos, e auxiliados por associações reli
giosas, e nos quaes unicamente se admittem os 
associados na f6rma dos seus estat11tos ; e por 
que reconhece ao mesmo tempo a necessidade 
de conservar-se o credito publico, ao qual estão 
applicados os produc!os do 2º imposto; por estas 
razões é de pare<:er, que nll.o tem lugar a isenção 
pretendida. 

1c .Paço ela camai·a dos deputados, em 7 de 
Jtinl10 do 1836.-J, P. de Carvallto.-J. J, 
Fernandes Tor1·es. » 
. Approva•se igualmente outro da commissão 

das assembléas provinciaes, do teor seguinte: 
« A assem biéa provincial de Sergipe representa 

a esta augusta cama1·a a necessidade marcar os 
limites entre aquella provincia, e a da Bahia, 
não pelo rio lnhau!Jla, como no tempo em Q"~ 
era capitania, mas pelo rio Itapicul'ú, quin1.t: 
leguas ao norte daquelle, com prehendendo as 
villas da Abbadia e do Conde, por assim convir 
ás circumstancias do solo, e a muis natural di· 
visão: allegando, que· o território reclamado 
dii;ta de tres a dez leguas de Sergipe, a que 
outr'ora pertencera, e quarenta da Bahia, n que 
s6 fllra annexada em tempo do governo do conde 
dos Arcos, com visível detrimento dos recursos 
mais commodos pa1·a aquelles. Allega mais em 
favor desta reclamaçn.o o ter o Exm. diocesano, 
com conhecimento de cansa, e altendendo ao bem 
dos povos, desannexando da vara geral da Bahia 
aquelle territorio, sujeitando-o á jurisdicçil.O cio 
vigario -geral de Sergipe. Diz a assembléa pro
vindal, que assim como arbitrariamente o go
verno da Bahia se arrogára o referido territorio, 
assim tlla ô revindicára, mas. que a isto apre
sentára resistencia n camara municipal_ a juízo 
do uma daqncllas villas, ensinando a desobe
diencia aos povos; e dando aso a conflictos. 

« Em taes circumstancias requer a assembléa 
provincial de Sergipe, que o poder legislativo 
geral decrete, que a divisão das duas províncias 
de Sergipe e Bahia fique sendo pelo rio Ilapi
curú, desde sua foz á passagem do sitio Boa
Vista, duas leguas acima da estrada, que vai á 
freguezia do Sobrado, ou Aporá na margem do 
norte: dahi linha recta ao rio Real, e por este 

· acima até a sua origem, e desta em linha á 
cachoeira de Paulo Affonso no rio de S. Fran
cisco, e por este abaixo até a sua foz, ficando 
pertencendo á província de Sergipe as ilhas 
deste ~io, qne estiverem áquem do seu alveo. 

~ Mas a commissllo das assembléas provin
ci;íes, na falta de tlados mais positivos em um ne
gocio de tanta monta, que toca os direitos, e 
interesses de duas provincit1s, não se atreve a 
arriscai· algum dictame definitivo, que poderia 

. suscitar-reclamações contradictorias, compro-

metter a sisudeza de seus membros, e aventurar 
a dignidade desta augusta camara, Portanto 
é de parecer, que remettendo-se . esta repre
sentaçr10 ao gov:erno, ae peça o seu parecer com 
au<liencin do presidente da província da Bahia 
a tal respeito, e do Exm. ·arcebispo ácerca do 
que se allega na dita representação a seu res
peito. 
. cc Paço da camara dos· deputados, em 8 de 
Junho de 1836.-Fra.ncisco de .Souza Ma1·t-ins. 
-Venancio Hem-igiies de.'Rezende. » 

ORDEM DO DIA 

Entra em discussão o 1º al'tigo da resolução 
da commissllo de j11stiça criminal, sohl'e a -re
forma do codigo do processo . 

O primeiro artigo da resolqçll.o é approvado 
sem discussno. 

En.tra em discussão o ar!. 2°, 
O Sr, Ferreira da Veiga obtém a palavra 

pela ordem, e diz que a illush'e commiss!lo de 
justiça cl'iminal foi maito succinta no seu 
relatorio, e por isso elle deputado, não sendo 
versado nestas materias, deseja que algum dos 
honrados membros da commis~!lo, haja de 
explicar e expender as razões, em que se fu.ndott · 
a commissno pa1·a apresentar este projeclo, afim 
,de poder dar mel1101· o seu voto sobre o objecto 
em questão. 

O Sr, Gonçalves Martins, como relator da 
commis,no; dá as pedidas explicações, e mostra 
que as razões qlle leve a commissno silo tantas, 
que nno era possível inclu'll•as no seu relatorio ; 
mostra que a attribuiçno que se concede aos 
juízes de direito, da formação da culpa nos 
crimes de respons,1bilicladcs dos empregados 
publicos nno priviregiados, á sem duvid11 uma 
dns mais importantes : mostra igualmeule que 
para exercei· esta atlribuiçào é preciso inlelli
gencia ele direito, e muitos conhecimentos sobre 
a materiu; e elle deputado sempre julgou que 
os juizes de paz não erão as pessoas· mais · 
capazes de ter essa intelligencia, etc. 

E' apoiada uma emenda do Sr. Vasconcellos 
para que em lugar de - resolve - diga-se -
decreta, etc. 

Fica adiada esta discussao cm consequencia 
de se annunciar, estar na sala immediata o Sr. ·· 
ministro da guerra, o qual, sendo introduziclo 
com as formalidades do estylo, occupa o com• 
pelente lugar. 

Entra em discussão o seguinte artigo 1° e 
seus paragraphos, bem como a emenda da 
commissão : 

« Ar!. lº. As fórças de terra ordina!'ias, para 
o anno que ha de correr do lº de Julho de 
1887 a 30 de Junho de 1838, constaráõ : 

oc § l°. Dos officiaes· e mais praças de oito . 
batalhões de caçadores, quatro corpos de ca- · 
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:--vallar.ia, cinco de ~rlilharia de posição, um de 
· artilharia a cavallo, e do corpo de ligeiros da 
provincía de Matto Grosso. Esta força será 
elevada desde já ao seu estado completo, 

'ficando o governo autorisado a recrutar na 
-conformidade das leis existentes, para pre
encher as vagas occorridas, quando nao possa 
conseguir completar ~ dita força pelos meios 
iudicados no art. · 4ª da carta de lei de 26 de 
Agosto dó anno proximo passado. E quando 
o julgue conveniente, poderá diminuir só o 
numero de soldados nos çorpos onde fôr dis
pensavel mantel-os naquelle estado: 

·. « § 2.0 Do estado-maior do exercito, s~undo 
a organisação decretada ; dos ofllciaes de enge· 
óhefros, dos oiliciaes avul-sos, das companhias 

. de artifices do tr1:m de artilharia, e das repar
tições existentes. » 

Emenda da commissão : 
« 1. No § 1º do art. lº, depois da palavra 

· recrutar, diga-se -segundo o disposto no art. 
11 da I,ei de 25 . de Agosto de 1832, que 
decretou· as forças de terra, etc. » 

O Sr. B.iphael d.e Carvalho pede informações 
ao Sr. ministro da guerra sobre o ~erviço que· 

. faz este corpo de ligeiros da província de Matto 
Grosso. 

O Sr. Lima e Silva (minisfro da gu~1·1·a) 
presta as informações pedidas, declarando que· 
estas companhias de ligeirõs eruo para defender 

,o..p11i:r.. doi;; indi~clvagens. • • ... - • .. 
E' interrompida a discussão para o Sr. Calmon 

.como relator da commíssil.o do orçamento, ler 
a fixação· da despeza e receita geraes para o 
futuro anno financeiro.-Vai a imprimi!'. ( Vid. 
o final desta Beasão.) 

Continua a discuss!lo adiada. 

O Sr. Vasconoellos declara pedir a palavra 
só para mandar uma emenda á. mesa ; porque 
para votar sobre o artigo necessita ser melhor 
esclarecido pela discussão. 

Não lhe parece razoavcl passar os corpos de 
ligeiros de i\foranhrio, e as companhias de pe· 
destres . de Minas e Espírito Santo, para a 
administração provineial ; ficando assim as pro-

:•i,1incias oneradas com o peso de sustentar esses 
corpos ·militares; porquanto tambem incumbia 
a· caustituiçil.o ao governo geral a catechese e 
civitisação dos índios; alérn de que esses corpos 
da divisa.o do Rio Doce, em Minas Geraes, estão 
collocados nas extremas da província, ·e nao 
prestão só serviço á. província de Minas. 

Conclue que sua opinião é que esses co1·pos 
continuem a fazer parte do exercito, accrescendo 
mais que as províncias forao muito mal parti
lhadas na divisrio das rendas, por exemplo, 
Minas, que tem deixado de fazer algumas des
Jl_ezalil nccessarias por falta de recursos. 

Manda á mesa e é apoiada a sêguinte emendá : 
« Das divisões do Rio Doce, ligeiros do Ma

ranhao e Espirita Santo.- Vasconcellos.» 
Apoia-se a seguinte emenda do Sr. Ferreira 

da Veiga·: 
« A passar a emenda da commiS!,ão, accres

cente-se -na parte que fôr possivel.-E. da 
Veiga.» 

Apoia-se outra na fór1na seguinte, do Sr. V-as
concellos : 

« Supprimao-se no § l° do art. l° desde
quando- até ao fim do paragrapho.- ·vas
oonoellos. » 

Apoia-se mais outra do Sr. Calmon · nestes 
termos: 

cc Que se contemple um novo corpo de Ji. 
geiros de 60 praças para a defeza do sertão da 
Conquista, e districto de Cannavieiras na pro
vincia da Bahia.-Ca.Zmon. » 

O SR. FLORIANO DE TOLEDO propõe e é 
apoiada a segni:nte emenda: 

« Pàssando a emenda do Sr. Calmon pro
ponho a seguinte : 

cc Ficão inclui das no · quadro do exercito as· 
companhias de pedestres de Gt1arapuava, e qa 
estrada da Matta ·enlre S. Paulo e Rio Grande 
de S. Pedro do Sul.-Floríano de Toledo.» 

A pedido do Sr: Vasconcellos é retirada a 
sua emenda, que. principia : 

cc Supprim!\o-se no§ 1" do art. 1°, etc. » 
O Sr. Raphael d.e Carvalho observa que não 

o satisfizera os escluecimcntos dados pelo Sr. 
ministt·o sub1·e as razoes porque eliminou do 
quadro do exército essas dl,!as companhias de 
ligeiros do·Mal'anhllo, necessarias para guarnecei• 
dons rios naquella província. 

Lamenta os abusos dos presidentes da pro
vincia praticados a respeito dessas forças ; e ·no-
1.av.elmente o Sr. Costa Ferreira que mandou 
parle desta força, muito necessaria na pro
vincia, para o Pará. 

Demais observa que ficando a cargo do go
verno provincial essas forças, deixando de fazer 
pai-te do exercito em Julho do anno que vem, 
estando a fechar-se a assembléa do Maranhão, 
já nil.O tem tempo de legislar a este resp,eito ; 
acabao-se os co1·pos de ligeil'os, e ficao os rios· . 
sern guamição, c:om notavet prejuízo, ficando a 
provincia no emtanto exposta e se111 defeza al· 
guma pela retaguarda, sujeita aos estragos dos 
índios. 

O Sr. Clima.co tambem se pronuncia contra 
a idéa de se eliminar do quadro do exercito os 
corpos de pedestres da divisão do Rio Doce, no 
Espirita Santo. Sustenta a opinião de que devem 
estes corpos ficar a cargo da administração 
geral ; essa medida, solicitad~·pelo Sr.· ministro 
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da· guerra e adoptada pela commissão, julga 
elle deputado que nenhum outro fim tem senão · 
fazer carregar ás províncias com despezas que 
até agora _erão feitas pela renda geral ; e no 
momento em qne as provincias achão-se mal 
partilhadas. 

Persuade-se que nenhuma provincia tem 
mais direito a reclamar contra uma tal medida 
que a provincia do Espírito Santo, que por nma 
resoluçao da assemblêa geral perdeu· mais .de 
duas tetças partes de sua renda, por separar-se 
a parte mais importante da província e unil-a ao 
Rio·de Janeiro; e se as outras províncias ficão 
muito aggravadas com este accrescirno de des- · 
peza, em muito peiorestarlo fica o Espirita Santo : 
vota .pois pela 1:menda do Sr. Vasconcellos. 

O Sr. Lima. e Silva defende a idéa da com
mi~são em separar do quadro do exercito as 
companhias da divisão do Rio Doce, em Minas 
e Espírito Santo, e o corpo de ligeiros do 
Maranhão. 

Opina que esses corpos não devem fazer 
parte do exercito, n!lo só-por sua organisação 
como por seu serviço; que nunca pedestres 
servirão em exercito algum. 
· Lembra que já cm 1834 a commissão de 
guerra propuzera em um projecto que esses 
corpos ficassem pertencendo ás províncias, o 
que n com missão deste nnno julgou dever passar 
na lei da fixação· de forças. 

O Sr. 'rori•es pe1·gunta ao Sr. mini,lt·o se 
annue ou não á emenda da commissao ao § lº 
do artigo 1º da proposta apresentada pelo 
governo. 

O SR. LIMA E SttVA (mi11ist,·o d11 guerra) 
observa que bom seria que II commissll.o ac
crescentasse depois das palavms -:--- segundo o 
disposto no artigo 11 da lei de 26 de Agosto 
de 1832, as palavras-na parle que fõr possível. 

O Sr. Francisco do Rego defende a emenda da 
commissão. Diz que o governo nenhum incon
veniente encontrará. para obter recrutas, sempre 
que queira fazer o que se acaba de praticar em 
Pernambuco; tendo o goveroo a lei q1,1e passou o 
anno passado, nào tem mais necessidade que 
ter um delegado nas províncias, e responsabi
lisar todos aquelles que 11110 cumprirem as suas 
ordens. 

Lembra que Pernambuco póde recrntar 800 
e tantas praças ; e se póde isto fazer, o mesmo 
poderáõ outras províncias, como Minas, que 
tem uma representaçlio de 20 deputados na 
camara, e cuja populaçlio é muito maior. 

Quanto á emenda do Sr. Vasconcellos, diz que 
os serviços desses corpos sendo pnramente pro
yinciaes a commissão, bem longe de querer 
sobrecarregar as provincias, fazendo pertencer 
esses corpos ás rE'spectivas provincias, quiz 
livrar as outras provincias de carregar com 
as despezas de corpos que só servem de utilidade 
de uma ou outra provinria, 

'lOlIO l 

Demais, observa que existindo corpos de . 
primeira linha no Maranhão, póde o presidente 
guurhecer esses rios, de que fallou um Sr. 
deputado, por tropa de primeira linha. Se a 
camara não adaptar a emenda da commissão, 
ver-se-ha elle, deputado, na necessidade de 
apresentar um projecto para crear uma com
panhia de ligeiros pnra Pernambuco, onde 
tropa de linha ordinaria não serve para bater 
os cabanos que ainda estao revoltados ; no 
emtanlo Pernambuco para batel-os não pedio 
ligeiros, organisou uma tropa sua, nno quiz 
que a nação em geral carregasse com a sua 
policia interna , e ainda agora paga a pro-. 
vincia uma companhia de indios para bater 
os pretos aquilombados.-

Declara estimar que o Sr. ministro aventasse 
a idéa de eliminar esses corpos da adminis
tração geral, porque sendo serviços prestados 
ás províncias, aquellas que delles tirão utilidade 
que os pague~1. 

O Sr: ~pha.el de Macedo observa q~1e, em 
sua op1mão, não sl.\o as mesmas as c1rcum
stancias de Pernambuco e Maranhao; na ul!ima 
ha inimigos permanentes, o que não acontece 
na primeira, porque já se disse o :mno pas
sado na camara, que a guerra dos cubanos 
estava acabada ; mas, mesmo quando assim 
nil.O seja, são os cabanos inimigos provisorTos. 

Admira de ouvir dizer que o serviço dos li
geiros do !\"!aranhão seja puramente provincial, 
.sen,.to ... eJle um corpo de-defeita t1t1e a naçao 
deve ter alli, bem como em Minas e Espírito 
Santo, porque taes corpos vão bater iuimigos 
constantes que ha nessas tres províncias. 

Sobre a observação do Sr. Francisco do Rego, 
de fa1.er guarnecer esses pontos do Maranhll.o 
por ti·opa de primeira linha, mostra a impos
sibilidade que ha, attendendo-se ao serviço que 
fuzein os ligeiros, serviço a que não pódo prestar· 
se corpos de primeira linha. 

Conclue dizendo qne, se a província de Per
nanbuco de semelhantes corpos ligeiros pre
cisar, elle, deputado, não recusará seu voto 
para isso. 

O Sr. Carneiro Leão repará na incohe-' 
rencia que parece existir no ministerio da 
marinha e guerra; um faz díslincção de cir· 
cumstancias ordinarias e extt·aordinarias, e pede 
forças para cada uma destas hypotheses ; e no 
da guerra só se pedem forças para circum
stancias ordinarias _; com tudo não se embara·, ' 
çará com isto, e deseja facilitar ao governo 
todos os meios de suffocar as duas rebelliões 
ora existentes, e quaesquer outras que possa.o 
apparecer. · 

Admira-se de que o Sr. ministro acceda á 
limitaçll.o posta pela commissão ao § 1° do 
art. 1°, quando essa limitação da commissão 
refere-se a uma disposição legislativa que talvez 
conviesse quando foi tomada i quando todas 

20 
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as medidns -do corpo legislativo entllü tendião 
á não existencia do exercito ; mas agora que
rendo o Sr. ministro reorganisar o .exercito, e 
bater revolucioaarios em duas províncias~ não 
sabe porque razão o Sr. ministro admitte uma 

· tal limitaçno. 
Julga que o numero de recrntas não se deve 

regular · pelo numero da populaçM, porque 
nas leis de recrutamento isentando-se certos 
indivíduos que exercitD.o urna profissão ulil, 
podem taes individuas abundar n'uma pro
vincia industriosa e de maior numero de habi-

· tantes, e não n'uma cidade onde uma grande 
porçri.o de vadios se póde accumular; é neste_s 
lugares que o recrutam?nto,. segnn~o nos~as 
leis existentes, se poaena tornar mais efficaz, 
e nelles encontrar-se maior numero com
prehendido no recrutamento. Demais, havendo 
o Sr. ministro de distribuir o recrutamento 
por todas as pl'Ovincias, não po:le:1do fazel·o nas 
duas provincias do Pará e Rio Grande· n~o 
podia completar este reci:utamento por outras 
provincias? • . 

Além deste inconveniente que traz o artigo 
a que ·a, emenda da cornmissao se refere, ha 
outros ; nelle trata-se de fiscalisaç:10 cios con
selhos geraes nestes recrutamentos, o q11e elle 
deputado persuade-se ql1e deve pe;tencer á 
assembléa geral , por esta razfio mais uno ad
mitle a emenda da commissao, assombrado de 
que o Sr. ministro admitta uma emenda que 
o impossibilita de preenclrnr as forças conforme 
fô1· nccess.iria. . 
--11. respeito de numero d~corpcl~, elle dê'p'u
tndo julga l{lle seria ncccssario qt1e os membros 
ela cauiura estivessem certos deela organisaçao 
pura saber a força que hno de votar; um. se· 
mcllrnnle mcthodo nno lhe pat•ece prefer1vel, 
untes q uorcria quo se seguisse o que se pratic,1 
UI\ reparliçllo du mnrinlw, onde ntl.o se diz que· 
consluvno us forças de lanlas frngatus, corvetas, 
ele., pmcccndo·ll1e que o se faltar nesles 
corpos nno serve sct?ilu para obscui·ccer a ma
teria, 11no se sabendo de que forças constao 

, elles. 

Lembra que tendo o ministerio deliberado 
f! ·Inandar uma força para o Pará, encontro1.1 µma forte opposiçll.O do então commandanle 

· dás anuas, da qual resultou não mandar-se 
para o Pará senão sete homeus, o q1:1e deu 
causa ao desastroso successo ela primeira exp\)· 
dição, · 

Conclue approvando a emenda do Sr, Vas
concellos. 

· O Sr. Il,aphael c1e Carvalho, para votar com 
conhecimento de causa, deseja, saber qnal é a 
força ordinaria que gllarnece o forte de Ti.lba
tinga. Depois do Sr. ministro responder que 
esta força depende · de circumstuncias, e se
gundo a : força dos ·corpos o Sr. Rapliae1 de 
Carvalho diz que fizera esta pergunta por saber 

que esse forte estava inteiramente desguarne
cido e abandonado. 

O Sr. Francisco c1o :Rego ainda toma parte 
na discussaq, respondendo aos argumentos do 
Sr. Carneiro Lea.o. Diz que os Srs. deputados 
deviao saber da força desses corpos de que 
trnla o artigo pelos rnappas qne na cama_ra 
forão distribuídos·: não sendo possível fazer-se 
na marinha o mesmo que na guerra, porque, 
por exemplo, na necessidade de se mandar 
uma expediçfio a Pernambuco, na.o se pode:áõ 
enviar as mesmas embarc;iç/les que se poder111.o 
mandat· á Bahia. 

Quanto á emenda da -com missão, ainda insiste 
por ella. Lembra o que aconteceu quando se 
tratou da lei do recrutamento, para o qual 
alguns senhores qnerif\o que sua proviqcia 
não concorresse, outros que concorresse de 
mais, etc. 

Observa ainda que Pernambnco tem man
dado forças para o Pará, e tem tropa surncier.lle; 
que essa tropa de Pernambuco em. exped1ç_ão 
ao Pará, n!lo parece tropa do Braz1l, mas sim. 
es lrangeira, sendo fornecida no Pará de todo o 
necessario, pela provincia de Pernambuco : 
tendo pois Pernambuco prestado soccorros para 
o Pará, muito além dó que podia, não partilha 
por isso elle, deputado, a opi~i~o do Sr. Car
neiro Le,o, quando quer ehmrnar do artigo a 
emenda ela comrnissào que faz repartir o nu
mero de recrntas por todas as províncias na 
razll.o de sua populaçno : além de que gd
t.;:lndo-se que a offici.·didade é inhabil e incapaz,. 
provindo isto da maneira do recruta·mento, Mo 
pócle ac<'eder á idéa do Sr. deputado, yue 
parece querer fazer dos corpos casas de cor-· 
rupçno ; insiste pois na emenda da com missao. 

O Sr. Calmon vota pela emenda do ~r. Vas
concellos e µelo artigo, declarando qne se es
tivesse n'um governo regular conformar-se-hia 
aos estylos pal'!amentat·es votando contrn todos 
os artigos da proposta. · 

Gomo depntado, como representante da 
naçno, já se pronunciára contra a estada do Sr. 
·ministro da guerra µa actual administraça.o : e 
a ser coherente com esses eslylos, votaria contra 
toda a proposta, Mas devendo modificar essll 
opiniilo, porque existe um governo sil'i ,qeneris, 
e, servindo-se da Jingungem de 111;1 antigo pa~· -
lamentar. nosso, porqae estamos n·um 11npeno 
su-i _qene1'is, n'uma camara siii generi.q, e com 
um ministerio sui generis, não duvidará dar seu 
voto para que se fixe a força do exercito que 
convém organisar. 

Declara que cede ao dever constitucional, e 
não á sua particular convicção. 

Perguntará ao Sr. ministro, interpellando-o á. 
face da nação, se as leis de fixaçil.o de forças 
têm sido ex:ecutadas, e se por Yentura nós 
temos um exercito? A lei de 1832 fixou o nu
mero de seis mil homens, a de 1833 o numero 
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de 9,700 praças, e a de 1834 o mesmo numero 
de 9 ,7.00. Tem existido acaso essa força? Elle 
deputado julga que não ; potque se existira um 
exercito regulat· de nove mil homens, n!l.o se 
teria remeltido 20 soldados, ou quau tos fori:io, 
para o PBt'á, nem se teria ordenado que 500 
guanlas nacionaés marchassem para o Rio 
Grande. Se nove mil homens estivessem entil.O 
em pé de guerra, bem· póde ser que a facção 
Vinagre não tivesse ensanguentado uma bella 
província, e que um caudilho rebelde não esti
vesse armado n'outra, onde, servindo-se da lin
g1,rngem .do jacobinismo em delírio, está procla
mando e declarando guerra aos palacios, como 
hoje li' no Jornal do Cominercio. 

Conclue, á vista desse facto, que nenhuma 
lei de fixaçno de forças tem sido executada, que 
nosso exercito tem sido nominal ou chimerico, 
entretanto que se têm gasto os milhões votados 
annualmente para elle ; de sorte que a nação 
lcrn carregado com o onus de uma enorme_ 
despeza, sem gozar das vantagens que linha 
direito a espera~ de uma força regular e discipli
n,1da,. que estivesse prestes a marchar para 
qualquer ponto do imperio que se conflagrasse. 

Esta desagradavel circumstancia, a vistu da 
qual é forçí\ confessar que o poder le11;i,hitivo 
tem sido escarnecido, "' a naç!iO illudidu, elle, 
deputado, negaria seu voto á presente proposta. 
Mas repete, que modifica a sna opinirto, porque 

. espera na Providencia Divinn que um din seja 
.oi»daqo.,o Sr. ministro da gnetTa •; e·cspera na 
mesma providencia que um Llin tenhamos exer
cito regular e de accordo com as instituições e 11s 
necessidades do ·paiz. 

Votnrá porlnnlo a favor do m·tigo cm dis
cusso.o, embora receie que nadn se curnprn, e 
qne n loi que ora se rni fic1uc corno ns nntu
cedenles, como letrn morln em nossns col
lecções. 

Quimlo á emenda do Sr. Yusconcellos, lembrn 
q\1e 110 relnlorio que acabou de ler, de ac:cot·do 
com seus collegns da commissão, emiltirn a 
opinino contraria á e\iminaç::10 fcit.1, nfio jul
gando que devesse recahir sobre as províncias a 
despezn feita coin taes corpos, que elle depu· 
tado podia e devia chamar militares. 

A commissno de orçamento pensou assim, 
porque ente·nde que o nosso exercito não deve· 
ser em ludo semelhante· aos exercitos das 
nações policiadas da Europa; cabendo notar 
aqui essa desgraçada mania de querermos ad· 
mittir todos os exemplos das nt1ções cultas, e 
justamente na parte em que não são nem ainda 
podem ser applicaveis ao Brazil, pois em regm 
parece que temos despresado a parte qne nos 

~ seria de algum proveito, em relaçno ao nosso 
estado de civilisução. Querer tomar por modelo 
do exercito do Brazil o exercito da França, 
da Inglaterra, da Prussia e da Austria, nno 
parece razoado a elle orador. 
· E' por ventura forçoso que o nosso exercito 

· seja composto dos mesmos dragões caçadores, 
sapadores, etc., que ha na Europa? Será des
honroso que no quadro figure, por exemplo, os 
corpos dos ligeirns do Rio Doce e outros, que 
sendo adaptados ao serviço que devem . fazer 
nns mntlas e brenlrns, sejão uteis á segurança 
intcrna·do paiz? Não querernos soldados lin
damente fardados, e que bellamente figurem 
nas paradas; nilo é isso máo, porém melhor é 
que sejao elles adaptados ao serviço e utilidade 
que lêm de prestar ; e assim como no quadro 
do magnifico exercito inglez figura o escossez 
de saiote e pernas nuas, nl'\O vê elle deputado 
razil.o para o closcredito, em que figure no 
quadt·o do nosso algum corpo com calças de 
couro, comlanto que nesse uniforme elle sirva 
bem a naçao a qu~ pertence. . . 

Por oulra parte, considerando que o exercito 
tem por fim manter a segurança interna e 
externa do paiz; e que as divisões de ligeiros 
do Rio Doce, Espírito Santo e Maranhão, têm 
por fim repellir -os aggressores das hordas sel
vagens e de tribus indepenJentes, não se póde 
com razâo dizer (JL1e taes divisões não devlio 
perlenc~r ao exercito, e ser asso] dada,las á 
custa d,t despeza geral, Nem é licito classi
fical-as como força policial, porque esta tem 
por fim a repressao dos crim~s, e nno a defeza 
das províncias cotilra as incursões dos sel
vagens, a 111tHm nos Estados-O nidos se tem de• 
clnrado gne1·1·a por mu.ilas vezes, o a quem nós 
já nzemos o mesmo em 1809, se bem se re· 
corda clle deputado. 

Pensando nssim, ellc orador decla1·a, que nno 
só vai de uccordo com os principias recebidos, 
mus tum bom com o i11te1·esse particular da pro
vitwin que tem II ltonra de representar. 

A Bahia carece de uma compaohin de Ji. · 
gciros paro a defeza do districto. de Cannavieii-as, 
dos sertões do Rio Pardo, e dl\ Salsa no vasto 
lcl'rilo1·io tia Conqnistn. E essa merlida ( continua 
o illustre orndor) nao só é util á Bahia, como 
i\s pl'ovincias de Minas e Espírito Santo, sen~o 
ao Brazil em gernl. _E por isso.pede licença parn 
mandar uma emenda afim de organisar-se uma . 
companhia de 60 ligeiros para a guarda da
qL1ellas paragens ; dando por e~se modo. o seu 
voto a favor da emeuda do Sr. Vasconcellos. 

Depois destas reflexões o noke deputado diz 
que nãO coriclue o seu discurso sem dar o 
rnolivo porque disse, que tinhamas uma ca-
111/lra sui genei•is, e um rninisterio 8UÍ generi.s. 
E n:10 se persuada algnem que elle deputado 
faz epigrarnrnas ; nem se escandalise alguem 
com essa linguagem. 

Declara que tendo assistido, aos debates dos 
corpos legislativos da Europa, e co11l1ecendo 
alli a composiç1l.o das respectivas camaras, nil.O 
pótle deixar de reconhecer, comparando-as com. 
a nossa, que é esta, sui generis ... Na casa dos 
communs os partidos e côres politicos silo alli 
conhecidos, e bem pronunciados: é chefe do 
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partido wigh, o erudito lord J. Russel; do 
tory o eloquente Peel; e · do radical o refor
mador O'Connell. Na camara da França os 
fados extremos e centros são bem divididos ;
e os. partidos bem extremados. O mesmo sue
cede aos estados geraes dos Paizes Baixos ; 
e deve . succeder ( como elle orndor pen·sa, pois 
qne a não vio ) na camara do actual reino dos 
belgas. 

O que vemos • porém aqui ( exclama o 
orador), onde os partidos polilicos, que são 
aliáis necessarios no governo- representativo, e 
que·fazem parte essencial de seu mechanismo? 
Ha lados, ha centros, ha credo algum pro
nunciado? Nao: logo, é Btti genll'fis. Qunnlo 
ao ministel'io, tambem o é. . 

Factos anteriores ( continua o illustre depu· 
lado) lhe tinhão dado. a entender, que o mi
nislerio nao era regular, que nllo obrava de 
accôrdo, que o pensamento do governo não 
era um só, etc. ; mas uma circumstancia re• 
cente o veio convencer uinda mais naquella· sua 
inlelligencia. O Sr. ministro da marinha de
clarou em uma sessao, que ignorava o facto 
da entrada de uma força naval ingleza no Pará; 
e outro Sr. ministro declarou na mesma sessao -
que sabia do facto. Isto não seria possivel se o 
ministcrio não fôra sui gene:ria. 

Depois de fallarem mais alguns senhores, 
fica a discussão adiada pela hora. 

o SR, PRESIDENTE marCft _para a ordem do 
dia a continuaçllo · da diséussllC?.}\c!il\d.a., e. le= 
vanta a Eessão pelas duas"li'oras da tarde. 

RELATORIO 
da. oommissão do or9e.mento sobre a. 

filr.11.Qã.o da. d~epeza e or9e.mento da. re
oeite., e.presente.do e lido na aesaã.o de 
e do corrente. 

( Vid. pag, 15:?, l• ooluruna.) 

• A commissllo de orçamento, encarn,gada de 
examinar e converter em projecto de lei a pro
posta do governo, relativa á fixaçao da despeza 
e receita· geral para o anno financeiro de 1837 
a 1838; vem submetter á consideração da camara 
o resultado dos seus primeiros trabalhos. E posto 
que desejasse interpôr desde já a sua opinião 
ácerca de lodos os objectos commettidos ao seu 
exame, todavia, não lhe sendo passivei ajuizar 
com madureza de alguns assumptos, a respeito 
dos quaes ainda espera pelos esclarecimentos 
que solicitára do governo; a mesma com missão 
leve por melhor dividir antes o seu relatorio 
em duas partes, do que retardar por mais tempo 
a organisação do projecto de lei du orçamento 
que ora apresenta. Assim que tratará nesta pri• 
rileira parte da despe2a e renda geral e da di
vida publica,· fundada externa e iµlerna ; re
servando . para tempo opporluno '-à segunda 

Parte, que versará sobre a divida fluctuanle e 
sua fundação, e sobre o ni'eio circulànte. . 

PRllllEfflA PARTE· 

Despeza geral 

« Vem orçada pelo Sr, ministro da fazenda, 
sem contar com a despeza da ditrerença do 
cambio a 43 1/5 com as legações, consulados e 
commissã.o de Serra Leôa, em 13,150:371$, "A 
commisstlo porém julga que deve ser diminuída 
em varios artigos, como passa a expôr. 

Ministerio do imperio -
« A' vista das sommas etfectivamente 'dispen

didas em annos. antecedentes, a commissão en• 
tende que se póde diminuir na despeza orçada 

· para a cnmara dos Srs. senadores a quantia. de 
9:900$, assim como a de 1:408$ na orçada 
para esta camara, onde não ha mais o emprego 
de porteiro-mór. Tambem julga que, no pa· 
rugrapho aj1J,das de C'U8to para oa deputado"B, 6 
mui possivel a diminuição de 10:000$, Nades
pezà r.om os einpregad9s de sattde C(lt[on a 
commissão a quantia de 2:000$, attendendo ac, 
que se tem gasto anteriormente, Foi supprimido 
o § 17, que exigia 80:000S para oanaes, pontea e 
ootradas ge,raea; porque, 11lém de ser impra• 
ticavel a execução dessas obras emquanto não ti• 
vermos plantas e 01·çamentos dellas, e nl1o foren1 
melhorados os caminhos do interior das pro· 
vincill'!l, o ·fnclo de nada so l1ave.r feito até boje" 
prova. de algum morlo a aclual dilllculdade· de 
Iev11l•11s a etfeilo. Todavia a commissão no.o 
qufa deixar de 11lt11nder á obra do canal da Pa
v11n111 applicando,lh~ 12:000$ na despeza do 
município da côrte, a q11em perlonce a obra. 
Houve po1·tanlo com esta HUppressllo outro 
córlc de 68:000$ quo scrvil!.o unicamente de 
ens1·ossnc os ulga\'ismos deat,e 1pinis_ter,io,. Nas 
dea,,e,aa eventuaea a comm1ss11.o d1mmu10 a 
quantia de 8:000$ visto parecer-lhe pouco jus· 
tificavel a de 88 pedidos. . 

« Foi porém accrescenlada a nova despeza 
de 96:000$, segundo o § 18 additivo, para os 
paquetes movidos por vapor que vão ser ad· 
mitlídos nas divisões do centro e norte do im
perio, conforme ao contracto celebrado e appro
vado pelo governo, aos 22 de Abril do corrente 
anno, com a casa de Tarrand Thoma3, e re· 
mettido a esta caroara pelo Sr. ministro do im
perio, em aviso de 27 de Maio proximo pas
sado. Admittindo este contracto, ou consignando 
fundos para a execuçã.o delle, a commissao te~e 
em vista nao só as vantagens que devem provir 
da maior facilidade das communicações ao 
norte do Cabo Frio, m11s tambcm as opiniões 
da camara, constantes da rcsoluc;ao de Outubro 
de 1833 (que nllo teve o assenso do senado), 
autorisandó o governo para contractar igual em
preza, e de um parecer que aínda pende sobre 
negocio idenüco, 
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ri Mas nllo desejandó que o governo continue 

a approvar cqntractos de tão grave natureza, a 
commissã.o faltaria ao' seu dever se deixasse 
aqui d!' "bensgrar o arbitrio tomado pela admi• 
nislraçi!.o aclual, de compromelter a fé publica, 
e sujeitar a nação a· convenções onero~as, sem 
ter previamente obtido especial autorisação do 
poder legislativo, ou um voto de credito. 
Repugna aos pl'incipios do governo repre· 
sentalivo que o ministerio possa obrigar-se a 
pagar por 15 annos, a 8:000$ por mez, a enorme 
somma de 1,440:000$ ( que a lauto monta o 
contracto Tarrand ), sem dependencia algumã. 
do poder, que tem o direito de iniciar e de· 
cretar o~ impostos, e de fixar a despeza na
.cionltl. Houve pois ( ainda que louvavel fosse o 
intuito e boas intenções do ministerió) um ex.
cesso de poder na approvação dada pelo governo 
ao referido contracto. Igualmente será digna de 
censura a verificação dos ajnsles e convites, 
que, segundo o relatorio do Sr. ministro do 
imperio, mandára fazer o governo a familias 
suissas para o estabelecimento de uma es
cola pratica ; a irmãos Moraves para a ca· 
tecbese dos indios ; e a mechanicos pro
prios para a abertura de fontes artesianas. 
Longe está a cornmissão de querer reprovar 
o zelo, ou contrariar as concepções pa· 
trioticas do governo, que assim ostenta a 
vontade de promover alguns melhoramentos 
substanciaes ; mas ella crê que, antes de ordenar 
esses ajustes e convites, deveria o ministerio 

'alcançar do poder competootc e aecessat·io• 
voto de credito ; tanto mais quanto scl"ia 
esse o meio de facilitar as convenções, e ce
leb1·ar contractos menos gravosos ao estado. 
Com efl'eito,· nas circumstancias actuaes do 
Bi·azil, onde se diz do alto do throno que o volcno 
da anarchia ameaça devorar-nos, onde cada 
ministro que entra ( salvo mui raras excepções) 
faz timbre em annullar os actos do seu ante· 
cessar, nllo é de esperai· qne o executivo só de 
per si possa fazer ajuste algum com estrangeii·os 
p1·estantes, senão por alto preço ou mediante 
clansulas til.o onerosas, quanto sirvll.o para 
salvar o .t'isco do possivel mallogro. Ao contrario, 
á vista de uma lei ou promessa do corpo legis· 
lativo, que maior confiança inspire, menor 
difficuldade haverá da parte de pessoas idoneas, 
em deslocarem-se da propria terra, e virem 
servir em paiz longiquo. 
- « No paragrapho ob-raa publicas a com~ 

missno diminuio a quantia de 5:650$, fixando 
esse artigo de despeza em 115:000$, inclusive 
as quantias precisas para o dito canal da Pa· 
vuna, e reparo do seminario de S. Joaquim. 
Na esperança de que a camara municipal, 
bem dotada como se acha, tome a si uma parle 
dt\ despeza com as calçadas des la cidade, a 
commissão assentcu de attende1· ao seminario e 
canal n1enoio.nados, não obstante a diminuição 
que fez na peuida somma de 120:000$000. 

Houve portanto neste ministerió, apezar do 
augmento da nova despeza com os paquetes 
de vapor, uma reducçao de 20:964$000. . , 

Ministel"io da justiça 

« A commissao apenas diminuio no orça· · 
mento desta 1·epartiçllo a quantia de 100$ para 
a despeza •iom o expediente do tribunal su
premo, porque conforme a resoluçao de 30 de 
O~tubro de 183.5, art. 4°, deve ser essa despeza 
feita á custa dos emolumentos do mesmo tri· 
b~nal. Entretanto foi contemplado pela com• _ 
missão no paragrapbo j11stiçct11 tcrritoriaes, o 
o~d~~ado de 1:600$ do juiz de orphllos do mu
n1mp10 da côrte; supprmdo como lhe cumpria 
a omissão que notou no referido orçamento. 
E por houve isso neste ministerio um 
áugmento de_ despeza de 1:500$000. 

Min.isterio dos negocios estrangeiros 

« No orçamento desta repartição, a com· 
missno julgoµ necessario extremar a despeza 
que se faz em moeda nacional, da que se realiza 
em moeda estrangeit·a • abonando, quanto a 
esta, a quantia precisa para cobrir a ditferença 
do cambio a 43 1/51 como se pratica na fü:açllO 
das sommas para o pagamento da divida ex
terna, Isto posto, forno separadas as comrnissões 
mixtas existentes nesta côrte, ela estabelecida 
em Serrn Leôa ; e pam a diITerença do cambio 
com esta e com as legnçoes e consulados, foi 
logo abonada a neces!m1·it1·so'mma~ que monta· 
a 47:199$375. No paragrapho ajudas de custo, 
orçado cm lõ:000$, pa1·ecc á comrnissno que 
póde haver uma <liminuiçno de 5:000$000. 
Na discussll.o, com nudicncia do Sr. mi
niitro respectivo, si)rno produzidas as razões 
que aconselhárno essa economia. Em razllo 
pois do novo methotlo ndoptnclo pela com
missllo, houve neste miaisterio um nugmenlo 
da despeza de 42:190$576, 

111iniBterio da ,1uirinlia 

« P1·omellendo acamara no seu voto de graças 
ao throno, contribuir com quanto em si fosse, 
para que a marinha de guerra se elevasse ao 
gráo de força e disciplina convenientes; mal 
póde a commissão deixai· de acquiescer á opi
nião da illustre comcnissão de marinha, .de 
quem recebeu o orçamento deste ministerio, e 
de votar liberalmente por todas as sommas pe
didas para este importante ramo do serviço na
cional. E sem que alterasse artigo algum de 
despeza com o pessoal e material da armada, 
e repartições de fazenda, julgou todavia a com
missno que se devia deduzir do § 5° a quantia 
de 16:716$900, que se dispendia com os pa· 
quetes -do centi·o e norle, segundo o calculo 
feito na repartição competente ; pois que em 
virtude cio contracto 1brrand, !leão os novos 
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·paquetes a cargo do. minislerio do imperio. Na 
: despeza com os phar6es foi diminuida a quantia 
de 8:308$, e süppl'imio-ie o paragrapho que 
orçava em 97:000$ a despeza com o estabeleci

' mento de _boi_as e melho~amenlos de portos. 
:E com elie.1to; parece mais prudente esperar 
pe)os orçamentos· e pl_antas- de taes obras (para 
CUJO trabal?o as anteriores consignações devem 
ter fornecido os meios pecuniarios), do que 
vo_tar an,lUahnente qnantias a esmo. Em con
sequencia das redoeções e suppressões feitas 
houve neste ministerio uma diminuição de des~ 
peza de 147:019$900. 

Ministerio da guerra 

. « Respeitando o voto da illustre commissil.o 
_ de ~u!lrra, a quem pertencem as ei::nendas ao 
capitulo da proposta que trata deste ministerio 
a commissil.o do orçamento limitou-se a reuni; 
ª? seu o h'abalho que lhe foi apresentado. Con
sistem as emendas na subdivisão do § 4°, em 
tantos outros parng1·apbos quantos sao os 
artigos de despe_za que vinhilo englobados, 
que convém especificar para maior regularhlade 
.e fi.scalisaçll.o ; na melhor redacção dos §§ 6º, 
11, 12 e 14; na suppressao dos §§ 7º e 15; na. 
redoeção da dtlspeza orçada no § 16; e no addi
tamento do § 18, que applica 30:000$ para a 
compra de armamento e officina de armeiro 
Eliminou-se deste ministerio, com a sup: 
pressão do dilo § 7º, a despeza de 56:883$540 •• 
com os pedestres e ligeiros do Rio Doce, Espirita 
Santo e Maranhão. Os motivos que determi
nlirllo a illustre com missao de guerra a fazer 
essa alternçllo, de aecordo com a vontade do 
Sr. 11_1inistro da repartição, devem sei· produzidos 

-na d1scussã?; e a camara julgará então en1 
sua sabedoria, se é conveniente ou possivel que 
fique pesando sobre as provincias a despeza eli-

. m_inada. Em resultado das reducç0es e alterações 
. feitas, apparece no orçamento deste ministerio 
.uma diminuição de despeza de 196:239$203. 
. Nem menos era de esperar dos abatimentos 
< pedi~os que deviao ter lugar na totalidade dcs 

vencunentos para tantos officiaes defuntos que 
,i: co~linuão a figurar nas relações nomi~aes, 
. :reimpressas annualmente; sendo em verdade 

escand_alos?, qu~ um official .general, senador 
que fo1 do 1mper10, e fallecido ha tanto tempo se 

::~ache ainda vencendo o soldo de brigadeiro refor-
. · 1nado. Igual abatimento deveria fazer-se do meio 
. soldo de bastantes officiaes licenciados, que nas 

,._ D!,es~as .relações vêm contemplados com_ o soldo 
; por mte1ro. E para que a camara haja de cumprir 
. a solemne promessa feita ao throno, de conco1·rer 
-effica~menle para .ª organisoção e disciplina do 
exercito, a comm1ss110 nllo hesita em chamar 
a seria attençllo dos legisladores sobre esta va
liosa parle da publica administrnçllo. E' de 

· absolut~ necessidade, senhores, que por elfeito >~!' medidas rrudentes (para as quaes o governo 

n_ll.o ~eixará de c~ntribufr com as luzes da.expe• 
r1enma) não contmue a ser nominal como tem 
succedido· nos . ulli,mos quatro anno~, _a.fixaçao 
das forçns ordmnr1as de terra ; é emfi.m de ri
gorosa justiça. que não continue a gravar-se o 
estado com a despeza de tantos milhões, sem 
que della resulte para a segurança interna e 
externa aquellas vantagens que a· nação tinha 
direito de esperar. 

Ministerio da fatenda 

Q A commissão não p6de dissimular que 
desnecessario é (m6rmente depois da publicaçll.o 
~o acto addicional) o actual apparato das repar
b~ões fiscaes, cuja despeza convém diminuir. 
E certo que o numero dos empregados das 
thesourarias .está fixado por lei ; mas, convindo· 
simplifical-as quanto .antes, ou tal vez substi
tuil-as por estações mui resumidas, a commissão 
ousa esperar que o govemo, a quem já deve 
sobrar a necessaria experiencia, proponha as 
medidas que entender precisas para esse fim ; 
011 quando não, trate de coarctar a despeza 
dellas, admittindo a muitos empregados que 
sendo aliás habeis, desfructno em ocio os 
ordenados que vencião nas repartições extin
ctas. Parece realmente escandalosa a despeza 
annual de 118:000$ com esses empregados! 
Convém pôr termo ao desemba1·aço com 
que o patronato e nllo o serviço publico, tem 
arl'Umado a uns, exhaurindo a outros do se.rviço 
'l:fue presta1!lo~·Petb"ctUl!Jl'êt'lence ás tollectoriair,•· · 
é tambP.m necessado simplificai-as; e a somma 
de 125:000$ que se requer para a despeza 
dellas, é a melhor demonstraç!\o dessa neces
si,dade. E_ quanto ás alfandegas e· rn'esas de 
diversas rendas (tantas vezes reformadas), 
cumpre que o governo alteuda um pouco mais 
á economia e interesse publico, e limite 
o numero do'i empregados e diminua algum 
tanto a despeza de 698:000$ que com ellas faz . 
Ha com effüito uma notavel desproporçllo 
entre a renda e a despeza da mór parte dessas 
r~parlições. O quadro seguinte, Ol'ganisado á 
vista dos orçamentos ora apresentados, vai de
monstrar o que dito fica . 

Alían<legaa Receita Dospeze. Quanto 
por cento? 

S. Pedro: 
R. Grande e Nortel 
Porto Alegre •..• 685:800$ 111:015$ 16,19 
S. Borja ••••••• 

S. Paulo: 
Santos ...••.•• ·1 108:000$ 19:076$ 18,25 
Paranaguá .••••• 
Santa Catharina. 32:550$ 8:180$ 2~,18 
Alngôas ••.•.•.• 13:800$. 9:800$ 71 
Parahyba ........ 89:ó00$ 10:860$ 12,14 

Cearli: 
Fortaleza .••••• ·} 
A1·acaty ••.....• 76:800$ 17:428$ 22,69 
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Sergipe •..•..... 
Piauhy ( Parna

hyba) ....•.•• 
Espírito Banto •.. 
Rio Grnnde do 

1:200$ 

.5:500$ 
3:550$ 

3:000$. 250 

2:9958 54,45 
3:554$ 100,11 

Norte........ 4:060$ 2:770$ 68,23 
<< _A commiss11.o não depara com o justificado 

motivo para tão consideravel dispendio na atTe· 
ca?aç:J.o de direitos ~e importaçtto e exporlaç!to, 
CUJa cobrança é fac1I e expedita. E como pará 
o fim de ~ercea! essas desproporcionadas des
pe.as seJa meio efficaz o de reduzir a con
signação para cllas, a commissão julga que se 
deve cortar a quantia de 90:000$ nas sommas 
pedidas nos §§ 6° e 7° deste capitulo da pro
posta._ T_ambem jü1ga a commissão que deve 
suppt1m1r-se o § 9° que applica 20:000$ para 
a de~peza do froco do cobl'e e papel; visto per
suadll'·Se que essa operação não deve continuar 
(nem Deus o permitla !) até o anno financeiro de· 
37 a 38. No § 16 diminuio a commissão a 
quantia de _30:00~$ na som rna pedida pelo go
verno; pois, a vista dos bahmços anteriores, e 

om.ittio-se no o,·çamento a receita da typo
graphia nacional, e das fabricas da po1vora, e 
de ferro de Ypanema. Segundo o relatorio do 
SL ministro da guerra havia na primeira fa. 
bnca um excesso de credito ao debito de 18:329$ ; 
e no cofre da segunda exislia um saldo de 

. 3:1!0$. Isto prova qn~ já algt.1m proveito se 
:ler1va desses estabelecrmentos, cu_jo progresso 
e ?-º mesr_no tempo a1)1'egoado. Todas as re
ceitas nacionaes, embora verificadas em es
tações differentes, devem entrar no orçamento . 
ela renda geral; e bem mão será se volvermos 
ao velho systema de haver um thcsouro á parte 
em cada reparlição publica. 

· das actuaes circumstancias, imcomparavelmente 
melhores que as passadas, não é de p1·esumir 

· que a entrtga de depositos e o desconto ele 
bilhet~s absorvão a quantia de 80:000$, como 
se exige no orçamento. Nas despezas everduaes, 
de que trata o § 18, a commis,i\o diminuio 
tam~ern a quantia de 10:000$ pot· julgat· dc
masiaJa a de 60:000$ que se pede. Sammno 
pnrlnnlo as retlucçôcs feitas neste .. ministcrio 
lõ~:000$000. E o total das redncções na des
pczn ge1·al vem a ser o seguinte: 
Reduzido no ministerío do irn-

pi:!rio •.•.•...•....•....... 
Dito no e\.\ m,1rinlrn •.••....... 
Dito no da g11errn •••••••••••• 
Dito no d11 fazenda .••.•.•••.. 

Au_gm~nto no da 
Jttsliçu .. ,...... 1:500$000 

Dito no do~ es-
trangeiros . . • . . 42:190$573 

20:064$000 
H7:019$fJOO 
lf)(J:230$203 
150:000$000 

õH:223$103 

43:690$575 

Total das redt1cções ... 470:õ32$52S 

Renda gei-al 

« Vem orçada pelo Sr. ininistro eh fazenda 
em 12,265:262$ para o füturo anno financeiro. 
A cotnmi~são porem entende que a mesma 
renda póde ser prudentemente avaliada em 
mais, como pas~a a mostrar. 

<< Primeiramente a commissl'.l.o observa, que 
deixárl'l.o de ser contemplados alguns artigos 
de receita, como a proveniente do monte-pio, e 
das 35 fazendas de gado do. Piauhy perten
centes aos peoprios nacionaes, cujo rendimento 
aliás conslu que andn por 22:000$. Igualmente 

· cc Em seg;tmdo ln:;ar a commissão pensa 
que se póde augmentar, sem risco de exa
g~ração, . outros artigos. de renda orçada. 
C.or~ effe1to, attendendo-se ao progresso já 
verificado, e ao melhoramento na fisca\isação -
das alfandegas, nil.O parecel'á desarrazoado o 
augrnento de 148:500$ ao orçamento dos di
reitos de 15 °fo. Outro augmento de 50:000$ 
julga a commissão muito possível no orçamento 
da ancoragem, á vista da extensão dada a esse 
direito, e da facilidade e exnctidlio que póde. 
haver na sua cobrança. Mais 96:000$, jnlga 
lambem que se póde accr-escentar ao orça
meuto da cobrança dn dii,ida activa, tendo em 
considernçn.o a maior diligencia que se pro
metle empregar na mesmo. cobrança, e mui 
pro~avel at:re~adaçM de avultadas son1mas, por 
effc1lo das l 1q1mla,Oes de que falia o Sr. ministro 
no sell relutot'io. O orçamento da dccima urbana 
desLn córte póde ser igualmente accrescentado 
com 20:000$-; pois é muito natural qne se aug
mentcm essas rendas, por causa da fiscalisaçao 
e nctividade ela nova l'ecebedoria, e da reformo. 
e perfeiçno dos lançamentos, e dn mnior vigi
lancia nu urrecudaçuo do ~cllo que possn de· 
rivar-se 1fas seis mil teslamentui-ias do município 
da Côl'te, Na i·end,z com applicaçúo eapeéial, a 
commissno cnlculou com mais 21:000$ o rendi• 
menta do sello dos pnpeis ; porque, lendo sido 
orçtido q11ando era simples ( em 1835 ) ~m 
51:000$, hoje que é dobrado e extensivo a 
mnior numero de objectos muito mais promctte 
dar. A respeito da renda dia1nantina cumpre 
qne o poder legislativo tome uma resaluçno de· 
finitiva p~ra que se aproveite um artigo da rc· 
ceita, que póde ser de nao mesquinho producto. 

" Cabe ago1·a á cornmissão o fazer aqui a 
agradavel proposta da eJ)Oliçn.o das seguintes 
imposições, a saber : da contribuição dos couros 
despachados para fóra da provincia; dos. novos 
e velhos direitos dos officios, e os de chance!· 
laria; dos. meios-soldos das patentes militares ; 
e do donativo e terças partes dos officios ( mu· 
nicipio da côrte ). A desigualdade com que esses 
impostos oneravllo aos contribuintes, e a pe· 
quena renda de 18:000$ que delles provinha, 
moverão a commissão a indicar a refel'ida abo
liçao, ou antes a suppressao do§ 21, da pri~ 
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meira parte do § 22, e de todo o § 41 do_ ca0 

pitulo unico da proposta. · 
- " c·omo porém o credito nacional exija im-
. periosamenle que seja augmcntada a dolaçno da 
caixa da amortisaçll.o da divida pnblica, e 
accrescentada a renda que se applkou ao res
gate do papel circulante, a cornmissno não póde . 
faltar ao arduo dever, que lambem lhe cabe, de 
prop6r uesta occasião o augmento de outras im
posições, que, sendo distribuidas com mais igual
dade e arrrecadadas com menos difficuldade 
possao acudir, sem mór gravame, ás urgcncias, 
do estado. E n!l.O se duvide, senhores, de que 
seja.o urgentes as ciz-cumstancias actuaes áo nosso 
paiz. Embora o contrario se deprehenda da 
linguagem do governo, embora o Sr. ministro 
da fazenda declare á pagina ,!7 do seu rela
torio, que a renda tem feito face á, desJJeza; to
davia a commiss1\o nM duvida aflirmar ante a 
naç1!.o, que longe de seL' exacta a declaraçs.o mi
nisterial, tem havido sempre um deficit ahnual, 
e que este deficit tem sido ccibêrto por meio de 
emprestimos fot·çados, islo é; deixando o go
verno de satisfazer aos credores publicas. 
A divida em atrazo ( de quasi 6,000:000$) 
provettient.e da falta de an1ortisação e paga
mento dos ernprestimos na Eurnpa, e a dívida 
fluct·uante ( que pussa de 7,000:000$) prove
niente do gi1e se tein dei.-i;ado de pagar dentrn 
a·o paiz, como a!'firrna o Sr. ministro da fa. 
zenda no seu relatorio, provão de sobejo a 
eiMstencia desse deficit, ~ustificão aos olhos do 
publico o augmento de impostos qu.e se propõe. 
E quando o Sr. ministro da fa1enda apresentar 
o quadro, que já se lhe pedi o dessa divida 
fluct11ànte, cujo pagamento elle incsino requer ; 
quando a cmnara tratar de satisfazer a outrn 
divida em atrazo, como o nosso credito eicige ; 
quando o governo refiectir na absolula necessi
dade de acautelar, por meio de um resgate gra
dual, e de oull'as operações abonadas pela expe
riencia, qt1e a massa de mais de 30,000:000$ de 
papel-moeda, que vai girar por todo esle vasto 
Brazil, nll.o acarrete sobre a naçilo _uma lamcn· 
lavei catastrophe; cntfio, senhores, cada um 
brazileiro reconhecerá que as circu111stancias 
publicas sll.o em verdade apuradas, e que o bem 
da patria reclama algum sacrificio da nossa 
parle. 

" O primeiro augmenlo proposto vem a ser 
o da subsliluiçll.O dos imposlos abolidos pelos 
novos direitas; da •bella jnnta ao art. 10 
additivo, ao capitulo unico da proposta: e 
cumpre á commissll.o declarar, que a dita ta· 
bella foi organisada á vista das antigas que re
gulavllo os direitos chamados iielhos .e novos; 
aproveitando-se destas o que se julgou appli
cavel ás circumstancias do tempo, augmen
tando-se, em altenção á mudança dos valores, a 
quota dos mesmos direitos, e fazendo-se as al
terações · que mais convenientes parecerão. E 
p~sJo que a experiencia do primeiro anno seja a 

base mais segma para a avaliaçno do producto 
da nova tabella; comtmlo a cnmmiss11o julga que 
o seu rendimento talvez exceda de 60:000$000. 
O segundo augmento é· o de 10 réis, ·addi
cionaes ao imposto de ancoragem, estabelecido 
pelo § 1 ° do arl. 9º da lei de 31 de Outubro de 
1835. Sendo licito sujeitar os navios estran
geiros aos encargos postos aos nacionaes, pa
re eeu econornico e vnntajoso o augmento in
dicado ; e a commissão espera, que seja appro
vado correntemente por todos aquelles que são 
füvoraveis á elev:içil.o dos direitos de consumo, 
visto que os da ancoragem, em ultima analyse, 
pesao. sobre os consumidores. Póde avaliar-se 
en1 140:000$ o prod11cto desse imposto addi- · 
cional. O terceiro augmento é o que deve resultar 
da continuação da cobrança ( interrompida por 
decisBo do thesouro) dos direitos pagos na 
reexportaçll.O e baldeação das mercadorias des-

· pacliadas para a costa d'Africa, segundo a dis
posiçao do decreto de 11 de Novembro de 
1817, não revogada por lei ou tratado algum. 
Escusado é que a commissão faça sobresahir 
aqui a importancia politica e economica da con
tinuação <Jlle propõe. O prodt1ctq dc~ta cobrança 
deve pas,ar além de 240:000$ se allen· 
dermos ao movimento conunercial existente. 
-O quarto augmenlo consiste na alteraçao e 
extens1\0 dada ao imposto sobre as lojas, esta
belecido pelo alvará de 20 de Outubro de 1812. 
Era com c-ffeilo mui desigual, ou i njuslalllente 
distribuido aqucllc imposto,.nas cidades 1Da, 
rilimas mais populosas; e n comrnissno dese
jando evit..i.r essa desigui1ldacle e accrescentar 
esta ronàn, ct1ju npplicaçao especial é a do res· 
gale cio papel ·moeda, assenlou de convertei• o 
dito imposto no de 10 º/. do alugllel das mesmas 
lojas nesta cl\rte, e nas capitaes das provincias 
da Bahin, Pcrnamllllco e Maranhno; esten
dendo-o além disso ( eslendendo lambem o an
tigo imposto que l1c11 em vigor nas outras ci· 
dades e villas do im perio ) a loda e qualquer 
casa de venda por grosso, ou a retalho, e aos 
demais ohjectos lembrados pelo S1·. ministro 
da fazenda em seu relatorio, e pela commissll.o, 
E sendo o producto do imposto actual de 
118:000$, a C1lt11t11iss110 pensa que, por effeilo 
da converstio e extens1l.o que lhe deu, nao pro
duzirá menos de 220, isto é, 112 mais. 

" Depois de haver procurado augrnentar a 
renda geral, jnsto era que a C?ll1111issll.o lrn· 
lasse de melhorar a partilha dos impostos, feita 
pela lei de 31 de Outnbro do atmo passado ; 
porquanto é certo que algumas províncias. 
ficárll.o por ella desprovidas, menos a do Rio de 
Janeirn, e a de S. Pedro du Rio Grande do 
Sul, e por ventura mais alguma. Nem menos 

• se devia esperar do arbitrio de dar para todas 
a mesma imposiçao como se em todas fôra o 
mesmo .o producto della. 

« A commissao desejou removei' esse grande 
inconveniente, reservando para a renda geral a 
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proveniente da importação, exportaçno e des
pacho maritimo, e deixando a demais para as 
provincias; plano que, diminuindo· o·pessoal 
das thesourarins, dispensando as collectorias, e 
tornando facil e expedita a arrecadação da 
mesma renda, seria de 111anifesta vantagem. 
.Mas em presença de algum:is difficnldades que 
lhe nn.o foi licito aplanar, teve por mais pru
dente· adiar esse projecto, e assentou de red11zir 
os 7 º/. de exportaç:10, a 5 % sómen.le (como 
esta camara o havia deliberado na passada 
sessllo), e -de aprlicar os 2 º/. restantes á re
ceita das províncias, menos il do Rio de Ja
neiro, que não. precisa desse favor. Com essa 
red1Jcção soffre a ren<la geral, designada pela 
lei.de 31 de Outubro, di111inuição de 357:,.b28$; 
ficando porám as províncias da Bahia, Perna!ll
buco e Maranhão, qne têm req11erido um 
augmento de receita, e·as c,utras do litoral com 
renda~ suf'ficieu tcs para as suas despeias e me
lhoramentos loeaes. 

" Isto posto, deduzindo-se da -renda geral, 
orçada pelo Sr. ministro da fazenda, a qnantia 

. de 375:428$, importancia das itbposições abo
lidas, e dos 2 °/. diminuídos na expot·tação·; e 
accrescentando-se a outra a quantia de 377:500$. 
imporlancia do prov_avel ,rngmenlo nos artigos 
orçados, e mais a de 440:000$ em que se es
tima o producto dos impostos augmentados ; 
temos que se póde orçar a mesma rcndn cm 
12,707:834$000. E a receita especial, appli
cad~ ao resgate do papel-moeda, sendo acc1'c•s-

• centa·da""tom mais 11,2:000$ tio 1'cndimc1iío úo 
imposto alterado e ·arnpliiido sobre as lojas, 
de., vem a montar ern mais de 400:000$000. 

DIVIDA PUBLICA FUNDADA 

Ewt<Jrnct, ;_ Segundo o qu.tdl'O dessa divida, 
inserto no orçamento, montav:i. a impo1'lanciu 
11ominal das upolicos em cirmilnçno, 110 fim 
de Junho de 1835, em .t 5,331,700; a saber, 
4,031,700; dos emprestimos brnzileir,1s, c 
1,300,000 do cmprestimo portuguez u cargo 
do impel'io. A despeza com o pngnmento dos 
juros e amorlisaçllo desses emprestimos no 
futuro auno financeiro, será de .t J80,090, cuja 
imporlancia, ao cambio de 43 1/5, equivalendo 
em ~,111:611$110 vai abonada no credito dado 
ao rninisterio da fazenda. A divida em atraso, 
proveniente da falta ela amortisAçil.o dos em
prestirnos do Brnzil, e da cauçao de um se
mestre dos seus juros, e do não pagamento dos 
juros e amorlisaçno do portuguez, montava na. 
l"eferida época, segunrlo o re.latorio do Sr. mi
nistro da fazenda, em t 1,124,-001, equival1;ndo 
a 6,244:449$. Observa porém a com missão, que 
a parte desta divida que se refere aos em pres
timos bra1.ileiros, vem calculada no citado re
Jatorio em ,t 449,767, quando aliás no quadro 
inserto no orçamenlo acha-se estimada em 
i 448,186,010. Ao Sr. ministro compete ex• 

TONO 1 

plicar essa differenca. A commissão não se 
aventurou aqni a pr~pór meio algum para a 
extb1~çao · desta divida, porque espera, sendo 
aux1hacl~ pelas luzes do governo, occupar-se 
desse obJecto na segunda pa1·te deste relatorio, 
ou quando tratar da divida fluctuacla . 

« Inte-rna.-A totalidade desta divida qne se 
acha inscripta e fundada nesla côrtc e ~as pro-

. vincias da Bahia, Pemambnco, Maranhão, 
S. Pedro, Goyc?"l e Malto Grnsso, segundo o 
qL1adro inserto no orçamento, chegava, no fim 
de Junho de 1835, á avultada somma rle 
18,793:602$628, valor nominal. A i111pot·luncia 
das apoiices dos juros de 4, 5 e 6 por cento em 
circulação nest<1 côrte e a cargo <la caixa 
da am·orlisaçllo, montava, ™ dila época em 
17,881:400$; e no fim de Março do corrente 
anno, segundo o relatorio da fazenda, já ni'.\o 
passava a mesma irnportanda de 17,729:000$. 
A despeza com os juros e arnortisação de toda 
esta divida, no futuro unno financeiro, vem 
calculada pelo governo em 1,490:000$, cuja 
importaucia foi abonada no crndilo do mi
nisterio da fazenda, 

« No projecto de lei 11. 2, que a com;-i1issno · 
tem a honra de submetler á deliberação 'da 
camara, se contém algumas providencias a 
favor da caixa da amorlisaçllo; sendo mais 
conveniente dál-as em lei especial, do que en
xe1-tal-as na da fixnçno annual das despczas, 
Em vet·dadc, senhores, cu mpl'e-nos elevar este 
bom estabeleci1nento~o gráo de solidez qne 
deve ler uma reparliçllo co11to cs;a, utili~si;,1a 
ao paiz: mas nunca será lici lo toear-llre senlla 
com muita prudeucia e circ11111spuc:çao. O seu 
creuilo uinda em flor m111·churia no 111omento 
em que elle fosse, por effoito de oulrn~ inc·um
bencias, disll'Uhida do olJjedo viL1ll puro q110 a 
instituimos. A commbsuo faz votos pela aber
tum e 1·egularidade das cai:rns fiiiaes das pt·o· 
vincia~, nrim de poder-se 11mplia1·, com as cau• 
telas prec:isus (e semp1·ü nccessul'ias cm us
sumptos de credito nacio11al) o cumpo da oir
culi\Çil.O elas noss1is npolices. 

« A' vista do elevado pruço 'dos nossos fundos 
publicas em Loudres, e nesta côrte, a com
missllo nllo póde dissimulai· a sulisl'açrio que 
deve causar-nos o bom estado do uosso credito 
dentro e fóra do imperiD. O conhecimento que 
lêm os capitafütas da riqueia natural, e da 
producção copiosa e progressiva do nosso paiz, 
cuja exportação avulta de dio em àia; a con
fiança que inspira, e a maior estabilidade que 
promette (em relação aos novos estados ame
ricanos) a fórma do governo monarchico repre· 
sentativo que adoplámos; as sonrnias enthe, 
souradas que -pelas reformas na Gram-Bretanha 
entráril.o em circulaçao, e produzir:lo grande 
alta dos fundos publicas no vasto mercado de 
Londres ; e a pontualidade com que temos . 
pago os juros da nossa divida fundada1 tem produ· 

21 
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zido esse Hso11geiro resultado. Nem doutra sorte 
poder-se-ha explicar um Ião grande ph!Jnomeno 
em ma teria de credito, á vista das feridas que 
lhe havemos feito, e das agit11ções do paíz. Com 
efteito, a nao aruortisação dos emprestimos do 
Brazil, e falta de caução de um semestre· ante
cipado; o não pagamento do emprestimo por• 
tuguez a que estamos obrigados; a nociva e 
illegal re-emiss.ão de 1,04.0:000$ em notas. res
gatadas, feita pelo Sr. ministro• da fazenda, no 
aíusle final, enlre o governo e o banco ; a decre
tada emissão de 30,000:000$ de p11pel moeda, 
que deve circular em um paiz immtinso, e abrir 
vasto campo ás fraudes e ás perdas; a exis!encia 
apregoada pelo governo de uma crescida divida 
fluctuante que sesaugmcnta de a_nno à anno, 
·sem que se tenha curado da sua· fundaçao ou 
pagamento; o notorio facto de haver um defieit 
annual e constante em todos os orçamentos 
apresentados, e nunca salisfactoriamcnte co
berto; tudo isto, reunido aos movimentos do Pará 
e Rio Grande, teria sido parte, em qualquer 
outro paiz, para que o seu credito, em vez de 
medrar, se tivesse apoquentado, senão arruinado, 

<e Finaltnente a commissão offerece a pro· 
posta do governo, convertida no projecto de lei 
n. 1, com as emendas que julgou necessarias ; 
e depois o projec_lo n. 2. A' sabedoria da ca· 
mara cabe reparar as imperfeições que forem 
encontradas neste trabalho. A brevidade com 
que a commissão desejou apresenta1-o, e mais 
que tudo as acanhadas luzes dos seus membros, 
nao, lhe derão tempo, nem forças para mais. " 

( Seguem-se a proposta do governo e as 
emendas da comrniss:10. ) 

Sessão em 8 de ,.Junho 

PRES!DENCrA DO SR, ARAU,10 LIMA 

SuMMAl'\10.-Expediente.-Ordem do dia.-.F1i· 
xação das fotças de terra . 
Feita a ch~mada ás dez hor11s, e aberta a 

sessão, é lida, e. approvada a acla da ante
cedente. 

Comparecem 89 Srs. deputados, faltando 
com causa particípada os Sr~. Vital, Castt·o e 
Silva, Mello, Barbosa Cordeiro, Ferreit·a França, 
Rodrigues Barbosa, Santa Barbara, Duarte 
Silva, Azevedo e Brito e Carneiro Leao; e sem 
parliciparern os Srs. Fontes e Tobias .. 

EXPEDIENTE 

cc Permitta porém acamara que a cornmissll.o 
nno conclua este pet·iodo do seu relatorio sem 
revelar um equivoco do Sr. ministro da fazenda, 
que seria assaz prejlldicial ao nosso actnal cre
dito, se desde já não fosse reparado. O facto de 
affirmar-se officialmenle á pagina 28 do rela-
torio tla fazenda, qne ha (como encantamento O SR. SEc_nETARIO Assis MASCARENHAS dá 
de um anno para ()Utro) a enorme.divida fluçtu.,. • • co~t~_Ao segumt~: •• · •• -
ante de 36,834:508$ em um estado que tem i:l!hct? do rntn1slr~ ifa marmfiã, dando os 
duas dividas fundadas seria motivo de sobra esclarecimentos pedidos em 6 Jo corrente. -
para ·abalar o credito 1:1ais solidamente estabe- A' con~missll.O ?e orçat?ento, . . 
)ecido, se alguma realidade houvera em tnl Üfficw do vice-presidente <la provrnuia da 
affil'maçao Mas felizmente O Se ministrn en- Parahyba, acompanhando doze exemplares das 
ganou-se quando reputou divida' fltwluanlc a leis d~ respectiva assembléa l_egi_slaliva.-A' 
importancia de 19,017:430$ em notas que cir- comnussll? d,\S asseroblfa~ provmc1aes. 
culll.o e a de 10 115:352$ de cedulas que tam· Requerimento de F1·anc1sco José de Paula.-
bem 'girlio; porquanto, já peln lei de 23 de A' comrn!ssJo de pensões e or~enados. 
Setembro de 1829, arls. 8º e 11, linha sido re- Requenmenlo ~e José _Fehppe de S~uza 
conhecida como divida publica a irnportancia Le&o.-A' comrn1ssao de mstrucçao publica. 
das referidas notas, hypolhecando-sc as rendas O Sr, Fernandes ela Silveira oblem a pa
nacionaes ao resgate dellas ; e pelos arts: lº, lavra pela onlcm, e diz que não se achava 
12 e 13 da lei de 6 de Outubro de 1835, tinha · honlem na casa quando se approvára um 
sido igualmente reconhecida a divida prove· parecer d1;1 commissao das asscmhléas provin• 

· niente das cedulas menciona<las, applicando-se ciaes, sobL'e uma represenla~11.o da assembléa 
rendas especiaes para a amortisação do novo provincial de Sergipe, em que pede se marquem 
papel moeda que vai substituindo as mesmas os limites entt·e aquella província e a da Bahia, 
notas e cedulas. Houve pois uma fundação de cujo parecer foi que se remeltesse ao governo 
toda a divida que provém do actual meio cir- a ctila representaçao, afim de se obterem os 
culante ; e por consequencia nao ha no Brazil nee.essaríos esclarecimentos ; porém elle, depu· 
verdadeira divida fluctuante, senão a que·já foi tado, tem a notará- camara, que este negocio 
lembrada pela commissll.ó, isto é, a do, atrazo já ha quatro annos se ·acha na casa ; que j:í. 
dos emprestimos na Europa, qne anda por vierão todos es,es esclarecirnentos, e que ficára 
6,244:000$, e a do que se tem, deixado de pagar adiado, desde o anno passado, um parecer da 
nos an,nos anteríore,1 (como diz o Sr. ministro) commissll.o das assembléas provinciaes, pedindo 
que orça em 7,691":000-$ ; sendo o lota! de uma informações . ao governo a respeíto ; e p0t:lanto, 

· e outra, segundo os calculos do governo, de elle, deputado, tem de rogat· a S. Ex., o Sr. pre• 
13,935:000$, se por ventura não ha grande sidente, que dê para ordem do dia e~te objecto, 
çxageração, ou que volte a representaçll.o á commissao das 
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assembléas provinciaes, com os papeis que se 
achão na casa, afim de ella .dar uma soluçao 
definitiva a este negocio. 

O Sr. Henriques de Il.ezenrle observa ao 
illuslre deputado que, na commissão das as
sembléas provinciaes, não vira. taes papeis, e 
manda á mesa um requerimento para que 
seja remettido á commissão de estatistica a re
presentação da a.ssembléa provincial de Sergipe, 
que pede se marquem os limites daquella 
provincia com os da Bahia, cuja representação 
está annexa a um parecer da commissão das 
assembléas provinciaes que ·hontem se ap
provou. 

«e Seja remeltida á cõmmissllo de estatistica 
a representaçao da assembléa legislativa de 
Sergipe sobre limites daquella província, e que 
se acha com um parecer dado este anno pela 
commissão.-Rezende. » 

· Este requerimento é apoiado, e depois de 
discutido, approvado. 

Lêm-se os seguintes pareceres : 

1°. « O padre José Antonio Caldas, recorre 
a esta augusta camara para obter a declaração 
de se achar elle no gozo dos direitos de cidadão 
brazileiro ; e para isso se occupa em sua re
presentação a refutar os fundamentos com que 
a regencia permanente, em nome d!.I imperador, 
negou a sanG«;ilo á resolução, -que a respeito foi 
approvada pela assem biéa geral na sessao ~e 
1834. Os fundamentos allegados pela regenma 
forão : 1 º, haver o supplicante sem previa 
licença do governo imperial aceitado o em
pfego de cura do Serro Largo: 2º, ter servido 
de capellão no exercito argentino, durante a 
guerra com. o Brazil, ab:indonando e. hosti
lisando o pau:, que lhe havia dado nascimento. 
O supplicante contesta estes fundp.mentos alie: 
gando, quanto. ao prime!ro, que elle. nl1o_fo1 
cura proprietar10, mas s11nplesmenle mlermo, 
por isso que foi sempre repulado cidadao. bra
zileiro emigrado, e quanto ao segundo, cita o 
art, o art. 9° do tratado de 27 de Agosto de 
1828, no qual se convencionou absoluto, e pe~
petuo esquecimento de todas e quae~quer op1-
11ioes politicas, ou factos, que os hab1t:i-nt~s da 
província de Montevidéo, e os do temtor10 do 
imperio do Brazil, que estivesse occupado por 
tropas da republica Argentina tives~e pro
fessado ou praticado até a época da ratificação 
do dit~ tratado: A commissão de constiluiçao 
considerando que as allegações do supplicante 
nao destroem os ditos fundame~tos apre
sentados pela regencia, e já attendidos, e ap· 
provados por esta casa na sessão do anno pas
sado, é de parecer que o supplicante seja inde· 
ferido, 

« Paço da cnmar11 dos deput~dos, aos 5 de 
Junho de 1836,-H. H. Carneiro Leão.-

M. 1. de Mello 6 Soma.-0. José de A.raitfo 
V,ia.nna.» 

Adiado por se pedir a palavra, e pedindo o 
S1'. Costa urgencia para entrar em discussão, 
é apoiada, e regeilada. 

2º. «e Caetano Jo.é de Souza, e seu irmão 
Antonio José de Souza, rep1·esenti10 á camara 

· contra a pretençao dos· herdeiros de Francisco 
José de Souza, os quaes pretendem, que a as• 
sei:nbléa geral declare exequiveis neste imperio 
as sentenças proferidas a seu favor na casa da 
supplicaçtto de Lisboa depois de proclamada a 
independencia do Brazi1, por virtude de um 
recurso de aggravo ordinario interposto da re
lação do Maranhão, ant~s da decl~ra~no d~ . in
dependencia. A comm1ssao de Justiça cm!, á 
quem forao presentes es.les papaeis, vendo que 
as especies· de que trat!l.o os requerimentos 
destas partes, farão tambem apresentadas á 
esta camara em uma representação do conselho 
gei·al da provincia do Maranhão, e foi!l.o pre
venidas em o projectolde decreto apresentado 
pela respectiva commissllo no anno de 1833, 
que se acha impresso sob n. 141 deste anno, _é 
de parecer que se recommende ao Sr; presi
dente a dita resoluçao n. 141 de 1833, para a 
dar para a ordem do dia, logo que haja oc
casião opportuna. 

cc Paço da caruar~ dos deputados, em G de 
Junho de 1836.-8. Oliveira.-.Mendes doa 
Santos. -Pinto Ohieliorro:» •• ···· •• 

E' regeitado. 

3.0 «e A' commissllO de pensões e ordenados 
forão presentes os decretos do governo de 30 
de Junho do anno passado, concede~do á 
Venancio José da Costa, professor publico ~e 
primeiras letras da freguezia de Santa Rita 
desta c6rte .e a Luiz Antonio da Silva Barata, 
que igualm~nte exerce este magisterio na Cre
guezia de S. José, a gratificaçttó de 166~666 
sobre os ordem,dos que percebem, cumprindo 
assim a <;lisposiçllo da lei de 15 de Outubt·o de 
1827 art. 10. O ;que visto, e examinado en• 
tende a commissão, que estes actos do gover~o 
não c1.1recem de approvação do corpo leg1s
Jativo porquanto na citada lei de 15 de Ou· 
tubro'de 1827, se impoz esta ~audição sómente 
a respeito do numero, e locahdade·das escolas, 
e dos ordenados arbitrados pelo governo na 
c6rte, e pelos 1>residentes em. co~s~lho . n~~ 
provincias, e âcerca da materta saJetta ~e dtz 
unicamente no referido art, 10 o segumte : 
-Os presidentes em conselho ficão autorisados 
a conceder uma gratificação annual, qu_e não 
exceda á terça parle do ordenado áquelles pro
fessores que por mais de doze anuo~ ~e e~er: 
cicio não interrompido se tiverem d1stmgu1do .. 
por sua prudencia, desvelo,. g~ande numero, e 
aproveitamento dos seus d1sc1pulos.- Do ~X· 
posto se vê, que não havendo neste artigo 
determinação alguma, que torne este augmento 
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a · tilulo de gratificação dependente da appro
vação do corpo legislativo, quando pelo con; 
tt·ario se nota ·esta clausula só nos arts. 2° e 
3'", que trnlão· do numero das escolas, suas lo
calidades, e ordenados taxados aos professores 
pelo governo na côrle, e pelos presidentes nas 
províncias, parece que presuppondo-se o orde
nado approvado, e pcit· isso implicitamente mar
cado o quantitativo da g1·atificaçao no caso do 
:ut. 10, era desnecessaria uma nova approvaçilo, 
por nllo ser esta mercê r,ecuniaria de natureza 
daquellas, cujo quantitativo está ao at'!Jitrio do 
governo, á vista dó merecimento dos serviços, 
que tem de re)nunerar dependendo da nppro
vnção do c0rpo legislativo, por n:l.o esta~· mar
cado por lei. Nestes lermos é a commissao de 
parecer, que sendo este acto do gnverno, mera 
execuçao de lei, nao carece de approvação, e 
que i:;to mesmo se diga ao governo. 

« Paço da camara dos deputados, 8 de .Junho 
rle 1836.- J. F. de Toledo.- Gomes dct 
Fonseca.» 

Adiado por empate de votos, 

4. º ,, A comm issao de pensões e ordenados, 
vendo o decreto do governo, pelo qual con
cedeu ao c0ronel de cavallaria, Antonio Sim
plicio da Silva, ·a tença annm1l de 240$000, 
em remuneraçllo dos seus serviços, jJarte delles 
prestados na companhia do sul, offerece para 
ser discutida a seguinte resoluçllo: 

« Ã assembJ,G ·geral legisÍati~:; re~l~-e t -
« Artigo unico. Fica approv11do a lença annual 

de 240$000 concedida ao coronel de caval
laria Antonio Simplicio da Silva, em rernu
neraçao elos seus serviços, diminuindo-se porém 
a quantia de 20$000, quando tenha obtido o 
habito da ordem de A viz . . 

" Paço da camara dos deputados, 8 de Junho 
de 1836. - J, F. de Toledo, - Paim. " 

Julga-se objecto de deliberação a resoluçào 
offerecida, e vai a imprimir. 

Approvão-se os seguintes requerimentos : 
<' Que se peç:a ao governo a informaçll.o que 

lhe fôr passive] dat· sobre o producto dos di
reitos de Jõ por cento das mercadorias portu-. 
guexas importadas no imperio nos tres ultimas 
annos financeiros.-Calmon. » 

Ao qual é ofl'erecido o seguil\,te additamento 
pelo Sr. Vianna, que lambem se approva : 

cc Que ao requerim1mto do Sr. deputado 
Calmon-e do que produzira.o os 1iireitos de 
consulado dos generos de producçao brazileira 
exportados para Porlugal.-Yianna, » 

" Requeiro, que os papeis sobre os q~aes foi 
. logo regeitado um parecer da commissllo de 
~ justiça ~ivi_l, sejão remettidos á de coostituiçao. 

. -S. Oliveira. " 
E' igualmente approvada a redacçao ela re

soiuçao âcerca dos exames e titulas, que se 

devem conceder aos indivíduos approvados nas 
materias de pharmacia. 

ORDEM DO DIA 

Continua a discllssll.o sobre o requerimento 
de ordem do Sr. Vasconcellos para que o pro
,iecto de resolução da commissao de justiça 
criminal sobre medidas relativas ao codigo do 
processo criminal seja convertido em projecto 
de decreto. 

Dado por discutido o requerimento, é posto a 
votos e approvado. 

Entra por consequencia em 1• discussllo ó. 
projecto. 

O S1•. Sebastião do Rego pronuncia-se contra 
o prujecto, por julgal-o anti,constitudonal, isto · 
é, ir de enconlro /J.s t·eformas da constituição, 
pois que legisla sobre attribuições de empre
gados que sãa provinciaes. · 

O Sr. Gonçalves Martins declara que jul
gava que quando o illustrc deputado pedira a 
palavra para se oppôr ao projecto, seria para 
fallar contra algum ele seus artigos, e nao contra 
lodo o projecto, o que de certo nfio esperava. 

Depois de outras reflexões,· o illustre depu
tado conclue sendo de parecer que as funcções 
que devem exercer estes empregados de que 
trata o projecto, são do poder geral. 

_o Sr. Sebastião do Bego torúa a insi~ti.r »1. 
sua opinião, de que este projecto vai ala~ar a 
lei das reformas, que elle deputado respeita e 
quet· sustentar, e muito se admira que havendo 
nesta casa jurisconsultos tão sabios, na.o tenhão 
fallado nesta maleria; e elle, sendo um leigo 
a tal respeito, se veja obrigado a fallm· neste 
objeclo. 

O Sr, Ibiapina mostra os embaraços em 
que se acha sobre a decisil.o deste prójecto, e 
mostra igualmente a ·necessidade que ha de, 
'antes de se tomar qualquer decis!lo a seme
lhante respeito, se extrem!u·. o que é da aUri
buiçi'.\o do poder geral, e das assembléas 
provinciaes, e que as.im o declare esta camaru 
para se desfazer duvidas que têm occorrido, e 
evitar outras que possao occorrer ácerca dos 
juizes de dfreito e outros empregados pro
vinciaes. 

.A discussao fica adiada em consequcncia de 
se annunciar a chegada do Sr. ministro da 
gi:tena á sala immediala, o qual, sendo intro
duzido com ·as formalidades d<, estylo, occupa o 
competente lugar. 

Continua a discussão adiada do art. 1 º § 1 
do projecto de lei sob proposta do governo, que 
fix.u as forças de terra para o anno financeiro 
de 1837 u 1838 com a emenda da comrnissào, 
e as seguintes emendas apoiadas : 

l." " Que se contemple um novo corpo de 
ligeiros de 60 praças pa1·a a defeza do sert!lo da 
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éonquista e districto de Cannavieiras na pro
vinc:a da Bahia.-Calmon, )) 

2,• « A passar a emenda da com missa.o, ac
crescente-se-na parte que fôr possivel.-Fer
reira da Veiga. " 

O Sr. Paranhos, entre muitas r~flexões que 
expende sobre·o 1° artigo da proposta, nota o 
estado desgraçado a que 'se acha redL1zida a sna 
província, e diz, que se acaso pudessemos lançar 
na província de S. Pedro do Rio Grande do Sul 
uma força consideravel, ella nunca chegm·ia 
áqnelle estado : que os socéon·os que ella tem 
recebido pela repartição da gnerra, têm sido 
muito escassos, o que de-certo modo tem des
animado os defensores da legalidade naquella 
província. Observa que os homens empregados 
no campo em defeza da legalidade, não podem 
continuar naquella vida, e logo que acabe 
aquella luta é necessario ter alli uma força afim 
desses homens irem para snas casas cuidarem 
de suas familias ; que emfim é preciso que se 
tomem medidas efficazés, e .que o governo de
clare se acaso se julga sufficientemente habili
tado para, com a medida que está no projecto e 
emenda que se acha sobre a mesa. manter a 
ordem no imperio. 

Conclue finalmente o illustre deputado remei· 
tendo á mesa as seguintes emendas: 

, :' Que .s.e~ ç!}ntemple um .rio.v.o .. ~o.rpo de pe
. desl:res na provincia do Rio Grande de S. Pedro 

do ~L1l, para pefenderem elos bugres os vian
dantes e morndores dos districtos · de cima da 
sel'l'a de S. Martinho e campos de Vaccada, etr.. )> 

E' apoiada. 

cc No§ 1º do art. 1°, depois da palavra-exis
tentes, diga-se-no lugar em que o governo 
julgar mais conveniente em atlenção ás neces· 
sidades do paiz, etc. J) 

E' ap~iada. 

O Sn. AaAUJO V1ANNA remette á mesa a se
guinte emenda ao § 1º do art. 1º: 

" Depois da palavra recrutar, accrescente-se
na conformidade da lei de 6 de Outubro de 
1835,-e supprima-se o resto do paragrapho, 
etc. J) • • 

E' igualmente· apoiada, 

O Sr. Vianna declara ter pedido o palavra 
para fazer algt1mas perguntas ao Sr. ministro 
da guerra,. e pede licença a S. Ex. para lhe 
notar, que a respeito do recrutamento, que é 
hoje uma das cousas as mais importantes, uno 
vê uma só palavra no seu relatorio. Deseja por
tanto que S. Ex. lhe diga qual é o numero de 
bayonetas de que se compoem esses corpos que 
menciona o projecto? ... Tem ouvido dizer que 
a sua fixação é de seis mil... (Respondendo-se-lhe 
que não; continua o íllustre deputado.) Com 

"t:ffeito, não são seis mil?. , . Diz que a sua per· 

gunta não se refere ugora á força de bayonetas, 
e sim ao numero de h,,rnens. 

O Sn. LrnA ll S11.vA ( ministro da guerra ) 
· responde quu .essas corpos clevtm perfazer a 

for,;a de de1. C1Ji1 1l11ie11tas e ses3enta e uma 
pru\ias, inr;l11sive os o!Ticiues. 

O Sa. V1.\N)I,\ pcq.;1111la, se o governo rifoo
nhecc que cst,1 l'or~u 110 Sllll estado cffectivo é 
snrticieulü, parn tp1c com ella se julgue habili • 
tudo para ch11111nr li ordem os rebeldes do Rio 
Gt·ande e tio Pará? 

O Sn. LmA B S11vA ( inini.gtro du guerru ) 
declara qtie é s11ffidcnte. . 

O Sa, VuNNA perg11ntu q11e força effectiva 
se aprese11la uctualmenti; nesses corpos.? 

O Sn. LIMA ll SH,VA ( ministro da gue1·1·a) 
responde, qu,i, segnudo os mappas que tem 
presente;;, sno t1·cs mil e ll'esentos homens, não 
comprchcmleudu seiscentas praças que mar: 
clrni:ão. 

O Sn, V1.1NNA conlinua perguntando, que 
força tl ispouivel ao ludo existe no Rio de 
Jaueirn? 

O Sn. L1MA t•: SH. \'A ( ministro d,:i gnB1·1·a ) 
responde, q11all'OCon ltlti II quinhentas praças. · _ 

O Sn. VrANNA, depois de fozer algumas obser
vações sobl'e o prlljecto, diz c1ue vota por al. 
gurna dus ccnrn1dus tio Sr. Paranlrns; por ·lhe 
parcc1;rc111 11111is cx1ilicilas do qae accrescentar 
á e11rn1HL1 dn corumiss!lo as palavras, na parte 

·que fôr passivei; purquunto que1· habilitar o 
governo u p1·ue1rnhtn· n força do exercito para 
acab:u· eom li rülrnl lino do Pará e Rio Grande, 
e outras q!11lcsq11u1· que appareção. · 

O Sr, Figuoil•c. do Mello, depois de algumas 
observai;:oc~, diz que, {i visla do relatorio e pro
posta do guvuruo, ondo n1\o encontra as 
informações 11ecoss11rius que a constituiçAo 
exige parn se fix,1t· 11 força de terra, na.o póde 

· elle deputa,to d:u o seu valo pelo artigo que se 
discute. 

O Sr. Limpo de Abreu (ministro da justiça), 
depois de bfüves relkx0cs, responde áquelles 
senhores que julgno hnve1· contmdicçno · no 

· Sr. ministl'o da guel'l'tl, quando disse que se 
conformava com a emenda da commiss::10, 
modificada coin as pa!::.vras que julgou dever 
a{)crescentar-lhe. Diz que o Sr. ministro pedio 
·no seu - relatorio uina ampla autorisaçàü para 
fazer o recrutamento, e não de fkar o governo 
sujeito a derrama por provincias, na raz!ío de • 
suas rt'spc>clivas populações ; qu,.nto á opinião 
delle deputado, é que convém que em circum
stancias extraardinarias o governo não deve 
ficar ligado nos meios que deve ter á sua dis· 
posição para usar prornplamente da força 
armada ; mas que ntlo existindo essas circum
stancias extraordinurius, será co_!lveniente que. 
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o recrutamenl() seja dividido pelas províncias, 
conforme a população de cada uma del\as ; isto 
julga convir mais, na.o exislindo circumstancias 
extraordinarias, e ser demais de accordo com 
as leis que temos sobre recrutamento, com :i 

disciplina do exercito e honra das armas 
brazileiras. 

doncorda na opiniao do.Sr. Calmon, . quanto 
.a não poder servir os exercitos de França e 
. Inglaterra de typo para o nosso exercito ; mas 
. quanto ao recrutamento não póde haver typo 
melhor. 
· Está na intima convicção da necessidade que 

. ha entre nós de uma lei sobre recrutamento, 
e lembra que a Inglaterra se tem visto_ em 
circumstancias mais extraordinarias que a 
nossa ; e parece-lhe que neste paiz não se 
conhece recrutamento, e só por meios de ajustes 
voluntarios é que se podem alcançar os de
fensores da palria. Apezm· das circumstancias 
extraordinarias·em que se vio com uma luta 

· Jlorfiada contra a· França, o governo britannico 
salvou sempre o principio dos ajustes vohm
tarios ; e quando estes meios não baslárão 
consegnio que as milícias quasi que passassem 
em massa para os exercitos de linha. 

Persuade--se que não é com as leis que temos 
-de recrutamento que poderemos conReguir 
alguma cousa util ao paiz; e arripia-se de dizer 
que é necessario procurar os defensores da 

,--i,atrm ent-re 1>s- nO'!'lleM-ttdiMr entre hemeos , 
êobertos de vicios. Para argumentar com factos, 
o illustre orador diz que talvez se deva· ao sys
tcma de recmtamento entre nós as calami
dades que se têm presenciado em algumas pro
vincias do imperio, porquanto existem no Rio 
Grande do Sul tropas de 1• linha, existem no 
Pará, e todavia as tropas de 1 • linha servirão 
em grande parte para a rebelliao e assassínios, 
oti servir!!.o depois para coadjuvar a essas des
ordens que ainda não tem sido possivel acabar. 

Convencendo estes factos do nosso defeituoso 
systema de recrutamento, julga que se deve 
offerecer uma' medida que faculte á nação a 
vantagem de ser o exercito brazileiro composto 
de homens que sejão capazes de sustentar o 
juramento que prestão; mas elle orador, não 
obstante estes seus principiós, declara votar hoje 
contra a emenda da commissão que quer que 
se distribua o recrutamento pelas províncias, 
segundo suas populações, attendendo ás circum
stancias extraordinarfas em que estamos. Sus
tenta ã sua opinião de que logo que cessem as 
circumstancias extraordinarias, o recrutamento 

• deve-se distribuir pelas províncias segundo a 
população, por.que, a continuar-se a recrutar 
como actualmente, o governo póde escolher 
d'entre. os recrutados os que forem melhores; e 
não servir-se a esm" de 400 ou 500 homens 
agarrados nas praças publicas, tabernas e bo
·tequinst cujos serviços nenhnm bom resultado 
podem ter. • • 

Outro facto -lembra o illustre orador: este 
facto sao os, corpos de permanentes de que_ tem 
conhecimento, o de Minas e o municipio do Rio 
de Janeiro ; observa que nesses corpos não 
entrão pra~as por meio de recrutamento, mas de 
ajustes voluntarios, e é preciso a!ém disto que 
os voltrntarios apresentem attestados de boa 
conducta e mora\isação, passados pelos juizes, 
ou reconhecidos pelos commandantes e offi
ciaes ; e os resultados destes cuidados na con-. 
fecção destes corpos, têm sido patentes, além 
da regularidade do serviço e da subordinação, 
apparecem outros actos que honrarião a qualqner 
cidadão que os praticasse. 

Conclue, pois, que uma medida de recruta
mento é necessaria ; e posto que hoje vote 
contra a emenda da commissão que obriga o 
governo a sujeitar-se á condição que infeliz
mente é necessaria, não .fica ligado ao voto que 
hoje dá, logo que uma medida se offereça na 
camara a. este resf)eito. 

A respeito das divisões do Rio Doce, cujo fim 
é a catecqese e civi_lisaçlio dos indios, o que por 
pertencer ao governo geral conj1mctamenle com 
os governos provinciaes, alguns illuslres depu
tados querem que não fiquem esses corpos per
ten,cendo aos governos provinciaes, perguntará 
a esses illustres deputados, se o governo geral 
julgasse que o meio de. conseguir a catechese 
dos indios fosse outro, nil.o lhe era licito dizer 
.q~1a não desejava que as divisões do Rio Do~ .,. 
continuassem a pertencer ao governo geral P 

Observa mais, que quando estivera na pfesi
dencia _ de Minas, houverão representações a 
respeito dessas divisões; que pelo Sr._ Manoel 
Ignacio, em suas falias. ao conselho geral, e até 
no conselho do governo, representou-se que 
convinha dar uma nova organisaç!lo a essas di
visões do Rio Doce. Demais, não sabe como 
uma força que o governo não pód'e disp6·r como 
e quando quizer, possa ficar sempre a cargo do 
governo geral ; e mesmo, considera~do tal 
força no rigor da constituição, julga-a anti-con
stitucional, porque, não podendo o Sr. ministro 
da guerra empr-egal-a fóra daquelles lugares 
onde se achiio, nao julga ser uqia tal força 
daquella que falia a constituição, e que com
pete ao poder executivo empregar como julgar 
conveniente; e por isso muita razão tem na 
opinião que emiltio a este respeito. 

Nao obstante estas razões, elle orador vota 
que essas divisões de pedrestes do Rio-Do_ce e 
ligeiros do Maranhão continuem como estão, 
até que uma nova organisação se llies dê, que 
as torne tao uteis ao geral como ao local, 

Passando a responder ao Sr. Calmon, quando 
julgou o ministerio IJUÍ geivn-i8, por causa ·do 
Sr. ministro da marinha nli.o responder pelos 
mesmos termos que elle orador a respeito das 
forças inglezas estacionadas no Pará, diz que o 
Sr. ministro da marinha não discordára deli.e 
orador, se n!!.o nos termos que empregára; por-
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SESSÃO 'tM 9 DE ·.rirNHO DE 1836 167. · 
quanto·o principal fim dessa divisão é proteger 
o ccimmercio ; e que se só porque um ministro 
sobre qualquer facto nao responder pelos 
mesmos termos e-palavl'as que um seu collega, 
torna-se o mir1isterio sui generi.<J, está per· 
suadido elle_ orador, que não haverá mini~terio 
que não seja sui gene1'Ís; suppondo o honrado 
deputado, o Sr. Calmon, membro de um mi
nislerio, não teria muitos companheiros que se 
pudessem exprimir como elle, e nem por isso 
se poderia julgar um ministerio sui generis. 

O illustre orador passa a responder ás cen· 
s11ras que se hão fei~o na eamara a respeito das 
forças mandadas ás duas províncias rebelladas. 
Diz que o Sr. ministro da guerra já satisfizera 
completamente nesta parle fazendo veL' que o 

• governo dispôz de toda a tropa que pôde, não 
só do Rio de Janeiro, como de quasi todas as 
do imperio ; e elle or,1dor diria que, se acaso 
essas foi·ças não chegárão com a presleza que 
era de desejaL', culpa não se póde por isso at
tribuir ao governo. Observa qne soccorros se têm 
mandado ir da Bahia para o Rio GL·ande, e se nà 
remessa delles houver demora, nil.o póde ella 
ser imputada ao governo geral, nem muitas 
vezes aos agentes do governo ; porque as 

,.. mesmas leis offerecem ás vezes embaraços ; e 
elle orador desejada que os illuslt·es deputados 
que 'fazem essas censuras ao governq, fossem 
executores da11 leis, pois que enl:io haverião de 
defender ào governo ; por exemplo, a lei das 

• .,...güàrdãs nacionaês f.li pâra elle ministro o maior 
tropeço para auxiliar a provincia do Rio Grande 
com guardas naciouaes. 

O Sr, VasconoaHas lfot'ã.àlguma incoberencia 
entre os dous Ses. mini~lros da guerra e dos es
trangairos, um defende a emenda da commissão, 
e o segundo declara-se cont!'a ella. Observa que 
o Sr. Limpo, achando pessimo o nosso systema 
de recrutar e invocando o systema da Gram
Bretanha, não se lembrava que na foglaterra 
quando ha recrutamento para a armada, as ci
dades ficão ein estado de sitio,e por isso não 
devia merecer tanto este systema as sympathias 
do nobre rninistro dos negocios estrangeiros. 

Sente o nobre -ministro ter· amaldiçoado o 
nosso sysl.ema de recrutamento, e ni\o offerecer 
um substituto satisfaélol'io. Persuade-se que o 
nobre mini;tro, considerado collectivamente, 
terá sempre a desgraça de encontrar tropeços, 
onde, como Limpo de Abreu, não enconlt-aria ; 
e se assim se considerasse, havia lembrar-se 
que as instrucções para o recrutamento forão 
mal meqitadas,·revogi\o leis em vigor; que o 
recrutamento foi"feito com tanta precipitaçllo, 
'com tal despre~o para com o cidadão brazileiro, 
que no Rio de Janeiro forão presos 500 ou 600 
individuos dos quaes sb se julgárão aptos dous 
ou tres. 

Persuade-se mais que esses transtornos que 
o nobre ministro accusa, é prova de que não 

· tem havido disciplina ; e porque. depois da re
volução de Abril se entendeu que a disciplina 
era um grande mal para o paiz ; e dahi data• 
todo o mal do nosso exercito, Não partilha pois : 
a opinino do Sr. ministro, que do recrutamerito · 
vem todo o mal : deseja disciplina e vigor ; por 
que um recrutamento que não exige grande 
sacrificio do paiz, não é tão impopular como 
podem pensar aquelles que para se manterem 
uo seu posto tudo querem sacrificar á populari
dade, porque . muitos lugares ha em que o re
crutamento "é necessario. 

Declará. 11110 saber com que argumentos .se 
pos.a apoiar a opinião do Sr. ministro da guerra 
emiltida na camara, porque elle deputado en
tende que o recrutamento é om objecto geral. 

Reprova altamente a opinião do Sr. ministro 
dos estrangeiros quanto á proporção que deve 
guardar o governo no recrutamento; nllo quer 
dar pretextos ás provincias, para que dellas se 
exiga, em uma circumstancia ordinaria ou ex• 
traordinaria, maio1· nu mero de homens elo que 
os revolucionnrios enle ndem que ellas devill.o 
dar. Parece-lhe que se não quer o verdadeiro 
progresso que, em sua opinill.o, consiste· em 
plantar as instituiçlles, e depois de plantai-as, 
por lodos os meios, aperfeiçoai-as, e não admittir 
hoje . a constituição do estado, e amanhã pro
curar tropeços á execução desta mesma consti
luiçao, doutrina que só póde servir para fazer 
surgir mil conflictos, a desordem e a anarchia ; 
iJt1 pois contra a emenda da éommissão . 

Quanto ás divisões do Rio Doce e ligeiros do 
Maranhão, pertencendo a catechese e civili· 
sação dos indios ao governo geral, conjtincta

·mente com o provincial, se o nobre ministro 
julga que, com outrQ meio, o governo geral 
póde !rafai· da ·catechese e civilisação dos indios, 
e dispensar assim este, porque quer empurrar 
este aos governos provinciaes? Sem ser por. 
espirilcí de provincialismo, ·dirá que a província · 
de Minas é uma das mal partilhadas na di• 
visao das rendas publicas, e por isso não devia 
ser aggravada com mais essa despeza, com as 
divisões do Rio Doce. Sustentd que esta força 
deve estar a cargo do governo geral, e subor· 
dinada ao minist1·0 do imperio, porque o prin
cipal dever dessas divisões é a catechese e 
civilisação dos índios, parecendo-lhe haver 
anomalia em estarem sujeitas ao ministerio da 
guerra. · 

Reparando na _contradicção que ha entre 
o Sr. ministro da guerra e o Sr. ministro dos 
estrangeiros, di1. que nem por isso julga o 
ministerio sui genei·ia, porque talvez a camnra 
é · que seja BUi generi-s, e o ministerio creatura 
da camara. · 

Observa que, em sua opinião, a camara 
devia .negar o seu voto ao ministro da marinha; 
qLiando apresentou .um relatorio que parece 
mais um insulto á assembléa geral, que o cilm· 
primento de um dever ; mas que . a camàra 
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: :nllo olha ás formulas, 'mas . dá,· ao ministro . 
- q1Úi se apresenta, quanto pede e quer, e por 
, is_so, emquanto andarmos assim, emquanto se 
·preterirem todas as formulas essenciaes do 
governo. representativo, nilo teremos um minis
terio organisado parlamentarment.ar ; nlio ha-

. :v.erá esses lados, esses extremos de que fallou 
o nob1·e deputado, o Sr. Calrnon. 

Depois de fazer algumas observaçõm; sobre 
o que dissera o ~r. ministro dos .estrangeirns 
e o Sr. ministro da marinha, a respeito da força 
naval ingleza no Pará, conclua, exciamando :--:
Ah ! Se o Sr. Pantoja nao nos salva, muito mal 
vai o paiz. (MuitaB risadas.) 

O Sr. Oalmon agradece ao nobre ministro dos 
0 estrangeiros o dar-lhe occasião a Callar ainda 
, uma vez nesta materia. 

Continua ainda a declarar que dá seu voto a 
favor da proposta cingindo-se ao dever constitu

. cional e uão á sua consciencia. 
. Depois de, algumas observações mais, diz que, 
asseverando o Sr. ministro da guerra que a 
força de dez mil homens em bastante para com
primir a anarchia_ em dous pontos do irnperio, 
julga elle orarlor que a proposta Dilo está nos 
termos constitucionaes, porque se basta essa 

· força para pacificar duas provincias, conseguido 
isto não é forçoso conservar dez mil homens. 
C,;m·corda com a opiniao·do Sr. Limpo, de que 
o recrutamento deve ser feito pelas provincias, 
na razão de sua população, discordando nesta 
parte da opinião do Sr. Vasconcellos, 

Depois de algumas observações mais, em 
apoio desta_ sua opinião, passa a responder a 
alguns topicos do discurso do Sr. Limpo de 
Abreu ; e diz que deste discurso conclne que o 
Sr. ministro está persuadido que o recrutamento 
não é o melhor methodo, mas que não lhe dérn 
um substituto, fazendo sómente o elogio do 
exercifo inglez; elle orador pois diráqnea con
scripçll.o militar franceza não póde ser applicavel 
no Brazil, assim como não póde ser applicada a 

. 01·ganisação aas guardas nacionaes francezas por 
não existir entre nós os mesmos preconceitos, 
as mesmas idéas, nada daquillo que conc:01;re' 
para que o conscripto, em vez de lagrimas 

.quando tira se·u nome d·a urna, entre contente 
nas fileiras; assim como a organisação da guarda 
nacional nao póde ser applicada ao nosso paiz 
pela razlto de faltarem os meios q11e aliás existem 
na França. · 

·. Observa que a· conscripção, fazendo com que 
a mocidade france:i:a vá servin10 exercito, de
po_is de voltar ao seu paiz, indo servir na guai·da 
nacional, já está adextrada nas armas ; o mesmo 
não acontece entre nós ; e por consequencia 

·-»11.0 póde a nossa guarda nacional, composta 
_como é, estar no caso de mandar marchar uma 
·divisão para o Rio Grande. Ohserva mais, que 
se o Sr. ministro não se mostrou favoravel á 

conscripção, mostrou-se fa;oravel ao engaja- - . 
meQto ; elle orador dirá, que se recruta para a 
marinha_ britannicn, e pela maneira que se disse;. 
e todavia.a marinha britannica conserva o gráo · 
de esplendor que é sabido; demais, persuade-se 
que a disciplina do exercito britannico não re
sulta da maneira -de engajar. Alli o engaja· 
mento é ordinariamente feito na classe dos 
vadios, na classe daquelles que são·réos de po
licia, que fogem de um condado, que forão per
segllidos_ por se acharem incursos na caça il
licita, etc., e po1· consequencia póde-se estar 
certo que lá .se engaja a mesma gente qne aqui 
se recruta. · 

O illnstre or:1.dor, depois de fallar ainda 
algum tempo sobre a organisaçilo dos exercitos 
na França e Prussia, diz que o dever da ca- • 
mara é pesar bem estes exemplos, medil-os com 
as circumstancias peculiares do nosso paiz; afim 
de ver se silo applicados, · ou se em vêz de- fazer 
bem, vêm peiorar o nosso estado ; pe1·suade-se 
que nilo teremos um exercito regular e discipli· 
nado, sem que tenhamos de facto um recruta
mento, que lhe parece não estar bem regulado, 
que julga que !3tn vez de ser promovido foi en
torpecido pelas eventualid-ades. 

O Sr. Flori.a.no de 'l'oled.o defende a sua 
emenda ; diz que est9,ndo a sua provincia nas 
mesmas circumstancias d1.1s .. .do Espirilo Santo, 
Minas e Maranhao, estabelecendo-se nella uma 
c:ompanhia de pedrestres para. uin ·serviço que 
in\&ressa, nao á- provincia em pai~iculu, mas ao 
estado em geral, deve gozar do mesmo favor 
que as outras, para que se requer e,;te bene
ficio. 

O Sr. IIolland.a. .Cava.lcanti,. tomando parte 
na discussão, em um longo discurso sustenta a 
opinião qe se orgaIJ.isar ·o exercito por meio de 
-engajamentos. 

Dando a hora o Sr. presidente declara à dis· 
cussão adiada, dá para ordem do dia a sua 
continuação, e levanta a sessão pelas duas 
horas e meia dn tardo . 

Sessão em li. de .Tunbo 

PRESJDENCIA DO SR. ARAUJO LIMA 

SuMn1ARIO.- Expediente.- Ordem do dia.
Fixação das forças de terr,:r,, 

A's dez l1oras feita a chamàda, e achando:se 
ern numero legal os Srs. deputjldos, o Sr. pre
sidente declara aberta a sessao ; lida a acta da 
antecedente e posta em discussão é approvada. 

Faltll.o com causa participada os Srs. Vital, 
Castro e Silva, Mello, ,Barbosa Cordeiro, Fer
reira França, Rodrigues Barbosa.e Azevedo e 
Bl'ito, e sem participaçao os Srs.1',ontes. e 
Tobias, · 
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SESSÃO EM 11 DE JUNHO DE 1836 169 
EXPÉD!ENTE 

O SR. SECRETARIO, dando conta do expe
aiente, lê·um officio do ministro encarregado 
-interinamente dos negocios do imperio, accu
sando a recepção do officio de 6 do corrente, 
sobre as pe~so8s eleitas para stJrvir na mesa 
durante este mez.-Fica a carnara inteirada. 

Outro do minislrn da marinha, remettendo 
as cópias dos decretos de 6 e 7 do corrente, 
pelos quaes o regente, em nome do imperador, 
concedeu aos segundos tenentes da al'mada, 
Man_oel Lopes Pinhel e Antonio Velloso, as 
pensões de que tratilo os referidos decretos.
A' comtnissão de pensões e ordenados. 

Outro do ministro da fazenda, remellendo os 
officios de 7 e 2 de Março ultimo, do presidente 
da província da Bahia, sob n. 45, e do ins
peclor da respectiva thesouraria sob n. 59, re
lativos a duvidas, que occorrem sobre a intel
ligencia elo § 1 ° do art. 9º da lei de 31 de 

. Outubro de 1835, quanto ás embarcações que 
dos portos do Reconcavo conduzem cereaes e 
outros generos para o mercado da cidade da 
Bahia.-A' commissll.O de orçamento. 

Uma felicitação da camara municipal de Sa
- barâ pela instaHação da assemblea geral.-Rece

bida com especial agrado. 
Uma representação do coronel chefe de le-

,. ~!lo .ó~,Q.~el.uz, Antpnio Jo~quirn •• cle Oli.v~ir:. 
Penna, dirigida a esta augusta camara em 
riome da sua legião contra us boatos sobre a 
substituição da actual regencia pela da Sra. 
princeza D. Januaria.-A' commissão de ·con
stituição. 

Um requerimento de Lourenço Antonio do 
Hego, pedindo pela 3·" vez a decisão do· seu ne
gocio adiado em 19 do passado.-Ao Sr. pre
sidente pela 34 vez. 

Vai a imprimir para a 3" discussão o pro
jecto que fixa as forças navaes do imperio. 

E' lido e approvado o seguinte r~querimento 
da commissão de orçamento : 

<< A commissão de orçamento requer que do 
minislrn do imperio se solicitem as seguintes 
informações: 1·, quanto se tem dispendido até 
o presente com a obra do canal ·da Pavuna ; 
2", que numero de braças de canal ha feitas; 
3·, que numero restao ainda ti. fazer-se, segundo 
o plano, debaixo do qual foi principiada essa 
obra. · 

« Paço da camara dos· deputados, 11 de 
Junho de 1836.-Vianna.-Sauzct .Martins.-
Oalinon. )> · 

E' lido e julgado objecto de deliberação o se
guinte projecto de resoluçao do Sr. deputado 
Paranhos: 

t< fl. assembléa geral legislativa resolve : 

l'OM() ~ 

« Arl. 1.º O governo é autorisado a conceder 
condecorações aos officiaes da extincta segunda 
linha, guardas nacionaes, ou outros quaesquer 
cidadãos, que tenhao prestado, ou houverem 
de prestar serviços relevantes em sustentaçllo 
da ordem, e integridade do imperio na pro· 
vincia do Rio Grande do S. Pedro do Sul. 

« Art. 2.° Ficã.o para esse effcil~ sem vigor 
as disposições em contrario. 

" Paço da camara dos deputados, 11 de Junho 
de 1836.-lkfonoel .Pamnhos da 8ilva Velloso." 
· E' julgado objeclo de deliber(lção, e vai a 
imprimir o seguinte projeclo de resoluçao do de
putado Sr. Assis ~ascarenhas: 

« A assembléa geral legislativa resolve: 
« Art. 1.º Fica 0 elevada a 2:400$000 a congrua 

da prelazia de Goyaz. 
« Art. 2.º Ficao revogadas todas as disposições 

em contrario. 

« Paço da camara dos deputados, 11 de Junho 
de 1836.- D. Joaé de À.sais iJia1Jcarenhas.» 

E' julgado objecto de deliberação, e vai a 
imprimir_ o seguinte projecto de resoluçao do 
Sr. arcebispo da Bahia : 

« A assembléa geral legislativa decreta : 
e< Art. 1.º O numero de tres desembarga· 

dores effectivos, de que ora se compõe a re
.lriç~JnctroJJuJita.nr .• P!I jr;np~rio,_fu:a.wado.:,á_ 

sete, e o seu ·ordenado á 600$000. 
« Art. 2. 0 Na nomeaçao para o dito cargo 

serão preferidos : 1º, os bachareis formados nas 
faculdades jurídicas na conformidade das leis 
existentes : 2º, os que possuírem algum bene
ficio ecclesiastico na capital, pe~cebendo neste 
caso metade sómente do ordenado de desem
bargador. Igual prefe1·encia terão aos beneficias 
ecclesiasticos da capital os desembargadores, 
que nM forem beneficiados com a mesma clau
sula da deducção da metade do ordenado. 

« Art. 3.° A preferencia marcada nos dous 
numeros do artigo antecedente só poderá ter 
lugar, concorrendo nos pretendentes os demais 
requisitos exigidos em direito. 

« Art. 4º. A presidencia da relação, no impe
dimento, ou ausencia do arcebispo metropoli
tano, seu presidente nato, será exercida pelo 
provisor de arcebispado, que será sempre 
membro da relaçao, e na falta deste pelo des
embargador mais antigo, 
. « Art. 5.º O secretario da relação perceberá o 

ordenado de 200$, e o porteiro 150$. 
" A1t. 6.0 Os utensílios,- e ·moveis que forem 

precisos para a 1:iesma relaçao, serão, á pedido 
do arcebispo, fornecidos pela fazenda publica. 

« Art. 7 .º Ficil.o revogadas quaesquer dis
posições em contrario. 

« Paço d~ camara dos deputados, 10 de Junho 
de 1836.-Arcebispo da Bahia,11 
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.. SESSÃO EM Ü PE JÜN"ao DE 1836 
ORDEM DO DIA 

Continua a primeira discussao do projecto 
da comrniss!lO de justiça criminal, sobre a re

: forma do codigo processo, relativa á formação 
de culpa. 

O Sr. Fernandes Torres como membro da 
commissão de justiça criminal, defende o pro
jecto ap1'esentado por ella, expende que tendo 
a camara approvado um·· requerimento do 
Sr. Vasconcellos, para que os differentes pro-

. jeclos que existiao na casa, ácerca da reforma 
do codigo do processo criminal, fossem remetti
dos á com missão, afim desta apresentar em pro· 
jectos especiaes as reformas ao mesmo codigo, 
que julgasse mais necessarbs ; a commissão, 
em consequencia dessa deliberação, apresentou 
primeiramente este projecto, que diz respeito á 
formação da culpa, cujas modificações ao co
digo do processo são a base essencial da re
forma, e aquellas qu~ as necessidades publicas 
exigião que em primeiro lugar se fizessem, que 

· ·· elle deputado não pretendia fal!ar nesta ma
teria, senão na segunda discuss!io, e estava re
solvido a concordar com algumas modificações, 
que se lhe fizessem, e fossem justas; mas 
como na sessao passada foi por um Sr. de
putado julgado este projecto como anti-consti
tucional, por isso pede á palavra p!lra lhe res
ponder. 

· . O illustre orador mostra que em todo o pro
-jecto'ºnãó' sé.' encontrão mais que disposições ge· 

raes sobre a formaçao de culpa, disposições que 
reformo.o a do codigo do processo, e nisto nada 
ha de inconstitL1cionalidade; que se tem geral
mente reconhecido que os juizes de paz sao in
competentes para f!)rmar a culpa, que não se dá 
outros recursos delles, mais do que os mar
cados no codigo, e tem-se mostrado a necessi
dade de nesta parte ser alterado; que não se 
póde dizer que este projecto ·seja inconstitucional, 
quando elle nllo admitte mais que altribuições 
legislativas pertencentes ao codigo; e para o sel' 
inconstitucional, como disse e St·. deputado, seria 
necessario que elle mostrasse que pela lei das 
reformas se havia concedido ás assembléas pro-

. vin~iaes a autoridade de poderem legislar sobre 
C?drgos ; que nas attribuições que farão conce
d1das a essas assembléas nenhuma se encontra 
de poderem legislar sobre os nossos codigos 
civis ou criminaes, e sendo isto assim, nao póde 
haver inconstitucionalidade no projeclo apre
sentado pela commissão, antes essa inconsti
tueionalidade se apresénla na opinião, que o 
Sr. deputado emittira. 

Depois de produzir outras reflexões, conclue 
de171onstrando que nenhuma incompatibilidade 
b.a em que as assembléas provinciaes possão 
crear esses empregos,-com as attribuições delles, 
que silo do poder geral. · . 
-Q Sr. Seq~stião d.o :Rego propoe o adiamento 

deste projecto para assistir á discussão · o 
Exm. ministro da justiça. 

O adiamento é apoiado e _entra em 1iscussão. 
Observa-se que só na segunda discussão é 

que deve ter lugar o convite do ministro. 
Dado por discutido o adiamento, é posto a 

votos e não se apnrova. 
Dá-se por finda· a primeira discussão do pro· 

jecto, e approva-se para passar á segunda. 
E' introduzido o Sr. ministro da guerra, e 

continua a discussão do primeiro artigo e 
emendas apoiadas do projecto sobre fixação das 
forças de terra para o futuro anno financeiro_. 

O Sr. Via.nua obtém a palavra pela ordem e 
remette á mesa a seguinte emenda: 

<e Redija-se o artigo primeiro da proposta do 
governo de maneira que comprehenda estas 
quatro idé.:ts : 

« 1.• Que o governo ·preencher o exercito 
possa, e desde já, recrutar indistinctamente na
quelles· lugares onde essa medida possa pro
duzir melhor resultado. 

" 2.• Que o recrutamento forçado não ex
cluirá em tempo algum os individuas que qui
zerem entrar voluntariamente para o serviço do 
exercito, os quaes serão sempre admittidos, e 
gozarão, além das vantagens garantidas pe]a. 
lei de ·6 de Outubro de 1835, uma gratificação 
de 100$000. . 

·cc 3.º Que tanto quanto fôr -possível, e as 
circurnstancias permittirem, seja o recruta, 
mento forçado feito segundo as disposições do 
art. 11 da lei de 25 de Agosto de 1832. 

" 4." Que em circumstancias ordioarias na.o 
possa a força fixada exceder nunca de seis mil 
trezentas e vinte praças. 

" Supprima-se a emenda da commissil.o. 
Salva a redacção, etc," 

E' apoiada e entra em discussão. 
O Sr. J?aím pede a palavra para expôr a sua 

opiniao, e dar o seu voto, o qual já.se vê que 
ntlo póde cleixar de ser contrario á lei que ora 
se discute e todas as suas emendas, e a razão é 
para que se na.o mandem fornecer meios· aos 
rebeldes ·ao Rio Grande do Sul, contra esses 
pobres homens, que · combatem pela boa 
ordem de cousas. 

Admira-se da continuaç!\o do Sr. ministro 
da guerra no min!stério, sendo irmão de um 
rebelde do Rio Grancle. Responde ao Sr. mi
nistro da justiça, hoje dos negocios e5tran
geiros, quando disse na camara que havitlo 
muitos exemplos de lutarem irmãos contra 
irmãos, pais contra filhos, e filhos contra pais, 
mas nota que taes exemplos não se apresentão 
no Rio Grande. . 

Continuando a discorrer contra a conser
_vação do Sr. ministro da guerra no ministerio, 

· tendo elle um innão entre os rebeldes n!\.R,io 
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Grande, observa que um membro desta familia 
commeltêt·a · m,sta cidade um homicidio, crime 
espantoso, e. que no Cori·eio Official se elogiára 
o conselho dos jurados por nll.Ó ter achado 
crime neste facto ; que não só se fizera este 
elogio, como lambem se aconselluíra ás outras 
provincias·, a que se praticasse o mesmo em 
identicas circumstancias. 

Nota 9ue isto nll.o é novo ; que individuas 
têm havido. que, desobedecendo á autoridade 
do governo, devia.o ser processados e responsa
hilisados, mas que não só o não forão, como 
fo1·ão logo nomeados pelo governo para outros 
empregos: e que sendo isto assim, como não 
hão os rebeldes do Rio Grande do Sul fazerem 
todos os esforços para levarem ávante seus pro-

. jectos, certos de nenhum castigo, e de toda a 
impunidade!. .. 

. Votará pois contra este projecfo, e crê que 
deste modo obra segundo os estylos parlamen· 
tares ; por isso muito bem se disse, que 8tii ge· 
·neris era a camara dos deputados, e mais 8,~i 
gimeris era o governo. 

_ Mostra que a camara faz a sua obrigação, 
obrigação que lhe é incumbida pela conslitui~ão, 
de n!lo prender as mãos ao governo; mas que 
deve exigi: sempre a responsabilidade desse go
verno, e se assim hoDvesse acontecirlo e1Je não 
ll·ataria tanto de ridicula a camara dos depu· 
tados. 
· Depois de outras observações, conclue o il

lustre orador, dizendo que ainda n!lo desespera 
de apresentar uma accusaçll.O nesta casa contra 
esse medonho ministerio que governa. 

· O Sr. Ferreirà. da Veiga responde nos argu• 
mentos do Sr. Paim ; estranha a colera que 
mostrou quando fallou contra a conservação do 
actual ministro da guerra por ter um irmao, 
entre os rebeldes do Rio Grande, e estranha 
igualmente que tocasse em um lacto praticado 
po1· um membro dessa familia. • 

Passa a fazer v~rias considcrações·ácerca do 
estado da camara e da sua marcha parlamentar, 
e mostra que todos os ministerios, antes de 7 
de Abril, tiverllo que governar sem terem 
maioria nesta camara ; e occasiões houver!l.o 
em que elles não chegát'ã.O a contar mais de 
dezoito ou vinte votos nesta casa ... 

Discorre sobre a materia da proposta e 
emendas, e declara-se a favor de duas ; diz que 
vota pela emenda do Sr. deputado Vasconcellos, 
onde se determina que -as divisões de ligeiros 
do Rio Doce, Espirito-Sarito e Maranhão per
tenção á união, isto é; ao poder l!eral ; que vota 
pela emenda do Sr. Araujo Vianna, para que o 
governo seja habilitado á recrutar, e ~ecrutar 
desde já, comtanto que g1iarde a lei de 6 de 
Outubro ; e contra todas as emendas, come
çando pela da illustre commissllo de marinha e 
guerra. 

· O Sr, Lima. e Silva ( mínimo da guerra) 

declai·a ao Sr. presidente, que em consequencia 
de hoje ao meio-dia de ter comparecer aonde o 
dever o chama, tinha aproveitado esta hora para 
assistir á discussão, afim de dar alguma infor· 
maçno que lhe fosse pedida ; e como até agora. 
~en_hmn Sr. deputado lh'a tenha exigido, pede 
licença para se retirar. 

O Sr. ministro retira-se com a mesma for
rualid11de com que enlrára. 

·· O Sr. I'aim pede a palavra para explicar-se, 
visto que mal interpretadas forllo algumas dé 
sua~ expressões- pelo Si·. Ferreira da Veiga. 
Pede ao illustre deputado que mostre qual a 
familia inteira a quem clle ( Sr. Paim ), macu
lára, 

Em seu discurso estranhára que o Correio 
Offieial, orgl!.o do govemo, em vez. de censurar 
que o homicídio fosse jDlgado facto n!lo cri· 
minoso pelo jury, pelo contrario aconselha aos 
jurados a obrarem do mesmo modo em casos 
semelhantes. Pronunciando-se contra este pro· 
cedimento de um periodico inf:une, se não se 
enunciára com lamuria, lambem nã.o o fizera 
com colera, como dissera o Sr. l<,erreira da 
Veiga, nem avançára facto que verdadeit·o n!lo 
fosse, e sern que -intenção tivesse, de lançar o 
odioso sobre uma familia inteira. 

Di:11 que, como 1·epresenta11tii·da nação, com· 
bale a existcncia elo Sr. Manoel da Fonseca no 
ministerio da guerra, porque vê a s~o irmão, 
Joáo Manoel de Lima; arenga'!!d!iás nT!lssas nt1· 
Rio Grunde, e servir-se para seus 'fins do uome 
de seu irmão; que é publico que Bento Gon· 
çalves serve-se du capa de suas rela\:ões .com 
personagens du c6rte, e avançando elle di,
putado este facto, e o de qu~ esse plano da se· 
diçno foi traçado mesmo durante a rt-gencia do 
Sr. Francisco de Lima ( para certificar-se do 
que, pódc a camura pedit- e· examinar a corres
pondenciu havida entre o minislerio e os pre
sidentes do Rio Gt·u.nde, inclusive o Sr. Galvll.o), 
havendo noticias officiaes que um dos chçfes 
rebeldes procut'ava desmentir, avançando tacs 
factos, nao tivera em vista lançar baldo~s sobre 
uma familia inteira, nem se exprimira com co· 
lem ; pois que a camara, para quem appella, vê 
a maneira porque élle orador se exprime nllo 
com labias, e lamuria. assucarada, nem lambem 
encolerisado ; não tem a arte de agradar ; mas 
.aponta factos: nDo enodoára uma familia, mas 
estrnnhára que um jomal, orgão do governo, 
louvasse os jurados por não julgar crime o homi· 
cidio ( abstrahe-se elle orador dns circumstan· 
cias deste hornicidio; para attcndel-as havia o 
vigessimo conselho dos jurados, hav.ia o poder 
moderador ) ; estranhára · a conservação do 
Sr. Manoel da Fonseca no ministerio pelas 
razões apontadas. · • · 

O Sr. Ferreira. d.a Veiga. diz que não julgára 
offender ao illustre deputado em fallar em 
colera (que já servió de óbjecto a um poema, a 
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colera de Achiles), não julgou oft'~ndel-o com• 
parando-o a um dos. primeiros heróes dos pri
meh·os tempos da Grecia, e ãté poderia citar o 
psalmista; reconhece que o Sr. deputado en
colerisà-se; mas não pecca : é todo levado pelo 
pàtriotismo, pelo en!husiasmo ; mas é desgraça 
que no seu patriotismo e enthusiasmo sempre 
tenha de fallar em parentes ; e de certo que tem 
o ministro da guerra com seu sobrinho P Que 
tem elle com- o que o jury fez nessa época P 

· Se a lei, se a constituição abolia que a in· 
famia passasse aos descendentes do criminoso, 
quer o Sr. deputado jurisconsulto que a in
famia retroceda · dos sobrinhos aos tios ? Ha 
jurisconsulto que julgue as culpas dos so
brinhos para combater os tios? Tal logica 
não parece boa a elle 01·ador, e tanto mais 
que esse crime não foi commettido na época 
da administraçao do actual ministro da guerra, 
nem de~aixo de seus auspicias. 

Quanto á idéa de que essa sedição do Rio 
Grande fôra traçada durante a regencia do 
Sr. Francisco de Lima, o orador diz que nisto 
ainda o S1·. deputado (pareceu-lhe) fôra cégo 
pelo sentimento da colera, porquanto essas 
conspirações dalão de mais longe ; já em 1829 
na camara· mesmo se tocára nestes negocios, 
mas tinhão outra côr, e nesse tempo ainda n!lo 
era regente o irmao do ministro da guerra ; no 
emtaúto o s·r. deputado parecia proscrever uma 
familia inteira, porquanto ferira a tres irm!los 
e um sobrin}io, podendo outros ap.pl\re.Gf.r,. 

Quanto ao julgamento do jury, elle orador 
pergunta si! elle foi mão, porque o Sr. deputado 
não allega lambem outros julgamentos do'jury 
em que declar!lo que a sediça.o, que a rebelliao 
não é crime ? . 

Onde forao absolvidos os sediciosos, os re
beldes· que tinhão tramado contra o systema do 
governo P Porque nao os allega o Sr. deputado 
na sua justa colera? 

Suspende-se a discussao por parlicipar o 
Sr. 1° secretario ter recebido um officio do 
senado, no qual se participa que o regente, em 
nome do imperador, dcsignára o dia de terça
feira para receber a deputação da assembléa 
geral que tinha de apresentar-lhe o autographo 
do aclo do reconhecimento da princeza im
perial a Sra. D. Januaria. 

O Sa. PRESIDENTE obs!lrva que a camara tem 
de reunir-se nesse mesmo dia em assembléa 
geral no paço do se!}ado. 

Continuando a diiicussao, o Sr. Assis Masca
renhas depois de largamente fallar sobre a ma
teria em 'discussão i:onclue. apresentando a se
guinte emenda, que é apoiada : 

« Que se contemple um ~orpo de ligeiros para 
a.provincia de Goyaz para se oppôr ás hosti
lidades e incursões dos indios. » 

O Sr. :&'ranoisco elo E.ego defende o projecto 
em discussao, projecto · Tllndado no relatorio 

apresentado este a~no que não muito differe 
dos apresentados nas anteriores sessões, que se 
podião examinar, projecto fundado nas .:ircum
stancias actuaes do Brazil. 

Como deputado, deve dar força ao governo, 
a quem censurará quando mal della usar ; el)l
bora não julgue poli!ica a . conservação do 
Sr. ministro da guerra, deve lembrar que este 
ministro é o mesmo ministro de 31 e 32, e 
que a h,;mradez e os principias que' então tinha 
silo os mesmos ainda .J10je; 

Nem censura o actual ministro da guerra 
pelos acontecimentos do Rio Grande ; toda a 
censura devendo recahir nas passadas admi
nistrações a quem os tramas alli havidos não 
erao desconhecidos ; havendo até revelações 
feitas na camara por deputados chegados do Rio 
Grande, e que farão despresadas. 

Passando a defender o artigo e'm discussão, 
diz que pe1·suade-se ser escusado me1icionar-se 
o numero du praças quando se decreta que os 
batalhões designados sejno elevados ao seu es
tado completo ; é··se acamara em 31 não seguia 
este systema, foi por querer reduzir o numero 

·. dos corpos, e enlll.o foi mister fixar-se a força ; 
o que não acontece -este anno. . 

A respeito das divisl'les do Rio Doce, e ligeiros 
do Maranh!lo, declara que todas as razões apre
sentadas mais o firmão na opinião de que taes 
corpos devem ser eliminados do quadro do 
exercito ; pelos serviços por !!lles p1·estados não 
C0,!1.Clrui que..devão fazer pai·le .d.o .ex4ill'cito da 
unillo ; tendo demais as l)l'ovincias autoridade 
de legislar sobre suo. força policial, o. que taes 
corpos se desliuão. 

Em vista das 1·azões que no. camara se apre• 
senlárão de não pocler-se por orn recrutar no 
Pará e Rio Grande, ellc cleputado decla1·a an• 
nuir á sub-emenda de Sr. Femtil·a da Veiga, 
para que o governo divida·o recrutamento pelas 
provincias em raz!lo de sua populaçno, quanto 
fôr possível ; sendo todavia sua opinino ron
traria a dar,se autoridade ao governo para re
c1·utt11· onde bem convier, lembrando que bas
tante se 1:lamou contra o governo c1unndo em 
1829 e 80 fe11 pesar o recrutamento sobre certas 
províncias. • 

Não partilha a opinillo dos senhores que 
ach!lo p1·oprio o methodo de recrutar ; . nem dos 
que, havendo províncias isentas do recruta
mento para a-marinha, o qual só pesa sobre as 
cidades marítimas, ainda querem que o go
verno recrute onde bem lhe pareça, sem atlenção 
á populaçao de cada província •. 

Depois de contestar algumas proposições 
emittidas na camara sobre a maneira dos en· 
gajamentos na Inglaterra, e insistir na sua 
opinião de dever-se adaptar entre nós a con
scripção, que não julga ser privativa de um 
ou outro paiz, podendo deixar-se o recrutamento 
na marinha, diz que n!lo sabe o que querem 
alguns Srs. deputados .que se têm manifestado 
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Contra o recrutamento, contra a conscripção, 
·etc., e passa a fazer algumas observações sobre 
a guarda nacional ; contestando a idéa de que 
todos os soldados francezes quando dão baii11 
-vão servir na guarda nacional, pois que nem 
todos s!lo estabelecidos. 

Nota que a guarda nacional na.o se acha or
ganisada em todo a imperio, nem como deve ; 
e que, apesar de ser um dos apaixonados pela 
lei da guarda nacional, vendo o clamor que 
contra sua organisação ha, nao quer oppôr-se 
ao remedio que se lhe quer dar, mas deseja que 
se elle apresente ; devendo notar entretanto 
que tal objecto pertence ás provincias legislar. 

Finalmente, respondendo a um Sr. deputado 
que .attribue a falta de recmtas no exercito ao 

· augmento de soldo que têm os soldados muni
cipaes permanentes, diz. que onde ha policia 
este augmento existe, pois que o serviço da po· 
licia é mais pesado ; não acha pois este moiivo 
sufficiente. E quanto á falta de disciplina no
tada por um outro honrado deputado, ainda 
insiste -na opinião de que é ella devida ao 
pessimo methodo de recrutamento. 

O Sr. Seara. decrara tomar a palavra para 
responder ao Sr. Paim, mas que antes disto, 
a ·exemplo de outros senhores, fará sua protes
tação de fé politica, Soldado ainda que galucho, 
pertencente ás fileiras da opposição, ausenta-se 
por momentos deste 'seu corpo para servir soli 
as o!'dens de um outro chefe, e incorporado a 

'uma columna já bastante batida, é eminente
mente ministerial, sómente porém na repartição 
da guerra. • 

Ouvindo ao illustre deputado a que se refere 
declarar-se contra a estada dó Sr. Manoel da 
Fonseca no ministerio, esperára ouvir um calen
dario de crimes e arbitrariedades praticadas pelo 
Sr. ministro, o que uno acontecêra, pois con
tentâra-se o Sr. deputado em apontar o caso 
de continuar o ministro da guerra a ser irmno 
do mnjor JoD.o Manoel de Lima, envolvido na 
1·cbcllit10 do Rio Grande, e dahi vinha a ,rnli· 
pathia desse illustre dep11tado no ministro da 
guerra, corroboruda estu opposiçllo com o prin
cipio de que jámais n'um dos poderes delegados 
da nação se deve consentir um· membro apa· 
rentado com outro que se acha envolvido n'urna 
rebellillo. 

O orador observa q11e teria então de deixar 
os bancos da camara um illustre deputado a 
quem se dá o titulo de O' Connell do Brazil, e 
que é pri'mo ou tio do presidente intruso do , 
Rio Grande ; terino os deputados do Pará de 
deixar a camara, porque silo deputados de uma 
província rebelde ; terião igualmente os do Rio 
Grande de fazer o mesmo com mais razão, 
porque ha deputados que sã.o parentes dos 
chefes da revolta; um tal principio é absurdo, 
Mais ou -menos, quasi todos têm sido revo
lucionarias; o mesmo Sr. deputado .a que se 

refere, fôra o mesmo que em Março de 1831 
assignára-se em uma representação que muito 
concorreu para a revolução de 7 de Ahril, repre
sentação que acoroçoou o povo para .pegar em 
armas contra o legitimo governo ; e por con-. 
sequencia n!lo tinha razão o mesrno senhor 
quando dissera que as autoridades do Pará 
fizerllo, aconlecêrã.o, etc. 

Conclue dizendo que o Sr. Manoel da Fonseca 
póde encarar a honra de differente maneira do 
Sr. Paim, e. outros antagonistas do ministro da 
guerra ; póde encarar a l1onra á maneira do 
Sr. Honorio Hermeto Carneiro Leão que, ata
cádo por continuar a tomar assento na camara . 
depois de tere.m os eleitoi·es de Minas cassado 
os votos que lhe derao, respondêra que a sua 
honra o obrigava a continuar na camara en
carando a quesUlo de differente modo do que 
os illustres deputados q,1e o atacavão; resultou 
desse modo de pensar os g1·andes serviços que 
tem feito; e o mesmo póde acontecei· com o 
Sr. Manoel da Fonseca; n!lo se deve insultai-o ; 
podendo elle dar cabo de seu irmão e prestar 
grandes serviços á patria. 

O Sr. Pa.im sente que, apesar da clara ex
plicação que déra que rião era sua intimção 
offender ao Sr. Manoel da Fonseca, ainda n!lo 
fosse entendido pelo Sr. deputado que acaba de 
fallar. Repete pois ainda que, como deputado, 
nllo dá sen voto á lei que se discute por julgar 
perigosa a conseryação do. $1·. Manoel da Fon.; 
seca no ministerio da guerra ; attendendo-se 
aos negocios do Rio Grande, onde figura um 
seu irmão que do seu nome se serve para com 
vantagem fazer guerra aos que combatem nas 
fileiras da legalidade. Fallando assim não quer
deprimir o credito e honra do Sr. Manoel da 
Fonseca como militar, como homem. 

Declara que n!lo pretendia mais !aliar a não 
sei· chamado a campo pelo Sr. Seara ; mns, 
obi·igado .a isso, dirá que n!lo partilha a pecha 
de !'evolucionario, do que muito longe estú ; 
agonia-se com os netos que tendetn a uma 
revolução, e por isso agonia-se co1n os aclos 
da antiga administração porque, sem ser 
propbeta, já. prevê que as cousas parecem 
ir para esse ftm ; appella para quern o co• 
nhecia então, que digão como elle depu
tado se zangava, como fallava desses actos. e,,. 
herente sempre com estes principios, tendo 
uma occasião vantajosa, como é a de poder 
exprimir-se na camara, manifesta seus se.nti
mentos sobre os repetidos máos actos da ad
ministraçll.o, 

A respeito da representa,Ção em que faUou o· 
Sr. Seara, agradece ao illustre deputado por 
dar-lhe occasião a dizer que· nno concorreu di-

- rectamenle para a revoluçãÓ de 7 de Abril : 
houverão tres óu qaatro dias de reu~illo. de 
alguns deputados, nas quaes nas tres pr1me1ras 
não compareceu. No quarto dia resolvêrão·s~ a .. 
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· dirigir ao governo uma represeittaç11Ó que elle r isso por duas vezes cedêl'a da palavra, dese• 

deputado assignou, julgando que animava .mais jando ser melhor esclarecido pelo deb11te. Na 
a administração porque nada mais se pedia qu.e discussão da fixação de forças navaes déra o 
providencias ; queria que o governo se desenvol- seu voto, para que ao governo se désse quanta 
·ve~se_ nos recursos de su.a autoridade para com- forQB fo,se necessaria para acabar com as duas 
p_r1m1r os llssassinos que percorrião as ruas da rebelliões nos extremos do imperio ; mas agora, 
cidade ; antes de ir contra o governo, deu-lhe ouvindo só versar a discussão sobre o modo de 
·armas, e ao mesmo tempo fel-o sciente do fim - recrutar, e as divisões de pedestres do Rio Doce 
dessas reuniões que não tinbão planos occullos; e ligeiros do Maranhão, ainda não póde bem 
.não devendo P.ersuadir-se o illustre deputado que . fixar o seu voto sobre a· força necessaria, 
· f6ra essa representação que fizera a revolução; Quanto a essas divisões e corpo de ligeiros, de• 
esta datava de mais lpnge. . clara considerai-os como força policial ; não 

Quanto ás desordens do Pará no tempo do quizera. força de exercito para catechisar os 
presidente Machado, elle orador diz que falia indios ; para este fim não quizera que se empre-
com factos. gassem bayonetas. . 

Depois de mais algumas reflexoes, conclue A resreito do modo de recrutamento, inclina: 
que. pers11adido de que se maiores desgraças se á idéa da consc.ripção que recahe sobre 
nao tem havido é isto devido ao bom espirito todos; no erntanto deve passar a lei como está, 

· do povo b.razileiro, deseja que deste bom es- e o recrutamento recahir sobre todas as provin-
pirito nllo se abuse : que o governo se arripie cias na proporção de sua população. · 

. da ·carreira .que tem seguido, que emende_ ?s ·O Sr .. 'Vasoonoellos, em um longo discurso, 
. seus actos ; e q~e _por este lado tem censuraoo declara nao dar O seu voto pelas medidas do 
ao aolual Sr, ~1!11slr? da _guerra, que, conser- governo, em quanto elle se não orgauis;1r par
vando-se no mm1ster101 da forças aos rebeldes; lamentarmente. Deseja qu\! 0 nosso governo 
não devendo alguem pensar que com esta cen• não seja nacional s6 no nome, mas sim intei
_sura quer ~lle orador msultar nem levemente rando-se das necessidades do paiz e. apr!l· 
ao Sr. mm1stro da guerra. sentando-as ao corpo legislativo. Não vê no 

O Sr, Albuquerque Cavaloanti pede a pa- ministerio harmonia entre os seus membros, 
lavra para apresentará éonsideração da camar:i. marchando uns á direita, outros á esquerda. 

· uma peça sobre que recahira a. censora de um Obset•va que o governo· ainda não procurou 
n_obre deputado ae Minas ; deseja que a camara a sua maioria na camara : seg.uindo-se disto o 
a examine, para ver se desta ·peça se p6ae não se 1:er ainda reformaúo Õs codigos, põis que 
deduzir as vistas sinistras que o mesmo Sr. ainda nãq apresentou o governo um projecto, 
deputado deprep.endêra. n~,m .• pwstrou a prefürencia que este projecto 

Passa a lêr a proclamação P.,m:..elle·• dil'igidà" ··aeve ter sohre os outros; não aproveitando o 
aos habitantes de Santa Catharina, como pre- mesmo governo a maioria que tem na camara, 
sidente da mesma provincia, e por occasião da antes procura dividil-a menoscabando-a, di- . 
revolta do Rio Grande. zendo que parte della pertence- ao terceiro 

Continua depois o orador convidando a cada partido, etc. 
um de seus coliegas a ver se desta peça se Parece-lhe que tudo isto se faz · a des
póde, em algum ponto julgar as sinistras inten- contos de letras ; o governo saca sobre a 
ções que se lhe imputárão, e que de lia se servira assembléa geral arbill'io e dinheiro ; a assembléa 
um nobre deputado, para inveclivar e deprimir · aceita e paga ; continuando o governo com esta 
o ·governo, sem attenção a um eollega que,. na certeza, na mesma marcha ; mas elle orador 
sua vida publica até aqui, parecia-lhe não ter pede que se dê algum peso ás suas conside• 
nota, e que tem bastante prova de sua adhesllo rações, porque desta ma11eirn gravíssimos males 
á causa publica e ás liberdades patrias, podem resultar. 

O Sr, Duarte Silva diz que havendo alguns Conclue que nllo estando o governo organisado 
·srs. deputados remetti~o á mesa emendas, para como . deve estar, não e~tando elle, deputado, 
que se crêe, em suas províncias, um corpo desti- para pa~ar letras, só que1~ando-sc, vota contra 
nado a oppõr-se ás incursões dos índios estando este artigo e ~ont~a. a lei ; e quanto ás pro-

'. a- sua provincia (Santa Catharina) em' circum- postas dos mais m1mstros, póde ser que faça o 
'·stancias de receber O me11mo beneficio, havendo mcs!llo,. pot· exemplo,_ na da suspensão de ga
··até lugares que, por causa dessas. incursões, rnnbas, .. não porqu_e Julgue_ que se não devem 
. têm sido abandonados, lugares que compre• suspender as g~ranlias no Rio Gra~de, mas pela 
hendem os melhores terrenos, manda á mesa falta ~e orgamsação do governo, segundo as 
emenda, para que se contemple a ·província de necessidades p&rlamentares. 
Sania Catharina com o mesmo beneficio. Fica a discussão adiada pela hora, 

. A emenda neste sentido é apoiada. o Sa. PRESIDENTE marca para ordem do dia 
· O Sr. Henriques de Bezende declara estar a sua continuação, e levanta a sessão depois das 
· vacilla~te no seu voto nesta discussão, e por 2 horas da tarde. 
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P.EU'lTIÃO . DAS Dtl .AS CAKAP.AS 
Sessão em 14 de Jonbo 

PRESIDENC!A DO SR. BENTO BARROSO PEREIRA 

Aos vinte minutos antes do meio dia diz 
O Sa. PRESIDENTE : -Achão-se presentes 38 

S1"S. deputados e 27 .senadores; porém não ha 
numero para se poder abrir a sessao, e ler-se a 
acta da alecedente ; todavia passa-se a fazer 
a· chamada dos membros da deputaçllo, afim 
de ver se falta algum de seus membros. 

tographos do termo do reconhecimento da se
renissima princeza imperial a senhora D. Ja
nuaria, como successora ao thrôno, e que lhe 
dirigira 'O seguinte discurso : 

« A assembléa geral legislativa, observando 
a constituição e a lei, reconheeeu solemnemenle 
á augusta pt·inceza, a senhora D. Januaria, 
princeza imperial successora do thron.o; e envia 
a S. M. Imperial pela presente deputação um 
autographo do instrumento que contém o acto 
do reconhecimento solemnll. 

« A .assembléa geral legislativa, e a nação 
inteira ~e comprazem, vendo afiançada a con
tinuação do lhrono constitucional do Brazil na 
augnsla familia, que a mesma nação livremente 
escolheu pãra sustentação dos seus direitos, e 
desenvolvimento da sua prosperidade, 

Feita a chamada dos membros da deputaçll.o, 
verifica-se faltarem os Srs. marquez de Baependy, 
Maria do Amaral, Fernandes 'l'orres, Quadros 
Aranha e Junqueira; e são nomeados para os 
subslituirem os Srs. Rodrigues de Andrade, 
Seara, . Dias de Toledo, Valeria e Baptisla 

--ern:rt"l'ii1". 1 • •• • • • ... - • • ... • 
«.,Quewa-tl- lólr@videneia Divina acalbr~'P~i"' 

petuamente os votos da nação I A constituiçao 
e o throno se garantirá(! mutuame:nte ; e a 
gloria da augusta familia imperante será a 
medida e o symbolo da prosperidade nacional.» 

O Sr. Presidente convida os membros da 
depulaçll.o a desempenharem a missão de que 
se àchao encarregados ; sabe a depu~ação pelas 
lt horas e tres quartos. 

· Aos vinte minutos depois do meio dia volta a 
depulaçllo, e o Sr. Vergneiro, como orador, 
diz que chegando esta ao paço da cidade fóra 
recebida com as for:nalidades do estylo, e in
troduzida na sala do docel, onde se achava o 
regente, entregára nas suas mil.os um dos au-

O regente respondeu que aceitava o au
tographo em nome de Sua Altezâ Imperial. 

O SR. PRESIDENTE declara que não havendo 
ainda numero de deputados para se approvarem. 
as actas, fica tal objecto para ter lugar na pri• 
meira reunillo da assembléa geral ; e levanta a 
sessll.o pela meia hora depois do meio dia. 
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Se11•â,o em IS de Junho 

PRESIDENCIA DO SR, ARAUJO LIMA 

Sm.iiu.1110.-Expedienle. -01·dem do dia.
Fia:ação da.s forças de terra. 

·de 1886.-J. F. de Toledo.-Gomes da Pon
. 86Ca. » 

A's dez horas feita a chamada, depois de 
estarem em nUmero legal os Srs. deputados, 
declara-se aberta a sessão ; e lida a aeta da 
antecedente, é approvada. 

Faltão com causa participada os Srs. Vital, 
Castro e Silva, Mello, Barbosa Cordeiro, Fer
l'tlira França, Lessa e Rodrigues Barbosa ; e 
sém ella os Srs. Abranches, Lima e Silva, 
Pontes, Fontes e Tobi!ls. 

EX'.PEDIEHTE 

O SR. 1• SECREr,,11101 dando conta do expe
diente lê um officio do ministro.interino do 
imperio ácerea do vinculo de Jaguara em Minas 

· Geraes.-Vai ao Sr. deputado, que fez a requi
·siça.o. 

Outro do ministro da guerra, participando 
nao poder comparecer.-Fica acamara intei
rada. 

Um requerimento da irmandade do glorioso 
martyr S. Jorge desta côrte.-A' 3• com
missll.o de fazenda. 

Outro de Fra!}cisco de Paula Santos, nego
ciante d<10uro Preto.-A' commissão de eom• 
mercip, ~ri~ulturá, industria e artes. 

Outro -de Lourenço Antonio a,,- Rego, pe
dinifo pela quarta vez que se désse andamento 
ás suas preten~õês.-E' remettido ao Sr. pre-
sidente. ··• 

Julgada objecto de delibera,;!lo vai a imprimir 
a resoluça.o contida no parecer da commissão 
de pensões e ordenados, approvando as aposen
tadorias dos desembargadores Luiz Antonio 
Barbosa de Oliveira, João Homem de Carvalho, 
Pedro Madeira de Abreu Brandao, etc. • 

({ A commissão de pensões e ordenados, a 
quem forão presentes os decretos do governo · 
datados de 8 de Janeiro de 1888, aposentando 
a varios desembargadot·es com a metade de 
seus ordenados,. apresenta para ser discutidii 
a seguinte resolução : 

« A assembléa geral legislativa resolve : 
« 'Artigo nnico. Fica approvadi a aposenta

doria concedida por decretos de.3 de Janeit·o de 
1888, e com a metade do ordenado, aàs desem
bargadores Luiz Antonio Barbosa de Oliveira, 
João Homem de Carvalho, Pedro Madeita de 
Abreu Brandão, Caetano Ferraz Pinto, Migue) 
Joaquim de Cerqueira e Silva, José Bonifãcio 
de Araujo e Azambuja, Antonio de Azevedo 
Mello e Carvalho e .Antonio de Almeida Silva 
Freire da Fonseca. 

• 11 Paço da camara dos deputados, 9 d~ Junho 

Tem o mesmo destino a resolução da mesma 
commissao ácerc:a das tença!! concedidas a Joao 
Francisco Regis e a Luiz ·Emygdio de. Castro, 
bem como duas mais da mesma commissão 
ácerca do chefe de esquadra Joaquim Mourão 
Pinheiro, e do conselheil'o João Antonio Ro
drigues de Carvalho i 

« A commissao .de pensões e ordenados, tendo 
em vista os deci·etos do governo, pelos quaes· 
concedeu ao capitão tenente João Francisco 
Regis, e ao tenente coron~l reformado Luiz 
Emygdio de Castro, a tença annual de 80$000 
á cada um, offerece para ser discutida a se
guinte resolução: 

« A assembléa geral legislativa resolve: 
({ Artigo unico. Ficão approvâdas as tenças 

de 80$000 por arino, concedidas ao capitão te-· 
neule da armada nacional joão Francisco 
Regis, e ao tenente coronel reformado Luiz 
Emygdio de Castro, em remuneraçl\O dos seus 
serviços, diminuindo-se porém a quantia de 
20$000, quando tenhão obtido o habito da 
ordem de Aviz. 

« Paço da camara dos deputados, 8 de Junho· 
de 1836.-J. F. de Toledo.-Gomea da Fon
Beca.-Paiin. » 

(( o chefe de esquadra reformado .Joaquim 
Mourao Pinheiro, representa á esta augusta ca
mara, que tendo obtido no anno de 1827, em 
remuneração ~e 40 annos de born seui,ço a 
tença de 300$000 da qual tinha assentamento 
em folha, gozando-a desde aquella época, nao 
fôra esta mercê approvada por esta carnara · na 
sessão passada, e por isso pede, que para com· 
elle se pratique a mesma justiça, qne teve lugar 
para com outros em identicas circumstancias, · 
attendendo-se á sua avançada idade de 72 
11nnos, e o limitado soldo de 50$000 po1· mez, 
com que foi reformado. 
· «A' commissAo dP. pensões e ordenados cumpre 

observar, que no anno de 1881 interpoz o &eu 
parecei· sobre a mercê feila ao supplicante, 
Cl(poz guo clla leve lug::ir em 1·cmuner11çllo de 
40 unnos de serviços por clle prestados ; que 
estava conforme com o regimento, e já tinha 
assentamento em folha ; porém que quanto ao 
quantitativo julgava c:ompefü-lhe sómente a 
tença c01·respondenle ao poslo de capitão de niar ._; 
e guerra, de que tivera exercicio, e effeclividáde; ·' 
e nao ao chefe de esquadra, ern que se acha ri~ • 
formado. E como esta camara, depois de dis~".: 
culir na sessão passada algumas das resoluções""· 
sobre tenças, que já tinhllo assentamento, e 
erllo pagas, resolvesse que .as desta natureza 
ficassem adiadas, em consequéncia das obser
vações que então se fizerao ácerca de algumas 
que tinhão sido reprovadas, talvez por falta dos . 
uecessarios esclarecimentos, entende a co~-

• . 
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missão, que convêm examinar m-elhor. a .que 
foi concedida ao supP.licante, e·. pàra ,_isso of
ferece a necessaria resoluilão,. ~approvando 
porém sómente a . tença · corresprin~ente ao 
posto de capitão de mar e guerra, por ser a que 
compete ao su-pplicante na fórma do regimento. 

« 'A assembléa geral legislativa resolve : 
. « Artigo unico. Fica approvada a tença· annual 

de 220$000 ao chefe de esquadra Joaquim 
Mourão Pinheiro, em remuneração dos seus 

· _serviços. 

« Paço da cama.ra dos deputados, 8 de. Junho 
·de 1836.-J. F. de Toledo.-Gomes da Fon~ 
secà.-Paim.·» · 
• K Na com missão de pensões e ordenados, foi 
. visto o decreto do governo, em que aposenta ao 
conselheiro João Antonio Rodrigues de Car; 
valho no supremo· tribunal de justiça, com o 
yencimento de 2:400$000, em 'altençil.o a 31 
annos de bons serviços, e particularmente aos 
incornmodos que soft're em sua saude. A com-

. missão â vista dos documentos que fundamentão 
esta mercê, entende, que estando ella nas cir
cumslancias de outras approv.idas por esta au
gusta camara deve "offerecer, para ser discutida, 
a seguinte resoluçao : 
·. • A assembléa geral legislativa resolve : 

« Artigo uniéo. Ffoa approvada a apose~
tadoria, concedida pelo governo ao conselheiro 
João Antoni_o Rodrigues de Cal'Valho, no lugar 
de ministro do supremo tribunal de justiça com 
'O vencmrento de -2:400$000. •· • • 

« Paço da camara dos deputados, 30 de Maio 
de 1836.-Go»ies da Fomeca.-J. F. de To
ledo.-H. J. B. Paim, ·vencido. i> 

Approva-se o segi;inte requerimento do Sr. 
Vasconcellos : 

« Requeiro que se peça ao governo cópias-dos 
ajustes com um engenheiro para a marinha, 

- com quinhe):1tos marinheiros inglezes, e 
quaesquC!r outros feitos pelo Exm. marquez ·de 
:J'lar.bacena em Inglaterra.- Vasconcellos. » 

· R~eitárão-se dous do mesmo senhor, um 
~ ·pediri.d~~~opia da porta1·ia que mandouepro-

:Çiovet ''àssignaturas para o Correio Official 
: . pelah:iatl}arllS municipaes. 

mações sobre o sédiçi1<i'qüe · se tramou no Ouro 
Preto no;,!lia 7 de .A.br_il deste anno, pàra depôr 
. o nosso Eitm. regente, . 110m as cópias das parles 
dadas pelo presidente de Minas sobre· o. estado 
de tranquillidade em que _se achava a mesma 
.provincia.- Vasconcellos. » 

. Vai á commissao de justiça crimina1 a se
guinte indicação do Sr. Vieira Souto : . . 

« Tendo a assembléa legislativa provincial do 
· Rio de Janeiro supprimido os novos districlos 

de paz, em que farão divididos os das parochias, 
e capellas curadas subsistindo agora tao só
mente estes ; medida que não providencia a 
respeito das junta~ de paz, que conseguinte
mente fica.o extinctas, por isso que não existe 
nos. lermos. numero legn1 de juizes-para for-- . 
mal-as, na conforipidade do codigo do processo;· 
e sendo da compelencia da assemhléa geral le
gislativa providenciar á respeito _: - Requeiro 
que a illustre commissil.o de justiça criminal, 
tomando na devida ctmsideraç!io. este objeclo, á 
vista da resolução da assembléa. legislativa pro
vincial do Rio de Janeiro, proponha com ur
gencia á esta augusta camara o que julgar con- · 
veniente, que se estabeleça em subslituiç!io das 
juntas de paz, afim.de que não fiquem as partes 

· priyadas daquelles recursos, que para as mesmas 
juntas se interpunhão.- Vieira Souto. » 

Lê-se e entra ein, disi:ussã~ ,o seguinte reque-
rimento: · 

« Requeil'O que do. governo se exija, pela re
partição dos negocios estrangeiros, copia de 
iedas as ordens, e instrucções, que ácerca das 
reclamações das presas feitas na costa d'Afril.la 
pelo cruzeiro··inglez, e julgadas em Serra Leõa, 
têm sido at~ o presente dadas á legação ~!!. 
Londres. · --~,--

. « Paço da camara dos deputados, 16 de-
Junho de 1836.-Vianna. » · 

O Sr. Limpo à.e .A.breu (,n.inie-tro dos ea
trcmgeiros) diz que com efleito nlio sàbe se o 
qlle se pede no requerimento se podia apre
sentar-; que não sabe ·se haverao_ ordei1s 911 
instrucções que possllo ser publicas E! P.resentes 
a esta camara, logo, lhe parecia mais ·coli,er'en!~ .. 
com a formula constitucional, que o governo re• '· 
metlesse cópias daquellas instrucçoes e ordiins,.: 
que julgasse não envolver segredo e púd~s/;ê 

>.,~·?o\ie~~Iàin~iito é o seguinte: 
· · : ::::· ~i füq~eif~ que se ·peça ao governo copia da . 

portàri11;, pelll qual b gQvemo ordenou aos pre-
. sidé11téi(il11_s provincias a' assignalura do Correi.o 

fJ.ffuii,al, p~las caw.11ras mu-nicipaes. - Vascon-

remellel', e p-ara isso o requerimento de que·.se 
trata devia ter esta cond_içll.o, para não se ~~guir 
os inconvenientes que,. de outro modo se·-po-. 
derillO seguir; que cr~; por-tanto; que fôrn'niais 
parlamentar: e mais confoi:me aos estylos que 
se praticão · em outros paizes, qu~~'.aUega:mos. 
muitas V!)ZeS COIDÓ modelos, ffi\18 qtie.oúlras.OS . 
desprezamos, que ·.se insira està. ,elau1;1ula, ~ 
com· ella votará pelo requerimento,;. pojs_ at: . 
votar-se por elle sem _.,esta condição .. na9;--lhe 

oslloa. » .. · \:· , .. . : , 
. 1· ,,; E ou·tro, pedindo informações ácerca dá_ se
:di9ão tramnda em ·Ouro - Preto para dépõr o 
. -Exm, resenle, -:·•;. · 
: · · ó ·~equerhnento 6 o aoauinle : . 
·; ; • Requeiro que ae pe910 · ao goverri~ infQr~ 
.. •TOBOI 

pa_rece conveniente. . . , , : 

_Ô Sr, KaQ~el: )!on~~ô ~ªt:f,;t~[~f:r:'.~de 



Câmara dos Deputados - Impresso em 08/01/2015 14:40 - Página 3 de 5

J78 .SESSÃO ÉM 15 -nE·JtJNIIO DE· 1836 

muito b~m que ha materias que exigem c_ertos 
· segredos, e o· governo os não deve publicar ; 
· mas que a respeito destes negocios lhe parece 

não haver segredo algum. 
Fazendo.algumas observações sobre o objecto, 

nota que o governo inglez tem sempre respondido 
ao governo brazileiro por tim modo evasivo, por 
um modo pouco satisfactorio, e que esta questão 
interesse a muitos prc,prietarlos brazileiros e 
muitos negociantes ; _que lhe parece pois que o 
governo brazileiro não tem posto em pratica todas 
as. medidas que deveria pôr a semelhante res
peito, e que, á vista da franqueza com que o 
ministro dos negocios estrangeiros fallou no 
seu relataria ácerca desta materia, lhe parece 
. que não póde· haver duvida alguma em que 
o gove.rho preste á.camara as cópias das ordens 
'que deu, e conclue por isso votando a favor 
do reque1·imento .. 

O Sr. Viena. observa que todo este negocio 
tem sido publico, mas que se o Sr. minisLro dos 
negocios esh·angeiros entende que alguma cousa 
ha que não póde apparecer, entã.o o Sr. mi
nistro o declare ; porém que elle deputado crê 
que nã.O ha. . 

Depois de outras observações, conclue de· 
· clarando que neste negocio os brazileiros erllo 

interessados, em ·mais de tres mil contos de 
réis, que era negocio muito importante, e nM 
era objecto de segredo,. 

O Sr. Calmon sustenta a opinião que tem 
sustentado na casa, de nlio ser licito pedir-se ao 
soverno certas informações, mas que a questão 
de que. se trata não -envolve o principio que 
elle deputado tem sustentado, e conclue votando 
pelo requerimento, isto é, que se peçao essas 
ordens e instrucções, menos aquella parte que 
fôr relativa a negociações pendentes. 

Dado por discutido o requerimento, é posto a 
votos e approvado. 
· O SR, PRESIDENTE observa á camara, que de

vendo-se seguir ás actas de reconhecimento da 
princeza imperial o acto do juramento, e não 
tratando o regimento commum das duas ca· 
maràs cousa alguma a semelhante respeito, pas
sava a incumbir á commissao de constituiçno 

· de fazer as alterações no l'eferido regimento 
. ; ácerca deste objecto. 

ORDEM DO DIA 

Continua a discussão da fixaçllo das forças de 
terra, e emendas apoiadas ao primeiro artigo 

;, e seus paragraphos. · 
O SR. VIANNA pede licença para retirar a sua 

emenda e é-lhe concedida pela camara. · 

O Sr. Maciel Monteiro discorre sobre a 
.. marcha do governo actual, notando-a de dispa'.. 

ratada, e em que vê-se uma vo[!tade irres- · 
. ponsavel, a qual tem apparecido ein todas as 

medid.as empregadas pelo governo ; declara que 

tem de votar contra a fixação das forças de terra, 
contra todas as propostas do governo. 

O Sr; Souza Martins decla~a ter pedido a 
palavra em consequencia de um nobre orador 
ter emittido na casa uma doutrina, que já outro 
orador aventou, que elle, deputado crê, serià 
muito perigosa se fosse admittida ; que a opi• 
nião emiltida lhe parece ser o destruidor do 
systema politico que nos rege. A opiniao do 
nobre orador a que se refere é, como o governo 
nao merecia a sua confiança, desde já votava 
contra todas as merlidas propostas pelo go
~erno. · •. Se esta doutrina voga nesta casa; não 
se fará mais do que embaraçar a marcha do 
governo ; que desde onze anríos que temos go
. vemo representativo, nenhum ministerio tem 
havido que tenha contado com uma maioria so
lidaria na camara ; tendq-se apenas m·ostrado 
essa maioria a favor dos ministerios em um ou 
outro objecto ;" porque muitas propostas do go
verno têm cahido nesta casa ; que se têm en
saiado todas as capacidades nacionaes ; que 
todos os homem:: de talento têm sido ensaiados 
noi, differentes ministerios, e todavia essas 
grandes capacidades . não têm podido obter a 
maioria na casa. 

O illustre orador, depois de fazer muitas 
outras observações ácerca desta materia, con
clue declarando que, ainda que nem todos os 
membros da administração mereção a sua con
fiança, todavia vota pela fixação das forças de 
terra. 

O Sr. Martim J!'rançisco discorre longamente 
sobre o objecto, dando uma áefiniçllo do que é 
força àrmada. 

O Sr. IIenriques de Il.ezende, depois de al
gumas observações sobre a actual organisação 
do ministerio, passa a emittir a sua opini!lo 
sQbre as duas questões que mais se têm ven
tilado; o recrulaménlo e a eliminaçllo das di
visões do Rio Doce, e ligeiros do Maranhão 
do quadro do exercito. A respeito da,primeira, 
sua opinillo seria que o recrutamento não deve 
gravar unicamente sob1·e uns emquanto deixa 
antros inteiramente livres, mas que por ora 
julga dever passar a lei como está, ainda que, 
se em lugar de se recrutar segundo o numero . 
de deputados que cada provincia dá, se guiasse 

_ pelo numero de eleitores de cada provincia, 
mais vantagem se tiraria. Quanto á segunda, 
julga que a dar-se ao governo uma força, deve 

. elle usar della como melhor convier, nã.o jul
gando que seja util á disciplina · de força 'de 
primeira linha o estar em um lugar fixo sem 
o governo poder removel-a para onde julgar 
conveniente. 

Considera semelhantes aivisões uno como 
catechistas, mas como necessarias para im
pe1fü ás irrupções dos indios, pois que ós meios . 
de catechisal' serião outros em sua opinião, 
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pÕr exemplo, as· relações do ~ommer-cio, a 
prégação do ·Evangelho, etc. ; considera póis 
seme}hantes forças como policiaes. 

O Sr. J:!.aphael de . Ce.rva.lho declara votar 
contra o projecto em di$CUssao, não pela razao 
porque por ella declarou votar o Sr. Calmon, 
nem por outras razões allêgadas, mas porque 
não vê no projecto em discussao desempenhada 
a obrigação que a constituição impõe ao mi
nisterio para se poder fixar as forças de terra 
ordinarias e extraordinarias ; omissão que, ou 

'involuntaria ou gratuita, faz com que elle de
putado por tal projecto n!l.o vote. 

.0!1serva que pedindó informações ·ao Sr. 
-m1mstro da guerra sobre as guarnições do 
forte de Tabatinga e outros, pareceu-lhe que 
o Sr. ministro até ignorava onde existião 
esses fortes ; hoje teria . de perguntar ao Sr. 
ministro ou â commiss!lo, em· que estado estão 
as nossas fronteiras pela parte do Oyapock, 
Solimões e Guyani::ta, etc.,.sobre que muito 
ha a dizer ; il!lo tendo pois elle deputado o~ 
esclarecimentos necessarios, não póde votar pelo 
projecto. 

A respeito das divisões de ligeiros e pedestres, 
diz que não são ellas para catechisar, mas 
para defender os habitantes das incursões !los 
indios. . Respondendo ao Sr. ministro dos es
trangeiros, diz que não julga que par_a os 
serviços a que são destinados os·ligeiros, possão 
servir tropas de primeira . linha, para o que 
lembra o que aconteceu com uma expedição 
em 1830, concluindo que para 'isso não podem 
servir senão ligeiros. · 

: Quanto ao recrutamento, não partilha da 
op1niao de que deva e!le se fazer segtl'lldo a popu
lação, tomando-se por bas~ o numero de depu

. tados observando que Piauhy, cuja população 
livre é muito superior á da Parahyba, dava no 
emtanto dous deputados, quando a Parahyba dá 
cinco ; e que nesta proporção ·estando todas as 
provincias· do Brazil, n!l.o póde servir para re
·gular o recrutamento, que persuade-se não dever 
ser feito por juízes de paz, mas sim por sol· 
dados. 

O Sr. Limpo d.e Abreu (ministro dos estran
geiros) sustenta que o recrutamento, feito se· 
gundo as leis existentes, n!lo póde deixar de 
ser pessimo j e que poderia considerar-se como 
uma das causas para as desordem; que infeliz
me.nte existem em dive1·sas províncias do 
Brazil. 

. \ .. Em resposta a alguns Srs. deputados, diz 
: ·. . qa~ é verdade que, segundo a l~gislaçllo in-

. ·- gleza, admitte-se recrutamento para a marinha, 
mas isto depois de e:xhaurir-se todos os i:e
cursos paro. se obter marinheii·os proprios, 
homens acosluiuados.á vida do mar. 

A respeito dos engajamentos no exercito 
inglez, tem de obsel"\'ar aos illush'es deputados, 
que alli dá-se tempo conveniente a que os enga-

jados possão reclamar ; são levados perante os 
juizes de paz que lhes lê os artigos de guerra, 
principalmente os que dizem , respeito á rebel
lião. e deserção, e elles então confirmão os 
ajustes perante esses juízes, etc. A opini!ló delle 
orador é que com preferencia se adoptem os. 
engajamentos ao recrutamento, opinião que se 
nao póde censurar por estar já adaptada na 
ultima lei ; µias que sem duvida é necessario 
tornar-se melhor a sorte dos voluntarias, llab.i
litQndo-se o governo com outros meios para 
poder obtel-os. 

Lembl'a por esta occasião o que em Ingla
terra se pratica em beneficio dos voluntarias: 
cujo tempo de serviço é dividido em tres pe
ríodos ; no fim dos primeiros sete annos tem. 
a sua baixa, no fim dos segundos, a continuar 
. no serviço, uma pequena pensão além, do soldo, 
pensão que é augmentada no fim do ultimo pe
riodo. Deseja pois elle orador que haja um 
exercito, mas não simplesmente urna lei para 
nunca se verificar, ou quando venha a preen
cher-se o exercito é elle composto de pessoas 
que não podem prestar ao paiz o serviço que.·. 
dellas tem direito a exigir. 

Responde aos nobres deputados que argu
mentão attribuiudo a falta de disciplina a não 
haver regulamentos proprios, etc., e por esta 
occasião diria que é mais ·amigo de argumentar 
com factos, tendo de certo modo abandonado 

· as· utopias, as theorias ; theorias com que se 
· tem argumentado para se introduzir em nosso 

paiz algumas instituições que nl!.o nos tem. dado 
os resultados que esperavamos. 

Observa que apezar dos regulamentos dos 
permanentes, póde asseverar que os do muni
cipió" da côrte, e os d~-Minas lêm -presta.do r~- • 
vantes serviços, e são esses corpos preenchidos · 
com voluntarias, e sobre cuja conducta se ins
titue um exame muito rigoroso, á vista deste 
facto dissera que preferira para os corpos de 
primeira linha os ajustes voluntarias ao recru
tamento. 

Depois de mais algumas reflexões, observa 
quanto ás divisões de pedestres e ligeiros, que 
apezar de estar persuadido que este não seja o 
meio mais proprio para o fim a que se desti· 
narão esses cot·pos, comtudo nllo se segue desta 
sua opinião que queira substituil-as por corpos 
de primeira linha ; lembrando que sobre esta 
materia acha-se na casa um dos seus mais 
dignos antecessores na administração da pro
víncia de Minas, que podia informar a este 
respeito ; desejando elle, orador, que alguns 
Srs. deputados dissessem francamente sua opi• 
nillo a respeito, e se entendem que essas divi
sões do Rio Doce têm preenchido, como era de 
desejar os seus fins. Julga que por ora devem 
ficar a cargo· da administração geral, não ligando 
o seu voto para em tempo opportuno não poder 
professar a· respeito dessas divisões qualquer 
outra opinião. 
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Sobre o dizer-se 4~e~1ii'~stâ o minjsleriô- - pondencfasYpôis que o respectivo ministro de• · 
orgariisado parlamen'farmente,-· sobre,a diver- clarou, sem ---!lllegar u~ prele:Kto honesto; que-· 

· gencia que parece suppôj.-sse entre os membros não era pôssivel assistir á discussão da lei da 
·do ministerio, e pelo mais -que se tem dioo, e fixaÇllo de forças de terra ; promette dar os es
por cujas razões alguns senhores declararão nll.ó clarecimentos_· que ':se lhe e-2!:igirem; mas elle 
votar pela lei annual da fixação de forças, diz deputado. nota que,· tendo de -pedir esclareci-

- que. pelo facto da nomeaÇllo de um Il!iriistro .mentas ao Sr .• ministro, nãO estando elle pre
nao agradar, nllo se quer· votar por .uma Jei' sente, tem de d'irigir.-se ao Sr. presidente para 
a!lnuà que a constituição manda fazer, nãc?sabé officiar-se ao Sr. ministro que poderá não dar 
se isto é constitucional. · · logo a resposta ; iiao estando pois elle deputado 

Admitte -elle'o~ador que um ministro n1lo 
pos11a sati(:lfaz~r á confiança de mui tos Srs. de
putados, que nllo seja muito digno da con., . 
fiança da cainara; mas julga que deve haver · , 
distincção entre questões puramente minis
teraes, e questões constitucionàes ; nas primeiras 
podem os representantes da nação votar ··conti·a 
ellas para votar contra o ministro que n!l.o · 
tém a sua confiança; mas nesta· questão, resul
~ado de uma obrigação que a consliluição impoe 
aos representantes da nação, julga que qualquer 
qtie seja o ministro deve se votar, devem 

. os representantes · da nação dar ao governo 
• aquellas forças que em sua sabedoria entendem 
indispensaveis para se manter a tranquiUidade. 
publica, e defender a honra e independencia 
da· nação, qualquer que seja o ministro ; tendq 

· a camara em si o meio de fazer com que o .mi
nistro não abuse das forças que se lhe deu. 

Finalmente observa que o· 'Q}eio de se con· 
seguit- uma ·maioria não é um meio rapido; 
mas siní'àpresêíitãndo.:"«' os ministros franca

. mente perante a representação nacional, ex· 
pondo seus "princípios, e, ·a par desta exposição, 

-mostrando, por meio , de actos contin.iados e 
·. ,_lião. interrompidos, que ·elles têm. por fim 
.i:aqu'i!l~ que deve fazer a felicidade do paiz qul:l 
- admmJSfrão. ~-
. · O Sr, Carneiro Leão nota que Sr. ministro 

não pareceu-lhe falla1: sobre a materia com ba!!· 
\ante :ponheclmento de causa ; porquanto quer 
qu,e se ãdmitta o meio dos engajamentos que 

j4 lem :sido_·adõptado pela lei do an-no passado 
· que dá áos engajados." mais vantagens que aos 
r?~u.tfós; · fücçadamente, tanto a respeito de 

_,:, !'Oldos, ,:como• ::de. tempo de ser:viço; e no 
·, .11mtánto.nllo s~ póde',preencher o exercito com 
f:f;engajados, não · sabe pois o qu!l pretende o 
-'lfíobre ministrõ. . , 

'''.·Q Sr. Calm.on,·emum.l9ngá discurso, diz que 
á vista da.. direcção' qµe têni tido a proposta do 
gover,noi julga·,_ dever hoje · retirar o seu volo a 
favór.d_a'pi'Qposta, pelo ·racto !le ter-se ella apar
taifo u.~-,~tico da consti~uiç~o·, pois que simples
melit!i~: fi,ca,a força ordmaria, quando· estamos 

·. em.'éi~cíiroítancias extraordiriar_ias, e pelo facto 
',.d~'.ni'cfJç(elJe deputado todas as informações 

'·!nêée~aríás:parà tranquillisar a.sua conséie11cia: 

habilitado com os esclarecimentos que só o Sr. 
ministr<> lhe póde· dar, não lhe é licito votar pela -. 
lei;. o que fazia no seu espirita uma impressao 
muito viva ; conhece que o paiz nllo pôde dis
pensar uma - força militar, fuás que já linha 
contrabalançado o perigo que se vai ·çorrer não 
se fixando a força com o que ha:ve;ia fixaQdo-11e. ' 

01:/serva que tinha de p_erguntar ao Sr. mi• 
nistro se por ventura tinha apparelhado alguma 
proposta sobre a organisaçao do exercito ; pois 
que conhece c1ue é preciso um acto legislativo· 
que córte certas difficuldades para organisar 
o exercito ; mas na.o -estando. presente o 
Sr. ministro, nllo sabendo se ha alguma pro• 
posta q1,1e or'ganise, que dê ao exercito aquella 
grande disciplina de que carece, não sabe que 
bem podem fazer ao paiz essas massas, esses 
corpos desconnexados, etc. 

Observa mais- que menos dignas de consi• . 
deraçao não sao as reflexões do Sr. deputado do 
Maranhll.O ; e por esta occasião teria de fazer 
graves ihterpellações ao Sr. minislro do;; nego
cios estrangeiros, mas 4ue. ~ reserva para ..-. 
discussão do orçamento ; 11;1.mentando que o go
:verno se occupe em questões locaes, quando 
t_em occ!lsia.o de tratar com vantagem dos mais 
serios negocios do estado. · 

·. · Depois de mais algumas reflexões diz que :vota 
contra a fixação de forças, porque entende que 
mais perigo corre o paiz em lixar as forças de 
terra por nm modo tao insolito, tão irregular, 
do que em não fixar força alguma. 

Passa a fazer algumas reflexões sobre o que 
dissera. o Sr. ministro dos estrangeiros, notando 
a divergencia de opinião que existe entre este 
senhor e o Sr. ministro da guerra !!Obre o re-
crutamento. . . -;,, . _. 
. Quanto aos engajamentos, a que . ·o. -· Sr. 

· ministro tanto se · inclina, elogiando· .. ;n_estll' 
parte aos inglezes, torna a 'repetir · o ·_,gu'fl já: · 
dissera n'uma das anterior~s sessões;' que;q~~e~. 
thodo ·de· engajumento~-ua. Inglaterra ser.ve- d~ 
chamar -para as fileh·as do ·ex:.ercito .ingle~ os· 
vadios, os incorrigi:veis, ~s homens perdidos; · 

.. 'Obsêrva -~üe Dlló tem hoje a cam~a. quelll a . 
inform~h,q\leI:Q. l_Jie preste os esclareêiméntos ne• 

. _ ~~~~f1~!~4gr~~~·;:~~o ~or_vi":~é-~~r~~~- : ; 

Lembra que ha muito seja~ta-a questao de 
abolir~se a pena de açoite;·,. e · que, apesar d.e 
abundar o parlamento e a c_àina1·a dos commuris 
em homens sentimentàlistas, .todavia. nll.o_ tein 
sid~ _p_?ssivel abolif-~f'l:~a' -pena :inij~e.Í>Q,r 
allr1bu1r-se a. :Q-8\:CSS!dade; della á maneira P9t -· 
qüe o. exer/ritó inglêz é prgànisado: :á viJ!la_:\i,( 
gente que íià · IngliMrrà.se engaja,· pergu~tari1f 
: ' .. , . .~.;.::,..:·-~1- - .··,;"?/ ••. -~f.·:: __ ;, 
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,,::, :_ ,.1~ ... _\ st~sA:~K'c ~~',isso·· ·- ·t::{~::J?Wi!if 
:i~~; g:~isstudt ~~~;!a:I:ªci~:~m~pe, a :e_ • :!ii\~~io \~t~titt°êi.o~:ricipe àJg1t;:_'.,_:?-O,llSf\ :i!_;_,, 
boa? Parecendo-lhe que o nobre :'ín:in'isíro · Lê · · · ,.. 
de.i~ou pr!lrer isto nos.elogios que fez aos corpos. -se uni officio do ministro da niâ:rinha, êrff·: 
de permáii_entes da côrl:e e de Minas, querendo - ·q!1e par~icipa · que\ tendo de ~w.e,s-~ptái:;~~~;. 

.como. prõvar,. que assim ·como havião homens proposta da_ repart1çil.o !1- seu cargo,· pede··d1a~!3\ 
bons para esses corpos onde não -ha uma •hoi·a para este 'fim.~Design~-se_- o "dia!f<Ji!.,., 
severa disciplina militar·, lambem os poderiil.o amanhã pelo meio dia. . , ,· __ ,:;·;,.;:)~!' 
haver por meio de engaiamentos para os corpos Havend? dado a _hora, o Sr. pr~siq~t_el~~J;~ 
d · · 1. " clara a discussão admda, e levanta a sessãij,;; e p·1,1ine1~~J.nha :·ene deputado recommenda- depois das dua~ horas dá tarde. . ;, · ·-·- ·rrr:, 
lhe qu,!3 hão estenda· esta sua opinião-a todas - ,,-; , 
as provincias do imperio, poisjue era algumas 
tem entrado para os corpos' de permanentes 
gente menos boa. ,...._.,,, .. _ .. · 

Lembra que no ri~sso· paii,::"'ond~ a mÓci
dade acha um cento de océupaç/lês para ganhar 
a vi_da não é mui~o ,Í!\Cil engajar gente boa 
para o ·exercito. · ,'_ ":~ 
· Quanto ás·divisões ·ao Rio Doce e ligeiros, 

não vai muito elle deputado para a pregação 
do Evangelho por meio de payoneta e fuzil ; 
,inas taes divisões sa.o necessarias' para defeza 

. dàs povoações, para abrir o passo aos verda-
deiros catechisadores, e para inspirar maior 
respeito ás hordas selvagens, etc. ; concorrem 
pois .. tambem para a catechese. 
. . Chani~ a,,attenção da camara sobre os serviços 
. que estas diviÍiões prestllo; pelo lado de defender 

• a provincia de 11.([inas, por · ·exemplo, nlió só 
presUlo serviço a tres· provincias, mas poclem 
ainda prestar a' muitas· outras; .pois que, dimi

. nuidn a .necessidade delles naquella jlrovl'ncia, 
podem marchar daquelles lµgares com grande 
próvéitq ,cla -c~usai ·publica, e presta-r grandes 
s_erv,iços; éstá::.pois persuadido que não só estas 
divisõei;, Ç,gril~--~as que tiverem por fim repellir 
as aggressó~s ,dás hordas selvagens, de-vem pér-

~-. teµeer "a!> ,,911adro . do exercito, sem que nisto 
· \.enba; .desàr ao .exercito do Brazil, por entrar 

JÍa!í' sitai(filéiras Jiómens que rillo lêm a mesmá 
~ bur:nida/e'.'·tii~gnifica espada; o mesmo pomposo 
' unirórri(e, étc.: >·. ' 
.. :.,:,FinaJgiente,~ quanto á. differença que ·_o Sr. 

uiinist~o faz entre questao.-ministerial e questao 
constfüiciórial, persu·adido o nobre- ministro que 
:a nenhum deputado ;era: licito· votar contra o
gov:erno, se por veijtura se tratar .de préencher 
um dever constitucional, :ju)_ga eiita própQsição 
absoluta como foi .pro_nunciada: inexacta, podendo 
só ter applicaçllo · n'uma ou· n'outra hypothes_e 
.particularissima; o primeiro preceito, constitu
cional que· cabe . não só á caniarii, 09.mo ao 
governo, .é de-·bem governar e fazer o.bem do 
paiz; · subordi1;1ando - tod1JS os preceitos a este ; 
e sendo /lssim, pergutlta ao nobre IiÍinistro se. 
por ~en~µ~a · entende. qµe , um deputado con
vencido que· S'!dâ perigoso ao paiz a;fixação de 
forças .nás circu1ns_tanci_as, actuaes,· deveria, não 
·obstante, . ypta·r . pela.· ~açta ? Demais qual 
'será a' questão ~puramente.: ministerial. em um 
paiz'_ ond1:1 ·. o' Li~'t~r~9., represen~alivo ~st~ em . ... . . ' ~ -~ ..... . ..... -. . . . 

·;.:_,;-.. 
1 

Sessão em 16 de Junho_> 
'' -·.:f?·:r-~· .• 
PRESl:ÓENCIA DO SR. ARAUJO LIMA 

Sm1MAR10. - Expediente. - Ordem do di{;.:,. 
. Fixação da8 forças de tet-ra. . .. \-?' 

.·;.h~ 
- Feita a chamada, depois das dez h0~/1!!.,-;/~ 

aberta a sessão, é lida, e approvada a-act~:,.:d, 
da antecedente. ._ ,:/· >.f~ 

Comparecem 83 Srs. deputado~, . fa.ltari·~o.' 
com participação os Srs. Yital, Abranches9 J;,imit 
e Silva, Pontes, Castro e Silva, Mello, B11:rl>osa:-' 
Cordeiro, arce15ispo da Bahia, Férreirà Françá,', 
Cornelio, Azevedo e Brito, Lessa; Rodrigues{ 
Bat·bosa, bispo eleit0i Baptista Caetail_Q '. ~- ,Tó~ 
bias ; e sem participarem os Srs. Fràneiscu;·/do.; 

Rego' Fon... ="- . · ,f fi 
O SR. SECRETARIO BEusAmo dá conta de,,: m\t 

officio do Sr. Raphael Tobias de Aguiar. ~(;-~:4''. 
do corrente, participando, que chegou a· es~ 
côrte alguma cousa inc,ommodado, e que• pbr,; 
isso n~o podia com1inrecer já ás sessões .. -~,, 
Fie,\ a camara inteirada. · -•~' 

Vai ao Sr. presidente o requerime.ntci ·-'tlii, 
· Lourenço Antonio do Rego, que pela 5• ,v_et.>· 
pede a decisão definitiva do. sua questllo adia!!~· 
em 19 do mez p!lssado. . · . ·,:·' 

Retnetle-se á cornmissllo de marinha e guet·ra,'.' 
o requerimento de Henrique Josê Eubank. 

· Lêm-se os seguintes pareceres : 
l.º « A esta augusta ca111ara representou ·O 

capilll.O de mar e guerra José Joaquim da.Silva, 
_qtle tendo obtido a prol de suas filhas a tença 
annual _de 120$000 ; a commissão de pensões 
do anno de 1831 interpoz o seu parecP.r favo
ravel_mente, e -foi julgado objecto de deliberaçllo 
um projecto de resolução, que ella apresentou, 
approvando a ·tença concedida ao supplicante e 
outros~ J!Orém que não entrando em discusst2t 
até o anno de 1834, elle requereu então que -!1.1 
respeito · de sua tença se · apresentasse · '?-Ili: 
projecto em separado, o que feito pela respectt~ 
commissão, e lendo-se o seu parecer, fica 
adiado, por haver pedido a palavra um- .-Sri 
deputado, o que o supplica1lte não julga .:m,14~.~ 
regular, porquanto entende q\le só se de"l!)~ 

_·S..1,J'f"• 
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:Í8~ •, ·, SESSÍÔ'Ê~f'.íi DÊ\JiúNHO DE Í836 
te~ mandado imprimir o projê~!9t·ü:: vez que . conc~ll~s. eµlende que nenhum iiiconv~niente 
já . no anno de 1831 o seu negêic1ô'. tinha sidó ha em ser approvada a sua materia, que se 
julgado obj~cto de deliberação. . . ·.,,, reduz á um requerimento da .nãtureza de 

« A' vista pois do relatado julg~ a com missão:· oútros muitos admittidos todos os dias na casa, 
de pensões e. ordenados, que n.ao é mister mais e conformes aos usos della ; por isso é de pa· 
do que o Sr. presidente .mandar lêr novamente rece1· que a dita indicação entre em discussao: 
l\quelle parecer, quandofôr passivei, e cumprir- redigida pelo·modo seguinte: 

,.'8e a seu respeitei o que prescreve.o regimento. « Que se peça ao governo copia do decreto, 
· « Paço da cam<1ra dos deputados, 7 de Junho pelo qual foi suspenso um juiz de paz desta 

de 1836.-J. F. d6 Toledo.-Gomes da Fonseca. côrte, que recusou aceitar denuncia de um 
~Pa.im .. ,, periodico publicado na cidade de Nietheroy, 

com os documentos, ~ue fundamentarão o dito 
e Approvado. decreto, e as demais informações ·que puder 
: . 2.0 « A' commissao de pensões e ordenados prestar a tal respeito. · 
forao remettidos novamente os papeis relativos « Paço da camara dos deputados, 9 de Junho 
á tença de 300$000, que_repartidamentefoi con- de 1836.-C. J. de Ara.tfio Vianna.-M. L 

. cedida ás filhas do brigadeiro reformado José de Mello e Soiiza.-H. H. Garn6iro Leão.» 
, -.,Galvão de Moura e Lacerda, afim de interpôr Approvado. 

o: seu parecer a respeito, ao. que satisfaz, ex
pondo que a commissão de·pensões no anno 
de 1881, · tendo examinado estes papeis, 

· ponderou que a referida tença foi concedida ás 
· :supplicantes em remuneração de mais de 60 
· 'annos de serviços prestados por seu pai, e 

:, que es~ava conforme. com o art. ll do regimento 
.':: das mercês, olierecendo-se-lhe sómente duvida 

·· qtJanto ao quantitativo, por is~o que julgava 
_ competir . unicamente- ás agraciadas a tença 

· ., correspondente ao posto de coronel, de que seu 
·':· pai tivera effectividade e exercicio. 

, .. ,. « Em taes circumstancias, pois, e vendo · a 
. sommissllo actual pelos documentos apresen

: fados, que por aviso de-22 de Maio de 1826 se 
·· nià~dára pagar esta lença ; entende que talvez 
· por\falta de inteiro conhecimento das circum

stancias, ella foi repro"l!ada na sessão passada, 
ao mesmo tempo que out1·as encontrárllo be
nigno acolhimento, não estando os . agraciados 
de melhor condição do que as supplicantes, á 
quem pelo menos assiste igual direito aos que 
já conseguirao, que as suas tenças regeitadas 
fossein novamente tomadas cm consideraçllo, 
e ,por isso oiferece o seguinte projecto de re
soJução: 

« A àssembléa gel'al legislativa resolve : 

« Artigo unico. Fica reduzida a 220$ a tença, 
que reparti.damente foi concedida a D. Anna 
Joaquina Galvão de Moura e Lacerda, D. Maria 

: Theodora Galvão, D. Joahna Baptista Galvão e 
, D. Escolastica Joaquina Galvao, em remú
' neração dos serviços de seu pai o fallecido bri
gadeiro reformado José Pedro Galvão de Moura 
e Lacerda. · 

;,."!\ «· Paço da camara dos deputados, 8 de Junho 
· .de 1886.-J. F. de Toledo.-Goines da 

i~./Fon8eca, » 
Julgasse objecto de deliberação a resoluçao 

. ofl'erecida, e vai a imprimir com o parecer. 

· ' .- 3º. « A commissão de constituiçllo, á quem 
:Joipresen~ a indicaçao inclusa d.<;> Sr. "'{a~-

4°, "Foi presenteá commiss!io de constituição 
o requei;imento em que Manoel Elias de Moura, 
allega que tendo sido praticante da intendenciá 
da marinha de Pernambuco .. sem vencimento 
algum, e depois successivamente escrivão e al
moxarife da ilha de Fernando, ficára por fim 
desempregado em consequencia de se ter sup
primido aquella repartiçllo ; e representando 
que na alfandega da dita provincia estão accu
mulados em um só individuo os officios de es
crivllo da mesa da abertura,. descarga; e des
pacho. das fazendas, pede a esta augusta camara 
que ipande conferir-lhe um dos ditos officios . 

« A com missão, pelo que toca ás accumulações 
, de ,officios, observa que esse abuso deve ter 
cessado com a reforma das alfandegas, occor
rida depois da apre~entaçao deste requerimento 
eni-1833.; e quanto ao provimento pretendido, 
dado que algum emprego esteja vago na.ai· 
fandega de Pernambuco, não pertence_ ljl esta 
camara provel-o, e por isso é de parecer, que 
não tem lugar o deferimento. · 

cc Paço da camara dos deputados.-0. J.. d11 
Aral!io Vicmna.-H. H. Carneiro Leão.
M. I. de Mello e Saiv.ea. » 

App1·ovado. 
5º. <e A 3· com missão de fazenda examinou os 

ollicios, que em diversas datas do anno proximo 
pas~ado forão enviados a esta augusta camara 
pelo ministro e secretario de estado dos ne
gocios do imperio, acompanhados de repre
sentações sobre augmento de ordenado, que 
solicitão os administradores de correios da 
capital na provincia do Rio Grande. do Norte, 
da villa de S. José, na de S. Pedro ·do. Sul, da 
de Maceió, na das Alagôas, da cidade de 
Campos, na do Rio de Janeiro, da capital nas 
de Sergipe e Parahyba, para serem tomadas na 
consideração que merecem ; . e. a commissão 
observando no or9amento deste ramo da des
peza publica, que existem notaveis desigual
jlades quanto aos v~nçimentbs dos empreg~dos, 
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que _são attendi veis algumas das· razões por · 
elles allegadas ; e que a justjça exige, qne se 
consulte a sorte de uns empregados, quando se 
tem melhorado a de outros no mesmo ramo 
de serviço, como acontece neste, para que bem 
preenchão todos os deveres á seu cargo, não se 
animou todavia a propôr desde já um aug-

. ·mento, que lhe parece,se ra-zoavel, porque está 
intimamente convencida de_ qne em objectos 
desta natureza se deve attender ao todo, e não 
só á uma parte que reclama ; e considerando 
que o governo póde melhor avaliar as circum
stancias . locaes, o trabalho de cada um dos 
emptegados, pelos conhécimentos que a expe
riencia immediata desse ramo de serviço lhe 
deve ministrar, é de parecer, qne o mesmo 
governo seja t'lntorisado para regt1lnr IJS venei
menlos dos empregados do correio geral nas 
províncias do imperio, denlro da somma con
!ignada na lei do orçamento, considerando-se 
esses vencimentos corno gratificações : até que 
obtenhão a definitiva approvação da assembléa 
geral ; e para isso offerece a seguinte resoluçao : 

" A assembléa geral legi_slativa resolve : · 
« Art. 1.º O governo fica autorisado para re

gular, como entender conveniente, em todas as 
provincias do imperio, os vencimentos dos em· 
pregados na_s administrações do correio geral, 
comtanto que nilo ex:ceda á somi;na consignada 
para este ramo de despeza publica nu corrente 

.. anno financeiro, -· • • . 
« Art. 2.º Estes vencimentos ser!lo conside· 

rados como gratificações, até que obtenhilo a 
definitiva approvaçM da assembléa geral legis
lativa. 

« Art. 3.º Ficão derogadas· as disposições em 
contrario. 

" Paço da camara, cm 15 de Junho de 1836. 
- J. P. de Carvallio. - J. J. Fernandes 
Torres. ". 
· Julga--se objecto de deliberaçllO a resolução 
offerecida, e vai a imprimir com o parecer. 

6. 0 « Antonio Joaquim Lima, sendo porteiro 
da extincta junta da fazenda de Pernambuco, 
foi eondemnado _pela relação do districto, entre 
outras penas, na do perdimento do emprego 
p~lo furto de 210 resmas de papel pertencentes 
á fazenda publica, eem · consequencia, proveu-se 
em seu lugar Antonio José Ribeiro Junior, con
tinuo da mesma junta; mas tendo obtido sen
tença de absolviçao em gráo de revista, e pre
tendendo ser reintegrado, não o conseguia do 
inspector da fazenda daquella provincia, ficando 
todavia addido á' thesouraria respectiva, onde 
tem servido em diversas commissões, e ultima· 
mente na de escrivao dQ operação do troco do 

_ cobre em Pajahú de Flores : pede portanto a 
esta augusta camara que o mande reintegrar no 

· ieferido em prego de porteiro. 
~ A commissao de constituiçao, a quem foi 

presente este requerimento, é de parecer que 
nno pertence á camara o seu deferimento. 

« Paço da camara dos deputados, 8 de Junhçi 
• de 1836.-Q. J. de Ara-u.jo Vía,ina. - :31; L 

de Mello e So!!za.-H. H. Carneiro .Leão.Ji . 
Adiado por se pedir a palavra. 

ORDEM DO DIA 

Continu!! a discussno da lei da fixaçÚ> de 
forças de terra e emendas apoiadas. 

O Sr. ~fartim Francisco enceta a discussão, 
respondendo ás observações que fizera o Sr. mi
nistro dos negocios estrangeiros, quando ac
cusou a opposição ,lesta camara de querer 
desorganisat· o governo. O nobre orador torna 
a sustentar a sua opinião sobre a definição que 
déra do que era força armada, e demonstrando 
que, _qualquer que seja esta força armada, ella 
deve estar á disposiçM -do governo geral. .. 

Trata do que se disse a respeito dos niinisterios 
transados, do que algLrns desses minist1·os pra
ticárão, e do que se fez em 30 de Julho do 1832 ; 
discorre sobre ataques praticados nesta cidat.le, 
quando se arrombárão typographias, se ata
cárão casas de cidadãos, se quebrárão vidraças -, 
e se atacou a casa da sociedade militar, sendo · 
de opinião que tudo isto foi feito por ordens do 
governo ••• 

Depois de algumas observações sobre o mi
nisterio actual, que nri.o lhe mereceu a con- -
fiança, declara que não vota por proplólda 
alguma do _governo emquanto não ver um mi
nisterio bem organisado. 

O Sr, Raphael de Carvalho passa a dar 
explicações ao que havia dito na sessl!.O 
antel'ior. _-

O Sr. Limpo de Abreu (minist1'o dos estran
geiros) ·diz que muito sento que hoje tivesse 
vindo urn'pouco mais tarde e nao pudesse ouvir 
todo o discurso de um nobt·e deputado que pri
meiro fallou nesta discussao pará responder a 
todas as partes do seu discurso. O nobre de." 
pulado a quem se refere fizera u arguição de 
um ministel'io, que já não existe, quando 
disse que por ordem elo governo se praticárão 
actos injustos, como a quebra de vidraças e de 
typograpl1ias ; que elle, · deputado, n!lo sabe 
para quo fim farão trazidos estes actos ; 
que está persuadido que não fôra para fazer a 
censura do actual minis!erio, porque nenhum 
dos membros de que elle se compõe agora 
compunha o ministerio de entil.o; talyez que. 
nesta casa haja quem melhor pudesse responder. 
á at·guiçno que se fizera, mas que desafia ·o". 
nobre deputado a que apresente documentos 
com os quaes possa provar que o governo 
autorisou esses actos; qne está persuadido que 
os não poderá provar; ao contrario, antes se 
poderá mostrnr que o governo lançou mM de 
todos os meios mais proprios para evitar toda$1 



Câmara dos Deputados - Impresso em 08/01/2015 14:42 - Página 4 de 7

\184'.-' . . . SESS!ô''~fiff tll,{1(riiiJ' 183B . _. . 
\~ssás· con1_mo~Qés populares; que:está portanto::·~ s'efc~~ios·; que já em uma das passadas sessões ,/firmement~·:convencido,· que- nã:ofoi exacto o · diss~fa que tinhao sido escassos os soccorros ;'"::i;í9bre deputado, quando disse que todos esses mandados para aquella provincia pela rcpartiçao /)í.ttos -Iorãà P.frpetrados por ordem do governo. da guerra, e que, além de escassos, erliO mnifo f::§ôJ jllÜstre orador. responde á d~flniçno que moroso~ ; poré~l que maiores soccorros se ;, dé'í'a:-: 0 Sr. Martim Francisco, da força armada, man_dá1 no dep_o1s. qu~ :ntrou para a pa~ta . da '.'.e cqa_tinm,1_ a sustentar a mesma opinil!.o que a marmh~ o aetual ministro desta r_epart1ç110, a /í)~:bi~_si,eito já emittio. quem tributa os seus louvores. 
rr\Rêsporfd~ ás observações que na sess[o Continua a discorrer sobre este _objeclo, e :,:àh"tê.cedente fizera outro noõre deputado, 0 c?nclue que, apezar _de todas estas circumstan-Sr; · Calmon, notando-o de elle se haver re- cias, nao lhe parece Justo que se vote contra a ;fráctado da primeira opinião que havia fixação d~s forças· de terra ;_que a camar~ não ~lmiltido. a respeito desta lei da fixação de forças se póde d1spe~1sar de cumpm com a obi:1g~çll.o -::"de terra. Mostra que questões haviào em que que_ a constilmção lhe manda ; que a constitu1ção ~não.era livre ao deputado ·deixar de votar, obriga a que se fixe annualrnente a força de_ porqu·e na conslituição se determinava a fixação ~a_r e terra, e se tal se nrto fizesse, o . g_overno , ·d~S forças de mar e terra, logo, não ficava ao d1_r1a que não pôde ?cabar com as rebelli~es do ~~Bitrio de um deputado O poder deixar de Rio Grande ~ Par~,. e outras que possao vir :;,votar~ .. Nota que O nobre deputado aprescntára a perturbar.o 1mper10, porque esta _camara lhe '.:U:iii" pretexto, e nil.o uma razM plausível para nno deu mews para o fazer. . 
c'n~o · '.vota~. por esta lei ; que· o nobre deputado Continua finalmente a fallar sobre a .doutrina '·ente·nde sem duvida que os ministros sao obri- das suas emendas, declarando ºque tem de .,ga"dôs a assistir a estas discussões para··que são n1andar outra á mesa. 
~~~am~dos; mas. q~e elle or~dor crê qu~ ? n1_i- . Interrompida a discussM ao meio dia, é ins ~/l!st_rf, ~óde assistir, ou deixar de assistir as lroduzido o Sr. ministro da marinha com as for· ,}1sc:us,sões das suas m_esmas propostas, quando malidacles do regimento, e tomando assento no :-:,~_11,e ~-º~.IJ,U_alquer ~ot1vo, que sempre s_e deverá lugar competente, lê a seguinte proposta: (p.resuin1r.:-Justo, deixar de comparecer; e que _ . . . • .. êe_sl~:.fültà, ou razt1o, não é motivo.bastaúte para '' Augustos e d1grnss1mos Srs. representantes 
~1Íf:_'i1óbré•depútado deixar de votar por uma lei, da nação. 
:':i;>f·q_ue· é obrigado pela constituição a fazer; o · « Resultando incontestavel utilidade de serem >que /podérá sim, é diminl!ir ou alterar a força os serviços feitos á naç!l.O premiados, logo que )11.re':Q'.'governó pedir; que finalmente está per- reconhecidos forem ; e sendo de màiorinfalli-sriadido que nno é este o verdadeiro motivo biljdade, e facil classificaçno os daguelles mili-;,porque ._o nobre deputado deixa de votar pela lates, que derrnmnrl!.o seu sangúe pela- obser-;J~i, · pois que para isso n1lo se poderia allcgar vancia da lei, e defeza da patria ; convindo ··senil.o um motivo constitucional, e o que havia den~ais estabelecer regras invariaveis, para que· 'allcgad_o uno o era, Entra na materia o illustre o f:erimento da mesma gravidade obtenha em Ciràd_Ór; e continua a sustentar a sua opinino de tç'iios os tempos a mesma recompensa,:e nnó · '.se:. fazer, o recrutaruento para o exercito por seja obrigado a solicitar uma tarçlia rerriune-Júgajâmentos voluntarios. ração aquelle que briosamente _arrisc'ou seus ·· ~- : .. o Sr. l?aranhos, raz algumas observações á aias e v~rteú o sangue no sagrado desempimhó ·opinião daquelles deputados, qne têm declarado ~os mais asperos deveres, que a .soc1e~ade votar .contra a lei que se discute, por nao terem IIllJ?Oe, nnho por ordem do regente, _em: no11ie confiança no governo. do imperador o Sr. D. P~dro II, apresentar a Diz que n!lo tem as menores relações com O esta augusta camara a !'eguinte proposta : 
Si·. ministro da guerra, mas que concorda com « Art. l.º Todo o· com batente, que perten-os, elogios que se tem feito da sua. honradez e . ceado á equipagem de qualquer navio de guerl'a, prohihade; porém que estas ex.,cellentes qua- fõr ferido em acç!lo, ·receberá emcjuanto viver lida<,lcs que assistem a S. Ex. não fazem com uma pensil.o, regulada segundo a gravidade do ·que elle, depulatlo, deixe de pensar que a con- ferimento -da maneira seguinte : 
~erva~ã? de_ S. Ex. no ministerio da guerra_.é "§].ºo que fôr mutilado de mais de metade ,11:i2~oh!1~a, nnpmdente, e (alvez que ll;-'.11~0 de perna, ou braço, ou que-.da ferida lhe resulte ;J!íeJud1c1al á cau~a ela legalidade na provmc1a ce"ueira, terá a pensilo igual ao dobro do soldo ~"e S. Pedro do R10 ~l·a_nde do ~ui. Como de- 0 § 9 0 , • ·. -; • ,i})Uti?-do daqucilla provmc1a, é obrigado a-advogar « ~. Nuo excedendo a mutilaç11o.a.metade "ó'~J;eus interesses, e a expender a sua opinil\O . da perna, oµ ?raço, ou ,havendo perda de 1;1m _a, semelhante respeito; falla contra a conser- dos olhos, sera a pensM igual a .-soldo.e meio.· 

/V~ção no ministerio do actual ministro, pelo « § 3. º Havendo aleijil.o completo de bra~o "ji1otivo de S. Ex. ser irmao de um rebelde, que ou perna, ou outra, que .seja equivalente, f.l :,~r~erve do seu nome para encorajar os seus. pensao isualará o soldo. · ·, · ~:-;:~ ·.;.·~·-· 
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(C § 4. • Em ·caso de ferida grave, é compli
cada, ou de ferida, que prive de algum movt
mento ; metade do soldo. 

"§ 5. ° Feridas simples, em que haja perda 
de ~angue, a pensão igualará á . quarta parte 
àt> soldo. · · 

« Art. 2.• Aquelles combatentes que rece
berem maior numero de feridas das especi
ficadas no al"ligo p1·ecedente, ou que receberem 
estas, prestando algum serviço ex:traordinario, 
e de grande transcendencia, podem, ainda de
pois· de agraciados, como fica determinado, 
alcançar maior pensao, em lugar da obtida, 
dependendo porém nti!ile caso da approvação 
da assembléa geral legislativa. 

-,e Art. 3. • As feridas serão classificadas por 
:uma commissão composta do cirurgillo-mór da 
,arruada, e mais quatro -cirurgiões da mesma, 
podendo na falta destes chamar-se outros que 
tenha.o os estudos das novas escolas de me
dicina; os quaés especi.lica1·áõ todas as circum• 
otancias do ferimento, e qual o resnltado final. 
Esta commissno será presidida por um official 
superior da armada, e servirá de secretario o 
vogal mais moderno. 

« Art. 4.º .As viuvas, e filhos menores de 
viúte um annos, filhas, e mãis dos officiaes que 
morrerem em combate, 011 ~m consequencia 
das feridas nelle recebidas, deveráõ perceber o 
soldo por inteiro dos respectivos· maridos, pais 
e imiãos. 

« Art, 5.0 Qualquer combatente, que se 
achar comp1•ehe11dido nos artigos p1·ecedentes, 
e tenha menos de dez mil réis mensaes, será 
considerado ~om este soldo, para se lhe deter
lllinar a pensllo. 

« Palacio do Rio de Jt111eiro, 15 de Junho 
de 1836.- Salvador José llfaciel.» 

Depois da leitura 1·etira-se o Sr. ministro CO!Jl 
a mesma formalidade com que entrát·a, e a 
proposta 6 1·emettida á commissao de mal'inha e 
guerra. 

Continua a discussllo da fixação das forças 
de tet'l'a, · 

O Sr. Calmon responde ás observaçoes do 
Sr. Limpo de Abreu.· 

A maleria dá-se por sufficientemenle dis
cutida. 

Poe-se a votos o primeiro artigo e os dous 
paragraphos da proposta, salvas as emendas, e 
sllo approvados por 49 v~los. 

E' posta a votos a emenda da cornmissão, e 
nllo se approva; em ·consequencia fica preju
·dicada a emenda do Sr. Fer1·eira da Veiga. 

E' offêrecida á votação a emenda do Sr. 
Araujo Vianna, que determina que o recruta· 
mento se faça segundo· a lei de 6 de Outubro, 
etc., e é approvada por 46 votos. 

E' igualmente approvada a emenda do Sr. 
Vasconcellos, em additamento a~ paragrapho 

TOMO l 

1° do 1!,.'rl. 1º, ql!e declara q~e as div.isões do-Rio 
Doce de MinalVGeraes, pedestres do.Espirito
Sanlo, e cqmpanhias .<fe ligeiros do ~aranhão, 
f\cão perteiice~do ao goveri:io geral, etc. 

Todas as outràs emendas .sno regeitadas, in
clusive a seguinte dó Sr. Paranhos, apre
sentada nesta sessão : · · 

« Àdditnmento. Depois da palavra -pedestres 
- diga·SE: - de 80 1m1ças. · · 
. «Paço da carnara dos deputados, 16 de jnnho 

de 1836.- Paranhos,» 
• Entra em discussão o artigo 2º, com a emenda 
ila commissl\o : . 

« As vagas dos corpos, de que traia o artigo 
precedente, serão preenchidas com official.ls 
tirados das classes dos avulsos, e de graduação 
igual á das vagas que houverem : em circum
stancias extraordinarias, e na falta de individuos 
idoneos para occuparem as ditas vagas, o go
verno fica autorisado a promover os que forem 
necessarios, desde já, para QS postos immediatos: 
ficando prohibida em circumstancias ordinarias 
a promoÇão e passagem para os postos de se-· 
gundos tenentes de artilharia e engenheiros, 
a indivíduos que não tiverem completado os es
tudos prescriptos pelas lei.s. » 

Emenda da. commissllo, apoiada : 
« Supprima-se o artigo 2,0 » 
Sem dP.bate é reprovada a emenda da com- ·. 

missão ; sendo. submetlido o artigo a votos, é 
lambem regeilado. 

Entra em di~,cussão o artigo 3º : 
« O goveffl'õ'ffl:a au lorisado·a ~ceder ~ésde 

já uma gratificação de campanha, da terça parte 
do respectivo soldo, além dos mais vcndme,p!os,.,• 
a todos os indivíduos qne marcharéiÜ nas 
expediçoes dirigidas a qu:Jlquer ponto do im
perio. » 

E' approvado sem debate. 
O seguinte artigo 4° tamhem é approvt!dO 

sem debate, bem como a emenda da com· 
missão: 

/ Ál'l. 4.° Fica igualmente autorisndo 11 con
ceder lillenças com venci.mento de tempo e meio 
soldo aos ofliciaes avulsos que, sendo desne
cessariQs ao serviço, assim o quizerem. »· 

Emenda da comm issllo : / 
u E por essas licenças nenhuns emolumentos 

pagaráõ os licenciados.» 
O artigo 5° proposto pela commissllo man

dando desligar da repartição da guerra, pas
sando para a administração provincial as divi- · 
soes do Rio Doce, da proviricia de Minas Geraes, 
as duas companhias de ligeiros do Maranhão . 
e os pedestres do Espírito ~anto, é julgado pre
judicado. 

E' approvado o artigo 6º, pr.oposto pela com, 
miss110, que diz : 

24 
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-.186 .. ºSESSÃO EM 16 DE JUNHO. DE Í836 
"As disposições· do artigo 2º da lei de 26 de 

Agosto de 1885, que decretou ás forças -de terra 
para o anno de 1836 a 1837, ficll.o sem vigor..» 
· Concluida com este artigo a segunda dis
cussão do projecto, passa elle para a terceira. 

Entra em _discussão a seguinte resolução : 
" Artigo unico. Os emolumentos de arqueação 

e de matriculas de marinheiros, depositados na 
mesa de diversas rendas, sei·ao entregues aos 
empregados do tribunal da junta do commercio, 
-a quem pertenciao, os quaes continuará:Q a 
percebei-os até o 1°. de Julho-de 1836, devendo 
dessa época em diante cessar a sua cobrança. » 

o· Sr. l!.aphael-d.e Carvalho, parecendo-lhe 
. injusta a resoluçao, nao póde por ella votar, 
-sem ser melhor esclarecido. . 

O Sr, Via.nna, assignando-se no projecto, 
diria as razões porque o fizera. 

Observa que .por certos despachos que se 
faziào na juuta do commercio percebiao os 
seus empregados certos emolumentos ; que 
passarão a fazer-se esses despachos· em outra
estaçao, 9ontinuando os empregados da junta 

· do commercio a perceber esses emolumentos ; 
que porém o regulamento da mesa de diversas 
rendas deixando tudo no statu quo o adminis· 
trador, pela razão de que os empregados da 
junta do commercio não fazil!.o esse serviço que 
era feito nesta repartiçl!.o, pôz em auvida se 

· faria entrega desses emolumentos aos empre
gados da junta do commercio, e por isso pôz 

-em deposito esse dinheiro; a resoluçã_o nada 
mais faz que dar destino a esses emolumentos 
que se achll.o abolidos do 1° de Julho em di
ante, segundó a lei do orçamento que vai ter 
vigor desse tempo em diante. 

Depois de mais algumas reflexões, a resoluçao . 
é approvada, sendo regeitada a seguinte emenda 
elo Sr. Raphael de Carvalho, que. manda re· 

. colher esses emolumentos ao thesouro publico : 
" Artigo substituitivo,- Os emulumentos, 

etc., serão entregues ao thesouro publico. Salva 
a redacçao.-Raphaal de Carvalho.» 

Entra em discussllo a seguinte resoluçllo ; 
« Art. l.º A companhia de mineraçao do 

6ongo Soco- pagará de ora em diante os 
mesmos direitos que pagão as demais compa
nhias estabelecidas no imperio, além dos cinco 
por cento a que se obrigarão pelo seu contracto. 
· «-Art. 2." Ficão derogadas as leis em ccm

trario. 
« Paço da camara dos deputados, em 8 de • 

Agosto de 1835.-Vianna. » 
0 Sr, Fa.ula Ara.ujo deseja ouvir alguma 

cousa ácerca desta ma leria ; julga que esta com
panhia obrigou-se a pagar aquillo que pagavao 

.os nacionaes, na occasião em que foi estabe-
1· lecida, e mais cinco por ce1\lo ; não sabe pois 

po1·4ue motivo s~ Ih~ que fazer ago~a este benc· 

ficio ; a não ser pois melhor esciarecido, tem de 
votar contra a resoluçl!.o, 
· O Sr, Calmon observa que a questau sobre 

direitos que paga a companhia do Gongo Soco 
não é moderna ; já tem occupadó ao governo, 
a alguns presidentes de Minas, e á camara dos 
deputados em mais de uma sessão ; declara que 
não póde ser suspeito na opinião que vai emittir. 

Persuade-se que emquanto a companhia foi 
feliz, e pôde sujeitar-se ao pesado onus que 
paga, nao se quiz ser favóravel a que fosse 
alliviada da imposição de 25 por cento ; e que 
se se tem deixado de entender a lei pelo lado 
favoravel á companhia, seja isto devido aos im- -
inensos lucros dessa compauhia ; mas quê hoje 
que consta que_ esta empreza acha-se bastante
mente esmorecida; julga dever-se entender o 
contracto celebrado com essa companhia de 
uma maneira favoravel, e não ·com rigor. · 

, Lembra que essa companhia compro mel-
tendo-se a pagar mais cinco por cento do que 
pagavüo .os nacionaes implicitamente se com
prometteu ·a pagar mais, se os nacionaes fossem 
onerados, e a pagar menos se fossem alliviados: 
e que n,'uma disposição posterior _reduzindo 

. esses direitos, parece-lhe que a companhia deve 
gozar deste mesmo beneficio. 

Depois de mais algumas reflex-aes, diz que ou 
se recorra ao principio do direito internacional, · 
ou á interpretaçrto da lei, ou favoravelme.nte se 
attenda ao estado actual- da companhia; pa- . 
rece-lhe que, a nao ser a camara injusta, é 
justa a reducça.o que por esta resoluçao se vai 
dar. 

Julga que, em vez de se desfalcar a renda 
nacional com a reducçll.o deste imposto, pelo 
contrario ganha; porquanto não sabe se a com· 
panhia póde continuar, pagando este imposto de 
25 po cento; se por ventura pois esta empreza 
mallogrur-se, se houver uma banca-rota, o the
souro perde nesse producto que tem da mine• 
raçllo do ouro ; n provincia de Minas perderia 
uma escola, nllo dirá normal, porque, pelus 
i11fo1·mnçocs que tem, poderia dizer quo os 
trabalhos do Gongo Soco, nno estilo naquelle 
pé de perfeiçao que possno servil· de escola 
normal, mas que é facto que depois de estabe
lecida a comp:mhia do Gongo Soco, a mine-· 
ração em geral tem experimentado algum me• 
lhornmento. 

O Sr, Vasconcallos observa que essa com
panhia nao tem só uma lavra, mas tres. 
. Declara desejar ouvir a opiniao de dous de
putados de Minas ácerca deste _objecto, pois 
que, um sendo presidente da província, e· 
outro inspector da thesouraria, poderáa de 
algnma sorte esclarecer a camara. 

Lembra que· tal vez conviesse fazer distincção 
entre as duas lavras menos· ricas desta com
panhia e a de Gongo Soco, etc., mas que seu 
fitn principal, pedindo a palavra, foi pedir e.s· 
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clarecimentos aos dous nobres deputados a 
quem se refere. 

O Sr. Souza Martins concorda com a opinião 
de que seria melhor fazer essa distincção que 
lembra o Sr. Vasconcellos: e que assim a com
panhia pagasse 10 por cento pelas duas minas 
menos abundantes, e 19 pela outra que se diz 
mais rica: manrla á mesa à seguinte emenda 
substituitiva, que é apoiada: • 

« A companhia de mineração de Gongo Soco. 
pagará de ora em diante 15 por cento pela mina 
denominada de Gongo Soco, e 10 por cento em 
todas as outras minas pertencentes á· mesma· 
companhia.» 

O Sr. Limpo de Abreu (niiniBtro doa estran
geiros e inter-ino do iinperfo) declara que, antes 
de fallar sobre a m11teria, desejaria que o nobre 
autor do projecto explicasse á camara quaes 
forão as informaç.Oes que teve para apresentai-o. 

Parece-lhe que esta resolnção foi :wresentada 
em virtude de um requerimento uesta com
panhia e que ao governo não Corão pedidas · 
h;1formações pa,ra s_e deliberar sobre materia tão 
importante. Lembra· que quando presidente de 
Minas sustentou uma polemica com essa com
panhia, persuadido que se justiça assistia á 
companhia, n!1o defenderia a opinino qne de-· 
fendeu ; mas julga ainda que, á vista mesmo da 
lei que.reduzio o imposto para os nucionaes, as 
companhias estrangeiras ficár!lo obrigadas a 
pagar o imposto segundo seus conlrnclos, que 
no contracto que essa sociedade. celebrou com 
o governo se declarava que ella pagaria mais 5 
por cento além dos direitos 68tabeleoidoa ; 
usnndo-se nelle de urna idéa fixa, na.o __ podia 
ter 1•efe1•encia alguma senllo aos 20 por cento 
que então pagnvAo os nacionnes ; porque se 
acaso a companhia quizesse sujeitar ao a11g1}1ento 
deste imposto ou participar de q~rnlquer dimi· 
nui9110, le1·il10 de usar em iustrumentos taes das 
p11lnvras estabelecidas, ou que se houvessem de 
estnbalecer. 

Demi,is, n~u,n artigo da lei declurou,se 
expressamente que as companhias est1•::mgeiras 
continuarião II pagar o imposto segundo 
seus contractos, e se se entendesse que 
ellas d'evião gozar da diminuição que se fez 
aos nacionaes neste imposto, devia ·esse artigo 
ser redigido por outros termos. 

Conclue que depois de ouvir ao n<>bre a,utor 
· ·do projecto se resolverá a pedir o adiamento da 

discussão se não houver na camara esclare
cimeutos necessarios, ou pedirá ao Sr. presidente 
que dê esta materia para um dia determinado ; 
pede permissAO de recommendar toda a circum
specção e reflexão possi vel na discussão deste ob
jecto, pois que se reconhecem alguns nobres de
putados que a iaterprelaç~o que se tem dad~ á 
lei é !orçada, devem attender aos corollar1os 
que ·dahi se podem seguir ; que entâo a com· 
panhia terá. de fazer grandes reclamações ; e 

elle deputado recorda-se que já acenárll.o com 
essa reclamaçao, e que infelizmente se fundarão 
n 'um parecer de com missão que não chegou a 
passar, 

O Sr. Carneiro Leão pediria o adiamento se 
acaso não fosse· o Sr. ministro da fazenda 
membro da camara, mas sendo-o, dada a re· 
soluçao para ordem do dia, natural é que elle 
compareça, e .en1ão terá a camara os esclareci-
mentos necessarios. . 

Declara não votar pela resolução nem pela 
emenda; pois quer que a companhia s6 
pague 10 °fo. Parece-lhe que os deputados de 
Minas nM são os mais proprios ·para votar 
nesta materia, aão porque não reconheção a 
juFtiça desta companhia, mas por certô es
crupulo que elle deputado nãó tem. 

Observa_ qne, apesar de da·r o seu voto favo
ravel á companhia, não entende comtndo que 
a lei que reduzia os direitos que pagão os na·, 
cionaes comprehendia as companhias estran
geiras ; por consequcncia, a tratar-se da in· 
terprctaç'to d.Ô contracto, não eforia outra senil.O 
a que até. agora se tem dado,· sem ser para 
isso nece;sario mais que olhai· para esse con
tracto ; · mas observa que, quando se esta
beleceu essa companhia, até entllo não havia 
exemplo de companhi"as estr~ngeiras para _a 
mineraç!l.o estabelecida!! no Brazil ; que essa 
companhia calculou mal, e soffreu os damnos 
que ucompanhát•tlo seus máos calculos; por 
conseqnencia tratando-se se convém ou não 
o contracto tal qual existe, embora a companhia 
faça uma banca-rota e cesse seus trabalhos, ou 
se devem reduzir-se os direitos que pagllo aos 
que pagllo as outras companhias, elle deputado 
e1·a desta opiniãO. 

Lembra que existem na província de Minas 
oull·as companhias, e que aquillo que parecia 
ser um privilegio á companhia do Gongo-Soco 
deixou de ser um p1·ivilegio ; e que a com
panhia do Gongo-Soco, bem que obri~ada a 
pagar . 25 "/. tem exactamente . cumprido o 
seu contracto ; e que ll\o estrnngeim é a com
panhia do Gongo-Soco como .outras muitas, etc. 

O Sr. Maciel Monteiro tambem declara-se a 
favor da resolução, observando que as mesmas 
razões que houverão para se diminuir o quinto 
de ouro aos nacionaes, podem se applicar para 
o caso em questão • · 

Tendo dado a hora, fica a discussão adiada. 
O Sa. PRESIDENTE marca para ordem do dia 

a continuação da discussão adiada, e de varios 
outros projectos até ás 11 horas da manhã, em 
que ha de ter lugar a terceira- discussão do. 
projecto que fixa as forças navaes, e levanta a 
sessão pelas duas horas da ta1·de. 
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Sessão em I'>' do Junho 

PRESIDENCIA DO SR. ARAUJO Llll!A 

SuMMAR!O. -- Expe,licnte. - Ordem do dia. -
Fixação elas jo;·ças de mar. 

A's dez horns feita a chamada, e achando-se 
em nnmero legal os Srs. deputados, o Sr. pre
sidente declara aberta a sessão; lida a acta da 
antecedente, posta em discussao, é approvada. 

Faltllo com causa participada os Srs. · Vital, 
Lima e Silva, Mello, Ferreira França, Castro e 
Silva, Lessa, Rodrigues To1-res, Rodrigues Bar
bosà, Carvalho, Tobias, Azevedo e Brito e Be-
1isario ; e sem participação os Srs. Pontes, Ma· 
cedo, bispo eleito e Fontes. ·· 

EXPEDIENTE 

O Sn. 2º SECRETARIO, dando conta do expe
diente, lê um ameio do Sr. deputado Lima e 
Silva, participando não po_der comparecer, por 
se achar doente.-Fica a ·camara inteirada. 

Um requerimento de Felippe Albe.to Pa
troni, submettendo á censura, e á apprcivaç1\.o 
da camara a biblia do justo meio, pedindo fosse 
rn;mdada exnminar pela commissi',o de in
strucçno publica.-A' commissao de instrucção 
publica. 

Um requerimento do provedor, officiaes, l;l 
mnis irmãos da irmandade do Sanlissimo Sa
cramento da nova freguezin de Nossa Senhora 
da Gloriíl, pedindo dez lo!el'ias.-A' 8• com-
missllo de fuiendn, · 

Um recjuerimenlo de alguns ômõi'aes' d'a""es
qundrn do sul, durante a gucrrn conlrn os ar
gentinos, pedindo se lhes mando indenmisru· 
dns suas parles de pl'esas em apoiices da divida 
puhlic,n.-A' 3• commisstlo de fozcnda. 

Um 1•eq11orimenlo de alguns estudantes do 
CUl'BD jurídico de Olinda, pedindo disoerisa uos 
exames de in13loz o geo13rnphi11, pnrn serem 
ndmillidos á m11ll'icul11, e aclo do l° nnno.-A' 
commissn.o de instrucçno publica. 

Um11 representuçfto da comam municipal da 
villa de Baependy, contra os boatos, que se têm 
espalhado para ser substituída a actual regencia 
pela da senhora princeza D. Januaria.-A' com
missn.o de constituiça.o. 

Uma felicilaçll.o da mesma camara, pela 
reuriillo da assembléa geral.-Recebida comes
pecial àgrado. 

Um officio do ministro da guerra, remettendo 
um requerimento dirigido á ass'embléa geral 
legislativa pol' Antonio da Costa Nunes, ar: 
feres do 4º batalhão de caçadores de 1 • linha. 
-A' secretaria para dar o competente destino. 

ORDEM DO DIA 

Continua a discuss!ío adiada na sessll.o ante
cedente, ácerca da resoluçao sobre a companhia 

de mirieraç!IO de Gongo Soco, e eme11ila 
apoiada. 

E' apoiada a seguinte emenda do Sr. Car• 
neiro Leao: 

« Supprimil.o-s~ as palavras - além dos 5 º/, 
que se obrigárão pélo seu contracto -- etc)>, 

O Sr, Vfanna defende a sua resolução, e res· 
pomle ao Sr. ministro dos negocios estrnngeiros, 
que na sessão antel'ior havia feito varias obser
vações sobre ella; explica as razões em qne se 
fundou para apresrntar esta resolução, sendo 
de opinião que o imposto de 25 °/o que paga. 
a companhia é surnmamente consideravel; que 
o Sr. ministro dos negocios estt·angeiros en
tendeu, sem duvida, que a resolução, da ma
neira. porque estava concebida, ia dar á com
panhia o direito de receber o excesso desses 
direitos que por espaÇJ de sete annos !em pago : 
porém que jlle deputado entende a resolução 
pelo contrario, isto é, que a companhia ia 
pagar meno;:, mas era d'ora em diante; pois 
que não quer que este favor que lhe vai dar a 
resoluçli.O seja obsel'vado senão daqui em 
diante ; e que neste sentido é que redigira. a re
solnçao. 

O Sr, Figueira de Mello diz, que se trata de 
diminuir o direito que a companhia do Gongo
Soco tem pago até agora pelo contracto qúe 
lem feito com o governo sobre a mineração do 
ouro. 

O illustre orador pronuncia-se contra a re
soluçilo,. eslribnndo-se no contracto que fez o 
governo com a companhia: e diz que ella nao 
f)'Óde ter direito á diminuiçil.o dos direitos que 
paga; que se tem ullegado, em apoio da reso· 
Ioçao que a companhia se uclia cm um estado 
deplora-vel, mns que a elle, deputado, cumpre 
observar acamara, qtie a companhia, ainda no 
seu melhor estado, lem sempre 01legado achar-se 
em estado o mais deploravel. 

Depois de outras reflexoes, conclue demon
strando que nno convém de modo algum di
minuir os rendimentos que se tirllo desta com
panhia, e que as suas pretenções têm -se 
augmentado cada vez mais. 

O Sr, Ferreira aa Veiga. diz que não accres
centará nada ao que se lem dito ácerca deste ne
gocio, porque o seu fim é propôr o adiamento, 
.até que venha.o informações a tal respeito do 
Sr. ministro dos negocios da fazenda, porque 
não se deve ser precipitado mi decisão deste 
objecto, . que regras de equidade poderião levar 
esta camara a acabar com muitos impostos, 
como o imposto de exportaçao do assucar, o 
direi to ua sisa, etc., mas que isto se não pt'a
Lica em attenção á ·pouquidade das nossas 
rendas para fazer face ás despezas ; que ni'.I.O 
está de accordo com aquelles Srs. deputados, 
que entendem que o conlraclo tem sido violen
tamente observado pela companhia: que, ao 
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·contrario está persuadido que nenhuma vio
lencia se tem feito.; que o contracto poderá 
estar lesivo, q1:1e não duvida mesmo que o es
teja, mas que na sua obse1·vancia-injustiça al
guma se tem feito á companhia. 

Depois de outras reflexões, continua dizendo, 
que não duvida em que se fação aigumas alte· 

· rações, como, por exemplo, ácerca daquellas 
lavras que ainda não têm sido trabalhadas, 
porém que nada disto se deve fazer com pre
cipitação, e por isso propõe o adiamento da 
materia até virem as informações do Sr. mi· 
nistro da fazenda, que propõe finalmente o 
_adiamento na conformidade do expendido. 

_ O adiamento proposto é apoiado e entra em 
discussão, a qual fica adiada em consequencia -
de se achar na sala immediata o Sr. ministro 
dos negocios da marinha, o qual sendo intro
duzido com as fornialidades do estylo, occupa 
o competente rugar á esquerda do Sr. presi
dente. 

Entra em terceira discussão o seguinte pro
. jecto de fixação de força de mar : 

« A assembléa geral legislativa decreta: 

« Art. l.º As forças navaes activas ordinarias 
do imperio, para o serviço do anno que ha de 
correr do 1° cjeJulho de 1837 a 30 deJnnho de 
1838, constarão das embarcações que o governo 
julgar indispensaveis, nil.o devendo exceder o 
lotai das suas respectivas tripolaçõcs a 1,800 
praças de todas us classes. 

« Art. 2.0 A força do corpo de artilharia da 
marinha ern effectividade- de serviço será de 
1,200 praças. 

« Àrt. 3.º E1n circurnstancias exlt-aordinurins 
as forças dcc1·et11das no ai·t. 1º podct·áõ sur elu• 
VLtdas a 8,000 p1.•aç11s. 

« A1·t. 4.0 Só podll1'1Íõ sei· aspit•nntes os dis, 
cipulos du academia nppt·ovados no pl'i-muiL'o 
nnnó malhe'mnlico, e guardus-mnt·inha os qno 
tiverem completado o curso cios estudos rcs• 
peclivos. 

« Al'l. 6.0 O govel'Oo fica autorisado pat•n 
ajustar mal'inheiros ·u premio, p1•cferindo oi; nu
cionaes II eslrnngeit•os; e n!lo havendo quem 
queira nssim cng11j11r•se, poderá recrutai·, na 
fórma da lei, as praças neccssarias para com
pletar as fo1·çns acima decretadas. 

cc Art. 6.• Para preencher a força designada 
para o corpo de artilharia da marinha, o go-

. vemo fica autorisado a convidar para o serviço 
os indifiduos que tendo já servido no exercito, 
ou no dito corpo, obti verão suas baixas, e a 
contractar com os que existem ainda com praça, 
e estão no caso de lerem baixa, por haverem 
acabado o seu tempo de serviço, a continuar 
no mesmo serviço, daQdo a uns e, a outros, 
como gratificaçl\O, além do soldo quê lhes per
tencer, emqqanto forem praças de pret,. uma 
quantia igual ao mesmo soldo. Fica igualmente 
autorisado a conceder uma gratificaçao igual á 

metade do respectivo soldo, aos pab;anos que 
voluntariamente quizerem entrar no serviço, 
E quando não possa conseguir. pelos meios 
acima indicados, completar a mencionada força, 
poderá recrutar na fórma da lei. 

cc Art. 7.º Ficão suspensas as promoçoes dos 
officiaes de fazenda, saude, apito, capella e 
naulica, que não forem indispensaveis para o 
serviço das embarcações designadas nos nrts. 
lº e 3". 

,e Art. 8. 0 O go.verno fica autorisado a con
·ceder licença, com vencimento de tempo, e 
meio soldo aos otliciaes da armada, e de arti• 
lharia de marinha, que, sendo desnecessarios 
ao serviço, assim o quizerem, podendo os ditos 
licenciados da armada embarcarem em navios 
da marinha mercante, e por estas licenças 
nenhuns emolumentos pagnráõ os licenciados. 

cc Art. 9.0 Q governo fica desde já autorisado 
a formar successivamente quatro companhias· 
fixas de marinheiros, de 100 praças cada uma, 
abatendo·,se o effectivo desta força das men· 
cionndas no art. 1° deste projecto, e das que 
ficão decretadas para o anno de 1886 a 1837. 

<e Art. 10. Os otliciaes da armada e os do 
corpo ae arlilharia de marinha venceráõ, além 
do que ora percebem, mais meio soldo de suas 
respectivas patentes, qnando estiverem ernbar· 
cados. 

« Art. 11. Ficl!.o derogadas as disposir;.ões em 
contrario. · 

<< Paço da ·camara dos deputados, em 9 de 
Muio de 1836. - Pinto Pewoto.- Liniiz e 
bilua.- F. do R1Jgo Barl'OB. » 

-O Sr, Vasconcellos pede a palavra pela 
ordem, e exige do Sr. ministro informações 
sohrc us grnlifioaçõcs dos olliciacs de artilharia 
do mnrinlrn, 

O Sr. Salvador José Maciel ( mi11ist1•0 da 
mc,l'inlia) sul.isrui 110 illustrc deputado, dizendo 
q11u esse~ olliuine;, quando emb111·catlos, têm a 
grnlificaçll.o ndrlicionnl. 

O Sr. Henriques de Bezende declara-se 
contra o 111·t. 7", e pede inl'ot·urnçO~s ácerca de 
p1·opost11s sobre promoções. 

O Sr, Ba.phael de Carvalho exige que o 
Sr. ministro lhe diga se todas as embarcaçõ~s 
de guerra tem as suas tripolaçoes completas, 

O Sr. Salvador José· Maciel ·e miniatro da 
,nai·inha ) declara que as embarcações empre
gadas no Pará e Rio Grande do Sul, têm todas 
a sua tripolação completa, salvo se em alguma 
dessas embarcações faltarem agora nove ou 
dez homens, o que elle, ministro, nll.o sabe, 
porém que as outras embarcações não têm as 
tripolações que devem ter em tempo de guerra. 

O Sr. Baphael de Carvalho mostra a neces
sidade de todas as embarcações estarem tri
poladas como em tempo de guerra, para ser· 
virem ern circumslancias extraordinarias, e que 
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a gente pedida na proposta para tal fim, não 

·1he parece sufficiente, e podsso manda á mesa 
·urna emenda, para que em circumstancias ex-
· traordinarias as forças do mar sej!íO elevadas_ a 
seis mil homens. 

« Em circnmstancias extraordinarias as 
forças sejão elevHdas até 6,000 homens.-Ra
phael . de Carvalho." 

A emenda é apoi~da e entra em discussão. 
O Sr. Souza e Oliveira faz algumas obser

vaçoes sobre o numero de praças de artilharia 
de marinha, que devem guarnecer as embar
cações, e julga excessivo o numero decretado 
destas praças, á vista das praças dé marinhagem, 

·:pilo se guardando a este respeito a devida pro
porçao. 

Declara desejar ouvir ao Sr. ministro da ma
rinha, ou o dos estrangeiros sobre o negocio <la 
entrada da divisão ingleza no Pará ; o que 
pensão a este respeito ; pois que julga que es
tarão já bem informados sobre mn negocio lão 
importante, e se são ou não verdadeiras as 
ord~ns que, dizem, leva essa divisâo; porque 
elle deputado no que disse a este respeito quando 
fallou na 2• discussão desta lei, referira-se ao 
que ouvira um negociante inglei, diz que o go
verno nilO podia ignorar do destino dessa di
visão ingleza, que tanto não era objecto de se-

. gredo que· se publicou nas gazetas inglezas. 
- Deseja saber se se expedirilO ordens para não 
consentir a entrada dessa força nô Pará por se 
achar bloqueado , se foi solicitada permissllo 
para violar o bloqueio; se o governo consentio 
ou não nisto, e se nao consentia, se encara 
como uma violação do direito das gentes da 
parte do governo inglez o füzer entrar á força 
essa divisão naval no Pará. 

O SR. PRESIDENTE vai consuitar a camara, se 
· julga a materia sufficientemente discutida por 

nilo haver mais ningucrn a foliar, quando o 
S1·. Vasconcellos pede a palavra. · 

O Sr. Va.sooncellos diz que, posto que 
desalen'tado e nno pretendei· fallar nem ofTe
recei· emendas, loJavia o rliscnrso do nobrn 
ministro da marinha o pôz em algum em
baraço. 

Ouvio que o Sr. ministro se declarára amigo 
<.lo recrutamento, no que se felicita elle de
putado, por ser esta à sua opiniao, mas o nobre 
ministro dos· estrangeiros é contra o recruta
mento ; deseja pois saber s.e os Srs. ministros 
estão em guerra um contra outro. · 

Consta-lhe que o nobre marquez de Barbacena 
contractou um 'engenheiro para a marinha por 
20:000$ por anno ; pergunta pois ao Sr. ministro 
se é certo ter-se engajado esse engenheiro por 
20:000$ por anno ou 250 libras por mez .•• 

O Sa. SALVADOR JosÉ MACIEL (ministro da 
marinha) ; ~ Esse engenheiro engajado para 

tratar da machina do correio de vapor, vem 
por 250 libras por anno. · 

o Sa. VASCONCELLOS diz, que sntão o enga• 
nárão ; mas põe rle parle este objecto para a 
seu tempo fallar. Declara desejar saber ·como o 
Sr. ministro ha de empregar as 3,000 praças a 
continuarem as circumstancias extraordinadas; 
e· se tem o governo embarcações onde fSSe nu-
mero possa ser empregado?... , 

O Sa. SALVADOR JosÉ MAcrnL (ministro da ma· 
1·úiha.) :-Ha embarcações para empregar· até 
7,000 praças. · 

O Sa. Vi\scoNCELLOS deseja saber se ha em
barcações que nos possão servir, porque náos, 
fragatas, etc., pouco serviço podem prestar, 

· apesar do Sr. ministro as converter em navios 
mercantes, empregando navios de guerra como 
transportes, em vez de fretar naviíJs mercantes. 
Pondo porém de parte esta questao, o que lhe 
parece é que fallao embarcações .apropriada-s 
pai-a a guerra do Pará e Rio Grande do Sttl. 

Declara valar contra a lei. Persuade-se ser 
excessivo o ni1mern de 3,000 praças ;-julga que· 
se devem medir as forças pelas dos·contrarios, 
e que os rebeldes do Pará e Rio Grande, não 
tendo forças maritimas, parece-lhe muito exces
sivo o numero de 3,000 praças; muito mais 
quando não ha dinheiro para se fazer a devida 
consignaçao. Em ·consequencia de um Sr. de, 

· pntado desejar que se elevem as forças a 6,000 
praças, tem a observar que, quando se discutir 
a lei do orçamento, talvez nao hajão fundos 
nem para 2,000 praças. 

Nao póde deixar de insistir nas · suas obser
vações, ás quaes o Sr. rninistro dá pouca 
atte11ç!l0; lembra que, sendo consignada quantia 
insuf1iciente para as despezus de sua repartiço.o, 
como é qne S. Ex, manda contratar 500 ma· 
rinheiros em Londres e um engenheiro, en
viando-se pnru esse fim um diplomata át1uella 
ctirle ; parece que cc>m isto teve-se por fim 
menoscabar o Brnzil, porque sem duvida muito 
havia de admirnr n c6J'lc de Londres, vendo um 
ministro plenipotenciario incumbido de engajar 
marinheiros e um cngenhtJiro. Persuude-se quo 
o Sr, ministro ha de ler diminuído os traba· 
!hadores do arsenal, e acudido a outros ramos 
da .ua repal'liçM para allender a essa despeza 
extraordinaria. 

O SR. SALVADOR JosÉ MACIEL (ministro da 
marinha) diz, que logo que se calculou com a 
necessidade de 3,000 homens, calculou-se com a 
possibilidade de os pagar; que por isso não se 
tinha de parar com os trabalhos indi.spensaveis 
que continuarão ; e se se fez na Inglaterra esses 
engajamentos, foi por nao se poder fazei-os 
no paiz, 

O Sa. VASCONCELLOS observa que é disto que 
se queixa, porque nao havendo dinheiro para 
essas despezas, tem-se conlrahido uma divida· 
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que alé o presente o corpo legislativo igno1·a ; e 
que quando reclama que o ministerio se organise 
parlatnenfarmente, responde-se-lhe que é isto 
impossível no Brazil. 

Observa que o gov·erno tem feito despezas ex
traordinarias. para que não estava habilitado, e 
no emtanto o corpo legislativo não tem noticias 
dellas. E;rnborn se diga que o governo n!lo tem 
maioria, elle orador entende que a tem e muito 
podernsa; porquanto nos paizes onde se disse 
que se compr:i.o deputados, logo qne se aponta 
um· exemplo de uma despeza para que se não 
deu credito, . o ministro se apresenta ao corpo 
legislativo, d,i conta dessa despeza extraordi
naria, e pede a :ipprovaçao do credito que forçou· 
ao governo a d ar esse passo ; entre nós não 
ac,ontece assim. 

Depois de mais algumas reflexões, o orador 
observa que talvez vá repetir o que muitas 

· vezes tem dito, mas espera que suas. repetições 
não causem tedio, porque são principias ainda 
nllo. arraigados na massa da população, e que 
interessão ao paiz. 

Tulvez prpximo a ser arrancado da tribuna 
pelas manobras e insidias ministeriaes qne hão 
de ser empregadas nas proxirnas eleições, pede 
ao governo o mesmo favor que os proscrirtos 

.de Tiberio pediãO· a esse imperador romano; 
-Nós vamo~ morrer, dizino elles ao irnperndor, 
m,(S permitta-nos qne na nossa ultima hora 
digamos alguma cou,a.- Eiá lambem o que 
elle orador, proscriµto do governo do Brazil, 
dirá: Permittu-se-llrn alguma liberdade para 
expansar a sua alma. Rellecte quD emquanto o 
governo n!lo fllr servi-do sujeitar-se ás condições 
cio regimon réprcsentativo, o páiz caminhará 
para um precipicio; que não se deve altrib11ir 
as suas reflexões no espi ri to de opposição, 
porque não forno Sllas vozes ou seus esforços 
que at"!'ancár::to da maioria ao honrado deputado 
o Sr. Henl'iques de Rezende ; nem stlo ellas que 
reduzem a maioria; mas sim o governo que se 
n/10 quer sujeitar ás condições úo regimen re
presentativo, 

Nao .se anima a propôr algumas praticas a este 
respeito dos paizes civilisados, porque até o 

· nobre deputado o Sr. Souza l\larlins, que con
. siderava nil.o pertencerá maioria, fez uma pom

posa defeza da marcha ministerial, até con
fundindo o nosso regente com C/ presidente dos 
Estados-Unidos. 

Não se ani111a pois a propôr para o nosso 
paiz os estylos parlamentares da Europa culta,· 
para que se não lhe opponha a autoridade de 
algum viajante dos Estados-Unidos; mas com
tudo não póde deixar de observar que· ha pouco 
tempo se organisou o minislerio ; que em outros 
pfiizes, qunndo acontece a mudança de minis
terio, os deputados fazem interpellações .aos 
ministro·s que continuão, · ou aos novos mi
nistros, o que elle orador se não anima a fazer, 
vorque ha poucos dias nao for!IO approvados 

dous requerimentos por elle aprr,sentados, úm. 
que pedia copia da portaria que mandou as
signar para o Correio Official pelas camaras 
municipaes, o que entende ser violaçjío de lei ; 
e outro que pedia noticia dessa horrorosa se
diçM qne se diz esta. para haver a 7 de Abril. 

Po1· esta occasião lembra que em paiz nenhum 
se suffoca a voz, já ni:l.O dirá da minoria, mas 
·da nulliclade ; que na França de 1830, quando 
um deputado se dirige. ao presidente e expõe 
que pretende fazer interpellações ao ministro, o 
presidente consulta a camara sobre o di.i em 
que quer ouvir aguellas interpellações e o mi
nistro, vêm munido de todos os docum~ntos, 
tendo um campo vasto para desenvolver os 
seus talentos ; e é sempre satisfeita a minoria ; 
ma~ entre nós na.o acontece o mesmo, pois que. 
se retirou a pasta a um ministro, e fez-se novas 
nomeações, sem se participar aos mais membros 
do ministerio, e de certo se se perguntasse al
guma vez a um ministro dentt·o da camara 
como passava seu collega, diria o mesmo que o 
Sr. ministro da marinha, sobre os negocios do 
Pará, que ainda não tinha lido os olficios. 

Um ministro não sabe de seus collcgas, um 
pensa de um mod_o, outro de outro, etc. ; é por 
isso que elle deputarlo insta pela organisação 
ministerial segundo os. eslylos parlamentares, e 
negará l'ecurso ao governo emquanto não 
houver est::i organisaçi'.to, porque o que poderá 
fazer· um nobre ministro til.o estranho, til.O des
conhecido aos outros ? ... 

Depois de mais alg11ma1:1 reflexões,~ illustre 
orador dir. q 1.1e a opinião do Sr. Paranhos, de 
não se poder nc~ar ao governo a medida que se 

·discute, tem riiuita paridade com o que dissera 
o Sr. ministro dos estrangeiros, quando apre
sentou a differença entre questões.ministeriues, 
e constitllcionaes. 

Qbserva que n!lo tem lido um escriptor que 
trate das monarchias representativas que n!l.o 
consagre o principio, que na.o reconheça nas 
cama.ras o direito de recu:;ar subsidias quando o 
goyerno Úil.o procede como lhe cumpre, ou como 
a nação espera ; que a arma da accusaçll.o mui 
raras vezes deve ser empregada; a mais forte, 
a mais efficaz é negar subsidies no governo 
quando este ntto cumpt·e seus deveres • 

Lembra o que se praticou na França em 
1830: o ministerio Polignac contava membros 
mui illt1strados, alguns dos quáes tinhllO prestado 
grandes serviços, mas n!l.o era esse ministerio 
apropriarlo á França de 1830, assim como nao 
é ministerio apropriaào para o Brazil de 1836 
o governo actual. No emtanto acamara franc,eza, 
apesar dos ministros dizerem que esperasse 
pelos se_us actos para depois julgai-os, aprs
senta 221 votos contra esse governo; 221 de
putados, entre os quacs havií!.O homens os mais 
illustrados, os mais liberaes, os mais patriotas, 

• declaril.o-se contra esse governo; assim poi_s julga 
que nll.o será estranhavel faz~ndo um igual 
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·requerimento á camara j não podendo mesmo. 
o nosso ministerio dizer como o de_ Polignac, 
porque seus actos são conhecidos. 

Limità-se no emtanto ao que referio o Sr. 
Pal'anhos - a conservação do actua]• 1ninistro 
da guerra, o que era 111uito prejudicial á pro
vincia do Rio Grande principalmente, por servir 
de bandeira que seu Jrmão arvorava, á roda da 
qual se reunião todos os r!,beldes-e o que 
aconteceu com um dos batalhões de caçadores 
fiel á causa da legalidade, que como por castigo, 
fõra dissolvido pelo nobre ministro da gue1-ra. 

Poderia passar · a outro ministerio, e fazer 
seps altos queixumes contra II guerra feita 
á imprensa ; mas abstém-se disto porque 
seria .·necessario suppôr que a camara se 
esquece de factos ta.o graves, e que dei
xão em to~os os ·espíritos a mais profunda 
impressf1.o. A' vista pois das considerações que 
ha feito, e do que se sabe, repete que não dá 
o seu voto á lei que se discute. 

Demais, já se tem moslt'ado que não ha dif
ferenç1 alguma entre vontade responsavel e 
irresponsavel; que não ha conferencias mi
li.isteriaes senão perante a vontade irresponsavel, 
qne tudo se toma a votos, que vence a maioria 
como se fosse um corpo legislativo, etc., á vista 
do qul) nllo deve ser estranhavel na insistencia 
que faz de sua opiniao. 

Declara que não pretende senlio que o re~· 
gente se ponha na cupula do edificio social, e 
não, como se diz, reduzir o regente a um fan
tasmlt; deseja que o regente obre com a maio1• 
liberdade possivel, mas sempre dentro da es· 
phera marcada na constituição; quer que o 
chefe do f.Oder inspeccione observan1lo a 
marcha ministerial, porque se assim n!IO fôr, 
voltaremos ao mesmo estado em que nos 
achavam os antes do 7 de Abril, 1•esullando · 
desse systema de D. Pedro I, a crença geral de 
que os males não fl'lrllo dos ministros, mas sim 
da vontade il'responsavel, fonte de beneficias e 
de graças. . 

Observa mais que, b~m que o nobre ministro, 
o Sr. Limpo, desenvolvesse na camam o séu 
syste,ha mini~te1·ial, todavia nl\o consta que
elle seja presidente do gabinete ; que na.o 
sabe elle orador como se possa extremar a 

. vontade responsavel da irresponsavel sem essas 
conferencias minisleriaes a alguma distancia da 
vontade irresponsavel, como bem disse o 
Sr. Calinon, não havendo um intermedio, um 
presidente do conselho de ministros ; e por esta 
occasiao, dirá que fôra mais conveniente que 
o escriptor do Correio Official, esse escriptor do 
periodico das aft'eições do governo, se désse ao 
incommodo de lêr, de procurar enriquecer seu 
espirita .com algumas idéas políticas, afim de 
poder com razão, ~esacredilar a opposição 
da camara dos deputados ; porquanto na 
Inglaterra e França alguma lei creou primeiro 
ministro? · · 

o illustre orador ainda continua a tall~r por 
largo tempo. Lembra. que o ministerio nao se 
aproveita de uma disposiç!lo favoravel ; que, 
lendo maioria, espalha divisão entre suas fileiras. 
Sobre dizer-se_ que de 1826 a 1830 o minis
terio não leve maioria bem. coordenada, bem 
compacta, nem de 1830 a 1835, . elle orador 
observa que nl\o tem uma memoria muito 
feliz, mas que se lembra do ;ninisterio de que 
o·actual Sr. presidente da camara fez parte em 
1828 ; e que naquelle ministerio, se não hou
vesse esta misturada de vontade responsavel 
com vontade iTresponsavel, o ministerio con
taria com numerosa. maioria ; mas, pondo de 
parte esta questao, deseja saber se as leis feitas 
pela opposição, pela minoria, têm feito a feli
cidade do paiz. Se é necessario admiltir o 
syslema do· regresso, rever todas essas leis ou . 
grande µarte dellas, como propoem os nobres 
ministros, parece-lhe que ninguem dirá que 
essas leis feitas pela opposição, ainda que con
servem grandes principios, satisfazem as ne
cessidades do paiz : nas leis, nas palavras da 
opposição,. ressumbrao a indisposiçao de que 
algllns membros desta opposiçll.o estavão pos
suidos contra o governo : lambem elle orador 
faz a sua mea ouTpa, porque não é impenitente : 
nem faz salyra á opposição nos cinco primeiros 
annos de seus trabalhos ; pois que é uma · lei 
da opposiçr.o transpôr os limites da prudencia, 
esquecer-se muitas vezes que nll.o lhe convém 
baquear o edificio em que ha de morar : esse 
defc:ito. das opposições n!lo é privativo ao Brazil; 
ainda h11 pouco elle orador lêra um elogio feito 
a Casimir Périer que, uhefe de uma opposiçl\o 
obstinada, riunca emillio proposiçilo que depois 
ministro houvesse de regeitar : e quando na 
França, paiz que conta mnis de 40 annos de 
regimen representativo, se admira que um 
membro da opposiço.o tivesse a virtude de nunca 
sustentar proposição conlt•nria á ordem e liber
<lade, nl\o se póde increpar a opposiçao bra• 
zileira de ter feito essas leis de que nos 
queixamos; opposiçl\o qt1i:i leve po1· escolha as 
antigualhas revolucionarias ela França, tra
duúdas e adaptadas pelas côrles de Cadix, e 
pm· essas desgraçadas côrles de Lisboa : nilo 
concede á opposição o governo, mns esta parece 
ser a tcndencia do ministerio,- que deixa a 
op1>osição apresentar substitutos salisl'actorios ; 
a maioria nomêa commissões em algumas das 
quaes figurao membros que não pertencem á 
maioria. Quando a opposiç!IO se torna maioria, 
é dever imperioso entregar-lhe o governo do 
paiz, afüís nos acharemos reduzidos ao estado 
pouco agradnvel em que nos vemos. 

Finalmente, quanto á comparaçll.o que se fez 
· do regente com o presidente dos E;stados-Unidos, 
julga que tal comparação nao póde ler lugar, 
porque o regente do Brazil exerce maior au
toridude que D. Pedro I nos ultimos annos do. 
seu reinado, 
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Conclue que·;~: maiorias se crell.o pela_ con

vicção, e que· era..ill4o o qt~e Cas(mir Pér(er 
pedia ao governo de sua patria ; eleições muito 
livres, e nao como as que se querem fazer no 
nosso Brazil ; e urn rninisterio responsavcl ; 
porque a uma maioria de convicção estando 
. peneirada das boas intenções do ministerio, 
não é possivel recusar-se-lhe o seu volo, 

Está o oraàor persuadido que o governo tem 
maioria nesta caroara ; mas pede-lhe que nno 
pratique netos que todos os dias estão reduzindo 
a sua maioria ; que n!lo diga que ha um ter
ceiro partido, a que está achincalhando, cl1a
n1ando-o · partido da mal'omba. Quer que o 
governo desempenhe o seu dever, que ·cUe 
deputado pela sua parle com os pequenos re
cursos que lhe resto.o, nos ultimes al'rancos 

· parlamentares, o coadjuvará com os seus con
selhos, despertando-o. 

. O Sr. Souza. Ma.rtins declara que não pre. 
tendia fallar mais;· que, porém, sc11do mal 
entendido do illustre deputado, dirá que na.o foz 
n apologia do actual minislel'io ; nem, quando 
fallára, .se referio aos actuaes ministros ; enun
ciára hontem principias theoricos que nt\o 
têm sido enunciados. 

Observa que na mcsmn occasi!lo déra a 
entender bem c]aramenlCj que nao tinha 
confiança em alguns dos membros do actual 
ministe1io. Deseja uma mudunça do aclual ga· 
binete ; mas tivera em vista eslabel1icer uma 
doutrina de certo em contradicçao .com as don
tdnas do n~re deputado e outrns ; porqlle 
elle deputado dissera que ao Braiil não em prn· 
ticavel essa doutrina de que o illustre deputado 
qni1. fazer appli_caçao ao noss? ~aiz. 

Eslá persuadido r1ue aij ma1orrns das ~amaros 
podem le;:,islar ainda quo nao esleJt\O tle 
accordo com o ministel'io ; a cnmara tem certns 
obrigações a prccnchet·, ninda q110 ? ~ninisl~rio 
não esteja t.lc nccordo com a mn101·m ; a cu
mura te111 obl'ignço.o de melhorai· n fogislnçt\o 
em to!los os semi !'amos, fn:1.er lodos os seus 
esforços a bem do paii, etc. 

Está. persuadido quu o govorno nl\o lom 
mnio1·ia na c11m11r11; e se o governo conln 
maioria na camnra, devi11 lt:!r prepnrndo ,sm.,s 
tt-nbnlhos, devia ler procnrndo a sua mn1orrn 
para os fü:.:er passar ; devia ptoptk a reforma da 
logislaçno civil e criminal, e muitas outras me
didas que o interesse do paiz recl~m~ ; se o 
minislerio pois conta com · a ma1or1a, enli!.o 
imputações muito grnes pesão sobre elle ; mas 
está persuadido que o ministerio n!lO goza da 
maioria. 

Tendo dado a hora, o Sr. presidente ?eclara a 
discussão adiada ; dá para ordem do dta a sua 
continuaçno, e levanta a sessao pelas duas 
horas da tarde. 

Sessão em 1.8 de Junho 

PBESIDENCIA DO SR. AE\AUJO LIMA 

· SUJ11MAR10. - Expediente •. - Ordem do dia.-
Ffaaçêio das f D'l'ÇO.S de niar. -

A's dez horas feita a chamada, depois de_ 
estarem em numero legal os· S1·s. deputados, 
declara-se aberta a sessão ; e lida a acta da an-
tecente, é approvada. ·· 

FalUio com r.ausa participada os Srs. Vital, 
Lima e Silva, Castro e Silva, lYiello, Ferreira 
França, Hollanda, Lessa, Rodrigues_ Barbosa e 
Tobias; e sem ella os Srs. Pontes, Veiga Pessoa, 
Paula Albuquerque, Barbosa Cordeiro, Messias, 
Fontes, Augusto ela Silva, Azevedo e Brito, 
Moura e Baptisla Caetano. 

llPEDIEN'fE 

O Sa. 2° SECRETARIO, dá conta do expediente 
mencionando estarem sobre a mesa duas ta
bellas, remetlidas pelo ministro da füzenda ; 
uma sobre as operações . da directoria da as
signntura e substituiçM do papel-moeda, e a 
outra sobre a dkecto1·iada nume1·ação das notas 
do novo padr!lo.- Vão á commissào de orça
mento. 

Um requel'Ímento ele Antonio Gomes Leal, 
pedindo certas iudemnisaçôes. - Vai á mesma 
com•nissao. . 

Vai a imprimh• com urgencia a lei d7 _lluç~o 
das forças de terra para -enl1·a1· em tercetra d1s• 
cussno. 

Julgado objecto de delibe1'l1çno, v11~a imprimir 
o projeclo de lei do Sr. Alcibíades, cre:rndo em 
Minas Gcracs uma 1-claçao. 

E ó o seguinte : 
" A asscmbléa geral legishiliva dec1·eta : 
" Art. 1.0 l?ica Cl'Carla nn provincin de Mi rias 

Gomes uma 1•claçno que te1·á (hJr disl.rir.to a 
mcs1on pl'ovincin. 

" Arl. 2.0 O govcmo é Mlol'isado a rlar-lhc 
o rog11lumenlo npropl'imlo, nHu·ca1· o n11111e1·0 
elo~ dcsc1nlmrg:ulores indispcnsavci;i pnm o ox_
ptidienlc das cunsns, n~shn como o orcll•1nlllo, 
q11c devc1'1'10 ve11cc1· interinamente 11té sai· ap· 
provado definitivamente pela as~cmbl_é,1 g~t·al. 

cc Art, 3." Ficil.o revogadas as ,d1sp1is1ç:õcs 
cm contrario • 

« Paço da camara dos deputados, 18 de Junho 
de 1836.-José Aloibiadll8 <Ja:meiro. » 

ORDEM DO DIA 

Continua a discussão do adiamento da resp-. 
lução ácerca da companhia do Gongo-Soco, 

o Sa. DUARTE 0 SILVA propõe e apoia-se a 
seguinte emenda: 

« Requeiro que se pe9ll ao governo inform_e 
quaes os rendimen_tos dos impostos sobre a mt• 
. 25 
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· n.e1•a9ão das comj:>anl1ias estrangeiras em uma 
serie de annos, não menor de cinco, com dis
tincção das respectivas quotas.-Duarte Silva.» 

O Sr. Henriques de Rezende oppõe-se ao 
adiamento da resolução, mostrando que só 
poderia resultar de tal adiamento a conti
nuação da companhia de Gongo-Soco, pagar 
vinte e cinco por cento, quando as outras 
companhias pagno dez; mostra igualmente que 

. a companhia te1n empregado muita gente, e 
tem feito muitos beneficias ao paiz ; que a 
questão pois se deve reduzir a saber-se se a 
companhia é, ou não util. 

Conclue depois de outras observações, em 
favor da .companhia, votando contra o adia
mento. 

O Sr. · Carneiro Leão diz, que ha de votar 
p.elo adiamento, e a razão é pm·que é de voto 
que passe a resolução, e mesmo porqt1e lhe 
parece que a companhia lucra mais em virem 
a esta camara as necessarias informações do 
gaverno a semelhante respeito, para que os 
senhores deputados possão com conhecimento. 
de causa deliberai· sobre a materin. 

Discorre sobre as pretenções da companhia, 
e mostra que ella em todas essas pretenções se 
tem empenhado em querer que se dê uma 
outra intelligencia ao contracto, que se não tem 
dado ; mas que elle, deputado, está persuadido 
que se tem entendido o contracto como se 
devia entender, e conclue votando pelo adia-

. menta •. 
O· Sr. Maciel Monteiro declara que apoia 

o adiamentli, porque reconhece que não é só 
do inte1·esse da companhia, como do interesse 
publico, que esta materia seja esclarecida, que 
seria portanto util que o governo enviasse a 
esta camara a integra de todos os contractos 
celebrados 00111 as companhias estrangeiras, e 
todos os mais esclarecimentos que possa ler a 
esse respeito. 

O Sr, Sebastião d.o Rego pronuncia-se 
contra o adiamento, porque JUiga que elle só 
vai fazer com que se nll.o trate desta materia ; 
diz que a esta companhia, que fielmente ha 
cumprido seus deveres, se n!!.o tem dado as 
consideraç'°'cs que se lhe devcrião dar, que 
nesta casa ha deputados que muito sabem que 
a companhia apenas chega a tirar para as 
suas despezus, que finalmente vota contra o 
adiamento, porque quer que passe a resoluçl!.O. 

O Sr. Via.nna. declara-se a favor do adia
mento, porque quer que passe a resolução. 

Dando-se por discutida a materia do adia
nfento, é este posto a votos e approvado. 

O requerimento do Sr. Duarte e Silva lambem 
se approva. 

Entra em discussão o parecer da commissão 
das ·asseh1bléas provinciaes, que declara revo
gados os arts. 3º e 4º do decreto de 17 de 

Maio de 1835, da assembléa provincial 'do 
Ceará, como offlmsivos das rendas. geraes do 
estado. 

O Sl', Pinto d.e Menaonga. declara-se a favor. 
da resolução, e nota que no decreto da as
sembléa provincial, de que ella trata, ha dous 
artigos que devem ser igualmente revogados, e 
são os que augmenlão o direito sobre os couros, 
e por isso tem que mandar á mesa uma 
emenda, para que sejl1o revogados os arts. 5º e 
6° da lei provincial, de que a commiss!lo não 
tratou, pois que é de opinião que lodos os di
rei tos de exportações são impostos geraes. 

O illustre deputado remette á mesa a se
guinte emenda : 

cc Depois. da palavra-quarto, accrescente-se 
-quinto e sexto. O mais, como se segue.» 

E' apoiada, e entra e·m discus~ão. 
O:Sr. Olima.oo diz que não póde approvar a 

resolução d'e que se trata, porque estes artigos 
da assembléa provincial do Ceará forllo muito 
bem feitos, e em nada offendem, nem-as rendas 
geraes, nem o acto addiçional. 

O illnstre orador continua a discorrer neste 
sentido, e conclue afiMl votando contra a 
resolução. 

O Sr. Henriques d.e E.ezend.e, como membro 
da commissão, sustenta a resoluçl1o, demons
trando que na divisão das rendas coube ao 
poder geral os impostos sobre exportações, e 
versando a lei ele que se trata so~e augmento 
de taes impostos. linha a assembléa provincial 
excedido as suas atlribuições, e por conse
quencia dev~m ser revogados aquelles artigos, 
e que á commissl\o escapára.o aquelles que 
tratl1o sobre a exportação de couros, e por isso 
não tt·o.Lou delles. 

Adia-se a discussão desta materia em razno 
de se achar na sala immediata, o Sr. ministro 
dos negocios da marinha, que é intrnduzido 
com as formalidades do estylo, e occupa o com
pelente lugnr. 

Continua a terceira discussão da lei sob1·e a 
fixação das forças de mar. 

O Sr. Ca.rneiro Leão diz que na discussno 
de hontem, que se tornou um pouco gero.!, 
dous Srs. deputados expcnderão diversos prin
cípios ; um desses senhores, seu particulnr 
amigo, e com quem concorda muitas vezes em 
immensas medidas geraes, e outras muitas es
peciaes, ex:pendêra principios que lhe parecem 
aberraHvos do systema constitucional, do nosso 
systema representativo; que sente portanto a 
necessidade de expeuder algumas proposições 
sobre taeF princípios, os quaes lhe parecem 
pouco coherentes, e conformê o nosso syslema 
constitucional. 

Aqui o íllustre orador responde ás obser
vações que hontem fizera o Sr. Souza Martins, 
e mostra que os exemplos que se apresentárão 
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ácerca dos Estados-Unieos, não têm lúgar, por
que nós temos em o nosso sysleroa elementos 
muito diversos : que o presidente dos estados 
é responsavel, e ha todo o direito a fazer-se-lhe 
a accusaçllo ; porqlle quer durante o exercício de 
sua missao, quer depois della, p6de ser respon-

. sabilisado e punido; e entre nós o regente é 
irresponsavel ; logo, a camara teve uma acção 
mais directa sobre os seus ministros ; e é 
niuilo · essencial, para o bom andamento das 
cousas, que elles estejãO semp1·e de accordo com 
a opinião que fôr mais geral no paiz, e com as 
nossas camaras ; que sabe muito bem que a 
accusação dos ministros é o ultimo recurso que 
nos resta, mas do qual devemos lançar m!lo 
muito poucas vezes, porque elle sempre causa 
um abalo no·eatado. 

Trata de responder ao nobre deputado. 
quando fallou ácerca dos ministerios, dizendo 
que elles uão têm tido maioria nesta camara, 
e declara que depois de 1831 só não teve 
maioria o ministerio dos Srs, Hollanda, e S. 
Ex. Pedro de Aranjo Limà : e que o mesmo 
ministerio actual tecu maioria. (Apoiado.) 

Que o actual ministerio fôra organisado sem 
plano, e sem systema ; que os individuos que 
farão chamados para o comp0r, organisados 
isoladamente devia.o necessariamente apre• 
sentar um ministerio fraco, que nllo pudesse 
durar mais que um mez ; mas qtle vemos sue· 
ceder o contrario, porque o ministerio vai aug
mentando em força ; e a nomeaçil.O do novo 
ministro da justiça, parece que lhe déra uma 
nova força ; que muito se fallou nesta camara 
contra o Sr. ministro da gnerra, dfacndo-se 
que nllo convinha que elle estivesse no minis
terio, por ter um irmão entre os rebeldes do 
Rio Grande, e a sua conse1·va99.o no lugac de 
ministro ser prejudicial á causa publica, o 
procede-se á votação da sua proposta, 6 np· 
provada com um accrcscimo extraordinul'io de 
votos, sendo de certo a lei mais minislel'ial que 
se tem feito desde 1831. 

Depois de outras muitas refloxoos, mosll'a 
que é muito possível e muito facil o rormar 
essas maiorias, e discorre largo.mente sobre os 
actos praticados pelos difTercntes ministerios 
que têm havido desde 1881, e concluo que 
todos têm tido maioria. (Apoiado.) 

O Sr. Calmon pede explicações ao Sr. mi
nistro da marinha· sobre o art, 10 da lei ; e 
depois destas lhe serem dadas e de se mostrar 
satisfeito com ellas, é de opiniã.o que á pro· 
porção que se forem formando as companhias 
fixas de marinheiros, se deve ir diminuindo o 
numero de força, na.o da fixada no art. 1", 
porém sim do numero de 1,200 praças de 
artilheiros. 

O illustre orador mostra que se devem au
gmentar os soldos dos of6.ciaes de marinha, 
e que algum sacrific!o se deve fazer a este 

respeito; que é necessario dar a estes officiaes 
certos gosos e commodidades, em vista dos 
trabalhos que elles têm, e cujos vencimentos 
não estão cm proporç!'lo com os de outros em
pregados publicas ; que lendo-se allegado nesta 
discussão com exemplos dos Estados-Unidos, 
tambeo1 se deveria dizer, que sendo alli mes
quinhos os ordenados dos empregados da repar
ti\.ão da fazenda, os o ffi ciaes da armada pelo 
cont!'ario vencem os maiores soldos, e são os 
mais bem pagos. 

Conclua o ol'ador votando pela lei. 
O Sr, :Maciel Monteiro, n'um longo dis

curso, continua ainda a negar o seu voto ao 
governo emquanto o ministerio não estiver or
go.nisado parlamentarmente, e declara que é 
preciso que de alguma fórma se excitem os 
ministros a deixarem o poslo em que estão ; 
que tem-se dilo nesta camara, que é do nosso 
dever fixar a força de n1ai· e terra, e que 
todavia, não sendo o ministerio da nossa con
fiança, nós devemos decretar essa fixação de 
forças ; que os Srs. deputados que assim dis• 
correm são muito inexoraveís para com a ca
mara, e muito indulgentes para com o minis
terio; IUas pura que essas forças se fixem, os 
ministros estão abdgados a prestar-uos todas 
as informaçoes necessarias. 

O illustre orador pa:.sa a lêr o § 11 do 
a!·t. 14 da constituição, que é o seguinte: 

cc Fixar annualmente sobre informação do 
governo o.s foi·ças de mar e terra 01·cJ[narias e 
exh-aordinarius » e continua dizendo, que a 
cumara deve fixar essas forças do moda porque 
está determinado na constiluiçt'LO, e se acaso ó 
fizer de outro modo, é obrar contra a consti• 
tuiçl\o. 

Discorre sobre o que se tem dito ácerca de 
mniol'ias, o declara que lodos as vezes que o 
govel'llo n!lo tiver a seu favor uma m11ioria, 
as cousas h!lo ele h• muito mnl ; que o reco-
11heccr·se que cm o nosso systema n!lo póde 
Jmvcr muioriu, 6 o mesmo que reconhecei· que 
o governo 1•ep1•cscntativo cnkc nós é de~grnçado; 
quc finalmonlll 11110 p6de concon\ur com se• 
nielhuule <loulrina ; que póde lmve1· essa maio-
1·ia, uma vez que o ministerio seja composto 
de bo111ens que lenhll.o reputação e capacidade, 
porque este negocio só pertence ao merito e 
ás luzes. Depois de produzir muitos outros ar• 
gumentos, conclue votando contra o projecto, 

Lê-se e é apoiada a seguinte emenda do Sr. 
Calmon ao art. 9": 

« Em lugar das palavras - do art. 1° ,!leste 
projecto, díga-se - do art. 2º desta lei, e sup
prima-se o resto do artigo.» 

O -Sr. Va.sconoellos, antes de entrar na 
questão, pergunta ao Sr. ministro qual seja o 
soldo dos aspirantes e guardas-marinha. 

O Sa, SALVADOR JasÉ MACIEL (min~tro da 
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marinlia) :-Os aspirantes têm o vencimento 
de 3$, e os guardas-marinha 22$. 

. o SR: V ASCONCELLOS : -Mas se os guardas
marinha não são officiaes de patente, nllo 
estão co1nprehc11didos, bem como os aspirantes, 
ria disposicão do art. 10 ; desejo pois offerecer 
uma emenda para que na disposição do art. 10 
se comprehendão os guat·tlas-marinha e aspi
rantes quando . embar.cados, porque meu in
tento não é outro senil.o melhorar a condição 
dos officiaes da armada. 

O orador exige saber do Sr. ministro se ha 
lei que prohiba o embarque dos guardas-ma
rinha e .aspirantes. 

O Sa. SALVADOR JosÊ MACIEL (ministro da 
marinha) responde que n!lo ; que porém nllo 
é muito proprio que um moço que acaba 
·o 'seu primeir~ anno vá embarcar; que a 
embarcarem os aspirantes ·viria um grande 
inconveniente aos seus estudos ; demais que os 
estudos de mathematica, a quem no primeiro 
anno não se sahe bem, tornão-se difficilimos 
no segundo anno, que é muito complicado ; 
por isso ao alumno do primeiro anno que fôr 
embarcar, voltando é preciso esforços exlraer
dinarios no segundo anno ; podendo in. perder 
não só este anno como até o seu posto, porque 
perdendo dous annos a fio não póde mais ser 

. guarda-marinha ; convém pois não ser inter
rompido com embarques. 

O SR. VAscONCELLos entende comtudo que 
os aspirantes podillo em barca1· nas ferias, e pôr 
em 'pratica os principios adquiridos no primeiro 
anno, assim couverler-se-hia a nossa academia 
de marinha em academia de mnr, havendo 
tambem escola a bordo ; que verdade é que 
se mandou uma corveta á Europa para ins-· 
trucção de nossa officialidade, mas elle depu
tado entende que nllo indo mestre, pouca uti
lidade póde levar a nossa officialidade dessa 
et1cola. 

A respeito do art. 2°, diz que pretendia 
fallar sobre elle, ainda que o que dissesse não 
merecesse a altenção do nobre ministro da ma
rinha. 

Observa que ja em outra sessão se mostrárP. 
a despeza e os trabalhos necessal'ios para 
formar artilheiros ; no emtanto o nobre mi
nistro, apezar dâs razões apresentadas, não 
julga excessivo o numero de praças para o corpo 
de artilharia, porque talll.bem podill.o servir 
esses ar!Hheiros para guarda de presos, podião 
·servir de semi-grumetes, étc. ; neste caso elle 
deputado julga que tal vez haja. não só l ,200 
praçàs, mas l,30<, QU 1,400, porque, entendido 
o artigo como está, póde não entender-se com
·prehendidos nelle os doentes, licenciados, etc., 

. e por isso parecia-lhe que o numero de prãças é 
muito superior ao que á primeira vie.ta parece 
deprehender-se de artigo. 

Demais, não lhe parece mui conveniente que 

os artilheiros sejão empregados em gaardat
presos ; e se o Sr. ministro julga conveniente 
algamas praças para esse serviço, e dos ar
senaes, proponha uma es~cie de municipaes 
permanentes maritimos, bem como na França 
ha a gendarmerie maritima. 

Declara não estar bem ao facto da historia 
d.a marinha portugneza, mas persuade-se que 
talvez esse serviço de bordo, que muilas vezes 
se encarrega aos artilheiros, procedesse das 
diversas armas que se embarcavao a bordo dos 
navios, bem como entre os inglezes há esse a 

· que chamão manobras baixas, e o que se julga 
ser artilharia de marinha n!l.o é sen!lo um corpo 
militar que se embarca nas embarcações in
glezas, . e sao fuzileiros. 

O illuslre orador condue fazendo a mesma 
observaçilo que já fizera e1~ ou!1·as ~essõe~, 
isto é que não sabe como haJa maior v10lenma 
no r:crutamenio da marinhagem que no de 
artilharia de marinha, como se persuade o Sr. 
ministro. 

Lê-se e é apoiada a seguinte emenda do Sr. 
Vesconcellos additiva ao art. 10: 

« Este artigo comprehende os guardas-ma· 
rinha e aspirantes. » 

O Sr. Souza Martins, em longo discurso, 
sustenta a sua opinião emitlida n'uma das 
sessões anteriores, em contradicçao á daquelles 
senhores que querem applicãr ao nosso paiz a 
doutrina das maiorias ministeriaes da Europa. 

Lembra que a nossa constituição, comparada 
com essas constituições estrangeiras, tem muitas 
tlifl'erenças, pelas quaes nao poderemos querer 
'l!,le aquellas doutrinas que fazem.,. b_!s~ar na 
E'uropa a marcha polilica das maiorias, sejilo 
applicadas ao nllsso paiz. Parece-lhe que os 
i!lustres deputados que têm fallado sobre a ma
teria têm confundido maiorias das camaras com 
maiorias ministeriaes ; e que é preciso fazer 
differença. 

Diz que não tem visto os nossos ministerios 
ter maiorias constantes nas nossas camaras, 
que mesmo quando alguns senhores suppoem 
que a tiverão em certo tempo, elle deputado 
nota que muitas propostas dos ministros tinhão 
sido ou reprovadas, ou adiadas, ou, se passão, 
er!l.o bem desfiguradas ; e mesmo accusava-se 
o ministerio, nao de dirigir a camara, mas 
de ser esct·a vo da maioria, e não é isto de 
certo o que querem os nobres deputados 
que defendem. a opiniao contraria, quando 
fallão em ser o ministerio organisado parla
mentarmente, que querem que o governo se 
organise de-modo que as maiorias façâo passar 
todas as suas p1·opostas, quando é certo que de 
1831 a 1834 ~s · maiorias nlio fir.erao passar 
certas propostas do governo, como as propostas 
sobre o julgamento dos contrabandistas de es
cravos por commiss0es mixtas, a do regula• 
mento do arsenal da m1ninha, etc, 
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lJemais, segundo . a lista dos ministros que 

se têm succedido de 18.30 para cá, teria mui 
boa 1·azao parn ·suppôr inexacta essa doutrina 
ue maiorias minisreriaes que se quer fazer 
valer entre nós. Essa doutrina n!to serve para 
o Brazil, onde se os nobres deputados jul
garem que os ministros entre n.6s não seguem 
urna boa mnrcha de accordo com os interesses 
do flniz, lêiu um meio favoravel, intentando 
um11 uccusação legal, no que já tem havido 
exemplo; concorda que é preciso usar com ma
dm•ezu deste_ recurso, mas não é pequeno re
curso chmn.\r os ministros á barra, lançar-lhes 
cm rosto que são iileptos, e incapazes de 
desempenhar os encargos da administraçao. 

Julga ainda poder affirmar que sua doutrina 
ainda não foi 1·efutada, quizera ser convencido 
n!'to por theorias, mas pela. pratica,, e con
venceu-se. pela pratica, não de nações estran
geiras, mas pela da nossa, por isso que deseja 
que se lhe moslre minislerio qne tenha maioria 
constante nas duas camaras; não qner dizer 
com iõto que não possamos ter tal ministerio 
que conte com maioria constante nas duas 
cnmaras, mas não sujeita á vontade do mi
nislerio, conservando a s!la independencia, 
recusando as propostas, emendando-as, ele., 
que tnl é o caracter de nossas maiorias que 
111to se subordinão, não se sujeilão á vontade 
do gabinete. 

Conclue finalmente dizerrdo qne . a dou
ll-iua de que o governo do Braúl não póde 
rnnrchar sem uma maioria constante nas duas 
cnmaras, é inexacta, é chimera, é imprati
cnvcl. 

·- .. •é) ~tt.'YA~t:!>Nc"ELLOS faz ô"seguinle âddita
rncnto na emenda- desdB já. 

E' apoiada. 

O Sr. :Rod.rigues 'J:lorres observn que, tra
tnndo-se na segunda discussao do augmento de 
sol<lo, oppôz-se a esta idéa por julgai-a impro
pria do lugar; mas, passando essa idéa, deseja 
estender este beneficio que a lei quer fazer aos 
ol'liciaes da armada e aos aspirantes, cujos ven
cimentos sao mui diminutos; e assim augmen
tando-se convida-se maior numero de pessoas 
com capacidade· para entrar na academia de 
mnrinha; .mandará pois.uma emenda para que 
os aspirantes tenha.o de ora em diante metade 
do s•ildo dos guardas-marinha. Julga que na.o 
é despropositado augmento ne;n com elle se 
sobt·ecarrega o thesouro, nem ha gr.ande despro
porçao entre os vencimentqs dos aspirantes 
com os que percebem os guardas-marinha e 
outros officiaes da armada. 

Outra emenda mandará ao art, 4°, que puece 
deixar ao arbitrio do governo poder promover 
a aspirantes os indivíduos que tiverem o pri
meiro anno da academia, ou deixar de o fazer, 
assim como promover os guardas-marinha ou 
deixar de o fazer, os que tivereni coQJpJetado o 

curso da academia, elle deputado entende que 
a camara eleve por todos os meios animar estes 
estudos, chamar o maior numero de pessoas que 
possrto sei• brrns otliciaes de marinha a entregar• 
se a semelhante carreira, e por isso julga nl1o 
dever deixaL·-se este arbítrio; por isso quer que 
em lngar das pulavras do artigo-só poderaõ ser· 
aspirantes, etc., se diga - de ora em diarite · 
serao nomeados aspirantes os que tiverem com
pletado o primeiro anno, e guardas-marinha 
os que tiverem o curso completo da academia. 

Adopta a idéa do Sr. Calmon inserida na· 
emenda que mandou á mesa: já em outra 
occasiao expôz á camara sua opinil1o a respeito 
ela relaçilo entre o nt1mero de praças da artí
lharia de marinha e as decretadas no art. lº 
para as forças navaes ordiuarias; parece-lhe 
esta relação nimiamente grnnde, e ainda con- : 
linua a volnr contra esta desproporção ; corno, 
porém, a 1mmarn parece estar na idéa de que 
nllo deve nudn dimiuuir do numero das praças 
da artilharia de marinha, adopta elle deputado 
de todo ó cot·açllo a emenda do Sr. Calmon, 
para que o m1111cro d.is compunhias fixas seja 
delluzido, nilo do unnwro dus 1,800 praças, 
mas do corpo da artilharia de marinha; di
minue-se pois n força de um corp~ que parece 
desnecessario ou 110 menos inconveniente para 
o serviço a quu S. Ex. o Sr. ministro diz querer 
applical-01 e nugmenla-se a íor9a necessaria 
pal'a os navios de gnerra. 

As duas Fe15uinte~ emendas do illustre de
putado siio lidas e apoiadas : 

1 •. « Para ser •• collg~ada onde convi~: 
« Os aspirantes terao de ora ern diante 

metade do soldo dos guardas-marinha. » 

2". · cc Emenda ao art. 4º.-Em lugar das 
palavras-só podeL·áü ser aspirantes, etc. diga:se 
-de ora em diante serao promovidos, etc. » 

O Sr. Salvador José Maciel (minietro da_ 
marinha) a respeito das emendas que se acabãO 
de lêr, diz que Ollo jlllga bom que se dê logo .a 
um moço que acaba o primeiro anno 11$ ;" 
mas. embora passe isto por ora qne não ha 
grande inconveniente, mas que póde haver··ao 
depois ; quanto porém á outra emenda, ob
serva que um moço que não quer ou não póde 
seguir a carL'eira de marinha póde fazel-o, e 
por isso na.o se deve obrigar a que um alumno 
que tenha o primeiro auno seja aspirante. 
Alé·m de que deseja que na proposta apresen
tada·pelo illustre deputado se trate do numero 
dessas praças, para que aquelles que se appli
carem áquelle ramo saibão das vantagens que 
vão gozar : era pois n1ais de desejar que se nao 
tratasse disto agora. · · 

· Conclue que póde deixar de ser aspirante o 
que tiver o primeiro anuo, o guarda-marinha 
que tiver completado o. curso .da academia, e 
por isso não pode adherir á emenda, 
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O Sr. 'l'orres Í!llO sa,be· como o Sr. ministro 
p6de deduzir da emenda o que receia. S. Ex. 
parece receiar quê toda a vez que um alumno 
tem concluído o primeiro anno o governo seja 
obrigado, não s6 a nomeal-o aspirante, mas a 

· conservai-o neste lugar, embora nno queira 
segnir os estudos da academia ou mesmo não 
tenha as qualidades necessarias ; el\e deputado 
julga que o governo não eslá inhipido de de
mittir os · guardas-marinha e mes'lno os aspi· 
rantes. quando elles mostrem incapacidade de 
ser officiaes. 

· Tambem não julga proprio do lugar esta 
disposição do augmento de soldo ; mas a ca
mara entendeu o contrario. Parece-lhe que a 
concunencia na nossa academia não é tão 
grande que se torne pesado ao thesouro pu-

• blico o receberem os aspirantes 11$ de soldo, 
e mesmo, emquanto não se melhorar muito a 
sorte dos nossos officiaes da armada, não se 
p6de ter o receio que enxergou S. Ex. na 
emenda. 

O Sr. I!,aphael ele Carvalho observa que 
se os S1·s. depulados confessllo que são precisos 
muitos annos para formar um artilheiro, como 
querer em as circumstancias extraordinarias 
formar de repente esses militares ? 

O governo n!lo p6tie prever as cir~um
stancias exh·aordinarias que podem haver 
daqui a dous ou tres annos ; é necessario pois 
conservar este corpo sempre perfeito, para qne 
quando appareçao as circumstancias extraor
dinarias esteja prompto ; querer pois reduzir 
o numero de artilheiros, é querer que em cir
cumstancias extraordinarias perca-se a pro
porção entre marinheiros e artilheiros. 

Demais, a lei falia em companhias fixas de 
marinheiros e não de artilheiros ; podem ser de 
artilheiros e marinheiros ; mas qile tempo nllo . 
levará a formar esses homens P Além de que 
é preciso reflectir no modo porque se fazem 
esses eng:ijamentos de marinheiros aqui na 
côrte. 

Ha dessas casas chamadas-public-house,
onde dão a alguns marinheiros de beber e 
comer por certo tempo, depois do que dizem 
esses taes engajndores aos pobres homens ; 
wc& devem-me tanto ; e agarrão nelles, levao-os 
ao arsenal da marinha, onde recebem por cada 
um quatro mil réis : o abuso vai mais longe, 
embebe(lão os pobres marinheiros nesses 
public-house, Iev_ão-n'os neste estado ao ins
pector do arsenal e sao aceitos ! 

Ainda em Janeiro lá foi um marinheiro 
inglez que nllo sabia uma palavra de portuguez ; 
um dos taes agentes engajadores levou-o ao 
arsenal, depois de lhe haver ensinado a dizer : 
Mi preparado a matá caboclo. 

, Foi com o pobre marinheiro muit~ bebado, 
e apresentou-o como querendo engaJar-se : o 
inspector conheceu que elle nao sabia o por-
' 

tuguez, que estava muitissimo bebado ; e en: 
tretanto ac~i tou-o ! Desta maneira fazem-se os 
engajamentos ; silo homens fóra de si, que 
quando recob1·ao seu juizo ficllo desespera
dissimos : e é desta gente que se h!lo de formar 
essas companhias fixas ? Se essas quatro com
panhias forem desta gente, é gente que não 
serve nem pa1'a marinheiros nem para ar
tilheiros. 

Conclue pois que é preciso que o corpo de 
artilharia se conserve sempre completo, como 
prompto para circumstancias extraordinarias, e 
po1· isso vota co11tra a emenda do Sr. Calmon. 

Julga-se a matcria discutida. 
Põe-se á votos a emenda do Sr. Raphael de 

Carvalho, que eleva a força do artigo primeit·o 
em circumstancias extraordinarias a 6,000 
homens, e n!lo é approvada ; são lambem re
geitadas ambas as emendas do Sr. Torres ; 
tambem se reprova a do Sr. Calmon ; é 
sómente approvada a emenda do Sr. Vas
concellris na parte que comprehende na dis
posiçao do art. 10 os guardas-marinha, fi. 
cando regeitada a outra parte que comprehende 
os aspirantes na disposição deste artigo ; fi. 
nalmente é approvado o additamento á emenda 
do Sr. Vasconcellos, que declara ter lugar 
desde já a disposiça.o do art. 10. 

Dá-se por concluida a discussllo do projeclo, 
que é adoptado. 

Continua a discussão da resoluçllo que ficára 
adiada com a chegada do Sr. ministro da ma
r1nha : e depois de fallarem os Srs. Maciel 
Monteiro e Vianna a favor da resoluçao, fica 
ainda adiada. · 

O SR. PRESIDENTE dá para ordem do dia a con· 
t~nuação da discussão adiada, as materias jâ de
signadas ; e ás l 1 horas a pdmeira disoussllO do 
projecto n. 22 sob proposta do governo, e 
levanta a sessão pelas duas horas da {arde •. 

Sessão elll ~O de Junho 
PRESIDENCIA DO SR, ARAUJO LIMA 

Su:m>1ARIO. - Expediente. - Ordem do dia. -
Suspensão das forinalidadll8 que garanteni a. 
liberdade indfoidi,al na provinoia do Rio 
Grande do Sul. · 
Feita a chamada ás dez horas, e aberta 

logo depGis a sessão, é lida, e approvada a acta 
da antecedente. · 

Comparecem 90 Srs. deputados, faltando com 
causa participada os Srs. Vital, Castro e Silva, 
Mello, Fer1·eira França, Rodrigues Barbosa, 
Hollanda Cavaloanti, Lessa, Azevedo e Brito, 
Tobias e Lima e Silva ; e sem participar o Sr. 
Fontes. 

EXPEDIENTE 

O Sn. SECRETARIO BELIZARIO lê um officio 
do ministro da fazenda, participando que Q 
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thesoureil'o nomeado para a thesouraria da pro
vincia do Ceará acaba dêp(:ldir escusa de aceitar 
o dito emprego.-A' secretaria para se lhe dar 
o destino que leve o officio de 8 do corrente, a 
qne este SIJ refere. 

Remetlem-se á commiss1ío de pensões e or
denados os requerimentos do desembargador 
Caetano Ferraz Pinto, e do tenente coronel re

. formado Felix de Seixàs Soulo Maior ; e á de 
petições o requerimento de Jo:i.o Morezzi. 

Manda-se imprimir a resolução approvando 
a tença de 120$000 annuaes, concedida ao 
capitao de mar e guerra reformado José .Toaquim 
da Silva, para se verificar em suas filhas repar
tidamente, por ter sido approvado ha dias um 
parecer da commiss1l0 de [lensões e ordenados 
sobre este objecto. 

Entra em discussão a·redacçilo da resolução 
que manda entregar aos empregados do tribunal 
da junta do commercio os emolumentos de ar
queação de embarcações, e de matricula de 
equipagem, depositados na mesa de diversas 
rendas desta côrte. 

O SR. -VJANNA. manda á mesa a seguinte 
emenda, que é apoiada : 

cc Em lugar das pó.lavras-do corrente mez
diga-se-até o fim do mez de Junho de 1836.
Salva a.redacção.- Vianna. " 

Finda a discusso.o é approvada a redacção da 
resolução com a emenda. 

Vai a imprimir o artigo additivo· offerecido 
pela commissão ae instrucçno publica, para ser 
apoiado, e entrar em discussã.o com algumas 
resoluções sobre identico.objeélo ao do estudante 
Francisco Manoel da Silva Tavares Junior, de 
que trata o dito artigo additivo. 

E' o segllinte artigo additivo : 
« Fica da mesma fórma aulorisado para ad· 

mittir á m3tricula e exame das materfas do lº 
anno a Francisco Manoel da Silva Tavares 
Junior, levando-lhe em conta o tempo, que tem 
frequentado as aulas como ouvinte. · 

" Paço da camara, 19 de Agosto de 1836. -
J. P. de Garvalho.-A. M. de l}fonra. » 

ORDEM DO DIA 

Continua a discussão adiada sobt·c a reso
luçilo que revoga os arts. 3• e 4º da lei pro
vincial da assembléa do Ceará de 17 de Maio 
de 1835, e emenda apoiada. 

O Sr. Vianna. deseja que os membros da 
commissão das assembléas provinciaes ex
pliquem a razão que ti verão para nil.o supprimir 
o art. 5º da lei provincial, que ainda lhe parece 
mais oneroso, que os outros ; e demonstra, que 
o genE>ro de qtie elle trata paga dezeseis por 
cento, isto é, mais qoatro por cento sobre o que 
lhe é imposto ; que portanto sobre isto deseja 
~er informado. 

O Sr. Ferreira. da, Veiga declara que, se
gundo a constituiç!l.o reformada, devem ser re
vogados os actos legislativos das assembléas 
provinciaes, que offendem a mesma con
stituição, e as imposições gel'aes ; e que actos 
haver1í0 que nãa offendM a constituiçrio, mas 
que podem offender as imposições geraes, que 
portanto não se póde nem se deve tomar uma 
decisão o. este respeito, sem que tenha mais 
amplas idéas, Q que depende de termos mais 
conhecimentos sobre os productos de irnposiçilo; 
e por isso propõe que esta resolução seja en
vfada á commi,são do orçamento, porque está 
persuadido que esta resolução da assembléa nilo 
é daquellas que ferem a constituição, mas que· 
pódc prejudicar as rnndas gemes ; que as as
sembléas provinciaes podem legalisar sobre di
reito de exportação naquella parte em que J.hes 
é permittido ; nu,s emquauto a impostos de im
portação, a constituição é muito expressa, e 
prohibe ás assembléas provi nciaes o legislarem 
a semelhante respeito. 

O illuslre orador mostra que a- camara deve 
ser circumspecta na deliberaçilo destas ma, 
terias, e conclue dizendo, que lhe parece que a 
commissão que está mais habiliiada sobre este 
negocio, é a comrnissao de orçamento, e por 
consequencia propõe o adiamento para que o 
projecto seja remetti do á referida com missão 
de orçamento para dar o seu parecer. 

O adiamento proposto é apoiado, e entra em 
discussao. 

O Sr. Vianna pronuncia-se contra o adia
!Jlento, e é de opinião, que as assembléas pro•, 
vinciaes nil.o podem legislar de maneira al
guma sobre impostos de irnportaçao, e sim o 
podem fazer sobre impostos de exportação, com
tanto que nil.o sejao contrarias ás imposições 
geraes ; porém ainda que as assembléas pro

. vinciaes podem legislar sobre estes impostos, 
entende elle deputado que a assembléa do Ceará 
nos lres artigos da lei em questao offcnden os 
impostos geraes. 

Conclue votando contra o adiamento. 
O Sr. Somm Martins pronuncia-se igualmente 

contra o adiamento, . sustenta a resolução da 
eommissll.o, e dá as razões que a mesma com
missão teve para apresentai' esta resoluçilO. 

O Sr. Oalmon é de parecer que se deve sus
tentar o artigo do acto addicional, que !l'ata: 
desta materia, e entende que se deve fixar uma 
reg1·a a tal respeito, po1én1 4ue a com missão do 
orçamento não está habilitada para dar o seti 
parecer sobre o negocio, o qual deve ir antes á 
commissão de constituição, ou a outras com· 
missões. 

O Sr. Maciel Monteiro diz que se trata · de 
saber se o acto da assembléa provincial do 
Cearâ offende a constituição, se acaso offende 
a imposiça.o geral do estado1 e que para isto se 
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saber, lhe parece, que n!lo é preciso ir o pro-

·. jecto á commissão· do orçamento, porque · os 
mesmos conheciinenlos pó<le ter sobre a ma
teria qualquer deputado desla camara, que os 
membros da commissão ; que parn se reco
nhecer qt1e a lei da assembléa provincial of
fende as rendas geraes, basb ver que ella 
augmentou ó direito de exportaçi'.\o, e por conse
quencia diminuio o rendimento dessa imposiçrt0 
geral. 

Depois de discorrer sobre a lei da :;.s
sembléa provincial, e mostl'Ur que ella offende 
a mesma lei de 31 de. Outubro de 1835, vol,\ 
contra o adiamento. 

Fica adiada a discussão. 
Annunciando-se achar-se na ante-sala o Sr. 

ministro da justiça, é introduzido com as for- · 
malidades do estylo. toma assento á esquerda do 
Sr. 4ª secretario, e em sua presença tem lugnr 
a primeira discussão do projecto n. 22, sob p!'O
posta do governo, que suspenr!e por espaço de 
um imno, na provincia do Rio Grande do Sul, 
algumas das formalid,1des que garantem a li
berdade individual. 

O Sr. Henriques de Re!Zende pergunta ao Sr. 
ministro, se ao governo têm chegado as ultimas 
noticias sobre o eslado do Rio Grande elo Snl. 
Tratando-se "de uma medida excepcional para 
aquella provincia, jul6a dever a camara in
teirar-se das ultimas noticias, que dizem haver 
dalli, para melhor saber deliberar. 

O Sr . .A.guilar :Fan-toja (mfoistro da Justiça) : 
-Ao governo não têm chegado ultimamente 
nóticias sobre o eslndo do Rio Grande ; apenas 
tem aquellas que lollos já sabem·; as q1Te o Sr. 
deputado allude ainda não chegári'.\o ol'fi
cialmente. 

O Sr. Cornelio diz que, tratando-se de uma 
lei exrepcional, cumpl'e-llie ft1zer algumas ob· 
.servações. Antes de fallar, porém, deseja saber 
do Sr. minish-o; primo, qual o estado do Rio 
Grande do Sul pelas ultimas noticias que de lá 
têm vintlo P Secundo, em 11ue crime capitula o 

, governo esse movimento do Rio Grande, se em 
· sedição ou rebellii'.\O ? Terei o, qual o resullado 
'que tem havido em consequencia da suspensão 
de garantias para o Pará, concedida o anno 
passatlo? 

O Sr. Aguilar Pantoja (ministro ~a justiça) 
distingue o estado da p1'ovincia pelo lado moral 
e pelo militar. Considerado pelo lado mililar, 
lembra a parte da província que está occupada 
pelas forças da legalidade, e a que está occupada 
pela dos rebeldes ; quanto ás nossas forças alli, 
diz que já tem sido presente á camara; e a 
respeito das dos rebeldes, ntío se póde bem 
avaliar, porque ellas divngll.o por differenles 
parte._s, sendo difficultoso certificar-se das forças 
rebeldes, estando cortadas as communicações. 

C?nsiderando o estado da provincia pelo lado 

moral, as forças da legalidade -nll.o se achilo 
desanimadas; e tem-se expedido ordens para o 
fornecimento dos objeclos indi;;pensaveis para 
aquellv. guerra. 

A' segunda interpellaçilo responde que, 
posto µet·tencer mais ao podet· judiciario, 

quando offereça occasiao de julgar, elo 
que ao governo, comtudo o governo enoorou o 
movimento do Rio Grnnde ao principio como 
uma sediçãO, pois que era um gmpo de gente 
arLOada para privar ao presidente da provinda 
da sua autoridade, para impedir-lhe o exercicio 
de suas funcções, e mesmo o tomar posse 
dellas ; mas que a revolução tem tomado um 
caracter mais serio, pois que sabe-se qne o seu 
firn tem sído outro, o que já se tem ventilado na 
camara ; qLie a idéa- ·capital dos rebeldes é se· 
par3r a província do impet·io : eis o crime que 
o governo considera existir, e pelo que pede 
esta medida para acautelar os males que possi!.o 
progredi~ • 

Finalmente, em soluçilo á terceira per· 
gunta, diz que nM sabe qual o effeilo qne 
produzia no Pará a suspensão de garantias ; 
que depois que ella foi não vieràÕ ainda no
ticias do Pará ; ainda o presidente não com
m unicou quaes as medidas adaptadas, qual o 
resultado ; os bens ou malos, as convenienc;as 
ou inconveniencias que poderáõ haver da 
suspensão de garantias. 
. O Sr. Coi'nelio. pensa que, ainda qne em al

guns casos. se possa julgar conveniente a lei <la 
suspensão de garantias, comtudo persuade-se 
que esta lei nM póde ainda ser proposta. Pede 
q11e se altenda ao pamgrnpho da constituição 
que derêt7n1'na os casos em que· sc·podem sus
pender algumas das formalidades que garantem 
a liberdade individual, e julga por esse artigo que 
o poder legislativo tem de capitular o crime, 
e por isso a camara deve ter conhecimento po
sitivo do caso ern que se acha a provincia do 
Rio Graude, se no de invasão de inimigos ex
ternos; ou se se tem commettido o crime de 
rebellii'.\o para nellu fazer cessar as regms ordi
narins do julgamento. 

Demais, sem a camara saber do re
sultado de uma semelhante lei pa_['a o Pará, 
na.o póde sem granrle escrupulo determin~r o 
mesmo para o B.io Grande ; porque sabe-se que 
quando se suspendem certas formalidades, não 
se ,suspendem só para os criminosos, é para 
toda a província, e é quando se exerce arbitra-
1·iedades debaixo da capa da lei ; e por isso é 
mister o maior escruplllo em ·fazer uma lei 
e xcepcional. 

Nota que os dous artigos deste projecto, 
como os dous paragraphos, s!l.O o mesmo que se 
determinou para o Pará ; e parece-lhe que da 
mesma fórma esta lei exorbita daquelles casos 
em que é permittido sqspender as garantias, 
porque a constituiçao nil.o falla em que se s1,1s. 

. ' '. 
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pendão as garantias nos casos de resistencia, 
conspiração, hotnicidio, etc,, como diz o§ 1° da 
proposta. Parece-lhe que se o governo tivesse 
empregado· ·oUtl'as medidas, talvez tivesse já 
conseguido sujeitar a provir1cia do Rio Grande; 
e mais lhe parece que na.o é com . uma folha 
de papel que se ha de ir sujeitar aquella pl'o· 
vincia. 

Não sabe o que . faria essa lei que se 
deu o anno passado para o Pará ; que foi con
c·edida, em sua . opiniao, com pouco conhe
cimento de causa ; não sabe que providencias 
adequadas se '!:lerão para acabar com aquella 
guerra. Persuade-se que as desordens do Pará 
nll.o têm o caracter tão serio como as do Rio 
Grande ; no Pará talvez nl!.o fosse necessario 
mais que forças, guardadas as leis existentes ; 
para o Rio Grande, parece-lhe uao ser mui po· 
litico discutir-se uma lei desta ordem, sem 
haver todos os conhecimentos rrecessarios para 
que a lei tenha seu fim, mas nunca lei que 
tenha de passar além daquelles limites que a 
coustituiçao tem prescripto. 

Por ora limita-se a votar contra o projecto em 
1 • discussão. . 

O Sr. Limpo de Abreu ( ministro dos es
trangei1·oa ) responde ao illustre deputado 
que a constituiçllo nlio diz que se sus
pendão as garantias para sómente se pro
cessarem os cl'iminosos de rebellillo ou os que 
houverem no caso de invasão de inimigos, mas 
determina que nos dous casos de rebellião ou 
invasãO de inimigos se suspenda.o as garantias. 

Observa que ha crimes que aiuda que nao 
sejão de rebelliao, podem concorrer para . ella, 
por exemplo, o crime de insurreição. Os re
beldes podem. e talvez tenhão lançado mllo 
deste meio para conseguir seus fins, os crimes 
de conspiraçM, de homicidio para aterrar os 
defensores da legalidade, etc., sao meios que 
podem servir, e têm servido para os rebeldes 
levar ao que pretendem ; julga pois muito con
forme aos principias da constituição qualquer 

. das disposições do § 1° da proposta para que 
dadas as hypolheses que a constituiçao trata, se 
suspendão algumas das formalidades que ga
rantem a liberdade individual. 

Não desconhece que a medida é excepcional, 
mas se acaso o govemo tem entendido que no 
Rio Grande existe uma rebellillv, era do seu 
dever, em observancia da consti!µiçllo, propôr 
esta medida excepcional. Observador da con• 
stituição do imperio, re.;peitando todas as suas 
disposições, elle orador se julga dispensado de 
entrar miuda e detalhada.mente nas vantagens 
que podem resullar á força das autoridades, á 
energia das leis, de uma medida desta natureea ; 
basta éoilvencer-se que existe rebellillo para 

· propôr esta medida na conformidade da con
stituiçllo, nem irá contestar que no Rio Grande 
haja reb~lliã.O, 

tOJltO 1 

O codigo do processo· define o que é este 
crime, antes delle outras leis o definillo de um· 
modo diverso ; mas ou seja considerado o estado 
do Rio Grande segundo o codigo, ou segundo a 
legislaç!io antiga, existe uma rebe!lil!.o naquella 
provincia : o codigo definio rebellião quando 
·uma ou mais povoações que contenha.o mais 
de vinte mil pessoas se reunllo para praticar 
certos e determinàdos crimes, entre os quaes é 
um otfender a integridade do imperio e outro 
privar ao imperador de alguma de suas attri· 
buições. Não entra em duvida que a província . 
do Rio Grande tenha mais de vinte mil pessoas ; 

•tambem sabe-se que um .dos fins dos rebeldes 
era a separação da província, projecto que. ha 
muito tempo tinhão, e que achárão ser op
porluna occasião de pôr em pratica no dia 20 
de Setembro ; nao se póde tambem duvidar 
que esses rebeldes têm querido privar a corôa 
em menoridade de uma de suas attribuições, 
qual a de nomear presidentes de provincia ; á 
vista pois destas e outras circmnstancias é evi
dente o crime de rebelliao mui bem classificado. 

Não.lhe parece ser argumento que deva me
recer toda a attenção o não se saber qual é o 
resultado da suspensa.o de. garantias para o 
Pará. Observa que no Pará, como no Rio 
Grande, a necessidaêle tem forçado as primeiras 
autoridades a pratica1·em actos que não podem 
rigorosamente defender com a constituiçll~ e 
com as leis, e esta necessidade não póde deixar 
de ser muito deploravel para aquelles que 
devem fu!ldar todos os seus actos na legalidade; 
pela qual combatem, que é a unica que lhes 
póde dar força ; mas actos que são justi- • 
ficaveis pelas circumstanctas que obrigav11.o 
a pralical-os, podem servir de pretexto 
áquelles que não respeita.o as leis e que 
pretendem destruir a constituição e todos 
os principios do nosso governo, dizendo que a 
mesma cousª' faz:em os delegados deste governo 
que devem sustentar os princípios da lega· 
!idade. 

· Lembra que o presidente do Rio Grande 
tem re1nettido presos para o.. côrte indivíduos 
compromettidos no movimento de 20 de Se~ _-. 
tembro e nos que se seguirão ; persundido .elle 
orador que essa medida tomada pelo presidente 
era legal, sujeitando nesta parte a sua opiniao á 
opiniao de um ll'ibm1al respeitavel e escla1•ecido, 
como a relação do Rio de Janeiro, qne tem ne· 
gado ordem de ltabea3-co12n'1J a esses presos. 
Apparece porém um facto extraÓrdioarío, qual 
o do juiz municipal entender que nos mesmos 
casos e ás mesmas pessoas devia conceder. a 
ordem de habeas-corpus. Não se submette elle, 
orador, a este juízo por fazer grande ditferença 
entre uma corporação como a relação do Rio 
de Juneiro e um juiz rannicipal, apenas sahido 
dos bancos de S, Paulo ; entre uma corporaçll.o 
que já tem servido de abrigo e asylo á liberdade 
espavorida, e um juiz municipal que ainda não 

26 
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· deu bastantes provas para elle, orador, nem 
.de sua inuilligencia nem da fortaleza. do seu 
caracter. No emtanto, esta especie de . co.ntlicto 
dejurisdicção é mais um motivo que devia 
mover ao governo a obstar quaesquer pretextos 
que as autoridades judiciaes possa.o ler para 
considerar essas.medidas como illegaes em um 
caso, e em outros como legaes. · 

Não julga ser necessario esperar pelos effeitos 
que produzia a suspensão de garantias no Pará ; 
e como fôra elle, orador, o exeputor desta lei, 
d,eseja que todos os documentos concernentes á 

·sua execução sejll.o pedidos e examinados pela 
camara; persuadido que deu todas as provi-
denciãs que lhe occorrêrão para que a justiça 
fosse satisfeita e a humanidade niio padecesse. 

Está con.vencido de que é a posição mais 
arriscada em que um ministro possa ser col
]ocado. Nao nega que podem haver abusos, mas 
a eii.eéução desta lei é, permitta-se-lhe a ex
pressão,faeiiltativa ; póde o executor recorrer 
a ella, ou deixar de recorrel'. Uma das pro
videncias mais efficazes que poderá per si 
só conservar a paz dos povos com o respeiló 

· que é riecessario conservará constiluíçao e ás 
leis, é a escolha de bons empregados,. é a es
colha de um presidente que não seja capaz de 
çonslituir-se instrumento de paixoes ·e ·vin
ganças ; é uma vigilancia constante que o go
verno deve ler sobre os presiden_tes para .que,. 
no caso de que elles exorbitem, os faça retirar 
e punir como lhe cumpre. O receio pois dos 
abusos que podem acontecer na execuçllo desta 
medida n!lo póde obstar que o corpo legislativo 
árme com ella ao governo se a considera in
dispensavel ; o goverm> é mteressado em n1lo 
desacreditar a um dos fundamentos mais so
lidos de um bom governo, que é a Ôbservancia 
da constituiçllo e das leis ; e se preferira esta 
convicção em que deve estar á salisfaç!lo de 
paixões ignobeis e de vinganças reprovaveis, 
elle se desarmará inteiramente.;. collocar·se-ha 
a par dos rebeldes, dos conspiradores, dos sedi

·Ciosos. O governo legal, por amor de sua pro
pria conservaç!lo, é obrigado a executar a lei 

· com toda a circumspecçao e discernimento ; e 
se acaso não executar bem, n!lo é elle res-

. ponsavel tambem. perante o corpo legislativo? 
Nao deverá elle rtar urna conta miuda e cir
cumstanciada. de todos os actos que se houverem 
de .praticar durante a suspensão temporaria de 
algumas leis ? O governo demai$ é interessado, 
pela conservaçllo de sua honra, de seu bom 
nome; a que <furante a suspensão das leis nllo 
se pratiquem'actos senilo os que forem abso- · 
lutamente indispensaveis para se conseguir o 
restabelecimento da ordem e tranqnillidade pu· 
blica, no caso de rebellião de que se traia , é por 
isso que elle, orador, teve todo o cuidado nas iu
strucções que deu ao presidente do Pará. 
· · Entendendo quando se encarregou do mi
tiis\t>rio, que as condições a que se devia sujeitar ' . . 

erãÔ em todos os casos a moderação e a recon • 
·ciJiaç!lo, não receberia com outras condiçlles o 
minislerio, qualquer que fosse a maioria, 
qualquer que fosse a persuasão em que 
pudesse estar a respeito do governo poder 
ou nao poder existir sem maioria. 

Assevera que nunca receberia condições se
melhantes áquellas a que, disse um deputado, 
se sujeitára um dos mip.isterios trarisactos ; 
que este recebêra por condiçllo a obrigação de · 
per,ieguir. O orador duvida muito que houvesse 
um ministerio que, para governar;se sujeitasse 
a esta condiç!lO, ou uma maioria que fosse 
capaz de impôr esta condiçno ao governo ; e 
não póde, no silencio que guardão tantos il
lustres deputados, deixar de revindicar o cre
dito desse ministerio, o credito dessa maioria a 
que pertenceu. Nega que esta maioria tivesse 
imposto semelhante condiç!l.o : impôz talvez 
ao governo a obrigação de evitar que uma em-

. preza se levasse a elieito, a fatal ·empreza da 
restauraçao de D. Pedro I. Não serião sem du
vida na opinião dessa maioria os meios de per
seguição, serião os meios legaes de punição ·e 
outros mais que poderi!lo óccor~er. 
. Está intimamente convencido que o interesse 
do ministerio é, não dirá ji para se conservar 
nas pastas, mas para nao perder inteiramente o 
conceito publico, que deve estar acima de todas 
as considerações, nno executar a lei para servir 
de instrumento de vingança e paixões parti
culares, mas unicamente para conseguir um dos 
grandes fins de sua missão, qual é o restabe
lecimento da ordem e a tranquillidade publica. 

Vota para que a proposta passe á segunda· 
àiscussll.o. 

O Sr, Va.soonoellos está resolvido ·a .votar 
contra a proposta. Tendo a fortuna de fallar 
perante um ministro da justiça, cujos conheci

-mentos abalisados são tao reconhecidos, deseja 
ter algumas informações. Talvez seja nesta ma
teria um dos deputados mais rninisteriaes 
que se assentão na camnra. 

Obsena que não se podem suspender ga
rantias senil.o quando o paiz está certo da ex
istencia do mal ; em segundo lugar quando se 
está persuadido que as medidas que se vão em
pregar são as· unicas que podem produzir o que 
se deseja. . 

Pelo que tem ouvido não estilo aatisfeitos seus 
desejos, posto que muito folgasse de ouvir ao 
nobre ministro dos estrangeiros; porém este 
senhor não o eonvencêra de que o mal que hoje 
pesa sobr~ ·o Rio Grande não podia ser de outra 
maneira . removido !ll)nllo por esta medida ; 
cumpre portanto que o governo justifique perante 
a naçao esta medida que pede ao corpo legisla
tivo, entendendo elle deputado que a lei· n!\o deve 
passar á segunda discussão sem esta justificação ; 
e mesmo para que o Brazil. conheça a capaci
dade dos nossos ministros, é que rog~ ao Sr, m\-
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mislro da jústiça que h~ja de mostrar, pelas 
informa~ões que tem do Rio Grande, que sua 
convicção,. a convicção geral, é que s6 por me
didas taes é que se pilde restabelecer a ordem 
e ~ lranquillidade do Rio Gran-de do Sul. 

Demais para uma tal questão não póde elle de
putado deixar de invocar a opinião do Sr. Pa
ranhos. Esta lei é:uma lei de confiança, e de con
fiança a mais lata ; deixa á a rbitrio e á disposição 
do governo, a liberdade e segurança individual ; 
está certo que todos os membros da caniara 
que confião na administração devem dar seu 
voto de confiança ; mas deseja que e nobre de
putado o Sr. Paranhos communique a sua pro
funda convicção, que diga se não receia, pelo 
que obseryou no Rio Grande, que as disposições 
desta lei vão ser empregadas contra homens 
leaes, contra os que têm até o presente defen
dido a causa da legalidade ; se não póde esta 
medida ser empregada contra Bento Manoel e 
Silva· Tavares e outros semelhantes_. 

Lembra-se elle, orador, de ouvir ao Sr. Pa· 
ranbos dizer que a-tropa de primeira linha de
fendera a causa da legalidadP. sempre, e só se 
rendeu no ultimo extremo, e no emtanlo o mi
nistro da guerra dissolveu esses corpos ; nao 
receia pois o Sr. Paranhos que esta lei vá ser 
muito fatal á causa da legalidade ? 

O ill.ustre orador interrompe o seu disc11rso 
para oµvir as informações que pede ; e talvez 
offereça algumas emendas se passar a lei, contra 
que vota, á segunda discussão. Talvez se pense 
que a flexibilidade de seus princípios o obrigue 
a emendai-a, mns entende que não deve ficar 
com remorsos de nao ter adoçacro·esta mêdida 
que póde ser fatalissimã nas mãos de um go
verno que nao está parlamenlarmente orga
nisado. 

O Sr. Awila.'t' Pa.ntoja (ministro da.justi9a) 
duvida poder- satisfazer ao Sr. deputado como~ 
deseja, porque ditlicultosa cousa é satisfazer 
um nobre deputado cujos conhecimentos tran
scendentes fazem época em toda a parte, cujos 
conhecimentos são considerados como uma po
testade politica ; mas, conforme as suas Corças, 
conforme o estado dos negocios, dirá o que 
souber. 

O crime commellido no Rio Grande do Sul, 
que ao principio se encarou como uma sedição, 
desenvolveu-se grandemente, e caraclerisou-se 
como rebellill.o ; e be1n que dissera que mais 
competia ao poder judiciario classificar o crime, 
disse que o corpo legislativo tinha de empregar 
medidas para reprimir o mal, e por isso· julga 
nao poch!r ser tolhido de classificai-o para de 
conformidade com este juizo primordial tomar 
as iµedidas que jul~ar convenientes. 

Que o mal do Rio Grande é muito considera
vel, ninguem o ignora : os conspiradores, os re
beldes, forll.o levados pela idéa da separaçao da 
provincia,projecto que não data de agora,mas que 

tém·raizes mais longe, J!!.as os rebeldes achárão 
favoravel ensejo em 20 de Setembro para expellir 
o presidente de então ; era um pretexto gros
seiro, porque elles . sabião que o presidente 
estava demittido, mas se tal era o fim, o mal 
tinha cessado, e devião receber o novo presi
dente com toda a confiança- e salisfaçao, porque 
não era homem que receiassem e cujos princí
pios fossem desconhecidos ; mas julgarão levar 
mais ávante a revoluçao; impugnárao a posse 
do novo presid11mte, querill.o que o presidente 
transigisse com elles, e ao mesmo tempo que o 
convidavao a tomar posse em Porto Alegre; 
representa vil.o contra elle, armavll.o o districto de 
Mostardas e Estreito para forçar o presidente a 
subscrever as ordens do dictador que se tinha 
arrogado-o poder de tudo dil'igir. Dahi seguia-se 
fQrmarem os rebeldes tropas, invadirem os 
cofres publicos, resistirem com as armas na 
mão, e ainda estarem em perpetua resistencia 

· com as tropas legaes. .E' necessario pois acudir 
cem os meios necessarios a obviar semelhante 
mal, e o governo nll.o cumpriria com a missllo de 
que se acha encarregado se olhasse indifl'erenle. 
para lodos esses males : existindo a rebellião, 
resta ao governo empregar os meios neces
sarios e que julgar adequados para acabar com 
ella. 

O Sr. ministro observa que não fôra. elle o 
autor da proposta ; sahintlo da vida privada, 
achou-se repentinamenle no turbilhão dos ne
gocios publicos; mas julga que a utilidade da 
proposia é evidente, que é necessaria : que para 
se conhecêr esta necessidade nll.o era preciso 
que se fosse um jurisconsulto abalisado e pro
fundo político. 

Quanto á segunda pergunta do Sr. Vascon
cellos, se acaso é só este o meio eflicaz que o 
governo julga conveniente para conseguir o fün 
a que se propõe, dirá que não ; outros sao os· 
meios que o governo procurará ler ao seu ai• 
cance ; as forças de mar e terra, ais-aqui meios 
que com este que propõe o governo pelo mi
nisterio da justiça, devem levar a effeito a sal
vação da provincia do Rio Grande. 

O Sr. Va.sconcallos nlío·ignora os males do 
Rio Granel~; e portanto nll.o era preciso que o 
nobre ministro gastasse a sua eloquencia em 
expôr a historia dos rebeldes do Rio Grande. 

Observa que o que pedira ao nobre ministro 
fôra cousa mui diversa, porque pedira que de
clarasse se o mal que afflige ao Rio Grande nao 
podia ser removido se não se adoptasse esta 
proposta ; se as disposições desta lei erão ou· 
não efficazes, porque a nao serem não se póde 
approvar a lei ; o nobre ministro nll.o disse que 
a medida 1io projecto vai produzir taes e taes. 
effeitos, vai mallograr os planos dos rebeldes, 
etc. ; deseja saber, elle deputado, se é esta 
medida efficaz, o que se póde satisfazer_ sem 
que se abuse •:la insufficieucia. do deputado in· 
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. terpellante, e n!!o era preciso que o nobre.mi

nistro chegasse a este extremo. 

· O Sr. Paranhos limita-se a dar alguma res
posta ao que exigio o Sr. Vasconcel!os. 

Observa que já em outra occasi!!.o expuzera o 
que tinha obs1:rvado a respeito dos negocios de 
~- Pedro do Rro Grande! e o Sr. ministro da jus
tiça acaba de expôr, mais ou menos aquillo que 
já elle deputado, dissera em outra ~essil.O. · 

Dirá ~o Sr. deputado Vasconcellos que nno está 
persuadido que as medidas do projecto sejão por 
si só efficazes para acabar com a rebelliao ; é ne
cessario empregar a força, mas é necessario que 
esta força seja coadjuvada com algnns outros 
meios ; sabe-se que muitos homens do partido 
da legalidade arrepião-se com al"tms factos 
praticados por homens que estao ã"testa da le
galidade, por conhecerem que n!l.o silo bflseados 
nas leis existentes ; é ás vezes preciso prender 
homens em lugares taes, em circumstancias 
taes qne se não póde formar o process~ 
com as formalidades qué a lei marca; já 
se most!'ou que o juiz municipal concedia 
ordens de liabeas-co1'pus. Não receia que com 
esta lei se vá perseguir aos homens da legali
dade, ao coronel Bento Manoel, a Silva Tavares, 
etc. 

. -Obs~r!a que o que dissera, em resposta ao 
Sr. m1mstro dos .estrangeiros, fôra que os 
nossos corpos de primeira linha tinhão se en- · 
volvido nas sedições do Para e Rio Grande 
attribuindo isto ao máo methodo do recruta'. 
merilo ; elle, deputado, então dissera, que não 
lhe parecia que fosse mui!o exacto, quanto ao 
Rio Grande, porque os esqueletos dos corpos 
alli tinhao muito poucos soldados então ; o se
gundo corpo existia em Bagé, foi chamado pelo 
commandante das armas, e apresentou-se mas já 

-em tempo que não podia fazer cousa alguma · 
em consequencia de nao ter o commandant~ 
das armas tomado as providencias e medidas 
convenientes,, nao tiver!l.o remedio scnno su
jeitar-se ás circumstancias. 

O mesmo se poderia dizer de um corpo de 
cnçadores que tinha seguido o principio da 
rebellião, em consequencia do seu com mandante 
ser o major João Manoel de Lima ; e entno elle 
deputado, fizera um rf:querimento, o qual parece 
que não teve solução; que, segundo as idéas 
que tinha colhido na província do Rio Grande 
relativamente aos officiaes, soube que existi!l~ 
no partido da legalidade ; mas vendo nos jor
naes desta côrte um decreto, pelo qual se 
mandava dissolver os corpos da provincia de 
S. Pedro, dando-se por causal que a mór parte 
da officialidade tinha partilhado as idéas da 
sediçao, pedira informações para se desenganar, 
se elle, deputado, fôra o illudido ou se o go
verno. 

o·sr. Limpo d.e Abreu (ministro dos estrnn
geiros) julga c1ue o nobre deputado que inter.-

pellára o Sr. Paranhos deve estar satisfeito.; e 
por isso espera que n~o desconfie de que ~ste 
voto de co.nfiança que se pretende dar ao go- · 
vemo, ou antes ·esta medida de necessidade 
p_ublica, possa ser executada sem inconveniente 
algum pelo ministerio. · 

Quanto á pergunta feita pelo Sr, Vasconcellos 
se acaso o governo j11lga que esta medida seja 
sufficiente e efficaz para o fim· a que se propôz, 
fará elle, orador, uma distincção a este res· 
peito ; se -acaso o nobre deputado allude a uma 
medida excepcional, declara que, quando a 
propôz, entendeu que nella se continhão as 
unicas medidas efficazes que .nos termos da 
constituiçãó o gover_no podia propôr : se elle 
allude a outras medidas que devem acompanhar 
a esta, e que não sM medidas excepcionaes, 
dir-lhe-ha que não: uma suspenslla de garun
tias por si só n!lo é basbnte para subjugar 
qualquer motim, muito principalmente uma re· 
bellião ; é mister que esta medida seja acampa· 
nhada de forças e de outras medidas geraes, etc. 

Observa ao nobre deputado que o governo 
nao podia p1opôr mais do que aquillo que a 
constit~ição autorisa : entendeu que havendo 
todo o rnteresse em propôr uma medida, a qual 
fosse dar mais vigor ás leis, era · preferível 
propôr esta medida especial, podendo em outra 
occasião prop6r uma medida geral sobre o jnl
gamento dos cornprehendidos m1 rebellião, etc, 

Acredita pois que por ora é a unica medida 
que o governo podia propôr, e que ella é efficaz 
debaixo deste ponto de vista, para se conseguir o 
fim qL1e se leve em vista do restabelecimento do. 
ordem publica. 

O illustre orador passa a mostrar que 
a lei contém medidas puramente de pre• 
vcnção: ~nalysa as disposições de alguns dos 
seus artigos. Mostra que o primeiro artigo é 
cfficaz para o fim de se desviarem do theatro 
da rebelliao os homens que se julgarem peri
gosos. Lembra que o presidente da província 
tem mandado para a côrle muitas pessoas que 
suspéitas influem nesses. movimentos revolu, 
cionarios, meio de que lançou mão para salvar 
a província, e por isso é justificavel: mas que 
os tribunaes ficando todavia autorisados a clas
sificar um tal· acto como quizerem, têm man
dado soltar esses homens, havendo entre elles 
alguns que lêm pelo menos pretendido voltar á 
província e auxiliar a rebellião. _ . 

Passa a demonstrar a efficacia e utilidade do 
oulro artigo sobre buscas, e o que trata da 
guarda nacional, etc. 

O Sr. Càrneiro Leão declara desejar saber 
se o Sr. ministro da justiça se julga engajado 
pela promessa feita aos rebeldes do Rio Grande 
em urna proclamaç!l.o, de solicitar desta camara 
a approvação da amnistia concedida aos re
beldes? Se não julga que nesta proposta teria 
lugar essa approvação da amnistia? Em que 
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fermos (no caso de pretendêi· a approv~ção da 
amnistia); se em geral ~ou especial? Deseja 
saber a maneira porque o Sr. ministro da jus
tiça encara este negocio. 

O SR. AGU1LAR PANTOJA(in-inistro dct}iistiça) 
declara não estar resolvi do a fazer essa pro
posta, nem declarar os termos em que queria 
que el\a fosse feita ; parece comtudo não ter 
absoluta referencia no negocio que trata da 
suspensão de garantias, interpellar ao ministro 
para dizer quaes são os projectos que elle deve 
apresentar ; qual é o sentido em. que toma 
uma amnistia offerecida pelo governo ; todavia 
se assim se julgar não terá dnvida de, com 
franqueza, dizer o qne entende sobre a ma
teria. 

O Sa. CARKEIRO LEÃO exige que o Sr. mi
nistre lhe diga se acaso o governo pretenderia 
ainda sustentar a promessa da· amnistia feita 
aos. revoltosos do Rio Grande do Sul ; que está 
pensando, como o Sr. ministro o devêra estar, 
que não compete ao governo dar semelhante 
amnistia: qlle portanto o silencio do governo 
até esta época, isto é, não .ter o governo até 
agora solicitado a approvação da amnistia, é 
uma prova de que, ou o governo retirou aquella 
promessa no todo, ou que talvez pretenda 
sustentar a concessão de sua propria auto
ridade, sem approvação do corpo legislativo. 

Se com effeito o governo retirou no todo a 
· amnistia para o Rio Grande, elle deputado tem 
alguma duvida em votar pela suspensão de ga
rantias, porque nào i:leseja tal medida, em 
conseqnencia de ella poder, recahir sobre 
aqueUes que têm sustentado a causa da lega
lidade; que pois deve fazer esta interpellaça.o 
ao Sr. ministro da justiça, porque encerra ma
teria que tem connex!lo cmn esta de que se trata. 

Continua, depois de fazer outras observações 
dizendo qne quer dal' uma pequena explic.açno 
ao Sr. ministro dos negocios estrangeiros ; 
quando ellc deputado disse que o ministerió de 
1833 recebeu condições para pcrscgnir o par
tido restaurador, nao quii dizer qne houvesse 
um contl'acto entre o ministel'io e n m11io1·in 
de então ; se isto pois se fez assi 111, era porque 
a maioria daquelle tempo estava convencida de 
que o partido da restauraç!l.o era forte e grande, 
e neces~ario era empregar medidas fortes e 
extra-legaes; que o ministerio cumpria a von
tade da maioria ; que alguns abusos appa
recerão nesse tempo, e nunca merecerão as 
censuras dessa maioria; que emfim não dirá. 
mais nada sobre a materia, por não querer 
entrar em polemica com o nobre ministro a que 
se referia. 

Conclue o ilius!re orador declarando que 
julgou do seu dever ter feito as inlerpe1laçlíes 
que fizera ao Sr. ministrn da justiça. 

O Sr .. Aguilar Pantoja. (ministro da,Justiça) 
responde, em quanto á interpellaçno quí;l se lhe fez 

ácerca da amnistia,que o governo prometteu uma 
amnistia a todos aquelles que se tinha.o envolvido 
nos negocios da sediç1lo d\l 20 de Setembro : 
que não entra pois na quest:10 do direi to que 
tinha o governo para conceder essa amnistia, 
nem na sua conveniencia, porque o lugar é im
proprio ; e só dirá que se o governo proinett~u 
solicitar essa approvação do corpo legislativo, 
está na firme resolução de o fazer : que alguns 
dos sc,iiciosos, em consequencia. dessa a.mnistia, 
vierM alistar-se nai fileiras da legalidade, e 
traição fôra da parte . do governo, se elle nll.o 
solicitasse do corpo legislativo a approvaçào de 
um acto que apeoveitou ·a homens que por . 
este meio repararll.o o seu erro, e o seu delicto ; 
que a sediçao tinha tomado outro caracter di
verso ; era já uma rebellião, e que para os re
belues o governo nada prometleu : que elles 
estão fóra dessa promessa. 

Conclue o Sr. ministt·o dizendo, que se per
suade ter satisfeito ao nobre deputado que o in
terpellou, declarando a opiniao que tem ácerca 
da amnistia. 

O Sr. Vasconcellcs obtém a palavra pela 
ordem, e declara que eslava resolvido a insistir 
pelas informações do nobre ministro da justiça, 
e até a pedir o t\diamento · desta materia, em
quanto lhe na.o fossem dados, se o nobre mi
nistro não tivesse !!eclarado que o governo ha 
\\e ssolicfür a approvaçllo da assemb1éa geral 
para o acto de amnistia, para que se julgou ha
bilil:tdo peb urgente necessidade; porém 
observ11 que o nobre minislro está, segundo a 
s~ declaraç!lo, em .contradicção com a pro
posta, porque lhe parece que e!la é uma retra
ctação da palavra do governo. 

O ·Sr, Aguilo,r Fantoja (miiiisfro daJustiça) 
responde que nno havia contradicç:i.o alguma no 
qne disse com o qne está escripto na proposta ; 
que dissem pois elle (ministro) que as intenções 
do governo erno solicitar a approvação da am
nistia, mos da amnistia concedida áquelles que 
se aµroveitnrll.o dessa promessa, porque para 
nquellcs que ainda hoje silo rebeldes, o ~overno 
deve só empregar Lodo o peso da lei. 

O Sr. Oornelio França responde ás observa· 
ções do Sr. ministro dos negocios estrangeiros, 
combatê a proposta e vota contra ella. 

O Sr, Martim Fra.noisoo pronuncia-se igual- • 
mente contra ·a proposta, e motiva o seu voto : 
e entre muitas reflexões que expende, diz que 
em tod9.s as fórmas de governo, onde ha leis. 
ex:cepcionaes, ellas têm sido os germens da 
ruína desses mesmos governos ; que a medida 
proposta poderia ser util antes de appaxecer a 
rebelliilo, mas depois que os rebeldes combateni 
os homem da lei, e os homens da lei a estes, 
a proposta de nada serve, e conclue declarnndo, 
que o verdadeiro remedio ao mal é · o empl'ego 
da força e a nomeaçilO de boas autoridades. 
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Dá-se por sufficientemente discutida a ma-
·teria. · 

O Sr. ministro da justiça. retira-se com a 
mesma formalidade com que e'?trou. 

E' approvada _a proposta em primeira dis
- cussao para passar á segunda, por 47 votos 

cóntra 36. 

Continua a discussll.O do adiamento da reso
lução, que · ficou adiada pela entrada do 
ministro. • 

O Sr. Olimaoo, depois de ter sustentado a 
sua opinião contra a resolução que revoga os 
artigos da lei provincial, couclue votando a favor 
do adiamento. 

O Sr. Ferreira da Veiga sustenta o adia
mento, e é de parecer que a assembléa provin-. 
cial não exorbitou das altribuições que lhe estão 
marcadas no acto addicional, quando legislou 
sobre o augmento do direito de exportação. 

Dada a hora, a discussll.o fica adiada, e o Sr. 
presidente dá para ordem do dia 21 a continuação 
da discussão adiada, pelas 11 horas a terceira 
discuss!lo da lei da fixaç!lo de forças de terra, e 
mais materia dada, e levanta a sessao depois 
das 2 horas da tarde . · 

. . 
.Ses!!lão em 21 de Junho 

'PRESIDENCIA DO SR, ARAUJO LIMA 

SuMMARIO. - Expediente. - Ordem do dia. -
Fixaç_ão das foi·ças de ter.ra. . 

A's dez horas feita a chamada, e achando-se 
em numero legal os Srs. deputados, o Sr. pre

. sidente qeclara aberta a sessão ; lida a acta da 
antecedente, e posta em discussllo, é approvada. 

Fallão com caus11 participada os Srs. Vital, 
Lima e Silva, Castro e Silva, Rernigio,. Ferreira 
França, Lessa, Rodrigues Tort'es, Rodrignes 
Barbosa, Tobias, Pontes e Hollanda : e sem 
participação os Srs. Mello, _Maciel Monteiro, 
Francisco do Rego, Fontes e Pinto Peixoto. 

EXPEDIENTE 

O Sa. 1° SEcRETAR101 dá conta do expMiente 
• lendo um officio do ministro da fazenda, pe

dindo dia, e hora para vir á camara apresentar 
uma proposta do poder executivo.-E' desiguâdo 
o dia 22 pelas 11 horas. 

Outro · do mesmo ministro, pedindo, se lhe 
devolva o requerimento de D. Maria José Leal 
da Nobrega, e os papeis que o acompanh~o.
l;lemettao-se. 

Outro do ministro dos negocios estrangeiros, 
enviando as cópias de dous contractos feitos 
pelo marquez de Barbacena com Guilherme 
Patrick, rnachinista de engenhos de vapor, pelo 
preço annual de 250 libras slerlinas, e com 

Isaac Denning abrid.or de fontes artesianas1 

pelo preço ann.ual de 150 libras sterlinas : o 
mesmo ministro remetle Lambem o extracto 
de um officio do marquez de Barbacena, em 
que menciona o ajuste feito com os marinheiros, 
que se fazião necessarios para a expedição do 
Pará. A' secretaria para ser presente ao Sr, 
deputado que fez a requisição. • . 

Outro do mesmo ministro pela repartição do 
imperio, remettendo o requerimento de Fran· 
cisco Manoel da Silva Tavares Junior, estudante 
do curso jurídico de Olinda. - A' commissão 
de instrucção publica. 

Urna felicitação da camai-a municipal da villa 
de S. Bento de Tamanduá, pela reunião da 
augusta camara, em que a camara municipal 
representa a necessidade de refotmas nos co' 
digos criminal e do processo. Quanto á 1 • 
parte é recebida com especial agrado : a 2• é 
remettida á commissão de justiça criminal. 

Uma representação da camara municipal- da 
villa da .Campanha, pedindo a esta augusta ca
mara se digne coadjuvar o estabelecimento da 
casa de caridade, mandando ceder· a beneficio 
do mesll!o a 3· parte da consignação voluntaria 
que existe depositada no seu cofre. - A' com
missão de orçamento. 

Um requerimento de João Baptista Gonçalves 
Campos, pedindo ser admittido a fazer acto 
do lº anno do curso juridico sem os exames de 
inglez e geographia.- A' commissão de ins- . 
trucç!lo publica. 

Um requerimento de Tito Alves de Brito, pe
dindo uma pensão annual para ir á França de-
1noraç-se dous annos, afim de se aperfeiçoar em 
desenho e pintura historica.-A' commissao de 
instrucç!lo-publica. 

E' approvado o seguinte requerimento do Sr . 
Viann11: 

« RequeiL·o que se exija do consulado, pelo 
intermedio do minislro da fazenda o seguinte: 
Uma nota das ag1ias ardentes lotadas em o mez 
de Novembro de 1835, especificando-se nella as 
quantidades lotadas diariamente. Um blllancete 
das aguas ardentes existentes no trapiche da 
Ordem sujeitas a despacho até o fim do mcz de 
Maio proximo passado. Um quadro demon
strativo dos rendimentos do consulado no anno· 
financeiL·o corrente, o qual deverá ser remettido 
á esta cam_ara logo que fin~e o ànno financeiro. 

« Paço da camara dos deputados, 21 de 
Junho de 1836. - Vianna.,. · 

Um parecer da comrnissao de pensões e or
denados approvando a pensão de 600$000 
concedida por .decreto do governo de _19 de No
vembro de 1832 a D. Anna Luiza Silveira da 
Motta, em remuneração dos serviços prestados 
por seu finado marido, o conselheiro Joaquim 
Ignacio Silveira da Motta. -E' julgado objecto 
de deliberaçao, e vai a imprimir. · 

E' o seguinte o parecer: 
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« li'oi presente á commissão do pensões e 
ordenados o decreto do governo (com os docu
mentos que o acompanhavão) pelo qual houve_ 
por bem conceder a pensão de 600$000 a 
D. Anna Luiza Silveira da Molta, viuva do 
consalheiro Joaquim Ignacio Silveira da Motta, 
em remuneração dos serviços prestados pelo 
mencionado conselheiro seu finado niarido, por 
espa.ço de trinta annos, ns>s empregos "de juiz 
de fóra de Matt!) Grosso, ouvidor de Goyaz, 
desembargador da relação da Bahia, da casa da 
supplicação, e juiz dos feitos da cor6a, e tendo 
examinado o mencionado decreto e doeu· 

. mentos, apresenta para ser discutido o se
guinte projecto de r\lsoluçlio : 

« A assembléa geral legislativa resolve : 
·. « Artigo unico. Fica approvada a pensão de 
600$ am:rnaes , concedida por decreto do 
governo de 19 de Novembro de 1832, a D. 

-Â.nna Luiza Silveira da Motta, em remuneração 
dos serviços prestados· por seu finado ma
rido o conselheiro Joaquim Ignacio Silveira da 
Moita. · 

~ Ficão revogadas todas as lcis·e!ll contrario. 

"Paço da camara dos deputados, 20 de Maio 
de 183t'l. :_ Pa~m. - J. F. dfl Tofodo. -
Gomes da Fonseca.; vencido. » 

E' tambem julgado objeclo de deliberaçlio, 
e vai a imprimir, uma resolm;i!io da 3• com
missao de fazenda, em que se declara, que o 
governo fica autorisado a satisfazer pelo thesouro 
publico·a pensão de 600$000, C<lncedida ao fal
lecido marquez de Santo Amaro, para veri
ficar-se por sua morte na pessoa de sua mu· 
lher a marqueza de1fanto Amaro, com sobre
'l'ivencia reparlidamente a suas filhas D. Maria 
da Peaha, D. Carlota Theodora, e D. Maria 
Joap.na, e com successão de umas a outras, na 
fórma do alvará de 30 de Setembro de 1820. 

Tambem ha parecer da mesma commissão, 
e é o ·seguinte : · · 

a A 3• commissão de fazenda examinando o 
officio do ministro da fazenda, de 16 de Maio 
proximo passado, e o requerimento a que se 
refere, de D. Mal'ia Benedicta, m:it·qucz,, rle 
Santo Amaro, pedindo a execução do alv[lrá 
regio de 30 de Setembro de 1820, ficou con
'l'encida da justiça da supplicante,. e isto pelas 
razoes que passa a ex:pender, O cita,:lo alvará 
(clljo original apresenta) concede uma pensão 
an11ual de 600$000 á mulher do marquez de 
Santo Amaro; com sobrevivencia . repar
tidamente ás suas Ires filhas, cuja mercê deveria 
ter efl'eito §Ómente por morte do mesmo mar
quez ; e outrosim dele.rmina, que esta pensllO 
seria paga do rendimento do officio de pro
vedor da alfandega da ·Bahia, sobre o qual fi. 
cava imposta. Nenhuma duvida pois 1>odia of
ferecer-se á execução deste alvará, logo que se 
1erifica. a clausula do obito ,do m,1rq\1er, a não 

ser a extincçao daquelle lugar de provedor, e 
seus emolumentos ; extincção esta, que fez 
desapparecer o meio de pagamento da pensão 
concedida ; ao mesmo tempo que a renda pro
veniente daquelle emprego passou para os cofres 
nacionaes 13or eft'eito das reformas das al
fandegas, e imposto lançado, como equivalente 
dos emolumentos abolidos. Devendo portanto 
far.ér-se efl'ecti va a graça legalmente. concedida, 
e occorrendo só a duvida a re11peito dos fundos 
que devão applicar-se ao pagamento da pensão, 
pelo · desvio dos apontados no mencionado 
alvará, $Ua mudança de f<1rma, e incorporação á 
massa da renda nacional ; parece á commissao, · 
que seja adaptada a seguinte resoluçflo : 
. " A assembléa ge1·al legislativa resolve: 

« Artigo unico. O governo fica autorisado a 
satisfazer pelo thesouro publico a pensão de 
600$000 annuaes, concedida ao fallecido mar
quei de Santo Amaro, por alvará de 30 de Se
tembro de 1820, para verificar-se por sua morte 
na pessoa de sua mulher a marqueza do mesmo 
titulo D. Maria Benedicta Jacintha Cordeiro de 
Almeida, com sobrevivencia ·repartidamente a 
suas filhas D. Carlota Theodora de Almeida 
Passo, D. Maria da Penha do Passo Bruques; e 
D. Maria Joanna Cordeiro de A1meida, e com · 
successao de umas a· outras, na fórma do mesmo 
alvará. 

« Paço da camara dos deputados, 21 de 
Junho de 1836.-Duarte Silva..-J. P. de 
Oarvalho.-J. J. Fernand88 Tonea. » 

Entra em discussão o parecer da comm issão 
de justiça criminal sobre as duvidas postas pelo 
juiz municipal da cidade da Bahia, para não 

· executar a sentença do juiz de direito pre• 
sidente do jury, que condemnou .á pena _ultima 
o africano Pedro, escravo do Dr. Dundás, sendo 
a commissll.o de parecer, que se enviem os 
papeis ao governo .. 

O parecer é o seguinte : 
« Forão presentes á commissll.O de justiça cri- · 

minal as duvidas postas pelo juiz municipal da 
cidade da Bahia, para não executar a sentença 
do juiz de direito presidente do jury, c1ue con· 
clcmnou á pena ultima o africano Pedro, es
cravo do Dr. Dllndás, pelo crime de msurreiçilo, 
na noite de 25 de Janeiro de 1835, sen• 
tença proferida sobre decisão do jury, tomada 
pela maioria de dous terços de seus membros, 
referindo-se o juiz de direito ao disposto na lei de 
10 de Junho de 1835, que não sómente manda 
que em crimes taes baste aquella maioria, 
como prohihe oulros recursos. O juiz executor 
allegou em seu apoio os §§ 4º e 11 do art. 179 
da constitniçil.o, Jnlgando, que a citada lei n!lo 
podia ser applicavel a um facto anterior, muito 
principalmente quando eqllivalia rigorosa-. 
mente a un1 augmenlo de pena, e não era 
mero regulamento sobre o formul_ario do pro• 
cesso. · · · 
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(( A commissAo de accordo com as razões: 

·. expendidas pel~ jui?. municipal, presidente da 
relação· da Bahia, e pelo desembargador pro
curádor da corôa, que forao ouvidos a tal res-

. peito, não duvida achar legal o. procedimento do 
juiz municipal, quando nao executou seme
lhante sentença ; porém, todavia não é de pa
recer, que seja precisa alguma medida legisla
tiva para um caso, que lhe parece bastante 
claro, á vista da~ leis, da constituição, e dos 
principias de justiça universal ; e como existem 
recursos de· que o sentenciado deve lançar mão, 
para os quaes ainda é tempo, porque o deoor-

· rido sem culpa sua nao lhe póde prejudicar; a 
commissão é de parecer, que neste sentido se 
officie ao governo, reenviando-lhe os papeis a 

. respeito. 
cc Sala das sessões, 21 de Junho de 1836.

Gon9alves Marlins.-J. J. Fernandes Torres. 
-F. P. Cerqueira Leite.» 
' E' approvado, 

ORQEM :00 DIA 

Continua a discussllo do adiamento sobre a 
resolução ácerca da lei da assembléa provincial 
do Ceará. · 
· O Sr. :Henriques de Il.ezende nota que se tem 
barulhado toda esta discussão, e que se tem 
confundido a questão de economia politica com 
a quesUlo de direito. O que se deve tratar, é 
saber-se se o imposto offende a constituiçllo, ou 
os impostos gerae51 e .não saber-se se elle é gra
voi;o ;, finalmente a questão ,!,'lev.e. reduzir-se a 
mostrar-se se acaso a assembléa provincial 
podia ou não legislar · a semelhante respeito. 
Na divisão das rendas os 1·amos de .exportação 
estilo reservados para o poder geral, e tudo o que 
a assembléa fez a tal respeito não o podia fazer. 
No.o lendo aqui lugar a queslllo sobre economia 

• política, não vê a necessidade deste negocio ir 
á commissão do orçamento ; entende, portanto, 
que a assembléa· provincial offendeu e prejudicou 
a renda geral do estado, e conclue votando 
contra o adiamento. 

O Sr. Pinto da Mendonça. oppoe-se ao adia
mento, e most1·a que nada iria fazer esta reso
lução em ser remetlida á commissão de orça
mento, pois que os membros desta commissã.o 
já declarárão qual era a sua opinião a este res
peito; logo, se o projecto lhe fosse enviado, 
havia.o necessariamente dar um parecer iden
tico com aquelle apresentado pela commissli.O 
das :issembléas pro,•inciaes, e por conseguinte 
nao tem lugar tal adiamento; mostra mais o 
illuslre orador que a lei da assembléa provin
cial é uma lei mui g1·avosa, uma lei de sangue, 
contra a qual têm representado os negociantes 
do Ceará. 

Depois de -ci.utras reflexões, conclue votando 
contra o ndiamenlo, 

Dando-se por discutido o adiamento, ê posto 
a votos, e nllo se approva. 

Continua a discussa.o da resoluçãó e emenda 
apoiada, , 

O Sr. IIanriquas da Razende continua a 
sustentar a resofação. 

O Sr. Via.nna coulinua a discorrer sobre 
este objecto, nao sendo de opinião que o art. 6º . 
da lei deva ser revogado. . · 

O Sr. Pinto de :Mendonça, ·em sustentaçllo 
de sua emenda, responde ao Sr. _Vianna, e 
mostra que o imposto sobre lojas de que trata o 
al't. 6° é legal, que a assembléa provincial não 
póde legislar sobre elle, e que portanto se deve 
votar pela sua emenda que o revoga . 

O Sr. Saba.stião do Bago approva a reso
lução da commissao. 

O Sr. A.loibiades discorre sobre a materia, 
e diz que a lei da assembléa provincial nao vai 
olfender o imposto geral ; e se algum prejuizo 
havia com ella, era um prejuizo indireéto; 
que fi11a!D:1ente a lei n!lo póde ser taxada, como 
tem sido, de· anti-constitucional ; e conclue 
votaudo contra a resoluçao. 

O Sr, IIenriques de Bezende continua a sus
tentar a resoluçao, e bem assim o Sr. Vianna. 

O Sr. Ferreira da Veiga. declara que os 
argumentos dos illqstres deputados que têm 
fallado sobre a materia, ainda mais têm aug
mentado as duvidas delle, deputado, sobre a 
decisão deste negocio ; e muito bem se tem 

• deq_ioq~trado a necessidade dq _adiamento que 
havia proposto. 

O illustre oràdor, entre as observações que 
faz, mostra que na.o houve offensa directa ás 
imposições geraes, e que só teria lugar aotiensa 
directa, quando se diminuissem em pa1·te essas 
imposições, mas pelo contrario a lei de que 
se trata as augmenta ; que sao pois precisas 
muitas considerações para se conhecer se uma 
ímposiçao de qualquer assembléa provincial 
é damnosa ás rendas geraes ; que portanto tem 
de votar contra a resoluçno, ou antes de nao 
votar nem pró nem conlra ; e para que nssim 
o não ffaesse é que tinhn proposto o adinmculo, 
para este negocio ir á co mmissllo do 01·ça
mento. 

O Sr. Gon9alves Martins demonstra que n 
questão não e lão simples, e se não tem en
carado pelo lado por onde se devia enCl\rar ; e 
que ainda. não estavllo bem definidas as attri
buiçOes das assembléas provinciaes ácerca de 
poderem legislar sobre impostos. 

O Sr. Seba.stiã.o do. Rego continua a sus
tentar a resolução, e a votar por ella. 

O Sr. Ferreira ele Castro pede o adiaménto 
desta discussao ; pois que espera que a assem
biéa provincial do Ceará haja de revogar eata 
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proposla, que pela resolução· se revoga, pro• 
posta feita quando ain-da não tinha passado a 
divisão das rendas, 

O . adiamento é apoiado, e entra em dis
cussão. 

O Sr. Souza Martins oppoe-se ao adiamento. 
A' assembféa geral cumpre revogar os a.elos 
das assembléas provinciaes que oft'enderem as 
rendas geraes ; se neste caso pois está o acto da 
assembléa do Ceará, deve ella revogal-u, 

o Sr. F'igueira. de Mello Iam bem oppoe-se 
ao adiamento. Admira-se que se peça o adia
mento com utu ar§lumenlo tão pouco valioso; 
não sabe se ha na cama!'ª quem possa afiançar 
o voto da assembléa do. Ceará, e sif ella ha de 
revogar esta proposta. A questão é unicamente 
da competencia da camara, que é o juiz nesta 
ma.leria ; cumpre pois á camara decidil-a. 

O Sr. Ferreira. de Castro ainda insiste no 
_adiamento. Lembra que, pelas divisões das 
rendas, a: provincia ficou bem partilhada, e que 
fôra antes desta divisão que esta proposta se fez, 
e. por isso era muito de esperar que fosse revo· 
gada pela mesma assembléa provincial, não 

_ havendo o mesmo mo!ivo que entll.O havia. 
O Sr-. Pinto a.e Menlionça. ppina contra o 

adiamento. Tratando-se de uma questão de 
competencia e sendo a camara o juizocompe• 
tente, porque nno a ha de de<lldir ? Porque a 
ha de deixar á assembléa provincial ! Es[a ha 
de ser o juiz de si mesmo? Demais, posto que 

· muito res~eile á assembléa provil-u:iaUe su,a 
provinciâ", cõmtudo talvez que ella não esteja 

· di~posta a revogar esta lei. 
0 Sr. Costa Miranda. observa que muitos dos 

membros da assembléa provincial que se virão 
obrigados a votar po1· estes tres artigos pela 
necessidade que havia de se fazer face ás des
pe.ias da província, logo que sonberão que se 
tinha dado para as despezas provinciacs al· 
gumas< rendas que são s,lflicienles, tiverilo em 
vista revogai· esse~ Ires artigos de_ imposiçã.o, 
-revogaç!lo que conhecem ser neccssaria. 

Vota pelo adiamento. · 
Depois de mais algumas reflexões, o adia

mento é submettido á votaç!\o,.e nao passa. 
Contínua a .discussa.o da resoluçno, que 

dá-se por discutida, e é approvada. A emenda 
do Sr. Pinto de Mendonça é approvada .na pri• 
meira parte, isto é, na que accrescenta á reso
lução depois da palavra quarto e q1,into: ficando 
reprovada a outra p'arte que accrescenta o § 6°. 

E' adÕplada a resoluç110 com a emenda 
approvada. · 
. Segue-~e a terceira discussão do projecto de 
lei qne fixa as forças de terra, e antes disto o 
Sr. 1° secretario lê um officio do Sr. ministro 
da iuerra em que participa que nll.o lhe é 
poss1vel ter a honra de assistir a esta disc11ss110. 

'!,'Q~Q ~. 

« 1\ assembléa geral legisla1iv~ decreta : 
« Art. 1. º As forças de terra ordiúarias, ·· ·· 

para o anno que ha de correr do lº de Julho,
de 1837 a 80 de Junho de 1888, constarão: · 

« § I. Dos officiaes e mais praças de oito 
batalhões de caçadores, quatm corpos de caval
ria, cinco de· artilharia de posição, um de 
artilharia a cavallo e do corpo de ligeiros da. 
província de Matto-Grosso. Esra força será ~le
vada desde já ao seu estado completo, ficando 
o govern·o autorisado a recrutar, na conformi• 
dade da lei de 6 de Outubro de 1835. 

" § II. Do estado-maior do exercito, se
gundo a orgauisaçao decretada ; dos officiaes de 
engenheiros, dos officiaes avulsos, das com
panhias de artífices do lrem de artilharia e das · 
repartições existentes. . · 

" § III. Das divisões do Rio Doce, ligeiros do 
Maranhão e pedestres do Espírito Santo. · 

« Art. 2. 0 O .governo fica au!orisado a con
ceder desde já uma gratificaçilo de campanha, 
da terça pat·te do respectivo soldo, além dos 
mais vencimentos, a todos os individuos que 
marcharem nas expedições dirigidas a qualquer· 
ponto do imperio. 

« AI'!, 3.º Fica igualmente autorisado a con• 
ceder licença, com -vencimento de tempo e 
meio soldo, aos ofüciaes av11lsos, que sendo des
necessarios ao serviço, assim o quizerem, e por· 
estas licenças nenhuns emolumentos pagaráõ 
os licenciados. · 

« Art. 4.º As disposições do art. 2° da lei de 
26 de Ai;qslo de 1885, que decretou• as forças· 
de terra para o anno d@ 1836 a 1887, ficão sem 
vigor. 

« Paço da camara dos deputados, 18 de Junho 
de 1836.- Pinto Peixoto.- Francisco do 
Rego.». -

Vem á mesa e é apoiado o seguinte artigo: 
« O governo fica autorisado a promover des!le 

já os officiaes do· corpo de engenheiros aos 
postos immediatos, devendo excepluar : pri- . 
meiro, os não habilitados pela academia mi
litar ; segundo, os que nao tiverem seis annos 
de effectivo serviço dos actuaei; postos ; terceiro, 
finaltnC:nle os que estiverem empregados em 
commissõesalheias na arma.-Jgnacio Joaquim, 
da Coata. » 

O Sr. Assis Mascarenhas insiste ainda na 
sua emenda otferecida na segunda discussa.o, 
para que se contemple um corpo de ligeiros 
para a província de Goyaz. Lembra que os 
indios conlinu11.o nas suas incursões e hostili
dades, todos os annos ; e mister é obviar a este 
mal ; que a província nno·tem as rendas suffi. ·. 
cientes para ::icudir á~ suas mais nccessarias 
despe?.as, e que finalmente mais carecedo1·a é 
deste beneficio que outras que delle gozllo. 

Depois do mnls ontrns reílr.xtlca, otrereco a 
seguinle omo11d11 1 

27 
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. ''. « Depois das palavras -E'lpirito &nto
diga-se, e uma companhia de 100 praças de li
geiros, para a_ provincia de _Goya1.. ,, 

O Sr. :Ra.phael de Carvalho vota pela emenda 
do Sr. Assis Mascarenhas, não porque vá ser só 
em benefiçio da província, mas sim por ser em 
defeza do imperio em geral. 

Não havendo mas quem falle, aá-se a materia 
P<f discutida : o artigo additivo do Sr. lgnacio 
'Joaquim da Costa Miranda é reprovado, appro
vada a emenda do Sr. Assis Mascarenhas,.e é 
ndoptado o projecto com a.emenda approvada. 

Entra em discussão o segundo artigo do pro
jecto de reforma do · codigo do processo cri-
minal. ' · 

O Sr. Sebastião do Rego ped~ o adiament_o 
desta discussão, afim de se convidar o Sr. mi
nistro da justiça para assistir á discussll.o. desta 
medida. • 

O adiamºento· é apoiado e entra em rlis-
. cussão. • 

O Sr. Faim, posto que adapte a idéa de se 
,convidar o Sr. minislro da justiça a assistirá 
discussao, comtudo não quizera que por isso se 
adiasse a discussão: póde o .Sr. ministro as
sistir a· esta discusSão, e póde a camara con
tinuar hoje com a discussão deste artigo. 

Parece-lhe que deTe preceder uma questão de 
ordem, se acaso compete á assembléa geral le• 
gislar a respeito de empregados qne pela consti
tuição reformada estão considerados como p_ro· 
vinciaes, questão que póde ser tratada hoJe ; 

. . demais, em ausencia do Sr. ministro da justiça,
. está na camara o Sr. ministro dos estrângeiros, 

que póde intervir nesta questão que cumpre 
· decidir. 

O Sr. Sebastião do Rego, considerando a 
questll.o muifo importante, e mesmo so~re o ar· 
ligo segundo desejando ouvir ao Sr. ministro da 
justiça, insiste ainda pelo adiamento. 

Julga-se a questão do adiamento discutido; e, 
submettido á votação, é approvado. 
· Segue-se a· discussão da seguinte resolução 
vinda do senado: 

« A assembléa geral legislativa resolve : 
« Art. 1.º As viuvas, orph!l.os ·menores de 18 

annos, filhas solteiras, e mãis dos officiaes 
• mortos antes de completarem 20 annos de ser· 
viço, sllo contemplados na disposição da reso
lução .de 6 de Junho de 1831, uma vez que 
pela fé de officio · do fallecido, conste que elle 
·adquirira a molestia durànte a efiectividade do 
serviço ; ficando assim declarada a lei de 16 de 
Dezembro de 1790, a que a lj!gislação posletfor 

'. - se tem referido. 
. « Art. 2.° Ficão revogadas !orlas as dispo-

sições ·em contrario. · 
« Paço do senado, em 16 de Maio de 1836. 

-Bento· Barroso Pereira, presidente.-Oonde 

de Valença, 1° siicretario.-Vi.!oimd~ _de C-on
gonl,,as do Campo, 2º secretario. » 

O Sr. Henriques de lezenae, depois de o mo
tivar, offerece â resolução o seguinte artigo ad
ditivo : 

« As viuvas, mãis e orphãos daquelles o_ffi. 
ciaes que por opiniões políticas tenhiío sido 
executados por sentenças de commissões mili
tares slló comprehendidos na disposição do ar-
tigo antecedente. » · 

Este artigo é apoiado, bem como a seguinte 
emenda do Sr. Veiga Pessoa: 

cc Supprimilo-se todas as palavras desde uma 
vez até seroiço. » 

Os Srs. Souza, e Oliveira, e Souza Martins 
combatem o artigo additívo ·como improprio da 
resolução ; e dando se por discutida a resolução, 
é posta a votos e não passa.; as emendas são 
julgadas prejudicadas. 

Entra em discussão o seguinte : 
« A assem biéa geral legislativa resolve : 
« Art. 1.0 A autorisaçao concedida no artigo 

2 da lei de 26 de Agosto de 1835, para· as pro: 
moções no corpo de engenheiros, fica exten
siva .para os postos de major, tenente coronel e 
coronel. 

« Art. 2.• Os capitães, majores e tenentes co
roners qne houverem de ser· promovidos, de
veráõ ler, além tlos mais requisitos exigidos 
pela lei, seis annos de effectivo serviço nos 
actuaes postos, e no mesmo corpo . 

« Paço do senado, em 25 de Maio de 1836.-,
Bento Barroso Pereira, presidente.-Conde. de 
Valença, 1 ° secretario.- Vi8eonde de Ooiigonlw,s 
do Oa:mpo, 2º secretario.,, 

9 Sr. Veiga, ;ressoa prÔpõe que es~e projecto 
se Julgue prejudicado, em consequenc1a de esta~ 
já providenciado o que nelle se contém, na lei 
da fixação das forças de terra, isto é, de se au
lol'isar o governo a fazer propostas. · 

E' consultada acamara, e·estajulga prejudi
cado o projecto, 

O Sr. Carneiro Leão pede a urgencia para se 
ler un1 parecer da commissão de constituição. 
A urgencia é approvada, e entra ern discussão o 
seguinte parecer <la referida commissão : 

« Havendo o Sr. presidente recommendado 
á commissão de constituição que emiltisse a 
sua opi-nião sobre o modo como Sua Al_teza I~
perial, a senhora princcza D. Januar1a, devia 
prestar o juramento determhiado no art._ 106 
da constituição ; e tendo a mesma coll!mtssao 
considerado que não existe ainda regimento 
commum, e que a resolução yinUa do senado, 
datada de 2 de Junho de 1835, é incompleta, e. 
não póde agora entrar eri1 discussão, por isso 
que tomaria muito tempo a esta augusta camara, 
que tem necessidade de o empregar em actos 
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legislativos de maior interesse;por estas razoes 
é a commissão de parecer; 

cc Que se diga ao sénado que para o jui·a
mento de Sua Alteza Imperial, a senhora prin
ceza D, Januaria, esta camara adapta int-erina
mente o regimento contido na referida reso· 
luçao de 2 de Junho de 1836, com as seguintes 
alteraçoes : 

. cc 1.º Que a mesa do presidente se colloque 
para _ este acto, ao lado direito do estrado do 
throno; 

« 2. º Que Sua Allez!I Imperial tome assento 
em cadeira de espaldar collocada abaixo dos 
degráos do throno ; 

« 3. 0 Que a deputaçllo, de que trata o § 2º do 
art, 4º, receba a Sua Alteza Imperial á enh'ada 
do paço; 

11 4.º Que o juramento seja prestado pela ma
neira dt:terminada nos arts. 17, 18 e 19 da re
ferida resolução ; 

« 6.º Que para se verificar a ·reunião da as
sembléa geral, o presidente do senado faça offi
c~ar, pelo intermedio do governo, para saber o 
dta e hora em que S11a Alteza Imperial póde 
comparecer no paço do senado, afim de ahi 

. prestar o juramento determinado no art. 106 
da constituição ; · 

« Que as pessoas da côrte que acompanharem 
a Sua Alteza Imperial, nao sendo membros 
da assembléa, assista.o a todo o acto em pé á 
esquerda .io throno. 

« Paço da camara dos deputado~, 21 de Junho 
de 1836.-H. H. Gamefro Leão.-0. J. de 
À.raujo Vianna,-M. J.· de Mello e Souza.» 

O Sr. Luiz Ca.va.lca.nti concorda em geral 
con~ o parecer, mas o que não lhe pa1·ece estar 
muito conforme, é a respeito do governo marcar 
o dia para o juramento : porque assim póde o 
governo ma1·car o. dia que muito bem quizer,·e 
nós nllo sabermos quem é que o marca, isto é, 
se a Sra. princeza imperial, se o governo, 
quando este acto só a ella pertence. Quando o 
regente tem de vir á assembléa geral por qual· 
quer motivo, manda-se-lhe uma deputaç!l.o, e 
se persuade elle, deputado, que a princeza im
peda! não é menos que o regente, e se lhe deve 
por consequencia enviar ·uma deputação, para 
que ella marque o dia em que pretenda prestar 
o j1iramento ; .e que neste sentido mandará á 
mesa uma emenda. 

O illustre dep~tado remette á mesa a seguinte 
·emenda: 

« Que se pergunte ao governo o dia e lugar 
em que Sua Alteza. Imperial recebe a depu
taçn.o, para lhe pedir o dia e hora em que ella 
vh"á prestar o ju1·ume11to. 'Sulva a 1•edacç110, 
etc.» 

E' apoiada e entra e111 discussllo. 

_O Sr. Ca.meiro Leão declara, que a corn
m1ssão está certa de que Sua Alteza Imperial 
é que deve ~izer o dia em que ha de compa
recer, e por isso se não póde fixar o dia certo; 
e que no parecer apresentado pela commissão 
nada ha que seja coolrario a isto : que portanto 
nesta parte eslá a opiniao da commissa.o de 
acc?r~o com o nobre deputado : e se acaso ella 
om1lt10 a deputação, é porque com isso terião 
de haver dous dias de reuniao da assemb'léa 
geral, e para se poupar esses dous dias, é que 
a co1nmissão adoptott esle methodo; e bem se 
sabe que a ca!llara tem muito a fazer até o dia 
8 de Setembro, e não ha certeza de que a- as· 
sembléa geral seja prorogada ; que emfim na.o 
opporá a que se adopte esta ou aquella forma· 
!idade em honra de Sua Alteza. 

O Sr, Luiz Oava,lcanti pa.o_ quer que seja o 
governo o que marque esse dia, porque é uma 
cousa estranha ao governo. Parece-lhe que a 
assembléa geral na.o se deve sujeitar neste acto 
á disposição do governo : que antes quer que 
a assemblêa geral marque o dia ; mas que 
devendo ser ·nomeado pela princeza imperial, 
o unico modo de saber, é por uma depu· 
taçllo, 

o· Sr. Carneiro Leão estranha a desconfiança 
demasiada que tem o nobre deputado no go• 
verno, e declara que não desconfia que elle 
faça o contrario do que a.Ili se diz. 

O Sr. Henriques à.e Iiezenae observa, que 
é necessario declarar de quantos membros ha 
de ser•eomposta a deputaçllo. 

O Sr. Luiz Ca.va.loa.nti diz, que como não 
sabia se a sua emenda seria approvada, por isso. 
na.o lhe dera todo o desenvolvimento, o que fará 
quando se approve elJl asseuibléa· geral que · 
já se deliberou, que se fizes~e tudo como d'antes, 
a respeito do reconhecimento, e tal se nllo 
fez ; pois quando o imperador recebeu a depu
taçllo da assembléa geral, que lhe aprese1,1tou 
o acto do reconhecimento do príncipe impe· 
rial, elle estava presente; e que desta vez a 
princeza nllo estava presente, e por isso ratões 
tem para desconfiar que as cousas nao se façll9 
do modo que se devem fazer. Emfim o seu voto 
é que se envie· á princeza uma deputaçao ; 
e entende que cada uma das camaras deve 
mandar a sua deputaç!l.o, sem haver necessi
dade de uma reunia.o da assembléa ger~l para 
tal fim. 

O Sr. Ernesto li'ranqa. approva as reflexões 
do autor da emenda, e mostra que o governo 
nada tem com este, que é todo proprio da 
princeza impel'ial. Entende, que nllo ha nenhuns 
inconvenientes a semtilhantc respeito, e que 
nllo é neoessaria a rounino das duas camaras ; 
que estes at·ligos do parelle1· da commis1âo 
hao de ser communicados ao senado, e então 
o senado poderá combinar com esta camafa, 
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para que, em dia certo e determinado, se 
nomêe a deputação, -e cooclue votando pelos 
artigos e pela emenda, · 

Julga-se a materia sufficientemente discutida, 
e. o parecer é posto a votos, e approvado. 

Põe-se á votação a emenda, e é regeitada. 

O Sr, Arcebispo da. :Bahia obtém a palavra, 
e declara que a materia da ordem do dia se 
acha esgotada; propõe a urgencia para que se 
discuta o seu projecto de decreto ácerca do 
numero de desembargadores efl'ectivos da re-
lação metropolitana do imperio, etc. . 

.. A urgencia proposta é apoiada, e afinal 
approvada. . 

Entra em primeira discussão o projecto 
acima referido, e approva-se para passai· á se-· 
gunda. 

O ·sR. PRESIDENTE dá para ordem do dia 22 
a discussão do orçamento, os projectos ns. 14 ~ 
28, deste ánno, pareceres adiados; e levanta a 
sessao pelas duas horas µa larde. 

@essão cm ~~ de Junho 

PRESlDENCIA DO SR. ARAUJO LIMA 

SuMMAR!D. -Expediente. - Ordem do dia. -
Proposta do governo abrindo iiin credito para 
o~oorrer ás despezas com a pacificação do 
Pará e Rio Grande do Sul.-Discusaão da 
despe~a geral do imperio. 

. A's 10 horas feita a ·chamada, depois de es
tárem ·em null)ero legal os Srs. deputados, de· 
claoo-se aberta a sess!lo ; e lida a acta da ante· 
cedente, é approvada. . 
· Fa!Ulo com causa participada os Srs, Vital, 

· Lima e Silva, Mello, Hollanda, Remigio, Fer
reira Frânça, R-odrigues- Barbosa e Tobias ; e 
selll ella os Srs. Pontes, Fontes e Corumbá. 

EXPEDIENTE 

O ·sR. 1° SECRETARIO dando conta do expe
diente, lê um officio do secretario do senado 
sobrll a pensao coacedida pelo governo a Anta. 
nio Joaquim Bracete. - Vai a imprimir a re
soluçao inclusa. 

E' lido e approvado o seguinte requerimento 
do Sr. Manso : 

« Requeiro que se•peça ao governo a carta 
régia que incorporou á junta· da fazenda de 
Cujabá a divida ao legado de .Manoel Fernandes 
Guimarães, etc, " 

ORDEM DO DIA 

Entra em discussão o seguinte: 
« Foi presente á con!miss110 das assembléas 

prqvinciaes a representaçllo da assembléa 
provincial do Rio Grande do Sul na qual 
expõe a duvida que occorre á mesma' assemhléa 

provincial ácerca do. art, 79 da cons tituiçao, por 
não existirem os conselhos geraes de provincia, 
.a respeito de quem dispõe o citado artigo, ~em 
como, por outro lado, não ter sido indicado re· 
forma vel na lei competente, devendo por isso 
subsistir sua disposição .. A commissão,. tendo 
em vista que os conselhos geraes forao substi
tuídos pelas assemblóas p1·ovinciaes, julga que 
a estas silo applicaveis todas as disposições 
constitucionaes a respeito dos primeiros, que 
n!iô lenhão sido expressamente revogadas ou 
alteradas ; e julga mais que nestas circum
stancias se acha a disposiç!lo do art. 79 da 
constituição, não tendo lugar outra especie de 
interpretaçl!.o legal pela clareza do objecto. 

" Sala das sessões, 20 de Agosto de 1835.
Gonçcilves MarHn~, -Sebastião do Rego • . » 

Não havendo quem peça a palavra, dá-se 
por discutido o parecer, e posto a votos, é 
approvado. 

Entra em discus,ão o art. 1º cta resolução 
n. 23, que é o seguinte : . 

,, Arl. 1,° As duvidas· e omissões que forem 
enviadas ao supremo tribunal de justiça, em 
virtude do art. 53 do codigo do processo cri
minal, serão pelo mesmo tribunal examinadas, 
o qual sobre ellas tomará uma decis~o. n 

O Sr. Carneiro Leão oppõe-se a esta re
solução, a qual tende a dar ao supremo tri
bu11al de justiça o direjto de interpretar as leis, 
direito que antigamente linha a casa da sup· 
plicaçao, quando fazia os seus assentos, que não 
erão tno excellenles para que se . devessem 
·to!llar e seguir : portanto esta resa] ução vai ferir 
a constituição do estado, porque ~ in terpretaçM 
das leis compete ao poder legislativo, e ao poder 
judiciaria só a obriguçi:io de executal-as ; vota 
pois contra ella, visto que é contraria á con, 
stituiçM do estado. 

Õ Sr. Souza. Martins é de opinião contraria 
á do. nobre deputado; observa que a attribuição 
que se dá pela resolução ao supremo tribunal 
de justiça n!l.o póde deixar de se lhe dar ;-que 
nno se lhe dá o direito de interpretal', e sim de 
fix.at· a intelligencia das leis , altribuição q11e 
exercia a casa de supplicaç!l.o, e ·que não se ia 
com isto fixar um direito novo. O illustre orador, 
depois de expender outras reflexões sobre · o. 
objecto em questão, mostra que 11110 podemos 
dizer que temos entre nós uma jurisprudencia 
regnlar, e sim uma jurisprudencía muito in
forme; e concltte votando pelo . primeiro artigo 
_da resoluç!ío. 

O SR. HENRIQUES DE REZENDE remei.te á mesa 
urna emenda, para que em lugar de-resolve, 
diga-se-decreta, . ele, 

A emenda é apoiJ;l,da, e entra:em discussão. 

O Sr. Henriques de "Rezende declara, que a 
raz!i.o porque fiz~ra a sua emenda, é porque esta 
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resolução ·Vai este,_be}ecer·um direito liOV01 Um 
direito .ainda não. conhecido entre nós. · 

Discorrendo sobr.e a lei da creaçab do supremo 
tribunal de justiça, observa que elle dá ao tribunal 
supremo o direito de conceder revistas, e füzer 
responsaveis os juizes de que se recorre, etc., 
e não tendo a attribuiçll.o de que lrata a r.iso
lução, esta lhe vai dar um direito novo, o qua1 
se não póde dar por meio de uma resoluçil.(!. 

O Sr. Carneiro Lgã;o responde ás observações 
do Sr. Souza Martini;, e se admira que elle 
entenda que o fixar a intelligencia das leis nao 
seja o II)esmo que o interpretar!. .. Approva a 
emenda do Sr. Henriques de Rezeude. 

O Sr. Souza. Ma.rtins declara não se oppôr á 
emenda que se acha sobre a mesa, pois que 
bom é que este projecto passe por tres dis
cussões ; e continuando a discorrer sobre a 
materia da resolução, mostra que ella,é ne
cessaria para obviar a muitas duvidas que lêm 
occorrido. 

O Sr, Visconde de Goya.nna. responde aos 
argumentos do Sr. Heuriques de Rezende. 
Observa que não ha um só modo de entender 
a interpretação ; ha interpretação aúthentica, 
interpretação logica, e a interpretação litteral : 
que a interpretação de que se trata é a inter
pretação ltigira, e qne deve·cabe1· nas attribuições 
do.supremo tribunal de justiça ; e é necessario 
que passe esta medida, visto que a falta della 
tem ·occasionado_ o .estar parados mais de 800 
processos que podia.o estar decididos. A não 
passar esta medida, ve1·-se-ha a camara ator
mentada com milhares de processos, sem que 
haja necessrdade ·de interpretaç!lo authentica, 
que é a que só o autor da lei póde dar. 

Depois de mais algumas reflexões, vota· para 
que passe o projecto como resoluçao. 

O Sr. Henriques de.Bezende não deseja que 
passe de choft·e materia que julga tão impor
tante, e por isso quer que seja por meio de 
decreto. 

Decide-se a questão de ordem, e passa, a 
emenda que converte a resoh1ção em decreto ; 
entra por consequencia o projecto em primeira 
discussão. 

O Sr, Carneiro Leão .oppuzera-se ao projecto 
por lhe parecer desvantajoso e contrario á cón
stituiç!lo. 

Parece-lhe contrario á constituição, porque 
nll.o se trata de dar ao tribunal supremo a fa
culdade de fazer o que o Sr. deputado· chamou 
interpret«çllo logica; no projecto contém-se 
mais ·alguma cousa, manda-se tirar duvidas e 
omissões, ataca ao poder legislativo ; por elle, 
o magistrado achará que a lei nllo providenciou 
sob1·e tal e tal caso, nllo ha de recorrer ao corpo 
legislativo para providenciai· nestes casos, mas 
ao tribunal supt·emo de justiça. 

Observa que1 investido este corpo com esta 

autoridade, sob pretexto de interpretação dou• 
trinal, elle póde estender.· a sua interpretaçil.o 
ue um modo que seja contrario á verdadeira 
intelligencia · da lei, e por conseq u encia atacar 
as altribuições que, pela constituiçn.o, competem· 
ao poder legislativo. 

Parece-lhe que o projec to vai constituir um.a 
jurisprudencia inteiramente nova. Não considera 
o p1·ojecto vantajoso ; podem os julgamentos do 
su p1·emo tribunal servir como de a restos, para 
se guiarem os lribunaes inferiores, e é o que se 
pratica em outros paizes ; isto poderia não ter 
muitos inconvenientes ; e mesmo entre nós, 
supposto que não haja lei que o obrigue, os ma
gistrados têm-se algumas vezes conformado com 
a intelligencia do supremo tribunal de justiça ; 
por este modo não se rlicusaria elle, deputado, 
a que o supremo tribunal tivesse uma seme• 
lhanle faculdade; mas n!lo a que se dá por 
esta lei. 

O Sr. Gonçalves Martins defende o projecto, 
Responde á~ objecçQes do Sr. Carneiro Leao, 
e conclue que, posto que se·julguti a maleria 
muito importante, e que muitas cousas se possa 
dizer sobre ella, não se segue que se deva su• 
geitar o projecto. 

A discussao fica adiada por annunciar-se 
estar na ante-sala o Sr. Ii1inistr.o da fazenda, 
que, introduzido com as.formalidades do .es, 
tylo, toma assento á direita do Sç. presidente, e 
lê a se1;uinte proposta : 

« Augustos e dignissimos senhores represen
tantei da naçao : 

« As circumstancias em que se tem achado· o 
governo, obrigado· a empregar todos ·os meios 
a seu alcance para suffocar e debellar as re
voltas apresentadas nas provincias do Pará e S. 
Pedro, o tem forçado.a dispe.ndios extraordi
narios, tanto no material como no pessoal do 
exel'cito e armada : além disto, ainda estas e 
maiores despezas é de mister continuar por 
um tempo que n!lo é dado prever, mas que 
devemos esperar da Divina Providencia, e do 

, concurso de todos os amigos da palria, da con
stituiqão e das leis, que n!\o será de longa du· 
ração. Entretanto o governo nl!.o tem á sna 
disposiçll.o outros fundos, além dos ordinarios, 
consignados nas leis de Ires de Outubro de mil 
oitocentos e trinta e quatro, e trinta e um dilo 
de mil oitocentos e tl'inta e cinco, destinados 
ao pagamento das despezas ordinarias que as 
mesmas leis têm marcado, ·e ainda estes com 
o vasio da quasi totalidade da receita daquellas 
duas provincias : a primeira das leis citadas 
regula o anno financeiro que finda no ultimo 
dia do mez corrente ; e as despezas extra
ordinarías já feitas, em consequencia das occur
rencias apontadas, têm absorvido uma somma 
de receila ordinaria, que nao póde preen
cher-se por seus proprios m·eios sem faltar aos · 
pagamentos a que fôra applicada : tal somma · 
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·porém mal póde Jipresentar-se no· seu total, 
pois que não só é feita directaménte pelo the
souro, mas lambem pelas diversas thesourarim;, 
cujas contas na.o têm chegado ainda, princi-

. paimente pela do Maranhão, donde é continuo 
o supprimenlo ás forças empregadas no Pará, 

u O ministerio da guerra reclama, com ·ur-
. gencia, 1:1ma cônsignnção . exlraordinaria de 

600:000$, quantia que julga necessaria ao desen
volvimento das forças extraç,rdinarias a em
pregar para c_onseguir a restauraçno da ordem e 
das leis nas duas provincias,em parle sub-

. jugadas pelos rebeldes. · 
· « O ministerio da marinha igualmente, e 
para o mesmo fim, fez ver a necessidade de 
ser habilitado com fundos extraordinarios que 
satisfação não só o empenho já conlrahido, 
como o que terá lugar no proxim·o anno fi. 
nanceiro, cujas sommas computa em 1,200:000$: 
úma e outra requisição aqui ajunto, para serem 
presentes á consideração dos· augustos e di
gníssimos senhores representantes da nação. 
Além disto, a lei de 22 de _Setembro ultimo 
tem autorisado o governo a dispende1· 220:000$ 
com um corpo de voluntarias na provincia do 
Pará; e para fazer-se efl'ecliva semelhante 
disposição, necessario é que os meios se pro
porcionem de haver esta som ma · na falta da 
renda ordinaria. · 

« A proposta .que já vos foi apresentada pelo 
ministerio da justiça, afim de igual medida ser 
adaptada, para a provincia de S. Pedro, me· 
rec_e1·á sem duvida a vossa consideração, e a 
exigencia se tornará igual. 

« -Em s~melhante conjunctura,..iienhores, aolia. 
. dever meu apresentar-vos, com franqueza, este 
estado de cousas que vos não devem ser oc· 
cultas, e que só vós podereis remediar, como 
convém ao bem geral do impcrio. 

« Augustos e .digníssimos senhores repre
sentantes da nação I Vós sabeis que a receita 
ordinaria apenas póde alcançar a cobr•ir as 
despezas ordinarias, com a maio1· economia, 
como já tive a honra de informar-vos no re
laforio apresentado nesta sessão, e que as ex
traordinarias da ordem daqucllas de que se 
trata, demand110 fundos extraordinarios, e meios 
adequados para os const!guir: p1·eciso é pois 
-que, tomados em consideraçno os objectos da 
despeza, nao falleção ao governo os meios de 
preencher dignamente a sua missão, e realisar 
os votos da nação. _Os fins a que fita o governo 
não podem ser mais sagrados: a integridade-do 
imperio, a estabilidade de suas liberaes insti
tuições, e o imperio das leis. 

« O meio que vos offereço na presente pro
posta parece o mais efficaz e economico, e re
conhecendo a assembléa geral a urgencia de 
occorrer ás necessidades que as circumstancias 
têm feito apparece11, nllo deixará ai-riscar o cre· 
. dito publico por ·falta de providencias oppor· 
tunas : a assembléa geral lei;islativa, já em 

crise apenas receiadã, · provêu de remedi o a 
adminish·ação. passada em a lei de 8 de Outuliro· 
de 1828, e ora que. o mal está imminenle, nllo 
deixará de prevenil-o com tempo • 

« Nesta intenção, a causa publica e o meu 
dever me conduzem hoje á vossa presença para 

.em nome do governo apresentar-vos a seguinte 
proposta: 

« Al't. 1.0 O governo é autorisado a emittir 
até dous mil contos de réis em apoiices da di
vida publica interna, afim de occorrer ás des- · 
pezas com a pacificação das províncias do Pará · 
e S. Pedro, devendo dar uma conta especificada 
do seu emprego á !',Ssembléa geral legislativa, 
logo que cessem os motivos, independente do 

· balanço geral da receita e despeza. 
cc Art. 2º. Fica igualmente autorisado a 

emitlir bilhetes de credito com o venci!llento 
de meio por cento ao mez, nos intervallos da 
emissão do art. 1º, que deve ser por maneira 
que não alte1·e sensivelmente o preço das apo
lices no mercado ; comtanto que esta medida 
seja tomada dentro do credito concedido. 

« Paço, 22 de Junho de 1836. - _Jfanoel do 
Na.smmento Castro e Sil'IJIJ,. » 

Retirado o Sr. ministro com as mesmas for
malidades com que havia sido introduzido, 

· entra em discussM o seguinte : • 

TITULO l 

DESPEZA GERAL 

Capitulo I 

« .Art:· 1°. E' despeza g;;;\ ~-;;a hDperial, 
assembléa geral le6islati va, go vemo geral, 
corpo diplomatico, administração da guerra e 
marinha, e estabelecimentos a ella pertencentes ;· 
adminish'açao, arrecadação e contabilidade da 
fazenda nacional, e estabelecimentos a ella 
pertencentes da renda geral, tribunal supremo 
de justiça e relações, tribunal da junta do com
mel.llio e conselho supremo militar, ou as au
toridades que por lei os houverem de substituir; 
bispos e relação ecclesiastica, presidentes das 
províncias, commando superior, instl'U~ção e 
armamento da gua1·da nacional; faculdade de 
medicina, cursos juridicos, academias ·aclual
mente existentes, e outros quaesquer estabe
lecimentos de instrucção, que para o futuro 
forem crJ,!ados por lei geral ; co1·reio geral, 
pharóes, policia, e melhoramentos dos portos 
maritimos; obras publicas de intere_sses da 
administração geral, canaes e estradas geraes, 
acquisiçll.o de terrenos e construcção de palacios 
para decencia e recreio do imperador e sua 
familia; aposentados, e de repartições extinclas, 
de empregos geraes, pensões, tenças, monte-pio, 
e remuneraç!l.o de serviços, approvados pela . 
assembléa geral legislativa, pagamento da divida 
publica exter~a e interna, restituições de . de-
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põsitos das caixas geraes, a despeza co·m o 
município onde estiver a côrte, a despeza com 
a estatistica, catechese, civilisaçãó dos indigenas, 
e estabelecimentos de colonias, cumulativa· 
mente com a administração provincial. 

«· Art. 2.º Fica 01·çada a despeza geral 
do imperio no anoo financeiro desta lei, 
pelos differentes ministei-ios, na quantia de 
13,160:371$853. » 

· O Sr. 'l'orres diz, que se tem provincialisado 
a g11arda nacional, tendo-se-lhe tirado o ca
racter de nacional, e não só as assembléas pro
vinciaes têm assim praticado, mas que mesmo 
o governo o te,n assim .entendido, porque re
corda-se elle deputado de umas • instrucções 
dirigidas aos presidentes das provincias e man
dadas executar por um decreto imperial, nas 
quaes se diz que as assembléas provinciaes 
podem legislar ácerca da· nomeação dos officiaes 
da guarda nacional, e sendo assim, parece-lhe 
que não se póde votar pela disposição do §. 11 
do artigo lº. Obsetva que é um dos pQntos 
mais essenciaes da organisaçao da guarda na• 
cional, a nomeaç!lo e demissne dos officiaes, 
e se as assembléas provinciaes podem por essa 
maneira dar differente organisação á guard!l. 
nacional, vem tirar ao governo geral essa fõrça 
que deve estar ã sua disposição para os fins 
geraes, e assim não deve o governo geral con· 
correr com as despezas para semelhante força. 

Declara fallar neste sentido sómente por hy
pothese, porque sua profunda convicQllo é que 
as· assembléas provinciaes não podem legislar 
sobre a nomeação dos officiaes tia guarda na
cional ; como J:)orém a camara dos deputados 
parece concordar com a opinião de que esta 
força é provincial, quer elle deputado que as 
assembléas provinciaes lambem concorr!lo para 
a compra do armamento da mesma guarda ; 
e entao quizera que se deixasse de chamar a 
esta foi·ça guarda nacional, para não conservar 
um nome que está em perfeita desharmonia com 
os fins a que ella se destina. 

Entende pois que o § 11 do artigo 1° deve 
ser supprimido, a continuar a camara a dar o 
seu assentimento a que as 'assembléas provin
ciaes continuem a legisl11,r sobre a gúarda na
cional, visto que não tem appurecido um acto 
legislativo geral que annulle todos os actos das 
assembléas provinciaes a este respeito. 

W apoiada a emenda de suppressão. 

O Sr. Vasoonoellos diz que parece-lhe peri
goso discutir-se a lei por capítulos; por-exemplo, 
nao acha bom que o minislerio da fazenda, que 
fórma um só capitulo, se discuta todo elle con
junctamente ; mas como ha esta pratica, pre
tende propôr uma emenda para quando se 
discutir. o ministerio do imperio, afim de -que 
quando o capitulo contenha mais artigos, a 
difi!cussào seja por artigos, para que o governo 
~ tenl\a o atbi\do de se mover dentro desses 

/' 

artigos, e não de se mover com a maior 
liberdade em todos os capitulas do orçamento, 
fazer quantas despezas lhe aprouver, e depois 

· venha pedir credito supplementar de dous mil 
contos, quando a falla do throno assevera · que 
ha dinheiro para nossas despezas. . 
· Por ora limita-se a. pedir a sup~ressão deste 
capitulo, esperando ser apoiado.nisto pelo Sr. 
ministro dos estrangeiros, porque nesta petição 
nllo faz mais que adoptar a opinião do nob1·e 
ministro qüe ha poucos dias agoniou-se contra 
_as definições. Observa que em outro tempo 
fazia-se esta distincção entre despeza geral e 
provincial, porque a lei do orçamento decretav.a 
despezas geraes e despezas provinciaes ; hoje 
não ha tal distincção ; a lei só decreta despezas 
geraes; nllo julga pois necessario fazer um ca
leildario das despezas geraes e depois repetir 
em cada ministerio, a tal despeza é consignada 
tal quantia. 

Observa que não fallará sobre o paragrapho 
contra que se pronunciou o illustre deputado 
que o _precedeu, porque pertence esta mataria 
ao ministerio, e que se ha de discutir. 

Propõe pois a suppressão do artigo primeiro. 
E' apoiada a emenda de suppressão". 

O Sr. Castro e Silva (ministro da fazenda) 
observa qut> o capitulo nllo trata de definir o que 
é despeza geral, trata s6 de classificar o que é des
peza ·geral .. Lembra que em outras leis de orça
mento tem se feito semelhante classificaçllo ; que 
até aultima lei classificou o que era despeza pro
vincial, accrescendo mais que pelo acto addi
cional algumas duque!las despezas que nas leis 
de 32 e 33 erão geraes, passárll.o a ser pro• 
vinciaes : julga pois necessaria a. classificação 
que aqui vem. 

Quanto ao § 11, diz qu~ é elle conveniente · 
pelas m!lsmas razões que o )Ilustre deputado 
que pedia a suppressão apontou; para que 
esta deipeza deva competir ao governo geral 
e não ao provincial; as mestnas razões do il!ustre 
deputado o Sr. Torres, faz!!m convencer a 
necessidade que tem o governo geral de sus
tentar o principio de que a guarda nacional 
deve pertencer mais ao geral que ao provincial, 
embora as assembléas provinci~es sobre os 
outt·os pontos tenhllo legislado ; julga pois 
necessario a conservaçno da despeza com a 
instrucçll.o da guarda nacional, porque o mais 
já está declarado como despeza geral; convindo 
pois que a instrucção da guarda nacional seja 
uniforme em todo o imperio, não convém que 
esta despeza esteja a cargo das provincias. 

O Sr. 'l'orre11 cont.inua ainda a insistir pela 
suppressao do paragrnpho : · as despezas que se 
acha.o n~ste artigo apparecem repetidas em 
todos os artigos dos differentes ministerios ; 
accede pois nesta parle á opinillo do SL'. Vas- . 

. concellos. · 
Em resposta ao Sr, Castro e Silva di1i 
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que lhe parece que esse_ desejo do governo 

_geral de que a força da guarda nacional per
tence mais ao geral que ao provincial não tem 
sido muito· manifestado até agora ; parece-lhe 
que nem ao menos o governo tem reprovado a 
conducta daquelles presidentes que têm sanc
cfonado actas das assernbléas provinciaes a· 
respeito da guarda nacional, e mesmo alguma 
cousa ha. do governo geral que estabelece o 
principio de que ás assembléas provinciaes 
compete legislar: a respeito. Parece-lhe haver 
uma contradicção inexplicavel da parte do Sr. • 
mittistro da fazencja, que entende que se deve 
dar dinheiro para-instrucçll.o da guarda nacional, 
que deve o governo geral ingerir-se na. dis
ciplina desta força, e ao mesmo tempo entende 
que as assembléas provinciaes podem legislar . 
sobre a nomeaçll.o dos officiaes da guarda na
cional. 

Observa que o anno passado offerecêra uma 
ell}enda para que se considerasse como despeza 
i;eral a que era feita com o armamento da 
guarda nacional : mas deve notar que entno se 

· prestava a instar por essa emenda pela neces
sidade que havia de conservar esta força de 
modo quê pudesse prestar o serviço que a lei 

. exige ·ctella ; mas se a guarda nacional é uma 
força de que o governo póde dispôr para se 

. oppôr a qualquer invasno externa é preciso .que 
ao governo se ae, meios precisos; mas comei se 
póde considerar hoje que está organisada da 
manei_ra que póde prestar este serviço, se se en
tende que as assembléas provinciaes podem 
legislar a respeito ? E' para nao upparecer esta 
desharmonia que vota contra o § 11 do ar!. 1,o 

O Sr. Castro e Silva (ministro da fazenda) 
diz que nlto ha desharmonia nenhuma ; que ha 
exemplo mesmo no codigo do processo, que 
pelas- ins!rU"CçOcs dadas, é permillido ás assem
biéas provinciaes organisnr, por assim dizer, o 
pod1;r judicinrio provincial, seiu nisto ºdar·se
lhes mais attribuições ; póde existir pois uma 
cousa e outra self! lfaver desharmonia. 

O Sr. Vie..nna julga que se póde supprimir o 
artigo sem inconveniente nenhum, porque já 
está marcado o que seja despeza geral, e o qne 
seja despeza provincial ; e muito mais quando 
cada uma das despezas vem especificada nos 
respectivos ministerios. Observa que o governo 
até· certo tempo entendeu que as tenças erll.O 
fundadas ·em lei, e mandou pagal-as sem ap
provação da assembléa geral ; quer pois que o 
Sr. -ministro explique-se ; dizendo-se que as 
pensões, tenças, monte:pios, ele., depois de 
posta em execução esta lei, no lhesouro se 
deixa de pagar essas remunerações que se re
cebem, sem que comtudo estejão approvadas, e 
em segundo lugar deseja saber que estatistica 

_é a de que se falia nesta proposta,- se é geral ou 
p_rovincial ? 

0 Sr, Qastro e 'Silva. (ministro da fq,zenda) 

diz que ha na verdad_fl um assenlo do conselho· 
ultramarino â respeito das tenças, mas que um 
nobre deputado, então ministro da fazenda, en
tendeu que essa tarifa do conselho ultramarino 
nll.o tinha força de lei, e por isso que as tenças 
dadas aos militares, em consequencia della, 
fossem dependentes da approvação da assembléa 
geral ; mas elle deplltado tem a lembrar que 
ainda o anno passado, na discussão de um pro
jeclo a ·respeito de tenças militares, · tendo-se 
regeitado equivocadamenle algumas das tenças 
que._ já estavao em assentamento, por uma vo
taçrio, depois a camara resbl veu que· aqu ella 
votaçno nao se entendia com aquellas tenças 
qne já tinhã.o assent,imento, as quaes se devião 
conlinuar ~pagar: e po1· consequcncia, em vir
tude desta resoluçao da assembléa geral, o go
verno ha de continuar o pagamento daquellas 
tenças que já tem assentado, posto que nno 
approvadas pela assembléa geral. 

Quanto á outra explicaçiio, diz que essa dis
posiçrio, a qt1e alinde o Sr. Vianna, é copiada do 
acto addicional, esta despeza. é cumulativa, pro
vincial e geral. 

O Sr. Limpo de Abreu (minisfro do~ estran
gefros) j\llga que deve passar o artígõ, que fací
Jitará muito a discussao. Depois de algumas re
flexões sobre a disposiçao do paragrapho que 
(rala ela despeza com a estatistica, ele., passa 
a fazer algumas observações sobre o que dissera 
o Sr. Torres a respeito da guarda nacional; 

Diz que a obrigaçll.o do governo é cingir:se .á 
lei da guarda nacional, e muito mais, 11119 lhe. 
dar uma interpretação que se opponha ao acto 
addicional. Observa que o aclo addicional diz 
que as assembléas provinciaes . p(j(lem legislar 
sobre o modo por qt1e os presidentes das pro
víncias podem nomear e demittir os empregados 
provinciaes, e diz igualmente o que sãO empre• 
gados provinciaes ; que á vista disto parece-lhe 
que não se p6de excluir os orticiaes ela guarda 
nacional, mas só porque- o governo nt\o póde 
clmmar a si a nomeação dos officiacs da guarda
nacional, nil.o se segue que elle nao deva con
trilmir para a despeza do armamento e in
strucçil.o da gnarda nacional. 

Obser_va que se não tem duvidado até agora 
nem pelas assembléas provinciaes, · nern por 
autoridade alguma das províncias, que o governo 
geral possa em pregar a guarda nacional aos 
fins a que a destina a lei de 18 ele Agosto de 
1831 ; e sendo as~im, julga que não lrn inco
berencia alguma em que elle ministre á guarda 
nacional os meios para que ella possa ser em
pregada segundo as vistas do governo, segundo 
as necessidades do paiz. 
. O governo tem um fim a desempenhar, qual 

é ·o de repellir qualquer aggressito de inimigos 
externos, qualquer motim, qualquer sediçno que 
haja no paiz; sendo assim, deve habilitar a 

_guarda nacional para isto se conseguir, embora 



Câmara dos Deputados - Impresso em 08/01/2015 14:54 - Página 6 de 6

. SESSÃO EM 22 D E JUNHO DE 1836 217 
entre em dt1vida se cllc póde OU"flll.O nomear os 
officiaes da guarda nacional. 

Demais, os presidentes das provincias s!lo 
delegados do gover,io geral, s!lo o pensamento 
deste governo, que mal póde resultar daqui 
emqnanto nno houver uma explicação dada pelo 
corpo legislativo? Pet·suade-se que, apesar de ser 

· contestada a altrilmiçno do governo geral na 110-
mcaçno dos ofliciaes da guarda nacional, todavia 
daqui se n!lo segue que elle não deva contribuir 
com as despezas indispensaveis para o ar
mamento da guarda nacional e sua inslrucçllo, 
por que subsi,te o principio forte e valioso, e 
que o Sr. depLltado Torres apontou, qual é o 
direito qllc tem o governo de !'m pregar a força 
da guarda nacional, direito que deve inveslil-o 
da obrigação de pôr a guarda nacional em 
estado de poder conseguir os fins tle sua in
slituiç1l.o, portanto embora fique litigiosa a 
decisão a respeito de compelir ou uno ao go
verno geral a nomeaçfio de officiaes da guqrda 
nacional; emquanto o corpo legislativo n1lo der 
uma decisao, nem por. isso deve seguir-se que 
o governo geral deixe de contribuir com as 
despezas neces,mrias para o armamento o in
strucção da mesma guarda. 

Vota contra a suppressão do artigo. 

O Sr. Maciel :Montei:ro vala pela emenda 
de suppressão. Julgu improcedentes as rnzões do 
Sr. ministro para conservar-se este capitulo. 

O Sr. Ca.lmonj11lga o artigo inteiramente dou
trinal. Observa que nos ca·pitulos su hsequentes 
toda a despeza gel'al está fixa, e nno lhe parece 

•· que se déva··p1it:déi' teni"pô;"e tefüpo precioso em 
se discutir pala vms. 

Conclue dizeu<lo que, a respeito tlo que dis
sel'a o Sr. Torres sobre a gllarda nacional, sua 

· opiniD.o é que a orgnnisaçno ela guarda na
cional seja geral ; mas reserva-se para o 
ministerio da justiça, em que se trata desta 
mnleria, a fali ar sobre ella ; por ora li· 
mila-se a convidar a camara a que adu1ilta a 
emenda de suppressl!o, para evitar perda de 
tempo. 

O Sr. Duarte e Silva. discorre sobre a dou
trina dos differenles paragraphos do capitulo em 
questão, concorda com as idéas expendidas pelo 
Sr. ministro d11 fazenda, e mostra a necessidade 
que ha ~e uma estatistica, e que este 01?jeclo é 
muito interessante e deve ser considerado 
gernl; conclue linalmente votando pelo ca.pitulo. 

O Sr. Rodrigués Torres reforça os argu
mentos por elle api-esentados anteriormente. 
Nota o grande absurdo que se encontra em se 
dizer, que nos pertence o tratar da instruéção 
das guardas nacionaes, porém que ás assernbléas 
legislativas provinciaes pertence o legislar 
sobre a sua organisação. Se nós lhe damos 
o que mais é, porque não lhe daremos o que é 
menos? ••• 

1º~º \ 

Conclue votando pela suppressão dó § U·do 
capitulo lº. 

O Sr. Souza Martins increpa o governo po 
haver defiuido as altribuiçües das assembléas · 
provineiaes, e ter de certo modo interpretado a 
constituiçno reformada a semelhante respeito .. 

O Sr. Limpo de Abreu (ministro dos estran
gefros) respomle ao illustre deputado, e entre 
as muitas razoes que expende em longo dis-_ 
curso, declara, que o governo nllo póde inter~. 
pretar o acto addicional, nem . com effeito o 
interpretoll, porque isso perlence ao corpo 
legislativo ; o que o governo fez foi uma 
declaraçj10, e nesta declaraçno nD.o fez mais do 
que sugeitar-se á letra da conslituição. Elle, 
deputado, se abstém, por ora, de tomar parte 
n'uma tliscussM semelhante, porque a occasião 
não é propria; mas lhe cumpre dizer, que o 
governo nno pódé ser taxado de menos cohe
renle, por nllO ter pedido uma declaraç!lo á 
assembléa a este respeito ; que existe na casa 
uma proposta do governo sobre guardas na
cionacs ; e quando ella se discutir, é que melhor 
podem ter lugar todas essas declarações. 

Conclue votando contra a suppressa.o do ca
pitulo. 

O Sr. Vasco11oellos diz qne lambem se 
abslém de entrar na queslllO, se a guarda na
cional. é nacional ou provincial, e com prazer 
SP. sugeitará á opini!iü dos nobres deputados da 
maioria, que lhe parece será melhor nesta 
interpretação da constituição. O nobre ministro 
dos negocios estrangeiros, entllo da j_ustiça, ou 
pi'ocetleú"cõntrá· a conslituief~õ, óü'11t10' foÍ co
herenle com os seus principios nas diversas 
inslrncçõcs que expeclio. 

O nobre ministro reconhece que a guarda 
nacional é materia provincial, que se vota com 
tanta rn1.no a esse aclo acldicional, que nilo quer 
de modo algum so rtlvogue, e como ereou in
struclores pura as guardas nacionnes, e lhes 
mandou pap;ar pela sua repartição, nno tendo 
para esse fim os meios necessarios ? Esses. in
divíduos s!lo pois empregados nacionaes ou 
provinciaes ~ Se acaso silo provinciaes, como é 
q1ie lhes pagou? ... Observa que, fallando deste 
modo, u!lo censura o nobre minislt·o que assim 
praticou ; e nota mais que as censui-as delle, 
deputado, são muito comedidas, e que nesta 
casa muitas vezes tem feito. de advogado do 
demonio (risadas) ; pai, que quando censura o 
governo, o está advogando ; porque a votação da 
camara é sempre a favor do governo. . 

Depois de outras observações, conclue di
zendo, que este negocio da guarda nacional deve 
ficar reservado para outra occasião ; que não 
diz que elle é nacional, nem que é provincial ; 
o que deseja é que o nobre ministro ·apoie a 
sua emenda, porque julga que é muito conve• 
nienle que ella seja npprovada, 

23 
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· O Sr, Limpo d.e Abl'eU (ministro dos estran
gtdroa) pronuncia-se contra a emenda de sup
pressão, e .declara que nll.o ouvira razao que o 
pudesse resolver a votar por ella, e nem mos
trára a utiliaade que poderia resl!,llar de seme
lhante suppressão. 

Trata de responder 'ás observações que fez 
o nobre orador, o Sr. Vasconcellos, ácerca dos 
instructores da guarda uacional, e diz que elle 

· . nesta parte está enganado : o que o governo fez. 
foi declarar o numero desses inslructores, em
quanto na.o havia. legislaçll.o a respeito das 
assemhléas .provinciaes ; e que declarando qual 
deverfa ser o seu numero e vencimentos, nll.o 
1·evogou nenhuma legislaÇll.o das assembléas 
provinciaes, porque neuhuma dellas tinha ainda 
legislado a semelhante respeito; que o governo, 
longe de augmentar a despeza com esses in
stru'ctores, a diminuio no município do Rio de 
Janeiro ; que, finalmente, longe de multiplicar 
o seu numero, o restringio o m·ais que podia 
restrhigir. 

O illustre orador- continua mostrando que o 
governo actual está mui longe de merecer as 
censuras que se lhe têm feito. 

O Sr. Oa.lmon continua a insistir na sua 
opinião, de que o capitulo de que se trata nada 
mais é que um capitulo doutrinal, pede aos 
Srs. deputados que se abstenhllo de entrar 
n'uma quesillo toda otiosa, e mostra que é · 
muito indifferente ao governo que passe, ou deixe 
de passar o capitulo em questão. 

Dà-se por discutida a materia, e a emenda 
d'ê supprassão é approvada por 48 votos · 
contra 88. 

O Sa, PRESIDENTE dá para ordem do dia 23, 
a discussão do orçamento do ministerio do im• 
perio, os projectos ns. 23 e 24 deste anno, e 
levanta a sessão pelas duas horas da farde. 

Ses1São em 23 de Ju11bo 

PRESlDENClA DO SR, AUAUJO LUIA 

S0MHA1uo. - Expediente. -Ordem do dia.
DiscuBsíio do orçamento do ministerio do i1n
perio. 
Feita a chamada ás 10 horas e aberta a 

sessão, logo que se acha.o os Srs. deputados em 
numero legal, é lida e approvada a acta da 
antecedente. 

Comparecem 89 Srs. deputados, faltando 
com eaµsa communicada os Srs. Vital, Lima e 
Silva, Castro e Silva, Mello, Remigio, Fer_reira 
França, Rodrigues Barbosa, Costa Miranda e 
Hollanda Cavalcanti ; e sem participaçao os 
Srs. Peixoto de Albuquerque, Fontes e Muniz 
Barreto. 

EXPEDIENTE 

·Q ~R. SECRETARIO BEL1SARIO lê dous offi• 

cios, um do ministro da.fazenda, dando esclare• 
cimentos ácerca da amortisação, e juro em 
atraso dos emprestimos brazileiros, e outro do 
ministro da justiça com os esclarecimentos pe
didos ácerca da sus.pensãÓ do juiz de paz do 2° 
districto da freguezia do Sacramento, o primeiro 
é remetlido â commissllo de orçamento ; o se_. 
gundo ao Sr. deputado que pedio taes esclare-
cimentos. · 

Remette-se á commissão de petições o reque-
rimento de Antonio José Policarpo. . . 

O MESno SR. SECRETARIO lê os seguintes pare
ceres : 

1.0 « Manuel da Silva Santos representou a 
esta augusta camara contra o imposto da passa· 
geIIi, que se arrecada, no Rio Parahyba em a ci
dade de Campos, e pedio a sua extincçao por 
sei· um monopolio contrario ao que dispõe a 
constituiÇll.o do imperio no artigo 179 § 24. A 
3•. comri1issão de fazenda não se occupou de 
examinar os fundamentos da representação, 
porque á vista da lei do orçamento, que ex
tremou a receita geral da provincial, e applicou a 
esta a cobrança dos direitos de passagem de 
rios, entend.i que já não pertence a esta camara 
deferir ao supplicante, que deve recorrer a quem 
compete. 

« Paço da camara dos deputados, em 17 de 
Junho de 1836.- J. P. de OaT"Valho. - J. J. 
Fernandes Torres. - Duarte Silva. » 

Approvado. 

2.0 « A 3• com misSão de fuzenda leu oom a 
devida 'altenção os officios do presidente da pro
vincia da Bahia, e os documentos que os acom
panharll.o, remettidos a esta augusta camara 
pelo ministro e secrelnrio de estado dos nego, 
cios da fazenda, em ollicio de 18 de Maio do 
anno proxímo passado, l'elativamente á alforria 
concec.lida pelo extincto conselho do govemo 
dnquella província em 1883, no preto Pedro, 
escravo da nação, rundando-se para esta reso.: 
luçll.o no§ 10 do 0.1•!, 24 da lei de 20 de Outubro 
de 1838 ; e além disso cm que nquelle escravo 
servira pot· espaço de 21 an.nos no arsenal ele 
guerra e no hospilnl, sempt·e promplo e obe
diente ; que f0t·a conipt·ado com outros, dos 
quaes só existillo elle, e outro companheiro, e 
custarll.o pouco mais ou menos aquella quan
tia, e füialmente, que este acto n!lo envolvia 
alienação de bens nacionaes. 

,, A commissao pesou todas estas razoes, qne 
se achao. expendidas 110 offic:io do presidente 
da provincia, de 26 de Janeiro do anno pro
ximo passado ; e comquanto reconheça que 
houve excesso de poder na resolução tomada 
pelo conselho, qqe na.o estava autorisado para 
eximir os escravos da nação do senhorio a que 

. estão sujeitos, nem lhe podia aproveitar a dispo
sição da lei citada, que só incumbe aos con
selhos de propôr arbitros para facilitar a eman• 
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cipação dos escravos, o que é mui distinoto do 
acto pelo me~mo conselho praticado ; e com
quanto possa lambem a cornmissllO contestar 
algumas das outras razoes txpendidas, entende 
todavia, que deve ser approvada a alforria con
cedida ao escravo, por ser um ac!o de humani
dade e de beneficiencia, n!ío constrangei· · de 
novo á escravidão aquelle que por algum tempo_ 
gozou da sua liberdade, confiado em que lhe 
fôra concedida por quem podia fazei-ó ; e 
mesmo porque a annullaçllo do acto praticada 
em seu beneficio, longe de ser proveitosa; seria 
antes prejudicial á naçn9 por motivos bem obvias 
e que a commissilo se dispensa de produzir. 
Offerece portanto á deliberação da camara o 

. seguinte projecto de resoluçao : . 
· « A assembléa geral legislativa resolve: 

"·Art. 1.º Fica approvada a alforria concedida 
ao preto Pedro, escavo da naçao, pelo extincto 

,conselho do governo da provincia da Bahia, em 
10 de Outubro de 1833. 

" Art. 2,• Ficao derogaàas as disposições em 
contrario. 

« Paço da camara, em 17 de Junho de 1836. 
-J. P. de Oai"valho.- J. J. Fernandes Tor
res . .:_ IJ. Silva.» 

Julga-se objecto de deliberação a resoluç!io 
offerecida, e vai a impl'imir com o parecer, 

3.º ((A' com missão de pensões e ordenados foi 
remettido o requerimento de Manoel Iimocencio 
de Vasconcellos em que pede a esta augusta 

.camara, que haja de approvar a aposentadoria 
que lhe foi concedida no emprego de escrivll.o 
deputado da extincta junta da fazenda da pro
vincia de S. Paulo, porém com o seu ordenado 
por inteiro: e tendo a commissll.o em vista o 
allegado e documentos apresentados pelo sup
plicante, nada tem que accrescentar ao parecer, 
que sobre su& pretenção já deu a commissao 
de pensões no anno de 1831, e é de opinião, 
que elle entre novamente em discuss!lo, visto 
ter ficado adiado pela hora em 26 de Junho 
de 1834. 

(( Paço da camara dos deputados, 22 de Junho 
de 1836. -J. F. de Toledo. - GomeB da Fon
seca. - Paún.i1 

Approvado: 
o SR. VASCONCELLOS manda á mesa o seguinte 

requerimento : 

"Requeiro que a respectiva commissno de fa
zemla, examinando o regulamento do governo 
sobre a arrecadaça.o dos direitos das carnes 
verdes, interponha o seu parecer a este respeito, 
propondo .as medidas que entender conve
nientes.- Vasconeello3. » 

Approvado, assim corno o additamento do 
Sr. Vianna, nesses termos : 

« ~e f6r á commissno de orçamento, peço que 

se exija do governo ludo quanto posterior
mente tiver feito a [semelhante respeito. -
Vianna." 

E' igualmente approvada a redacça.o das 
emendas ás propostas do governo sobre a 
fixaçao das forças de mar e de terra. 

ORDEM DO DIA 

Continua a 1 • discussa.o adiada do projecto 
n. 23, sobre as duvidas e omissões qne fôt·em 
enviadas ao tribunal supremo de justiça, em 
virtude do artigo 63 do oodigo do processo cri
minal, etc. 

O Sr. Figueira. do :Mello declara:se a•favor 
do prnjecto para que passe á segunda discassllo. 

O Sr. Souza e Oliveira pronuncia-se contra 
o projecto, e entre mnilas reflexões que ex pende 
em ·apoio de sua opini!lo, declara que não póde 
prescindir do artigo da constituiçilO, que diz 
que a faculdade de interpretar as leis pertence 
ao corpo legislativo, 

O Sr. Visconde de Goya.nna discorre larga· 
mente sobre a maleria, dá explicações ao que 
havia dito sobre ella, e mostra a necessidade e 
vantagem do projecto. 

A discussllo fica adiada para se entrar na 
outra parte da ordem do . dia. 

Entra em discussão o seguinte : 

CAPITULO II 

1J1inisterio doB negocios do imperio 

,r Art. 3. 0 O minisÍro e secretario de estado 
dos negocios do imperio é autoris1.1do a dis
pender em todo o ioo perio, no anno financeiro 
desta lei: 

Com a dotação de Sua Mages
tade o lm perador, . . . . 

Com os alimentos da princeza 
imperial a senhora D. Ja-
nuaria e da princezu a se
nhora D. Franciscu. . • • 

Com o ordenado do tutor, 
mestres e despezas de ins-
trucça.o. . . . • • • • • 

Com n regente do in1perio .• 
Com a secretaria de estado, ex

pediente, inclusive a im-
pressQo dos actos expedidos 
por este ministerio. • .- . 

Com os presidentes das pro
vincias e ajudas de cnsto .. 

Com a camara dos senadores 
e secretar ia . . • . . . • 

Coni a camara dos deputados 
e secretaria. . . . . . . 

Com ajudas de custo para ida 
e volta dos deputados. 

Com os cursos jul'idicoll. 

200:000$000 

16:800$000 

12:264$000 
20:000$000 

28:070$000 

80:000$000 

205:900$000 

264:408$000 

70:000$000 
. 53:500$00!) 
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- Com as éscolas de medicina. 
·· Com a academia das bellas-

artes ••..• · ....••. 
Com o musêo ••.•••• 
Com o correio geral. • • . . 
Com a junta do commercio. 
Com os empregados na policia 

dos portos marilimos. . • 
· Com canaes, pontes e estradas 

geraes. • . . • • . •. 
· Com despezas evenluaes. . . 

54:600$000 

8:146$000 
4:024$000 

180:000$000 
19;200$000 

20:000$000 

80:000$000 
38:000$000 

No municipio da cd1-t1J 

. Com :s escolas menores de 
instrucç!lo publica. • _ • 

Com a biblíotheca publica .. 
Com o jardim bolanico. • 
Com o passeio publico. • • 
Com a vaccina. . • • .•. . • 
Com a illun'iinaçao da cidade. 
Com as obras publicas. . • 

21:000$000 
5:850$000 
9:840$000 
2:400$000 
1:750$000 

70:270$000 
120:656$000 

1,536:178$000 

Lêm-se e silo apoiadas as seguintes emendas : 
« § 5." Supprimão-se as despezas da lypo

graphia nacional, com a impressao dos actos do 
gi>verno neste, e em todos os outros rninisterios, 
e restaure-se a c'onsignaçao com a mesma ty
pogra-phia, que proponho seja elevada a 7:000$ 

. · - V asconcellos. » 
« Supprima-se. nas despezas com os paquetes 

-dê vapor, -contractados com a companhia de 
Tarrand e Thomas.-Vasoo11cellos. )> 

u Art. 1. º O orçamento de cada ministerio 
será dividido em artigos, contendo cada um 
despezas co-relativas, ou de mesma naturez!l 
desenvolvidas em paragraphos. 

u Cada um destes artigos será discutido com 
todos os seus paragraphos conjunctamente. 

« Art. 2. • O governo lem a liberdade de 
applicar a sobra das despezas ele cada para
grapho ás despezas dos outros paragraphos do 
mesmo artigo, como o exipir o bem do serviço 
publico. 

« Art. ?i. • Não poderá o governo applicar 
as sobras de um artigo ás despezas de olllro 
sem urn credito complemantar, autorisado na 
ausencia das ca-maras por decre.lo do governo, 
o qual será con,ertido em lei na _proxima se· 
guinte sessão _do corpo legislativo. -

« A1·t. 4. • Estando reunidas as camaras n!lo 
poderá ter lugar o creclilo complementar sem 
previa approvaçao.-Vasconcellos.» 

« Para as despezas ele uma faculdade de 
theologia catholica nesta côrte, em que s~ 
·ensine a moral, o dogma, a historia eccle• 
siastica e a eloquencia spgrada, 8:00$000.
Vaaconesllos. » 

- « Paragrapho additivo. -Com a academia de 
mineralogia na - provincia de Minas, 10:000$. 

« Paço da caniara dos deputados, etc.
Alcibíades.» 

O Sr. Souza e Oliveira exige informações 
do Sr. ministro do imperio : 1 º, sobre a creaç!ío 
do direclor das escolas menores, emprego que 
julga não estar autorisado o governo n crear, 
nem estabelecer ordenado de 600$ ; 2•, sobre 
o jardim pharmaceutico em que se fallou 
n'uma portaria impressa no Cor-reio O,tficial; 
deseJaria saber se debaixo do titulo de jardim 
botanico vem alguma qu·anlia para esse jardim 
pharmaceutico. - · . 

O Sr. Arcebispo da Bahia. interpella ao 
Sr. ministro interino do imperio sobre o facto 
. que observára no relatol'io ácerca do contracto 
de dous irmãos Moraves para catechese dos 
indios ; se o governo mandando-os engajar 
teve só em vista algum estabeleciinento in•. - · 
dustrial. 

Entende qne o governo nã.o. póde mandar 
ensinar aos indígenas senão a religião do paiz 
consagrada na constitaiçao do estado ; para 
tranquillisar pois sua consciencia, deseja ouvir 
ao Sr. ministro a este respeito. 

O Sr, Lim. po d.e A.breu ( minist?·o dos elltran· 
. gefros) responde ao Sr. Souza e Oliveira, spbre 

a creação. do direito das escolas menores <le 
instrucção. Observa que não se póde dar o nome 
de emprego a esta nomeaçao que se ícz, nem 
de ordenado a essa gratificaçilo que se deu. O 

• governo tem de desempenhar llma das obri· 
gações para que se _lhe consignão meios, e nno 
podendo por si ter a inspecçno qne é necessaria 
sobre essas. escolas, nomêa um delegado seu 
para inspcccionar o estado dellos ; nllo insisfü·á 
muito na c1uestao da ·1egalidade ou illegalidade 
desta nomeação nem da gratificaçilo, visto que 
pertence ao corpo legislativo dccidil-11 ago1·u ; 
mas tendo ein seu abono a opinillo <la com
missão de orçamento, 11ersuadc-se que se este 
acto merecesse alguma cc11sur\l, uno poderia 
escapar a met11bros lao dislinctos, 

Depois de mais algumas reíluxões sobre as 
boas qualidades du pessoa em que recultio a 
escolha do governo para director das escolas 
menores, passa· a re~pouder á segunda per· 
gunta do Sr. Souza e Oliveira; diz que talvei: 
se usasse da palavra jardim pha1·rnaceutico, 
mas que a intelligencia é mui obvia ; o ministro 
do imperio de~ então teve em vista que no 
jardim botanico houvesse plantaa medicinaes ; 
que o director do jardim tivesse mais cuidado 
em ·que houvessem dessas que se fazem uso 
em medicina, das qnaes- talvez houvessem as 
necessarias, não só para o município do Rio de 
.Janeiro, como para as províncias. · 

Quanto á inteqiellaçã.o do Sr, arcebispo a 
respeito do destino que pretende o governo dar 
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sos irmllo's Moraves, diz que, posto se per-· 
mittao pela constituição todas as religiões, to
davia a religião catholica apostolica romana é 
a religiiio do estado, reconhecida pela consti
tuiç!lO, e por isso o governo nào póde deixar 
de dar · protecção á religião que a lei fond[l
mental considera como religião do estado ; que 
os irmãos l\foraves que o governo convidou é 
com o fim de civilisarem os índios, mas não 
de lhes ensinar idéas religiosas contrarias ás da 
religião do estado; seu fim deve limitar-se a 
chamar· os indios á civilisação, infundir-lhes 
sentimentos de se reunirem, de se aldearem; e 
isto não exclue que os irmãos Moraves sej1lo 
acompanhados de missionarias, quando isto 
seja preciso até para que o governu exerça sobre 
elles alguma vigilancia afim de nao derra
marem ao principio idéas que não sejão as da 
religião catholica apostolica romana. 

Póde assegurar que ·o governo nem leve
mente deseja o que não seja arraigar as idéas 
da religião catholica apostolica romana; póde 
asseverar que se tornár1li> todas. as medidas 
para que se consiga o que o governo deseja, 
e tranquillisar a consciencia de todas as pes
soas que estcjão ern duvitla a respeito desta 
deliberação. . 

O S1\ Arcebispo da, :Bahia. faz justiça aos 
sentimentos religiosos do Sr. ministro do im
perio, e não duvida que o S1·. ministro dê as 
providencias, para que os irmilos Moraves não 
insinuem aos nossas indigenas idéas contrarias 
á religião catholicn; que porém nllo baslilo as 
promessas do S1·. rninisl1·0 (lara remover as más 
conseqnencias que poden1 •vii· <hlssl\ catechese 
de indios pelos irrnl\os Mornvcs. · 

O Sr. n1•cebi~po, em longo di,;curso, qne nno 
podelllOB bem ou vii·, foz llll!Ullla~ observações a 
1·espcilo dcslo aclo do !!OYl.l1'1101 que nM upprova ; 
ohsei·va que se nno temesse fatigai· a atlonçno 
dn c1im11rn, p1•octll'lll'i11 apoiur•se mesmo em 
escripto1·es prolostnulo81 purn provar ser a 
mnncit•11 mni~ propri11 <lo cutechisa1· os índios, a 
pregn~llo do gl'11ngclho pelos mi~sionurios ca
tliolicos; quo foi d voz du roligillo catholica 
q11e as tribus selvagens se tornurno sociaveis; 
se o fim pois que l~ve o governo foi civilisar os 
índios, não deveria procurar homens de religio.o 
contraria á religino catholica. 

Confessa não poder comprehender esta 
marcha do governo: muito mais quando a con
trasta com os exemplos da França, onde se pro
cu rãa os missionarias catholicos, e não se lança 
111110 de irm:l.os Moraves para suas colonias ; ·na 
America do Norte achao-se gran~e numero de 
rnissionarios catholícos, e a religião catholica tem 
prosperado muito nos Estados-Unidos ; ainda ha 
poucos mezes passárão pela Bahia missionarias 
catholicos para _o Chile; e todos esses governos 
S!l.o amigos da civilisaç1lo e da humanidade ; 
lamenta pois que um governo eminentemente 
catholico siga outra vereda. 

Depois de mais observações, conclue que, 
ainda que nno via no cap. 2º mencionada esta 
parcella com os ir,nãos Moraves, comtudo fal
lára nisto por vir no relaforio da repartiçao res
pectiva, e votaria contra esta despeza se acaso 
fôr ella já incluida nas parcellas do orçamento 
do ministro do imperio. 

O Sr. Via.nna pede a palavra para dirigir 
algurnas perguntas ao Sr. ministro do imperio. 
Observa que o governo fez um contracto com 
a casa de Thomaz Tarrand, para estabelecer a 
communicaçl\o entre as nossas provincias por 
meio dos paquetes de vapor ; que o Sr, mi
nistro respectivo mandou á camara esse con
tracto como uma cousa muito corrente ; como 
se estivesse em suas attribuições fazei-a; dese
jaria que o Sr. ministro lhe disse$se se o go
verno conta co~ esta quantia para os pa
qLteles de vapor . dentro do credito que só rlá 
para os paquetes ordinarios; parece a elle, depu
tado, que não ; · quizera pois saber tlonde ha de 
sahir o dinheiro necessario para se fazer esse 
contracto sem o credito correspondente; vindo 
·a impol'lar de duas uma, ou que acamara 
regeite esse coutrncto, e triste cousa é que o 
governo se ponha a faltar a seus contractos, 
ou venha sujeitar ao corpo legislativo por força, 
durante 15 annos a dar o excesso em que 
importa essa despeza. 

Continuando o illustre deputado em suas 
interpellações, dii que deseja que o Sr. mi
nistro lhe informe sobre as obras do canal da 
Pavuna ; se estilo em andamento, e por quem 
administradas; julga qne nada ha mais inte
ressante que uma tal obra, e que é lastima que 
tenha tido uma direcçao tao desgraçada ; en
lr!,Jtanto desistirá desta explicação se o Sr. mi
nistro aclivur os esclarecimentos que a este 
respeito se lhe cxígir!lo. 

A respeito do direclor das escolas menores, 
julga que o governo nllo tern autoridade para 
isto; pois que a constituiç1lo claramente diz 
que pertence á nssembléa geral crcar empregos 
e estubelecer-lhe ordenados:; e, apezar deste 
jogo de palavras de ordenado e gratificação, 
elle deputudo mandará emenda de suppl'essão 
deste lugar, se algum Sr. deputado não a 
mandar; porquanto se o lugar de director é 
necessario, o governo que faça uma proposta; 
desejava .mesmo que o governo propuzesse 
alguma cousa para mell1orar o estado das es
colas; qae propuzesse a creação de um di
rector, etc. 

Quanto aos irm!los Moraves não tocaria neste 
objecto pelo lado religioso. O governo diz no 
seu relatorio, qne os mandou vir para cate
r.hese dos iudios: diz que mandou vir duas fa
milias suissas para estabelecer uma escola pra
tica de agricultura, mandou vir engenheiros 
para pontes e calçadas; mandou vir uma barca 
de vapor, etc. ;. desejaria. saber donde sahe di-
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nheiro-para essas despezas-; das despezas even• 
tuaes não lhe parece sahir, porque parece-lhe 

· · que tem outra applicação : sll.o para um caso ex
traordinario, e não devem ellas fazer com que 

. o governo vá CQmpromeller sua palavra sem 
àulorisaçllo do corpo legislativo ; suppondo-se 
que sejllo pt·ecisos 30 contos de réis para essas 
despezas, e não se dá para as despezas eventuaes 
senão 10, como fica a palavra do governo? Das 
-sobras das outras. despezas tambem não, porque 

· -ha o artigo que diz, e cónlra o qual ha de pro
nunciar-se, que os ministros podem passar as 
obras .de uns artigos para outros, mas é para 
aquelles objectos que estão marcados, e nllo 
para accrescenlar novos objectos; nllo sabe pois 

· donde pretende o governo tirar dinheiro para 
essas despezas. Deseja saber mais que escolas 
praticas são essas de agricultura. 

· E finalmente, sobre o hospital da santa casa · 
da misericordia, diz que sendo um estabeleci
mento da primeira ordem no Rio de Janeiro, 
deve merecer toda a protecção do governo, e por 
consequencia desejaria saber se o governo tem 
encetado algum trabalho a respeito deste ·esta
belecimento, e que emfim, sobre o artigo saude 
publica deseja saber se o governo se acha auto
risado a augmentar esses vencimentos sem au
torisação do corpo legislativo. 

O Sr. Limpo de Abre'lil (miniatro dos estran
geiros), antes de responder ás perguntas do Sr. 
Vianna, faz algumas'reflexões sobre a questão da 
vinda:dos irmãos l\laraves. 

Diz que respeita, tanto como o Sr, arcebispo, 
a religião catholica apostolica romana que tem 
a fortuna de herdar de seus pais, e constan.te
menle tem seguido; que não sabe se por esta 
razão se inclinaria a votar por uma ernend!I 
que se acha sobre n mesa, a respeito de um 
curso de lheologia ; a discussllo que se ha de 
empenhar sobre mnteria Lno imporlante, as 
razões que terá de npresrmt.ar o n'obrc autor dn 
emenda para a sustentar, talvez nindu incline 
seu espirito religioso a votar pela emendo, 

Entende que a vil·eµi os irmAos Moriwes, 
com o fim que se indica no relatorio do ex-mi
nistro do imperio, não se póde receinr os males 
que teme o illustre deputado o Sr. arcebispo. 

Depois de mais outras retlexôes, accrescenta 
que, apezar do fervor, do zelo aposlolico dos 
illuslres prelados que existem uo Brazil, apezar 
dos bons desejos elodaa efficacia que empregllo 
os ·parochos, a quem compete principalmente o 
ensino da religião e da doutrina, nll.o se tem 
conseguido os eft'eilos beneficos que era de es
perar ; e sendo assim, nllo se dando esses pre
lados e os parochoi a oull'a missão que não seja 
de pregar o Evangelho ás suas ovelhas, que de
vemos esperar se acaso elles se descuidarem 
desta obrigação que lhes é impo11ta? Não lhe 
parece pois que f6ra prudente, nem util desviar 
Of p1'çocl1os dos deveres que a ig1'8ja lhes impO 

para ir,catechisar os indios, Além distõ para se· 
tomar um trabalho tão f01·te, cheio de tantos in • 
commodos como seja este, é preciso que as 
pessoas encarre~adas desta m issao tenhão d is· 
posiç!lo e habito~ proprios , e esta disposiçllo e 
habitos proprios julga nllo se encc,ntrarião tanto 
como nos irmãos Moraves. 

Em resposta ás perguntas do Sr. Vianna, diz 
que não fôra elle o ministro que celebrou esse 
contracto, para poder dizer agora qual.é a des
peia exactamente que o governo faz com os pa
quetes ; ouvira que a quantia consignada na 
lei do orçainento era sufficiente para pogar a 
esse contracto, e em consequencia dessa obser• 
vação é que se annuio a que esse contracto se 
fizesse., 

Quanto ao canal da Pavuna, diz que as in
formações que se exigirão estão promptas, e 
toda a demora em as remetter tem procedido 
de serem ouvidos alguns engenheiros que esti
verao empregados na obra do canal; declara 
no emtanto que mandaria a11 que já existem a 
respeito. Diz que a obt·à não está em andamento, 
mas que um proprietario que existe na Pàvuna, 
e que tem a pnr do interesse publico algu!ll in
teresse particular na continuaçllo desta obra, 
trata unicamente com seus proprios meios de 
conservar este canal no estado em que se acha, 
nlío lendo tido andamento, por suscitar-se a 
questão se acaso esta obra devia pertencer á 
despeza geral se á provincial, se1,:1do o resultado 
ficar o gove1·no sem meios de conlinunr esta· 
obra ; ultimamente decidio-se a questno que o 
canal da Pavuna pertencia ao municipio do 
Rio de Janeiro,'"mas as quantias que tinbão..side 
designadas derão-se para a provincia do Rio de 
Janeiro. 

Passando a responder ás outras pe1·guntas do 
Sr. Viannn, diz que quanto às es~olas praticas 
de ag1•icultura, quando vierem as pessoas que 
se mandárllo vir, se dará então o destino que se 
j11lgnr mais proprio para se conseguir o melho
Tamento deste ramo de industria ; por ora não 
póde anteceder uma opinião sem que o nobre 
deputado deixe de reconhecer o zelo que tem 
animado o governo, tratando de promover tudo 
o que entende que é de melhoramento para o 
pair., Demais julga que a lei do orçamento não 
se deve entender com tanta restricça.o como 
parecem entendei-a alguns nobres deputados. 

Na lei não se dir., por exemplo, que se gaste 
com os irmãos Muraves, tanto ; mas nem por 
isso se póde concluir que o governo não póde 
contractar irmllos Moraves para catecl1isar os 
indios, porque se houver sobras e o governo 
entenda que póde dispender certa quantia pai:a 
a catechese dos índios, compele ao governo o 
meio qne julga mais conveniente para este fim, 
e·porque não ha no orçamento dinheiro para 
escola pratica de agricultura, todavia ba meios 
para isto : e essa reflexão nllo obsta que o go• 
everno possa recorrer a esses meios; o que Mo 
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póde exceder as quantias que se consignilo para 
um ministerio. ' 

Finalmente, sobre a santa casa da miseri
cordia, póde asseverar que está debaixo da 
protecçllo · do go~erno. Observa que um dos 
melhoramentos de que precisa este estabeleci, 
mento Silo novos estatutos: e que sem se dar 
este primeiro passo, nada se poderá conseguir ; 
que lhe consta que a mesa actual da santa casa 
se occupa deste interessante objecto, que será 
presente ao corpo legislativo quando se apre• 
·sentar. 

Lêm-se as seguintes emendas, que si:ío 
apoiadas: 

« Emenda ao § 13 do cap. 2º : accrescente-se 
- para melhoramento dos ordenados· de 
guarda, porteiro e preparador do rnusêo, 476$. 
-Fernandes da Silveira." 

cr Emenda elo § 19.-Diminua-se 600$000 do 
ordenado do director, nllo creado por lei.
Souza e Oliveira. " 

O Sr. Henriques de Rezande, depois de al
gumas reflexões, rerhette á mesa as seguintes 
emer.das, depois de as motivar: 

« Passa para o municipio da côrde os §§ 12, 
13 e 16, a respeito da academia de bellas-arles, 
musêo e emptegados da saude e policia do 
porto.-Rezende. " 

« Supprima-se no musêo 400$ do escrivao 
da receita e despeza, servindo de thesoureiro. 
~Rezende. " 

« Supprima-se na repartição da saude as g;a. 
-.tificações necessarias para elevar a 1:200$000 

os ordenados de dous cirnrgiões directores. -
Rezmde. » 

« Supprima-se nas escolas de medicina, 
960$000 com um doutorado viajante de no
rneaçilo da füculdade.-Rezend~. >> 

O Sr. ·Figueira, de Mello levanta-se para 
mostrar a sua indignaçno conlrn esse engaja
mento de dous irml\Os Moraves, admirando-se 
que em um paiz onde se professa a religino ca
tholica apostoli~a romana, se dispendao os di
nheiros do estado para se det-rama1·em pl'inci
pios protestantes, principio2 de uma seita que a 
igreja tem condemnado com toda a rai::to e l'lln
damento. 

Obse.rva que o governo 1tão devia ignorar, 
que para a . propagação d.:. fé callwlica, ha 
em Roma o seminario ou collegio de p1•opa
ganda fide, e que o governo podia lambem di
rigir-se_ aos conventos das diversas ordens reli
giosas do imperio, ou mesmo estrangeiras. 

Conclue declarando que reprova o tal enga
jamento, e que o governo deve fazer quanto 
antes com que elle se nao eífectue. 

Tendo dado a hom, o Sr. presidente decL1ra 
a cliscussllo udiad:1, e, dando para on\em do dia 

a sua continuação, levanta a sessão pelas duas 
horas da tarde. 

Sessão em :2~ de .Junho 

PRESIDENCIA DO SR, ARAUJO LIMA 

Su~rnAa10.-Expediente.- Ordem do dia.
Discussão do orçameato do ministerio do 
imperio, 

A's dez horas feita a chamada, e achando-se 
em numero legal os Srs. deputados, o Sr. pre
sidente declara aberta a sessao ; lida a acta da 
antecedente, posta em discussão, é approvada. 

Faltll.o · com causa parlicigada os Srs. 
Abranches, Vital, Lima e Silva, Pontes, Ibiapina, 
Albuquerque Cavalc:mti, Mello, Paula Albu
quet·que, Rernigio, Ferreira França, Azevedo e 
Brito, Rodrigues Barbosa e Tobias ; e sem par
ticipação, os Srs, Souza Mattins, Macedo, . 
Pontes, Cerqueira Leite e Barbosa Cordeiro. 

EXPEDIENTE 

O SR. SECRETARIO, dando conta do expe
diente, lê um officio do ministro do imperio, 
rerneltendo o autographo da resolução da as
sembléa geral legislativa, declarando que o 
padre Antonio Joaquim do Nascimento Belleza 
está no gozo dos direi tos de cidadilo hrazileiro, 
na qual resoluçllo o regente, em nome do im· 
perador o Sr. D. Pedro II, consente.-Para o 
archivo. 

• .Outt-o do ministro da fazenda, remetlendo o 
balanço gero! da caixa da amorlisaçao de 1835, 
e mezes decorri dos até o fim de Maio do cor
rente anno.-A' primeira commissno de fa. 
zenJa. 

Um requerimento de Thomaz José Soares 
de Avelli.r, .pedindo ser declarado cidada.o bra· 
zileiro.-A' commissno de constituiçao. 

Um requerimento dos amnistiados da pro
vincia de Minns pelos sncccssos de 22 de Março 
de 1A33.-A' commissno de justiça crin~inal. 

O Sa. ALcrn1Ao~s manda á mesa o seguinte 
projeclo de rcsoluçrio : 

« A assembléa geral legislativa resolve : 

« Art. lº. Para a proposta dos membros, 
que devem formar a mesa para a arprovaçn.o 
dos votos nas assem biéas parochiaes, nos termoa 
das inslrucções de 26 de Março de 1824, nlJ.o é. 
necessario o accordo do parocho, o qual neste 

· acto se limitará a prestar as explicações exigidas 
sobre a ic:!oneid;1de dos votantes. 

« Art. 2°. Quando o povo, reunido para esta 
eleição, se pronunciar diversamente a respeito 
da upprovação, ou reprovação dos membros 
propostos, a autoridade que presidir ao aclo, 
fará dividil-o e:11 dous grupos, q11e designem a 
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reprova,;llo, ou approvação, e se decidirá pela 
maioria verificada. O empate importa a appro-
vação da proposta. · 

« Ar!. &•. O juiz de paz prohibirá que as
sisUl.o a esta proposta, as pessoas que na.o es
tiverem nas circuíustancias de votar nas as
. sem biéas parochiaes.. · 

« Paço da· camara dos deputados, 25 de 
Junho de 1836.-José .Afoib·iadll8 Carnefro.» 

E' julgado objecto de deliberação, e vai a 
imprimir. 

O Sa. GURGEL manda á mesa o seguinte 
reqµerimento: 

« Para motivar o meu voto ácerca do. reque• 
rimento do reverendo provincial dos religiosos 
carmelitas desla côrte, que pede a €acuidade de 
admillir trinta noviços na sua ordem, e que foi 
presente á commissão ecclesiastíca, requeiro 
que se peção ao governo as seguintes infor· 
maçoes: 1~, a•portaria, ou d.,creto do governo, 
que prohibio o ingresso de noviços nas ordeus 
religiosas. A · portaria que concedeu licença aos 

. religiosos franciscanos para admillirem 40 ou 
60 noviços com a declaração de quantos têm 
entrado até o presente, se está preenchido o 
numero, e se ha affiuencia de pessoas, que 
peção o habito daquella ordt-m : 2ª, qual o 
motivo, pelo qual se fez a reforma dos religiosos 
carmelitas da provincia do Rio de Janeiro, e se 
com a dila reforma se conseguio a observaneia . 
da regra, ou se continua- o abuso, e relaxação, 
que se pretendeu reformar: 3•, quaes as con
~~ões, com que depois da reforma se con
ceifêüã-iidmissno de ntrviços, e se essas con
dições forão satisfeitas : 4•, que numero de 
noviços forno adrpittidos depois da mencionada 
reforma, e destes quantos existem, quantos 
fallecêrao, quantos se secularisárao, e quaes as 
premissas, que allegltrão para obterem os 
breves de secularisuçao: õ•, que aulas de sci
encias ecc!esia~ticos existem nesta côrfe ; que 
nuinero de alumnos as frequent!lo no presente" 
anno, e caso este numero seja diminuto, á 
que causas se deve attríbuir. 

1i Paço da camara dos deputados, 25 de 
Junho de 1836.-.lJ/. L A, Gurgel.» 

E' approvndo. 
0 Sr. Vasconoellos CJblém a palavra pela 

ordem, e diz que mandou á mesa um projcclo 
muito simples, propondo a revogaç!I.O dos seis 
primeiros artigos da lei de 7 de Novembro· de 
1831 ; ·que não se detém pois a demonstrar a 
utilidade do projecto, e se ·limita a requerer 
que elle seja remellído a nma commissão, afim 
de evitar. q1ie elle tenha uma sorte fatal, pois 
que nl!o deseja que um projecto em que se 
esmerou morra sem um officio de encom
mendaçll.o, e o quer por consequencia encom
mendar. Parece-lhe portanto que, para o pro• 
Jeclo ir a uma commissllo, não é '!lecessa:ria 

.a votação, por assim estar determinado no. re• 
gimento da casa. Quando se . desenvolva esta 
materia, l1a de mostrar que esta lei de 1831, 
isto é, os seus seis pt'imeiros artigos, só servem 
para oppressao dos cidadã9s, e interesse de 
·alguns especuladores sem consciencia; que 
tern observado factos que não podem conti
nuar a p1·aticar-se sem grave prejúizo da moral 
e do interesse publico e particular; que um· 
dos artigos, cuja revogação propõe, autorisa a 
qualquer pessoa para prender a todo o africano, 
sem mandado especial da autoridarle, do que 
tem resultado graves inconvenientes, e muitos 
vexames a immensas pessoas ; finalmente, 

- ainda que lhe parece pastantemente provada a 
justiça da revogaçno que propoe, todavia nllo 
quer arriscar II sorte de um projecto tllo im
portante, e por isso não deseja que elle Sl'ja 
submettido á deliberação da casa para se votar, 
se é ou não mataria de deliberação ; requer 
em que seja remetlido á cotllmissao de consti· 
tuiÇão. 

Lê-se o seguinte projecto do illuslre depu-
~do: · 

« A assem biéa gP.ral legislativa decreta: 
« Artigo unico. São revogados os primeiros 

seis artigos da lei de 7 de Novembro de 1881, 
que deelarou livres os africanos importados no 
Brazil, da citada lei. 

,e Paço da ca11'ara dos deputados, 25 de Junho 
de 1886.-B. P. de Va,ooncelloa.» 
.o Sr, .A.ra.ujo Vumna. diz que a commissno 

de constituiçãO, nao lhe parece ser a prop1•ia a 
que se deva t·emelter o projeclo, e sim á com· 
missão de justiça civil. . 

O Sr. Alcibia.d.ea reclama a observancia do 
regimento da casa, que manda que quando se 
apresentarem projectos se julguem materia de 
deliberaçllo. 

O Sr. Ernesto França. nofa que qualquer 
projeclo 11óde ir a uma commissno, quando o 
seu autor o requeira, sem dependencia de vo
taç!l.01 mas é depois de julgado objecto de deli
beração; e pede ao Sr. presidente que observe o 
regimento ~ tnl 1·espeito. 

O Sr. Ilenrig,uea de Itezende diz c1ne em
bora vá o p1·0Jecto a uma commissãO, o que 
elle requer é que essa com missão dê com a 
maior brevidade' o seu parecer; aliás irá isto 
encorajar os especuladores do trafico de afri
canos, que talvez contem desde já com a revo
gação desta lei • 

O Sa. PRESIDENTE pnssa a ler o artigo do re
gimento que trata sob~e o destino dos projectos 
dos Srs. deputados, e por elle mostra, que 
todo o projecto póde ir a qualquer commissão, 
segundo seu autor o requeira, sem dependeocia 
de votação, ainda mesmo antes de. :ser julgado 
ob3ecto de deliberação, 
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ConsuHa a camara, e esta deciâc que o pro• 

· jecto vá á commissão de justiça civil, 

ORDEM DO DIA 

Continua a 1• discuss!ío adiada na sessno an
tel'ior sobre o projecto n. 23; sobre as dnvidas 
e omissões qne forem enviadas ao lribunal 
supremo de justi"ça, etn virtude do art. 53 do 
codigo do processo criminal, · 

Tendo fallado contra o projeclo o Sr. Souza e 
Oliveira, e respondido aos argumentos do 
Sr. visconde de Goyanna, ainda fie::: adiada para 
se passar á outra parte ela ordem do dia. 

Continua a discussao do orçamento do mi
nisterio do imperio, com as emendas apoiadas 
na sessqo antecedente, e mais as seguintes apre
sentadas na sess:to de hoje: 

cr Que se supprima na somma consignada 
para pagamento dos subsidios dos senadores a 
importancia de 14:400$, e na consignada 
para os deputados, 9:600$.-R,ibeii-o de An-
di·ada,» · 

« Para o monum~nto da independencia co
meçado no sitio do Ypiranga, 4:000$.-Floriano 
de 'l.'oledo. n 

« Adclitivo. Com n ma escola para os surdos, 
mudos e cegos, 1:000$.-Oornelio Franca. n 

·,,. Sub-emenda á Ja commiss!ío, Co:n o se
minario de S. Joaquim, que lcl'â desde já a 
prestaçno mensal de 2:000$. Salva a redacçno. 
-Santci Bc,rbara,». 

O Sr. Fer.na11des da Silveira enceta ::i dis
cussno, defendendo a emenda que nrnntlára ú 
mesa na aulecedcnte sessno, augmentamlo no 
§ 13 do art, 2° mais 476$ purn mell11muncnto 
do onlctmdo do guarda, µorteiro e preparador 
do musêo, Oliserva o pequeno ordenado deste 
empregado, que foi marcado quando os ge
neros de primeira necessidade ~slavno por baixo 
preço_ e os ordenados etrl.o pagos c,n moeda 
forte. Lembra os serviços por este empregado 
prestados, e além disto os a[fazeres de que está 
sobrecarregado. . 

Combale a cmendrt do Sr. Henl'Íques d~ Re· 
zende, que quer que se supprimno 960$ com 
um doutorado viajante de nomeac;ào da facul
·dude de medicina. 

PoL· esta occasiãO lembra os sct,viços de 
Fr. Custodio Alvares Serrão, dfrector do musêo, 
que pedindo licença para ir á sua provinch, 
viajando pelas províncias de Sergipe, Alagôas e 
Bahia, tem feito descobertas de productos rnris
simos; e por isso julga elle deputado mui vanta
joso consignar·se uma quantia a um habil natu
ralista que fosse fazer · dessas pesquizas pelo 
Brazil; e nesta vista tem de offerecer uma 
emenda. 

Depois de mais algumas reflexões em abono 
desta sua opiniao, remelte â mesa a seguinte 
emenda ao§ 18, cap. 2º :. 

fOW) I 

11 Onde diz-com de~pczas evcnluaes-ac
crescente-se-inclusive 6:000$ a um naturalista 
habil, que percorra as províncias da Bahia, e 
as que seguem ao norte, afim de colher pro
ductos, e dar exacta noticia do que encontrar 
de interessante nas mesmas provincius, tanto 
em mineraç!\o, como em agricultura. Salva a 
reclacc;ão.,--Ferncmde., ela S!tvera." 

O Sr. 'I'orres faz varias observações sobre o 
que dissern o Sr. ministro do imperio, na sessão 
antecedente a respeito da 't:onsignaçao da obra 
do C;\llal da Pavuna, e conclue qne, á vista do 
que expõe, nao é muito exacto dizer-se que ns 
quantias designadas para o canal da Pavnna 
tenli1lo sído.o;deixadas ao governo provinci,il do 
Rio de Janeiro; porquanto não apparece em 
parle alguma da lei que dos 215 contos de réis, 
que o corpo legislativo deu para as clcspezas 
provínciaes, se deduz::to us de5pezas com o 
canal da Pavuna, nem em parle alguma ap17"a
~ece que esta despeza esteja incluída nos 215 
contos de réis, que nilo for,tõ dados senão para 
despcr.as provinciaes. 

Faz algumas observações sobre a suppresR!\o 
que fez a commissao de orçamento no§ 17 do 
arl. 3'', fundando-se a commissilo em que para 
se proceder ás obras geraes, é mister primeiro 
proceder-se iio orç<1menlo e plano dessas obras, 
parccc-lbc que a commissào se persuade ntto 
haver cm execuçno obras gemes, o que parece 
a elle orador, n!\o ser muito exacto; aponta, por 
exemplo, " ponle da Parahybuna, a estrada ela 
serra de Parnty,: a esln1da de Mambucaha ; e 
julga que, se a commiss!ío de orçamenta negar 
os fundos necessarios parn 'se éoriliii11ar essas 
obras, e o Sr. ministro do impcrio 11cccder a 
esta preten1,ao da illuslre commissao, nno lkno 
fündos. para se continuar com eslas obL·as que 
pertencem á administraç11o geral, nas qun.es 
torn·SC gasto irnmen,o dinheiro, e cuja im· 
porluncia é reconhecida, 

Deseja que o Sr. ministro diga se consente 
ou não p.a suppressl'lo proposl.i pela commissuo, 
e qual é o meio porque eutende que deva 
supprir as dcspczas neccssarias para conlinuaçno 
dessas obr::cs; se com cffoilo julga que del'fiO 
continuar, como elle deputado se pers1iadc, e 
por isso enlencle que se nllo deve 11egar á ad mi
nislraçao geral os fündos necessarios p:ira essas 
obrns geraes. . 

Finalmente o illustre dcpnlado pede infor• 
mações ao Sr. minislro sobre a rmmeira por 
que tem sido cobrada uma renda que se. de
cretou para a camara municipal do Rio de 
Janeiro. 

ºRespondendo-se que isto pertence ao minis
terio da fazenda, o Si'. Torres diz qi;e aguardar
se-ha pJra occasiao opportu'na a foliar nesta 
renda ; sobre o que o Sr. ministro do imperio 
ou da faienda, ou ambos de combinaç110, e de 
combirniç!\o com a cama.ra municipal,.fizerao 

2~ 
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alguma cousa mais ~o que a lei ordenou ; porquê 

. reduzirao á metade Õt1 á sexta parte o imposto 
sobre os liquidas; mas em lugar de imporem 
sobre os liquidas consumidos na cidade do 
Rio de Janeiro, estenderao esse imposto a todos 
os liquidos que se despachassem na alfandegl\ 
para consumo ; e. nãO 5Ó para o consumo da 
cidade do Rio de Janeiro, corno para o reslo 
da provinoia e quaesquer provincias para onde 
forem levados esses liquidas depois de despa
chados na alfandega do Rio ·de hneiro; 110 que 
julga sem duvida q'ue se estenderão demasia
damente os limites da lei, porque parece-lhe 
que. os Srs. ministros nao têm direito algum 
de estenderem esta taxa sobre todos os habi
tantes do Rio de Janeii•o, e mesmo das outras 
províncias a quem a lei não impôz semelhante 
taxa. 

O Sr. Limpo d.e Abreu ( m.iiii~tr() dos estran
g_eiros ), prevendo que a discussl!.O do.or;;amento 
do ministerio do imperio levaria muito tempo, 
não fallára na ullima sessao na suppress:i.o dá 
commissão de orçamento a que o illnsh'e depu
tado se refere, persuadindo-se por este silencio 
o illustre deputado, de que elle, Sr. ministro, 

.. concorda com a illustre commissão; mns ob-
. serva que na mesma sessão antecedente de

clarára que se reservava a fallar quando 
houvesse sufficiente numero de perguntas e in-
formações. · 

Declara nll.o concord11r com a suppressão feita 
pela commissão no § 17. A'-...i:tM da razão da 
commiss!\o deduz o contrario tle que a com
missll.o deduz,ip,._isto ó, que por isso que nllo 
ha plantas e orçamento a respeito de obras 
geraes é necessario que para ellas se obterem sê 
consignem quantias que parecerem necessa
rias ; lembra que se lcm pedido informações 
aos presidentes das prnvincias, ácet·ca de es
tradas gernes que hnjllo ou se possllo fazei· na· 
provinci,\ c ele outras obras geraes, e uma elas 
difficukllldes poi·que estas inl'ormaçoes não t~m 
vindo é por nno haverem meios pm·a se maudm· 
proceder nos cxnmes 11ecessL1rios e tirar planlas 
precisas, o que se nno pódc fur.er sem diu hciro ; 
julga, pois, que su nll.o supprirnio prntlcnle
mentc b § 17, em c1uo se pedia GO conto de l'Óis. 
Demais, lembra ns dcspcz:is que se fnZC!Ul 
com a estrada de Pai-aty e :Mambucaba, o se a 
commissno para ~upprimir o .§ 17 se fundou 
em na.o haver as plantas e orçamentos das 
obras geraes, 11110 podia envolver nesta sup
pressao estas duas estradas ; supposto o prin
cipio" estabelecido pela commissno, em tal 
principio na.o se deveria comprehcnder as duas 
estradas ; e demais, além destas estradas, ha 
outras obras geraes, como seja a ponte do rio 
Parahybuna, etc., e se não se consignar quantia 
nenhuma: ao governo para este fim, nno poderá 
elle prover a estas despezas absolutamenle 
pecessadas, e que 11110 de lrazer muilJclS van-

tagens ao com.mercio e industria das províncias 
que confinao · com a do Rio de Janeiro.; e cer
tamente a commissão deu um golpe muito 
profundo á industria e ao commercio querendo 
privar ao ministerio do imperio de uma quantia 
com a qual póde e deve emprehender obras de 
smnma utilidade e vantagem ao paiz. 

Quarito n oult·as suppi-esslljls, a que se faz 
com o pessoal do corpo legislativo não llie 
parece p1·udente ; por que se até agora não têm 
comparecido todos os membros do corpo legis
lativo de 1837 a 1838, poderáõ elles compa
reeer; pelo que pertence á camara dos depu
tados, lembra que se tem pago ajuda de custo 
ao supplente quando não vem o deputado 
proprietario, e a este lambem quando vem em 
outra sessão se paga ajuda de custo, porque é 
a primeira vez que vem á legislatura ; e pOLº 
isso se póde haver dimit1uiçao de despeza em 
consequencia de não comparecerem todos os 
membros do corpo legislativo, lambem por 
outra parte ha excesso rle despeza; e assim n!\o 
é mui prud~nte fazer destes córtes quando se 
trata do pessoal de qualquer repartiçãQ. 

Finah11ente, depois destas reflexões, o Sr. mi
nistro passa a obset·var que é necessario aug
mentar a consignaçM que trata das ajudas de 
custo elos presidentes elas provincias ; observa 
que nll.o ba Ic.i qne regule as ajudas de cu~to 
que devem receber os presidentes das pro
vincias; mas lambem não sabe que calculo 
servio de base á illustre commissão para con
signar a quantia que marca para este fim. 
Expõe as qnantias que se ele1·ão n_os presidentes 
do Mallo-Gros30, Pará e Rio Grande do Sul, 
pura as ajudns de custo ; '·no que não se põdtl 
dizer que o gol'erno foi prodigo. 

Lê-se e é apoiada a seguinte emenda do Sr. 
Baptista Caetano : · 

« Ao § 8º art. 3º accrescentc-se 600$000 que 
ficrmi:õ á ri isposiçilo do primeiro secretario 
desta camnr11, para mantla1· abonur desde já a 
preshlÇ!l.o de 50$000 a um lachygt·apho de re: 
conhecida hnbilidnda, que se propuzer ensinar 
esta arte. Salva a redacçtlo .-O deputado, 
Baplista Caetano. " 

Tambem é apoinda a seguinte emenda do 
St·. Limpo de Abreu: 

« Ao § 6º, cm lugar de-80 contos de réis, 
dign-se-84:400$000. 

« Paço, 25 de Junho de 1836.-Limpo de 
Abreu.» 

O Sr, Carneit•o Leão principia fazendo al
gumas observaçüee sobre a quantia consignada 
para as obras publicas. Suppõe que as plantas 
e orçame11tos das obras geracs não se podem 
obter sem despeza : nll.o annue poi.;; á suppressão 
proposta pela coÔ.1missilo, além de que u com
missãO estende muito a .sua suppressão, não dá 
cousa nenhuma para _obras que estao já princi-
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piadas e em andamento, como a da estrada de 
Paraty, etc. 

Passa a fazer algumas observações sobre a 
quantia designada para os paquetes de vapor, 
não úega a utilidade e necessidade da existencia 
de paquéle\1 d!3 v11por para a communicaçllo 
entre as províncias, e especia-lmente para as 
provinciás ,to node, mas observa que o governo 
julgou-se autorisado para fazer esse contracto, 
que nem ao menos ajuntou-lhe a clausula que 
os ministros costumão aj,,ntar a taes contractos, 
fazendo-os depender da approvação -da as· 
sembléa geral ; suppoz-se o governo que nãO 
tinha necessidade desta approvnção, etc. 

.Nao questionaria sobre a somma necessaria 
para os paquetes de vapor ; mas tinha de. fazer 
algumas observações âcerca de alguns artigos 
desse contracto celebrado pelo.governo. Em um 
desses/ artigos se diz que os paquetes de vapol' 
sera.o nacionalisados. Como neste minislerio s,:i 
costumão empregar expressões a que'se não dão 
o verdadeiro valor, não sabe o que quer o go• 
verno, o que entende por nacionalisar ; porque 
se se permitte levar carga de- uns para outros 
portos, estas cargu do Rio de Janeiro para o 
norte e do norte para o sul, .constituem um 
verdadeiro commeréio de cabotagem.;. e para 
semelhante concessno não ju!gv o govflrno aU· 
to1·isado ; e não saõe- como a cómmissllo pre· 
tendeu indirectamenle que a·camara approvasse 
um semelhante con!t•aclo; Jiegará pois seu valo, 
porque quer um exame mais circumspeclo 
sobre um tal contracto, porque, além disto, 
cumpre ver se se estabeleceu com os cmprezat·ios 
aR. co~dições necessatiãs. par~ que os paquetes 
dê T,po1• prestem ns vt111tagens que se devem 
esperar delles. • 

Ouvio qtie neste conlr:_1clo no.o Ee tinha in
cluído os portos elas Alagôas, onde scrfa muito 
conveniente que os paquetes tocassem ; cumpre 
pois examinar mais cil'cumspcclamentc es~c 
contt·acto quando o governo se dignar vii· 
pedir as qull'nlias necessarias ; cmnpre cxaminil1· 
se tal cont~clo na f/mnn cm que estn póde 
prestai' a verd11deira ulilidade que se deve es
perar, além de quc cumpre examinar soo mi
uislerio podia II seu bcl-praicr faier, e a cnmnra 
approva1· um contrnclo em qne pcrmille aos 
emprezm•ios o eommercio de cabotagem. Per
suade-se que o Sr. mi11isl1·0 Mo atlendllu a todas 
estas co11s11s, certo de que a camam nilo accusa, 

, e mesmo segundo essa tloutdna que se que1· 
estabelecer, nem mesmo as censuras se pe1·· 
mittem. · 
:· O Sr. deputado passa a fazer outras reflexões 
a respeito de outros objectos. · 

Declara não approvar a vinda dos irmaos 
Moraves á custa do governo. Diz que o governo 
é obrigado a tolerar a existencia de todas às l'C· 
Iigiões com seu culto pa1'licular ;- mas que não 
pôde auxiliar algum culto, que nao seja o da 
religiao calholica. · 

Os irmãos Moraves, adoplando a confissão de 
Ausburg são lutheranos: que alguns de seus 
principias são contrarios ás nossas leis. Pa
rece-lhe que um to.! acto do governo foi sem 
duvida alguma das levezas de qÚe abunda o 
nosso . minislerio : que, sem duvida, alguom 
foliou nas vantagens que têm feito· os irmaos 
Moraves pregando a sua seita á povos indígenas, 
e sem se procurar saber se elles erao ou na.o 
calholicos, immedialameule o governo mandou 
vir os irmãos Moraves. . 

Não vota pela emenda que orea uma facul
dade de lheologia : parece que estabelecida na 
côrte nil.o poderá produzir todas as vantagens 
que se podem esperar ; antes lembraria ao· 
nobre deputado autor desta lembrança a dar 
mais dinheiro aos bispos para cstnbclecerem 
semi_narios em que com mais vantagem se po
deria ensinar em cada uma das dioceses os 

-conhecimentos necessarios ao clero ; nll.o ap· 
prova a emenda pelo modo porque está redi
gida. 

Passa a fazer algumns reflexões sobre o modo 
porque se pôz em prntica pelo govcl'llo o tril::uto 
quo se estalicl~cen no consumo da aguardente, 
no que, em sua opiniao, o minislerio invadio 
uma d,1s attrilmições da camara dos depulaclos ; 
no emtaulo se reserva lralur disto, quando 
parlicul:mncnle se c\iscntir esta 1hateria, pois 
persuade-se que isto foi demasiadamente es
candaloso. 

Por esta occúsino obse1·va cg1e o respectivo 
ministro pl'ivit1•a acamara municipal tle um di· 
rcilo que lhe pc~tencia, e que a assembléa get':11 
lhe concedeu quando lhe deu os aforamentos dos 
terrenos de madnha ; eonsi,fo1·tu1tlo-se n ca• 
lllltra tnunicipal usufn1cluaria desses terrenos, 
par~ce-lho compelir' o direito de 1·cccber os com
pctcule~ laudcmios, o que lhe privou o ministro 
ela fazenda. 

l~inalmenle, quanto ao thcsoureiro do musêo, 
dii 11ne c:dslc este empregado (!lle p1·esta ser· 
viços, e nl\o entende que se1·viços se possllo 
pi·e~lur grntuiltuncnle: e se so pullo servil' dous 
ou l1·cs aunos na esf!ernnça do oble1· alguma grn· 
lifica~'.no, nno se pódc conli11u111· ii.to pol' · mais 
tempo. 

O Sr. Henriques de Rezende observa que ha 
lllllilos annos se trata do ordonado desle lhe
soureiro : e nrio sabe como é possivel que haja 
um homem, em uma época em que não ha 
ningucm que queira ser nem juiz de facto de 
graça, sirva, hâ tantos annos, de graça, de the
soureiro do musêo ; nem sabe de que é elle lhe• 
soureiro. Sua opini!lo é que não se augmentem 
despezas sem se crear novas rendas. Observa 
que ha um deficit constante; que as pensões· 
chovem, bem como as gl'lllificaçoes, etc., e 
todos os annos pede-se um credito supple
mentar ; e porque uno vota por c1·edilos sup· 



Câmara dos Deputados - Impresso em 08/01/2015 14:57 - Página 1 de 5

:SESSÍQ EM :2,: .I>E .JYNHO i)]f 1888, 
:· pletnenfar~, s"ua opinião é. que se córte por 

despezas superfluas, . 
. Não se admira que não se pedisse appro
vaçao do contracto sobre os paquetes de vapor, 
porque primeiro que se pedisse a approvaçllO da 
amnistia se propoz a suspensão de garantias, 

Quanto a esta questao dos irmaos Moraves, 
lambem não approva tal contracto, até por outra 
razão, além das já expendidas, por inutil. 

f\espondendo ao Sr. Fernandes da Silveira, 
diz que em outras circumstancias não duvidaria 

>votar pela emenda deste illustre deputado ; 
· mas que agora não v.ota por essa quantia pela 

\·azl\o que já, disse, Na.o póde comprehender 
como quando o governo .pt'bplle um .credito 
supplemcntar, se proponha augmento de des• 
pczas, sem que se proponha nova l'enda ; vota 
pois contra todas as emendas que tendão a 
augmcnto de despezas. 

Conclne defendendo as emendas que oft'ere-
cêra na sessão antecedente. · 

O Sr. Souza. e Oliveira. sustenta a emenda 
que ofi'erecêra na sess!lo anterior, relativa· á 
suppressao do ord·enado do director das escolas 
menores, creado pelo governo. 

Censuru o contracto feito pelo govérno ácerca 
de paquetes de vapor; contracto para o qual 
não se acliava aulorisado, · no qual se revoga a 
legislaçao existente ; pois que se permitle aos 
emprezarios o commercio de cabotagem. Demafa 
é mister que se saiba quaes são os privilegias 
que se concedem aos emprezarios. Persuade-se 
que para um contracto de semelhante natureza, 
na.o é lugar propHo a lei do orçamento para ·a 
sua approvação. . • 

O Sr. Vianna discorre largamente sobre a 
materia, censurando o aclo do govemo ácerca 
do contracto sobre os paquet~s de vapor. Res• 
ponde ao actual ministro do impe1•io, quando 
nesta pa1·le pretendeu defender o seu ex:-col
lega ; nota mais que o contracto não foi exami
nado pela camara, e seriu bom que o Si·. p1·c
sidenle o mandasse ler, para que lodos os se
nhores deputados tivessem mais conhecimento 
deste objecto, 

Falla sobre as diITerentes emendas apojadas 
na sessão passada e nesta ; sobre n emenda que 
designa um conto de réis para uma escola de 
surdos, mudos e cegos; di:i: que a acha mui 
boa, mas que seria melhor que o Sr. deputado 
autor deli a a reduzisse a projeclo e a offerec.esse 
á camara, que está certo seria approvada ; vota 
contra a emenda do Sr. Vasconcellos relativa á 
typogràphia nacional ; vota igl1ahnente contra a 
emenda que designa um curso de mineralogia 
na provincia de _Minas, desejando antes i:i:ue a 
este respeito se adapte uma medida mais gene• 
rica ; observa sobre a emenda do Sr. Henriques 
de Rezende, que manda transportar para o mn
niéipio da côrte as despezas marcadas nos §§ 12, 
13 e 19 ; e diz que nenhuns inconvenientes e!!-· 

contra em que esta déspeza se fixe na fórma 
que está no projecto da commissão do orça• 
mento ; nll.o .duvida porém votar pela emenda . 
que ·manda supprímir um conto e duzentos mil 
réis nas gratificaçlles no ramo de sande, para 
esta quantia ter o destino que lhe dá a emenda ; 
mas vota contrll, a emenda . que supprime a 
quantia de 960$000 com um doutoràdo vja
jante. 

Finalmente o illustre deputado, discorrendo 
sobre outras emendas, cónclue respondendo aos 
argumer,itos de todos aquelles deputados que 
têm combatido o projecto da commissão. 

O Sr. l'l.oclrlg11ea 'l'orres torna a insistir na 
necessidade de se decretar meios ao governo 
para emprehender as obras que se julguem ne• 

· cessarias, relativas a estradas~ e a ser de opinião 
de que se a assemeléa provincial do Rio de Ja
neiro-decretou despezas com a estrada de Pa
raty, como disse o Sr. Viann11, ella não estava 
autorisada para o fazer, e sahio fóra de suas 
attnõuiçlles em tal conceder ; porque as · as
sembléas legislativas provinciaes-n!lo podem le
gislàr sobre aquellas estradas que pertencere!Jl 
a mais· de uma provincia ; e· á administração 
geral do estado é que compele concorrer com 
os meios necessarios para taes estradas ; se 
finalmente· a assembléa p1·ovincial o praticou, 
obrou inconstitucionalménte·, e na.o foi consen
tanea com os inte1·esses da sua província. 

Conclµe re;;ponden,do ás ob~ervaçaes que fi
.zera o Sr. Vianna a este respeito. 

Depois do Sr. Vianna explicar o que disse 
sobre o objecto, fica a . discussão adiada pela 
hora •. 

O SR. PRESIDENTE dá para. ordem do dia 27 
a mesma materia, o projecto n. 173 de 1832, 
differentes projectos dg anno passado e deste, e 
levanta a sessão pelas duas horas da tarde. 

. l.!lessií.o em :e')' de Ju~ho 

PRES!DENCIA DO SR. All.AUJO Ltl!A 

SuarMARto.-Expediente.- Ordem do dia.
Di8cU88ã.o do orçamento do iinperio. 

Feita a chamada ás dez horas, e achando-se 
presepte numero legal de Srs. deputados, o 
Sr. p1·esidente declara aberta a sessão; lida a 
acta da antecedente é approvada. 

Faltll.o com causa participada os Srs. Vital, 
Lima e Silva, Castro e Silva, Ferreira França, 
Hollanda, Mello, Rodrigwes Barbosa e Tobias ; • 
e sem ella. os Srs. Bai·bosa- Cordeiro, Remigio, 
Raphael de Macedo, Lessa e Cnrumbá. 

EXPEDIENTE 

O SR. 1º SECRE'!'ARIO dando conta .do expe
diente lê um oflicio do ministro dos negocio& 
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éslrang~lros, Íransmittindo cópias de ordens é 
instrucçõe~ ác.erca _ das reclamações de presas 
_pelo cruzeiro mglez.-Vai ao Sr. aeputado que 
pedio as informações, · · 

Outro do presidente de S. Paulo, remei· 
tendo uma collecçlla. dos actos -legislativos da· 
assen;ibléa daquella provincia. - Vai tudo a 
imprimir, remettendo-se depois á commissl!.o 
das assembléas provinciaes. 

Outro da camara muuicipal de Paraly, re
mettendo uma representação pedindo certas 
concessões, datado de :1,8 do corrente.- Vai á 
commissll.o de orçamento. 

Um requerimento de Manoel Paes Sardinha, 
datado de 25 do CONente, sobre a percepção de 
certos emolumentos. - Vai á mesma com-
missão. · 

Adia-se, por se pedir a palavra, o 11.eguint~ 
parecer da commiss110 de orçamento: 

« o conselheiro João José Lopes Mendes Ri
beiro representa a falta de execução da. reso
lução da assembléa geral, sanccionada _ e publi
cada em 9 de Outubro de 1835, que o màndára 
aposentar (no conselho da fazenda) quando se 
achasse nas circumstancias de o ser. 

«A commissllo de orçamento,examinando por 
um lado a dis·posição terminante da citada re
soluçao, combinada co·m os arts. 93 e 94 da lei 
de 4 de Outubro de 1831, e pr;ir outro os des
pachos proferidos no thesouro sobre requeri
mentos do representante, juntos por certidão, e 
o que expõe o Sr. ministro da fazenda no seu 
relatorio, pag. 57,. entende que ha justiça da 
parte do representante, e que não póde ser ad
missivel a-·da\ftd;r·do· Sr. 111inistro da 'fazendii" · 
para deixar de cumprh- o acto 'legislativo men
cionado. 

«Com effeito, o referido art. 93 da lei de 4 de 
Outubro, determinou --. que o governo prefe
risse os conselheiros da fazenda, quando babeis, 
nos lugares das repartições, que ( por eft'eito da 
mesma lei) fossem reorganisadas - e o se
guinte art. ·94 ordenou, que os conselheiros, que· 
nllo fossem empregados, gozassem da aposen
tadoria por inteiro se tivessem vinte e cinco 
annos de serviço. - Mas a resolução citada, 
posto que na sua primeirn parte- autorisasse o 
governo para comprehender o representante nas 
disposições destes dous artigos - manda com
tudo na 2• parte- Jevar em conta ao represen, 
tante os annós de serviço que tiver prestiuio 
em quaesquer cargos publicas, para o fim de 
ser aposentado - explicando assim que a in
tenção do poder legislalivo não era empregar o 
representante nas repartiç(les indicadas no 
art. 93, que já se achav!lO. reorganisadas ba 
mais de Ires annos ; porém sim aposentai-o 
conforme a disposição do art. 94, que foi_ao 
tempo declarado a favor do representante, 
qua:qtQ aQ modo de computar os annos de ser-

viço, devendo portanto entender:se, q11e a·-re• · 
ferencia (eita pela resolução áquelles dous ar• 
tigos da lei de 4 ije Outubro teve antes por fim 
lembrar as disposiç<les da mesma lei, ·relativas 
a~ extincto conselho .ela fllzenda, do que auto• 
mar o gov.erno para empregar o representante 
nas repartições, que ~á E:stavil.o reorganisadas ... 

« Contra esta obvia intelligencia da resoluçll.o 
allega o Sr, ministro da · fazenda em seu rela
torio : lº, que se deixou ao gove1·no o arbítrio 
de aposentar ou deixar de aposentar ao repre• 
sentante ; e 2º, que não havendo ordenado 
fixo em lei para os conselheiros de fazenda, e 
tendo sido o . representante nomeado depois 
do juramento da constituição, o governo enfra 
em duvida sobre o .ordenado, com qi1e o deve 
aposentar. 

« Mas quanto ao lº motivo a commissão julga 
que a clausula final da resolução - quando es:i
teja nas cireumstancias de ser aposentado -
longe de dar ao governo o arbitrio de deixar 
de aposentar o representante, tem sómente por 
fiip. obrigar ao mesmo governo a examinar, á 
vista das certidões e documentos, que o repre
sentante exhibisse, se por ventura elle linha os 
2ó annos de serviço. E sendo esta a intelli
gencia mais natural da referida clausula, nll.o 
parece justo o despacho do Sr. ministro, que 
manda-que o representante espere · até que o · 
governo o possa empregar.-Empregal-o onde? 
Nas repartições de que falia o art. 93? Não: 
porque se achão reorganisadas e completas, 
Em outro qualquer ·emprego? Tambem não, 
por ser contra a litteral disposi"l;ão do mesmo 
art. 93. · 
_ « Quanto ao 2• motivo, • .entende a com missão 
que lambem nll.O póde vigorar. A lei de 28 de 
Junho de 1808 no§ 4º do tit. 6°, determinou 
- que os conselheiros e officiaes do cpnselho 
da fazenda vencerião os ordenados, que fossem 
estabelecidos nos decretos de suas. nomeações. 
E assim, ou se julgue qlle os primeiros decretos 
marcárão os ordenadqs (como de facto acon
teceu) para os conselheiros que se seguissem, 
ou se julgue que o governo, em execução do 
citado § 4º da mesma lei, os marcava no acto 
da nomeação dos conselheir·os, é evidente, que 
tanto em um como em outro caso é ordenado 
legal, isto é, marcado indireclamente pela lei. 
E tem sido esta a intelligencia dada pelo go
verno, quan~o (sem dul"idar) aposentou a ou
tros conselheiros de fazendi1, que, como o re
presentante, forno nomeados depois do jura
mento da constituição. 

« Isto posto, nl.\O havendo raz!lo algud fun
dada, que obste á execução. da ·résolução a 
favor do representante, nem sendo n~cessario . 
declarar ou inle1·pretar a mesma resoluçllo,.para · 
que haja de produzir o devido effeito, a com
missão é de parecer que no competente. artigo . 
da lei do orçamento se abone a quantia neces· · 
saria para a aposentadoria do representante. 
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·uf>aço·da camara, 20 de Junho de 1886.-M. 
OaJmon.-J. F. Vianna.-.S. :Martins. » 

.Vai a imprimir,julgada objecio de delibcraçno, 
UIXIB resolução a!lnexa ao seguinte pt11·cccr: 

·· « As commissões de marinha e guerra, exa
.·,minando o requerimento que a eslr1 nngustn ca

·mara faz Manoel Antonio Henriques 'l'ulta, em 
' que reclama o pagamento da vencimenlo res-

pectivo ao seu emprego de cimrgino-mór do 
· ·exercito, conjunclamente com o soldo da sua 
·patente de coronel, que gozava até o dia 7 de 
Abril de 1831, e de que fôra esbulhado por 
aviso da se.cretaria de estado dos negoc:ios da 
guerra, de.8 do dito mez e ànno ; mandando
!!e-lhe depois pagar em differentes épocas, ora 
o soldo da patente de coronel, ora o vencimento· 
do emprega de cirurgião-mór, 1Jra ambas ac
d1muladamente, e por fim só o vencimento de 
c~rurgi!l.o-mór do exercito. 

« A .commjssão tendo investigado lodos os 
documentos, patentes, papeis, informações e 
pareceres dados sobre o objecto em questão; 
tendo a commisslio em vista o decreto de 28 
de Agosto de 1824, que concede ao supplicanlc 
o vencimento de 100$ mensaes, qnc lho com
pete pelo lugar de cirurgião-mor do exc1·cito; e 
o· que se acha expresso nas ohse1·vnçoes da tn-

·. bella e deet·eto de 28 de Março dtJ 1825, cu,it1s 
disposições sao as seguintes -§ 8.º O physico, 
~ór, cirurgiao-môr, capellão-mó1· do exe1·cilo, 
ps càpell!!.es, secretarias, cirurgiões rnórcs e aju-

,.'Cdantes de cirurgia, terão os soldos das suas pa
. · tentes respectiv11,s, e as gratificaçoes que pelos 
: . seus empregos ora percebem. § 14. Os officiaes 
.-~ que, na somma geral •de soldo e gratificações, 
. perceberem mai1.,r quantia do que a marcada 
· . nesta tabella, conse1·val-a-hão, até que passem 

a uma patente, ou exercicio em que a somma 
iguale, ou ex<'.eda a que ora percebem. . · 

« Não tendo sido o supplicante privado do 
seu emprego de cirurgi!l.o-mór do exercito, nem 
tendo perdido a sua patente de coronel, o que 

. só poderia acontecer por sentença proferida em 
- juizo competente, segundo a constituição ; ha

vendo o supplicante gozado da accumulaçao do 
vencimento de 1QO$ mensaes pertencente ao 
.emprego de cirurgi!l.o-mór do exercito, com o 
soldo de 70$ por mez, respectivo á patente de 
coronel, accumulaçaa que foi proficua aos an
tecessores do supplic'ante os cirurgiões móres 
do exercito Fr. Custodio de Campos e Oliveira 
·e Theodo1·0 Ferreira de Aguiar. . 

« A 'llmmissão é portanto de parecer que o 
. supplicante tem direito á reclamação que faz 

da predita accumulação. E para de uma vez 
corto.r todàs ·as duvidas que. em differentes mi
.nisterios se têm suscitado a respeito, . a com
missão tem a honra de submelfü1· á deliber.ação 

.. desta augusta camara o ~eguinte projecto de 
. · resolução : . 

· · « A àssembléa geral legislativa resolve: 

« Artigo unico. Ma,noel Antonio Henriques. 
Totta, tem direito a perceber o vencimento de 
100$ mensacs, que lhe foi concedido por de• 
ereto de 28 de Agosto de 1824, compctc1_1te ao 
emprego de cirurgião-mór do exercito, conjun..: 
elamente com ô sotdo respectivo á patente de 
coronel que goza. 

« Paço da camara dos deputados, em 11 de 
Junho de 1836.-Liina e Silva.-F. do Rego 
Bari·os,-Pinto Pefa;oto.» 

Approva,se outro da mesma commissao, 
nestes termos ·: · 

« A commiss!lo de marinha e guerra .Para 
dar o seu parecer sobre o,,_que á esta augusta 
camara representa Henriques João Eubank, 
necessita que se peç!lo ao governo todos os do
cumentos relativos á pretençao do supplicante, 
os quaes· documentos devem existir na secre
taria da guerra : outrosim, que o govern.o in
forme do que houver a respeito da demissão 
de que se queixa o supplicante, remettendo o 
documento, em que· elle a tenha pedido. 

« Paço da camara dos deputados, 25 de 
Junho de 1836.-Fi·ancisco do Rego Barros.
Pinto Pei,'IJoto.» 

Entrando em discuss!lO a ,redacção da re
solução que annulla certos artigos da lei n. 6· 
tia assembléa legislativa da provincia do Ceará, 
de 17 de Maio do anno passado, é adiada, 
por chegar a hora de se tratar do orçamento,· 
sendo tambem adiada a emenda a tal respeito 
apoiada, proposta pelo Sr; Alcibiades : 

« Ficao revogados os artigos, etc. : o mais 
ccrmo no artigo. • . 

" Paço da camara dos deputados, 27 de 
Junho de 1836.-Aloibiades.• 

Entra em discussão a. redacçao da resoluç!!.o 
que aeclara nullos, e como taes ficarem de 
nenhum effeito, os arts. 3º, 4° e 5° do decreto 
de 17 de Maio de 1835, da assembléa proviucial 
do Ceará. 

Os Srs. Aloibia.cles, Bhering e Cornelio 
França observao, que a paiaVl'a annullai· usada 
pela commissilo de redacçílo nilo póde passar, 
e que se deve usar da palavra revogar, por ser 
isto conforme ao acto addicional ; e se acaso a 
camara approvoµ que passasse. em outras re
soluções a palavra annullar, não o approvou 
para esta, e por consequencia a commissão não 
se cingia á decisao da casa. 

E' apoiada uma em!luda do Sr. Alcibiádes, 
que diz, em lugar de nullos, diga-se - revo
gados. 

Os Srs. :Bo~ues Torres, Carneiro Leã.o, 
Pinto d.e Mendonça e Souza. e Oliveira., sus
t,m tão a redacção, e mostrão em como a com
missão segilio um precedente da casa estabe
lecido, quando se deliberou sobre a resoluço.o 
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da assembléa provincial de Sergipe, em que 
ent11o se sustentoa que se devia usar da palavra 
annullai·. 

O Sr. Visconde da ('byan11a mostra que esta 
materia é muito importante, e a camara se 
deve occupar della com toda a attenção ; faz a 
dislincr;ão enlre as palavras annullar e 1-evogar, 
e jL1ridicamentc demonstra a differenç:a que ha 
de uma a oulra, e conclue pedindo ao St·. presi
dente q11e adie este negocio, para melhor se 
desenvolver. 

A discussão fica adiada para se passur á 

ORDEM DO DIA 

· Continua a discussno do capit. 2º da pro
posta do orçamento, com as emendas apoiadas 
na sess1l.o antecedente. 

O Sr. Limpo de Abreu, (1ninisfro dos es
trangeiroB), pela ordem observa que não póde 
estar na cumara senão até um quarto antes 
de meio dia, pois que tem de estar presente 
ao recebimento do ministro de S. M. Britan
nica; quiz aproveitar alguns momentos antes 
deste recebimento para apresentar-se na camara 
e dar esta satisfação Rfim de não ser estra
nhada a sua ansencia, asseverando comtudo 
que voltaria depois elo recebimento do ministro 
inglez. 

O Sr. Calmon faz algumas observações em 
geral sobre a qt1estao dos irmãos Moraves, 
questao a que nao dá tanta importancia comõ 
os illüstres· deput~dos que sobre ella fallárão: 
se por ventura,· com tudo, julgasse possível que 
irm1\0s Moraves viessem catechisar índios 
ajuntar~re-hia a esses illustres deputados na· 
censura que fiza1•ao ao governo; corno porém 
está persuadido elo contrario, tranquillisa-se. 

· Persuade-se que essa cncom menda de l\tl~-
raves nao teve só pol' base uma leveza do go
verno, como dissern um illustre deputado, 
mas annuncia o ensaio de mais alguma cousa. 

Obsct·va que os irm1tos Moraves vivem em 
congt·cgação ; tratão de objectos ela industria 
propriamente, adoplão o principio que não está 
de accordo com o estado de civilis:iç:iio actual a 
communiclade de bens; que em congregação 
têm emigrado para os Estados-Unidos; qua são 

-bons e excellentes para a instrucçllo industrial, 
mas nunca para calechese dos indios. Na 
cel'leza de nil.o-se poder engajar só dous irmãos 
Moraves, trata a questão com indifferença. 

Passa a fallar tias emendas da commissllo, 
~co111batidas pelo Sr. ministro do imperio. 
A· respeito da suppressão do § 17, diz que a 
despeza com o orçamento e plnnta das obras 
geraes, não é tão grande como suppoem alguns 
Srs. deputados. Nota que no ministerio da 
guerra ha uma qLiantia votada para as grati
ficações dos olliciaes engenheirns que foreh1 
l)mpregados pelo governo, e por isso para le-

vanlar uma planta e fazer o orçamento ·de uma 
obra geral nada mais é necessario que em
pregar esses engenheiros. · 

Observa que a com missão foi informada por 
um dos seus membros, que as estradas de que 
se fallava lêm sido tomadas em consideraclio 
pela assembléa provincial do Rio de JaneirÓ, e 
natural é que as assP.mbléas provinciaes de S. 
Paulo e Minas tenhão tomado em cons.ideração 
essas obras : se no emtanto os illuslres depu· 
tados que combatem a suppressao entendem 
que a necessidade publica, o co,nmercio e a in
dustria exigem que se fação essas o1iras, con
corda que se fação essas estradas que com
municão as tt·es provincias circumvisinhas, na 
esperança ele que quando propôr igual esta
belecimento para as provincias do norte, nno 
encontrará Ópposiçao da parle dos n9bres depu; 
lados, que impugnão a emenda-da commissão. 

Quanto á emenda que trata das ajudas de 
custo dos deputados da futura legislatura, não 
sabe se a razão apresentada pelo Sr. ministro 
do irnperio póde proceder em toda a sua ex
tensão ; essa razão foi que se davão ajudas de 
CU3ta aos deputados proprietarios e supplenles ; 
não sabe se esta pratica é accommodada cm lei· 
e em justiça ; prrsuacle-se que quamlo o de
putado não vê,,1 tomar assento, ao supplente 
compete a ajuda de custo, e quando o deputado 

. em qualquer anno possa vir, ao deputado não 
se deve dar ajuda de custo. Ni\O julga porém 
ser fóra de raz<ío a emenda do Sr. ministro do 
imperio, para angmento de ajudas de custo aos 
presidentes de províncias, pois que o Sr. mi
nistro mostrou· que a quantia de 9:600$ era 
!Oi-mi:.tt1~ inferior ~al'Q este ram,, de despeza • 
publica ; sustenta portanto esta parle da 
emenda. 

Sobre · a outra parle da . emenda da com
missao, que fôra combatida pelo St·. mi
nistro do imperio, diz que, por mais que se 
allegue, não é provavel que o corpo legislativo 
esteja completo, e mórmente no senado. 

Passa a fazer algumas observações sobre o 
contractõ dos paquetes de vapor. 

Censura este acto do governo ; em sua 
opinião o governo não podia .lavrar o decreto 
nos termos em que se acha concebido o de 22 
de Abril, ·um con_traqto que trata de um ex
clusivo por 1-5 :rnnos, que envolve questões im
portantissimas á industria e ao· commercio, 
etc. ; conlraclo desta natureza não podia ser 
feito pelo governo, sem se entender com o • 
corpo legislativo ; entretanto, apezar de se 
haver postergado todos os principias quando se 
adoptou um semelhante projecto, podia a com
missão respeitar as btJas intenções do ministro 
que aventou esta idéa, que deve ser aprovei
tada : como porém ha con,.iderações de maior 
gmvidade que o governo não attencleu, é co11-
ve11iente que se ailie esta m,1teria, e no caso 
que, quando se ella discutit, a (lllrnarn u!lq 
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apprové este contracto pelas razões expendidas, 
pedírá que haja de se·"ápprovar otllro projecto, 
ou que se dê ao governo uin ct'edito de con• 
fiança para que, attendendo mais aos interesses 
publicos, haja de fazer outro contracto, ou 
tomar esta empreza ; vota pois pelo adiamento da quest110· dos paquetes de vapor. 

Sobre a emenda do Sr. Vasconcellos creando 
uma faculdade de theologia nesta côrle, declara 
que, nao podendo deixar de louvar a boa in-. 1 

tençil.o de quem quer estabelecer uma escola 
que conserve entre nós em toda a sua pureia o 
dogma, a moral e a disciplina da igreja bra
zileira, com tudo não vota pela .emenda por não 
Ih.e parecer a sazl1o propria. Na.o vota lambem 
pela emenda .do Sr. Cornelio, que quer esta
belecer urna escola de cegos, surdos e mudos : 
desejaria muito. que se acclimatasse entre nós 
um estabelecimento que faz tanta honra a seus 

, · instituidores ; entretanto a emenda não satisfaz 
as intenções do seu illustre autor ; nenhum 
professor quereria por um conto de réis ensinar 
no Brazil o methodo de ensinar; esclarecer e 
mesmo instruir aos cegos, mlldos e surdos de 
.nascimento. 

Pelo mesmo motivo vota contra a emenda 
do Sr. Alcibiades, que quer o estabelecimento 
de uma academia de mineralogia. 

Quanto á emenda que diminue a gratificaçil.o 
do director das escolas menores, pel'suade-se 
que podia o governo nomear um dele9ado seu 
para inspeccionar essas escolas, e estabele
cer-lhe uma gratificação, comtanto que não 

,. excedesse a este ram_o de despeza publica : p'or 
- esta occasi!lo' não póde deixar de chamar a 

atlenção do governo sobre esta matê'ria : vota 
contra a emenda da suppress!l.o de 600$ da 

· gratificação do director das escolas meu ores. 
Finalmente declara-se contra a emenda do 

Sr. Fernandes da Silveira, que põe a quantia 
de seis contos de réis á disposiçao do governo 
pa.ra uma viagem de urn naturalista pelo in-· 
terior do Brazil ; vota contra, posto que muito 
excellente julgue esta idéa, etc. 

Lêm,se as seguintes emendas, que são 
apoiadas: 

« l~menda ao § 25 do capit. 2°-:-- Com as 
obras publicas, onde diz .120:000$000, .diga-se 
60:000$000.- Fernandes da Silveira.» 

cc Se não passar a emenda que oITereci ao 
• § 18, reduza-se a quantia de 38:000$000 a 

24:000$000 - Fernandes da Silveira.,1 
« A consignação de 9:600$000 para ajudas 

d3 custo dos presidentes, eleve-se a 14:000$, 
accrescentando-se na quantia · de 80:000$000. 

« Paço da c~mara, em 27 de Junho de 1836. 
- Limpo de Abreu._ ,1 

,, Fique adiada a parte J]o orçamento rela
tiva aos paquetes de vapor ; e volte o con • 
\r~_cio li mtsma commii;;são do orçamento, ou 

a outra que a ·camara designar para considerar 
. nos inconvenientes e duvidas apresentadas na 

disllUssno, e emiltir de novo o seu parecer a 
respeito deste objecto.-27 de Junho de 1836.
Salva a redacç!lo.- Vi,inna.- Oalmon.-S. 
Martins,11 · 

O Sr. Souza. e Oliveira. ainda insiste na 
opinião emiltida na anterior sessíiÕ a respeito 
da sup1lressno da gratificação de 600$ ao di
re~tor das cscolás menores, emprego que. ntJ.g 
podia ser creado pelo governo. 

O Sr, Olima.co, depois de motivar manda á 
mesa a seguinte emenda additiva: 

« Emenda additiva ao § 17 do art. 3.º.:
Depois das palavras - Estradas geraes - con
tinue-se - inclllsive 10:000$ com a que com-· 
munica a capital da provincia do Espírito Santo 
com a de Minas Geraes. , 

« Paço da camara dos deputados, em 27 de 
Junho ·de 1836. - Salva a redacça.o. - Cli-
m1Ien.» 

O Sr. Torres ainda insiste na sua opinião 
emittida na sessão anterior a respeito da sup· 
pressão feila na quantia designada para obras 
geraes. 

O Sr. Limpo àe .Abreu ((ministro elos es
trangeiros) diz que, pelo pouco tempo que teve 
a satisfação de ouvir ao illustre relator da com
missão do orçamento, espera que a camara o 
desculpe, se acaso não puder responder a todos 
os arg11mentos de que o il)ustre depurado se 
_servia para sustentar o _parecer da commissilo. 
. Começa· respondendo ao que se tem dito 
acerca dos irmãos Moraves, e declara que da 
sua parte assegura (se é pos_ sível assegurar 
sobre cousas humanas que lê m de acontecer),. 
que os taes irmãos Moraves nno nos hll.o de vir 
cá iricommodar; mas observa ao illustre de
putaclo, que disse qLie elles nao se occupavn.o 
na catechese dos índios, que elle, ministro, 
em urna obra i.met'icana que leu, vio que os 
irmn.os Moraves, se occupavl10 nesfe objecto, 
e que havião conseguido vantagens ; porém 
nao quer !'aliar 1Iiais nisto e passa a tratar 
de outro objecto. 

Emquanto á suppress:la do arl. 17 que 
propõe a commissão, e é relativo a despezas 
com estradas e canaes, nl1o pócle deixar de 
votar contra ella; admirando-se de qnc no pa
recer da commissl1o nl1o · venha concedida 
quantia alguma para estas obras, á exéepçllo 
do canal da Pavuna. • 

Quanto á sua emenda para se augmentar a 
quantia designada para as ajudas de custo dos 
presidentes das províncias, ainda teve a satis
fação de ouvir o illustre deputado, relator da 
commissão ; concordar nesta emenda ; que 
mandára porém á mesa outra emenda sobre 
este mesmo objecto, não augmentando a quan: 
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Üa da sua primeira emenda, porém redigida 
de ,,putra maneira. 

Emquanto ás estradas geraes, já disse na 
sessno gassada, que o governo não se havia de 
descuidar de dar os passos necessarios para 
obter todus os precisos esclarecimeutos ~ que 
alé já se pedirão aos pt·esidentes das provincias 
informações ácerca dessas estradas geraes, e 
não só aos das províncias do sul como do 
norte; e qLrnndo elle, ministro, esteve em 
outro tempo no ministerio do imperio, recebeu 
officios dos presidentes das provlncias das 
.Alag6as e Maranhão, em que lhe comrnuni
ca vrio crue se podia emprehender obras mara
vilhosas a tal re~peHo, porém que nada se tem 
fei lo por falta de meios necessarios; e n!lo 

. sabe o como se pretende riscar do orçamento 
uma quantia que é dada para um ramo de tanto 

· interesse publico ! •... e util seria que se de
cl'etassem certas quantias, para que com ellus 
os presidentes das provincias pudessem mandar 
fazer os orçamentos e tirar as plantas dessas 
estradas. 

Quanto á emenda ácerca de um. dírector 
para as escolas,. nilo póde deixar de insistir na 
sua opiniao, de que não lhe parece illegal a 
nomeação de um semelhante director, pois 
que nota a differença que ha entre emprego 
creado por lei, e emprego de commissno; que 
pois o emprego crendo por. lei differe muito da . 
creação daquelle que nao é estabelecido por 
lei, que p6de desapparecer quando o governo 
quizer; e, para exemplo, declara que se c0n
signa no orçamento uma quantia para obras 
publicas, sem comludo designat· o como li11o 
de ser. empregados 1o5ses dinheiros; que o go
verno tem nomeado dire.ctores, vicc-directores 
e outros em pregados para estas obras, e até · 
agora nenhuma cenbura tem havido a estas 
nomeações, nem se tem dito que ellas são ilie
gaes ; e portanto, pela mesma identidade de 
razão, se prova que a nomeação de uma pessoa 
que se chama dircctor não é illegal, como 
lhe tem·· chamado o illustre . deputado autor 
da emenda .. 

Quanto ás emendas que vierão á mesa, 
sobre o augmcnto do ordenado para o lhesou
reiro do museu, e de porteiro, não se opporia 
a uma nem a outra. Tratando ela bibliotheca 
publica, diz que tem de fazer uma peqnena 
ob~cr:vuçao ú commissllo; que ella este anno 
dá para esta repartição cinco contos oitocentos 
e tantos mil réis, e lhe fez por conscquencia 
uma diminuiçno de quatrocentos e tantos mil 
réis ; portanto ·n!lo sabe _qual é a economia 
que teve em vista a commissão; que tem con
sigo o orçamento da despeza da bibliolheca, e 
pede licença á camara para lêr. (Lê.) 

Continua dizendo que a commissão certa
mente não teve em visla diminuir cousa alguma 
no que pertence ao pessoal da repartição, etc. 

Depois de outrns observações, conclue sendo 
'j;QIIIO I 

de opinião que se fixe a mesma quantia fixada 
no orçamento que ha de começar a executar-se 
no futui;o anno. Continua a fallar sobre outras 
emendas, e conclue pedindo licença para re
tirar a sua primeira emenda, offerecida em 
outra sessao. · 

Consultada a camara, consente em que o 
illustre deputado retire a sua emenda. 

O Sr. Calmon concorda com algumas· das 
reflexões do Sr. Limpo de Abreu, responde a 
outras, bem como ás que expendeu o Sr. Ro
drigues Torres, e sustenta o parecei· da com
miss~o _ 

O Sr. Fernandes da Silveirà. sustenta a 
doalrina das suas emendas. 

Dada a hora, fica a discussão adiada, 
O Sa. PnESIDENTE dá para ordem do dia 28 

a continnaçilo 'da mesma maleriu, e levanta a 
sessao pelas duas horas da tarde. -

Sessão em 28 de Junho 

PRES!DENCIA. no SR. ARAUJO LIMA 

Sum1rn10:- Expediente._ - Ordem do dia.
Discus8ão do oi·çcimento do imperio. 

Feita a chamada ás dez horas. e aberta a 
sessão, é lida, e .!pprovada li acla da anle• 
cedente. 

Comparecem 90 Srs. depulados, faltando 
com causa communicada os Srs. Vital, Lirría 
e Silva, ]\folio, Remigio, Macedo, Ferreira 
França, Rodrigues Barbusa, Lessa, Limpo e 
Tobias; e sem particip1;11• o St·. Fontes. 

EXPEDÍENTE 

O SR. SECRETARIO BELISARIO lê um officio do 
secretario do senado, participando que o senado 
approvou, afim de dirigir i sancção, os dous 
projectos de lei, que declarno nullas, .,e de 
nenhum effüito as leis dà assernbléa legislativa 
da provincia de Sergipe, de 9 ele Março de· 
1835, na parte em que dispõe d-Os bens per
tencentes á ordem dos .religiosos carmelitas, 
exlincta pela dita lei ; e da assembléa legislativa 
da pmvincia da Parahyba de 19 de Maio do 
dilo unno ácerca do t·ecrutamento para o exer· 
eito e marinha.-Fica a camara inteirada. 
• Vão á com missão de orçamento duas tabellas 

demonstrando as operações da numeração e 
assignatura das notas do novo padrão. 

Fica adiado por se pedir a palavra o se
guinte parecer: 

" F.oi visto na commissao de pensões e or
de!!lados o requerimento do desembargador 
Caetano Ferraz Pinto, em que pede, que seu 
nome seja eliminado da resolução offerccida 
pela commisslio. sobre a · aposentadoria confo· 

80 
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. ri-da ao supplicanle, bem como a outros desem
.. bál'gàdores, fundando-se para assim o pedir em 

um ;pareceL' da commiss110 de justiça cívil no 
anuo de 1833, pelo qual elle julga .,haver-se 
recommenclado ao· govei-i::10 a sna reintegração. 

oc A commissll.o na presença do exposto en• 
tende, que seria injnsta, e odiosa qualquer ex
oepção feita a favor de um, ou outro desem· 
bargador aposentado, quando a raz!lo t1ue o 
governo apresenta nos decretos a :respeito de 
todos é geral, e limita-se a ·que segundo a nova 
organisaça.o das relaç6es era entlio excessivo e 
superabundante o numerQ dos desernbargador~s. 
e portanto cumpre, que a resoluçno seja quanto 
antes discutida, pai-a que se. approvem, ou re
provem Iodas as aposentadorias concedidas, uma 
vez que ellas nãO se fundão 11a incapacido.de 
pbysica, ou moral de um ou outro, fechando-se 

-_ por este modo a porta ao patronato, que pelo 
contrario fará com que sejao reintegrados só
mente aquelles que mais: atl'eiçllo merecerem. 

. « Paço da camara cios deputados, 27 de 
·Junho de 1836.-J. F. de Toledo.-Goines 
da 'Fonseca.» 

O Sr. Via.nna. obtém a palavra pela ordem, 
e observa que náda até agora se tem feito a 
ácerca do alieno do mangue da Cidade Nova, 
c_ontinuando a saude publica a soffrer do mesmo 
modo que até ao presente lem soffritlo, e por 
isso convém que se tome uma medida a se· 
melhantc respeito : que se- marque um prazo 
dentro do g,ual sejl!.o obrigados, aqnelles que o 
devao ser, a alterrar aquelll?s pa11tanos, motivo 
porque l'emelte á mesa o seguinte r1?quel'i-
1Uento:. 

« Reqneiro qne da crunara municipal desta 
.cidade, se exija com urgencia pelo intem1edio 
do ministerio do im-perio a seguinte informa 9110. 
Seja deu principio ao atterro do mangue da Ci· 
dade Nova, o qual lhe foi dado para seu patri· 
monio pelo paragrapho2º do art. 37 da lei de 
8 de Outubro de 1834 ; e quando o nri.o tenha 
feito, que apresente as razões, 

firio José Pinto, guarda nacional da provmc1a 
do Rio Grande de S. Pedro do Sul, uma pensão 
em remuneração de seus serviços, allegando 
esle ultimo ler sidi;r gravemente ferido, comba
tendo pela legalidade naquella província. A 

'commissão de pensoes e ordemtdos é de parecer 
qoe o"s supplicantes devem recorrer ao governo, 
a quem compete pela constituiçao avaliar o me• 
recimento dos serviços al\egados, e remt1ne
ral-os, julgando-os dignos disso. 

« Paço da camara dos deputados, 21 de 
Junho de 1836.- J. F. de Toledo.- Gomee 
da !1'on8eca • - Paim. » 

Remelte-se á 8• eom missão de fazenda a 
representação da sociedade auxiliadora das ar
tes e ofíicios e beneficente dos socios e suas 
fa1ni!ias, pedindo cinco loterias. 

ORDEM DO DIA 

Continua a di~cussão adiada_- sobre a re· 
dacçao da resolução, que declara nulla, e como 
tal de nephum eft'eito, a disposição dos artigos 
8ª, 4º e 5º da lei da assembléa·provincial do 
Ceará, de 17 de Maio de 1835, e emenda 
apoiada do Sr, Alcibiades. 

O Sr. ia.phael ele Ca.rva.lho discorr.!l a favor 
da redacçao como está, e vota por ella. 
. O Sr, Alcibiad.es torna a emiltir a sun 
opinião de que se deve declarar revogada a lei, 
e não annulladQ., ·como diz a redacça.o ; e por
tanto deve ser approvada a sua emenda, a qua1 
Justifica com as proprias palavras _da constituição. 

.O Srs: Souza. e Oliveira. e Carneiro Leão 
torn!l.o . a suslenla1· ll. sua opinillo a íavor da re-
9acção. .. ... 

O Sr. Visconde d.e Cloya.nna observa a ne
cessidade que ha de se tomar uma decisão a· 
semelhante respeito ; porque este negocio nllo 
deve ficar indeciso, o que de cerlo ficará se esta 
cama,·a se limitar s6 a approvar ou desapprovar 
11 redacção : que muitas duvidas pois' se têm 
suscitado nesta ênmara, sobre esle objecto, e 
todas as acha bem fundadas. 

« Se.têm apparecido alguns particulares com 
titulas de propriedade ãe todos estes terrenos, 
ou de pa1·te delles, e neste ullimo caso, se silo 
legitimas, por c1uem forno dados, e que porç!lo Mand,\ ti rnesa o seguinte requerimento de 
abrangem, e quaes existem tinda devolutos I adiamento : 
afim de que verificando-se a ultima hypolhese · « Que O art. 20 da reforma constitucional 
de l1averem possuidores particula1·es, lle tomem seja authenticamente interpretado para fixar 
il. seu respeito as providencias que reclama a a idéa do verbo revogai·, ficando no emtanto 
saude publica da capital· • adiada a redacçno que · se discnte, - V. de 

« Paço da camara dos deputados, 28 de Junho Goyanna.» · 
de 1836. - Vianna.» · Esta emenda de ·orilem, que envolve um 

Depois de discutido é approvado. adiamento, é apoiada, e, julgada discutida, é 
E' igualmente approvado O parecer da com· posta a votos e nllO se approva. . 

missao de·pensoes e ordenados, nestes lenr;os: Continua a discussão, e dá-se por concluida • 
. • A esla augusta Cilmara pedem, o Dr. Luiz O Sa. PRESIDENTE declara á camara, que a 

Antonio da Costa Barradas, official da secre· votaçno da redacção, caso seja approvada, exclue 
: turia de estado dos negocios da marinha, e Por· a votaçao sobre a emenda. 



Câmara dos Deputados - Impresso em 08/01/2015 14:57 - Página 3 de 5

SES~ÂO EM. 28 DE JU~HO DÊ 1836 

Posta a redacçlo á volos,-é àpprovada. 
Entra em discussão o seguinte : 

. « Emendas p_ostas pelo senada ao prfljeéto de 
resolução sobre a representaçao nacional da 

·provincia do Rio de Janeiro: 
. « No artigo· 1º, em _lugar de-um deputa.do, 

diga-se-dous, e um senador. · 

« ArligJ 2°, additivo. A provincia ela Bahia 
dará mais um deputado e um senador. 

u Paço do senado, 19 de Outubro de 1882. 
-.Marquei de F11l1a1n6i1.pe, vice presidente.
OondB de Valença, 1° s'ecretario . ..:.Luiz José 
de Oliveira, 2º secretario. » · 

Vêm á mesa e são apoiadas as seguintes 
emendas: 

« Art. 2º.-A província de Santa ·catharina 
dará mais m_n deputado. Salva a redacção.-
'Duarte Sil-va. » • 

« .A assembléa geral legislativa resolve : • 
. « Art. 1°. As provincins que ora dilo um só 

deputado it assembléa geral legislativa, dardo 
Jous para· as legislaturas seguintes. 

«·Art. 2°. Ficão revogadas quaesquer dis
posições em contrario. 

« Paço da camara dos .deputados, em 28 de 
Junho de 1836,.-J. O. de À.l'/Jllrmga Rangel.» 

« A passar o projecto propomos como emenda 
o seguinte artigo pa1·a ser collacado onde con
vier: 

« A . -provincia da Parahyba dará mais um 
deputado e um senador. Salva a redacçao.
Veiga .Peesoa.-Alvare8 Vieira.-Oosta Ma-
chado. » · ••• 

« A provincia de Pernambuco dará mais um 
deputado e um senador.-Oalinon. ,, 

« As provincfas do Rio-Grande do Sul e de 
Sergipe d·El-Rci darl}o cad;i uma n,ais dous 
députados e um senador ; e âs de Sant11 Ca· 
tharina e Rio Grande do Norte darilO mais um 
deputado cada uma.-Gamei1·0 Leão.» 

« A provincin_ da Bahia d1mi mais dous depu
tadas e um senador.-O. F1·ança. » 
. « A provincia do Maranbil.o dará menos um· 
deputado do que actualmente.-Rapliael de 

· Carvallto. » 
O Sr,. Olimaco observa que tambem. é nc

cessario elevar a repre~entaçao de algumas 
outras provincias, e pai' isso julga melhor 
tratar-se deste objeclo po1· meio de uma medida 
geral. 

O Sr. Henriques de Bezenda vota contra as 
emendas do senado, e declara votar contra 
todas as pr•>postas que tendem a augrnentar 
mais deputados ás provincias emquanto não 
se tomar uma medida geral. . Observa que 
cumpre tomar uma ~ase flx.a para a represen-

taçll.o nacional, e não s.e tomàr medidas 
isoladas. 

Diz que se vota por cabeças e não por pro~ · · 
vincias, no que ha muita dilforença. Depois de 
mais algumas r~fle:x:ões, conêtue votando contra 
a emenda. · 

Os Srs, Veiga Pessoa e Itapha.el d.e Carvalho 
lambem declarllo estai' contra a resolução·; e o 
Sr. HenriqL1es de Rezende pede o adiamento 
desta discussllo para até que se trate de uma 
lei geral de eleições, onde se possa tomar por 
base de eleições não só a populaçao como a 
propriedade, etc. · 

O adiamento é apoiado e entra em dis• 
cussão. ~ 

O Sr. Carneiro Leã.o opp0e-se ao adiamento. 
A lei geral de eleição já nl\o vinha a tempo 
para as proximas eleições. Observa que a con
stituição manda tomar por base nas eleições a 
populaçno; nao falla em propriedade. Parece
lhe que os senhores deputados de provincias 
que estilo bem aquinl1oadas na representação 
nacional não devem descoahece1· a justiça das 
outras. Observa que já se attend~ra á justiça 
que tinha o Piauhy, que, pelo maior numero 
de população, veio a dar_ mais de um depu• 
!ado, etc. 

. O Sr. Maciel Monteiro· vota pelo adiamento; 
parece-lhe que é preçiso antes calcular melhor 
o estado da população, e tómor-se uma medida 
geral a este respeito. Se para se torhar esla me
dida -suppõe-se que a provincia do Rio de Ja
neiro tem augmentado de populaçli.o, tambe1n 
póde suppôt·-se que outras províncias estão em 
semelhante cnso, etc. 

. · O Sr, Vfanna, depois de responder a alguns 
argumentos dos senhores que votr..o contra are• 
sohiçilO, ob~erva que o Rio de Janei1·0 foí con
templado com 8 deputados, pelas instrucçocs 
de 26 de Março de 1824, tempo em que 
Campos ainda nao pertencia ao Rio de Janeiro, 
districto que comprehende 40 mil l1abitanles 
livre$, fôra os escravos ; além desta consi· 
dcraçno outras hn que mostra.o o augmento de 
populnção do Rio de ,fanciro, ele. 

A disctissno ficn adiada para se entrar n:i da 
proposta do orçamento. 

O SR. 1° SECRETARIO lê um officio tlo Sr. mi· 
ni~tro do imperio em que participa que, tendo 
de assistir aos exames dos oppositores ás ca
. deiras de primeir11s letras de algumas fre-. 
guczias ·desta côrte, não póde comparecer na 
camara senao ·mais tarde. 

O Sr, V'asconcelkls, a quem compete a pa
lavra, declara que deseja füllar mesmo na pre-· 
sença do nobre ministro do imperio, e por isso 
se alguns Srs. deputados lêm de fallar, elle 
cede por ora_ da palavra. 

O Sr. Feri-eira da. Veiga. como muitos o!'a· 
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. darêa llnhãó de tallar, na presença do nobre 
. ministro, pede o adiamento "da discussão do 
orçamento, continuando a discussão das 
e_mendas do ~enado, emquanto não chega o Sr. 
ministro. • 

.Assim se decide. 

0 Sr. ~ueira de ll:tello oppÔe-se á resolução. 
Não duvida que o Rio de Janeiro tenha tido 
mais augmenlo de. populaç!l.o, mas cumpre 
_saber se este augmento é de populaç~o, que tem 
direito a votar nas .eleições primarias. 

Observa que é grande o numero de es
trangeiros, assim como o dos escravos no Rio 
de Janeiro, onde o numero dos obitos é maior 
que o dos baptismos, segundo se vê pelo mappa 
11presentado pelo respectivo ministro, e isto na 
côrle, podendo suppór-se ainda maior a mor
talidade no resto da provincia, para onde todos 

" os annos se manda pelo governo medicos, boti· 
carios, etc., por causa da peste. 

Julga que o numero de eleitores nllo deve 
·servir neste caso para o numero de.deputados, 
porque sabe-se como se augmenta o numero de 

· eleitores : lembra por estlt ·occasiao o que se 
pratica nos Estados-Unidos, onde todos os 10 
annos se faz o censo da populaça.o para fixar o 
numero de deputados. Sua opinião é qu~ a ca• 
mara para proceder com toda a circumspecção, 
para seguiT o exemplo de paizes civillisados 
como o dos Estados-Unidos, deve registrar todas 
as. resoluçaes que Jendão a augmenlar o nu· 
mero de deputados, emquanto não houverem 
os dados estatisticos necessarios. 

Depois de fallarem mais alguns senhores, 
julga-se discutioo o adiamento, que, posto a 
votos, é regeilado ;. continua pois a discussão 
das emendas, que afinal silo approyadas e 
adoptadas. 

Como ainda 11!1.o - tivesse chegado o Sr. mi
nistro do imperio, entra em discuss!l.o o pr~jecto 
do Sr. Paranhos, apresentado na sessão do 
anno passado, determinando que a província 
do Rio GrandE! do Su_l dará mais dous depu
tados e um senador, 

Vêm á mesa e silo apoiadas as seguintes 
emendas, tendo motivailo as suas os Srs. Cli· 
maco, Raphael de Carvalho, Fernandes dà Sil
veira, Rezende, Luiz Cavalcauli e .Carneh-o 
Lello: · 

« Emenda no art. 2.° A província de Santa 
Catharina dará mais um deputado. Salva a re• 
dacção.-.Duart6 6 Silva. » 

: li'. As provincias que ora dão um só áeputado 
á assembléa geral legislativa, darllo dous para 
as legislaturas seguintes. - Olim.ac<1. » 

· _· « A passar a proposta, p1·opomos como 
emenda o seguinte artigo, para ser collocado 
onde ·convier : 

« A ptovincia da Parahyba dará uin deputado 

· e um senador •. Salva a redacQto,-'- Véiga 
Pll88oa.-À.l'IJfl1'e& Vieira.-Costa Machado. » · 

li'. A província de Pernambuco dará mais um 
dep'.l.tado e um senador.-Cal,non. » 

« Emenda substituitiva. As provincias do 
Rio "Grande do S_ul e de Sergipe d'El-Rei darão 
cada uma mais dous depgtudos e um senador, 
e as de Santa Catharina e Rio Grande do Norte 
darão mais um deputado ca4a u•na.-Oar-neiro 
Leão.» 

« Additivo. A província da Bahia dará mais 
dous deputados e um senador. - Cornelio 
.França.» 

« A provincia do Maranhão dará menos um 
deputado de que aclualmente.-Raphael ds 
Carvalho.» · 

Com a chegada do Sr. ministro 0do imperio 
tem lugar a continuação da discussão do orça• 
mento, do ministerio ,do imperio, com as 
emendas apoiadas nas sessaes ante1'ÍQres , -fi • 
cando- por consequencia adiada a discussão da 
resolução e emendas. 

O Sr. Vasoonoellos, depois de algumas oh• 
servações (que nll.o podemos bem ouvir p_elo 
sussur1·0 que ha na caf!lar11) approva a emenda 
da commissão que supprime a consignação para 
os canaes, estrada:; e pontes ; nllO porque nao· 
en\enda conveniente consignar-se não só esta 
quantia, mais quantia muito superior, pois que 
as necessidades publicas no Brazil neste ramo de 
administração nllo se podem satisfazer com 
qt1aesque1· dezenas de contos de 1·éis, mais 
porque o governo nno nos dá esperanças de que 
applique em beneficio publico esta quantia, 
porquanto o governo, escravo do instincto, não 
qL1er senll.o mtinas, e roliuas nao podem sa· 
tisfazer as necessidades publicas. 

Tocando nesta maleria, censura o governo por 
ter abandonado uma das grandes obras publicas 
que commuuicão esta provincia com a de Minas, 
que é a serra da Elstrella e a· ponte do Para· 
hybuna ; a ultima, onde se tem g,'lsto nno pe· 
qmma quantia, está ameaçando grande ruina 
po1· fultu de se não ter mandado fazer um pe• 
queno concerto ; como pois esta quantia no.o 
ha de ler uma applicaçllo segundo exige o bem 
do paiz, vola com a commissao para que ell11 
seja suppt'Írnida. 

Admira-se que o governo não pedisse um real 
para as despezas com escolas praticas de ngri-

. cultura. Nilo póde comprehender como se podem 
adquirir conhecimentos regulares sem que haja 
uma esc<ila pratica unida a uma escola theorica ; 
ao menos nos paizes onde se tem esmerado em 
promover esta fonte de riqueza publica tem se
guido este caminho ; mas o,nosso governo não 
attende a estas cousas; porque ·só attende ao 
instinclo, á pratica, á rotina. Observa que o go
verno entendeu dever crear o diri:ctor das escolas 
menores ; declara desejar qu~ o governo exerça 
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a mais activa vigilancia nessas escolas, nll.o só 
publicas como particulares; mas sobre as es
colas superiores lambem é preciso que o go
verno exerça alguma vigilancia, o que o governo 
na.o faz ; lembra que se discutira.o os es
tatutos da faculdade de medicina, que el\e depu
tado denominaria um tratado de alliança entre 
a escola e o_ governo; em cuja discussão não . 
appareceu o governo, não mostrou os defeitos 
desses estatutos; não tem pedido alterai;:ão 
na lei dos cursos jurídicos, na lei das escolas de 
medicina, para que poss/l.O estes estudos, que 
custa.o ao thesouro não pequena quantia, fazer 
ao paiz. os beneficios qtie o paiz deve esperar 
delles; nadá disto olhou o governo. 

O ·muslre deputado passa a observar que o 
melhoramento d~s escolas menores não de
p~ende desta inspecç:i.o; que a lei de 15 de · 
Outubro de 1827 tem sido fatalissima á ins
lrucção pubiica; que em Minas o numero das 
escolas era de 26 ou 36 ; e que, em virtude 
desta l&i, foi elevado este numero a cento e 
tantos, e· no emlanto pouco mais progredia o 
numero dos alumnos. 

Observa que a influencia que exerce o go
verno nestas escolas, é suspender o mestre 
quando procede mal, ou na.o é sufficientemenle 
instruído, sujeitando-o ao jury, e lha parece 
que um jury ordinario é pouco apto para de
cidir com acerto estas questões, e dahi vem que 
um mestre de primeiras letra~ e;;tá indepen-

. dente do governo, e a influencia do governo é 
quasi nnlla, etc. 

O illustrn orador nota 'que, apezar desse e 
outros defeitos, e que um ministro de estado 
confessasse que o ensiuo mutuo é planta que 
se não p1>de transplantar no Brazil, nenhum 
ministro tem apt·esentado uma medida para 
melhorar .a instrucç1!o pdmaria; apenas se 
julgou conveniente a creaça.o de um direclor 
com a grntificaç110 de 600$. 

Responde ao Sr. ministro do imperio a res
peito da distincç1!o que fizern E:nlre oniem1ào e 
grntificaçllo, julg:rndu nllo p0Llc1· se apadrinhar 
este acto do goven10 com a pralicu da direcção 
das obras publicas. N D.o approva n despeza Cl>lll 
o director, e jt1lga de absoluta necessidade que a 
camara regei te este e outros actos exorbitantes do 
governo, afim de que o governo faça alguma 
proposta para melhorar a instrucçllO primaria. 

Passa a defender a sua emenda que veda ao 
governo applicar as sobras de um artigo ás 
despezas de outros sem um credito comple
mentat·, autorisado na atlsencia das camaras, 
por decreto do governo, etc.; e aquella que lhe 
dá a liberdade de applicar as sobras das des
pezas de cada paragrapho ás despezas dos 011tros 
parngraphos do mesmo artigo, como o exigir o 
bem do serviço publico, emenda que julga muito 
mais favoravel ao governo, do que as que o Sr. 
ministro da fazenda e o Sr. inspector geral dQ 

thesouro propu.zera.o o annQ passado na . 
camara. 

Demonstra a· utilidade da emenda que oft'e
recêra supprimíndo as despezas da typographiâ. 
nacional com a impressM dos actos do go
verno,· neste e em outrns ministel'Íos, e res• 
taurando a consignaçao com a mesma typo· ., 
graphia, elevando-a a sete contos de réis. 
Depois de observar que o Sr. ministro da fa-· 
zenda propuzera como grande economia a 
suppressl!.o da consignaç:i.o da typographia na• 
cional, pagando os diversos mínisterios a im· 
pressão de seus diversos papeis ; depois de 
lembrar a receita da typographia nacional antes 
desta medida, etc., diz que nllo sabe para que 
quer o governo este dinheiro, o que desejava 
que lhe dissessem com franqueza, para con• 
cedel-a ; não sabe se é para o Correio Offioial, 
que de certo não honra ao governo. -

Depois de mais algumas observações ácerca 
do Correio OjfiârLl, passa ::i defender a emenda 
que julga de muita imporlancia que supprime 
a despeza com as barcas de vapor. Diz que a 
íllegalidade do contracto é indubita vel. Res- · 
ponde ao Sr. ministro _do imperio que quiz 
justificar este acto do governo com a resoluçào 
de 1828, que autorisa ao governo a reformar 
os co1·reios, e estabelecer os paquetes de cor
respondencia entre as provincias marítimas : 
lembra que essa lei declarou que na proxima 
sess~o serião apre.enlados todo5i os trabalhos· 
tio governo a este respeito, dever que o go• 
verno cumpria, e etn 1830 ou 31 forào ap
provados esses trabalhos na parte. que con
linhllo medidas legislativas, ficando assim abso
lutatnenle inutil a delegaçao que o governo 
tinha de estabelecer estes paquetes ; mas 
quando o governo tivesse .esta auloi:isaçao, de 
cerlo nllo podia estendei-a a ponto de conceder 
a estes, barcos de vapor o privilegio das em• 
barcuções de guerra, isentai-os do imposto de que 
sM isentas as embarcações de guerra. Demais, 
que utilidade espera o governo tirar deste con·
traeto, para o quill n/10 consultou pessoas en-
tendidas na materia ? · 

Persuade-se que, se o governo tivesse con
sultado pessoas entendidas, veria que convinha 
estabelecer expressamente no contracto a força 
de vapor, a conslmcça.o de suas machinas ; e 
depois de mais algumas refie>'.ões em apoio 
desta sua opiniM, conclue que, não insiste mais 
nesla materia .; que nao tem ouvido argumentos 
em opposiçllo aos que se têm produzido para 
a revogação do contracto ; na.o duvidando dar 
o seu voto á emenda que propõe o adiamento· 
desta questão para se tratar em particular. 

Finalmente, quanto á emenda que propõe a 
creaçãO de uma faculdade de lheologia na 
côrte, diz que de ordinario as idéas religiosas 
têm ta.o poderosa influencia em os negocios 
humanos, que o legislador n11o póde ser indit'
ferente á educação do~ ministros da religiao, 



Câmara dos Deputados - Impresso em 08/01/2015 14:58 - Página 1 de 5

238 
dàq~elles que recebelll.P deposito augusto da 
religião do estado.; que o clero -tendo a alta·' 
,missão de ensinar a moral ao povo, pa1:a bem 
desempenhar esta missão é indispensavel que 
'possua p1·ecisas luzes ; e que é por isso .que 
todos os governos, á excepçliO do dos Estados
'B'nidos, onde nllo se admitte religião dominante, 
Iêm estabelecido estudos theologicos ; q1ie, além 
desta utilidade da emenda, ha a de poder acon
selhar ao gov.erno quando tiver de conlractar 
alguns frades para catechisar os indígenas ; 

. propondo por isso qne nesta faculdade haja 
.ur~a cadeira de historia ; instruida da historia 
: das diversas seitas, pó de ella dizer ao governo 
_que irmãos -Moi:_aves nAo podem catechisar 
jndfos, .que o governo se exporia a ridiculo 
imandando chamar Moraves para este fim ; ella 
. di_ria 1!,0_governo que os Moraves, rçsto dos he
:teges da Bohemia, não têm tido aceitação em 
;;parte alguma do mundo ; qt1e seu chefe, depois 
,:,de ter trabalhado muito na Europa para sus
,:,ten,tar e propagar a sua ~ei!a, sé vio forçado a 
:_retirar-se aos Estados-Unidos, onde se f~.7- lu
Jherano, procurou o auxilio dos quakers que o 

.- rcegeitára.o, e se vio na necessidade de voltar á 
~uropa ; e que emfim, para se mostrar quanto 
são· visíonarios esses homens, bastll dizer que 
o .conde de Zinzendorf. se fez a si proprio pres

. bytero, bispo, e nilo aclrnn<lo quP.111 o sa
grasse, sagrou-se a' si mesmo. E haverá no 

~13razil alguem que lendo-se feitd' bispo, queira 
',sagrar-se a si proprio l' ••• 
·" Tendo dado a hora, o Si•, presidente declara 
a: dist:U~sÀo adiada, dá para ordem do dia a sua 

: continuação, ·e levanta a sessão depois d11s duns 
. horas. -·-Sessão cm 30 de .. JL1nllo 

l'RESIDl!NCIA DO SR, AnAUJO LlllA 

Su111i1An10.-Expediente.-Ordem do dia.-Au
gmento'de deputação para ilive,•sas prpvi11cias. 
-~iJcusaão d• orça111e11to do i,npei·io. 

A's dez horas feita a chamncl11, achàndo-se 
em numero legal os Srs. deputados, o Sr, presi

·dentc declara aberta a sessão ; lida a acla da 
antecedente, posta em discussão, é approvada, 

Faliao com causa participada os Srs. Vital, 
: Lima e Silva, Cash-o e Silva, Mello, Raphael de 
· Macedo, Ferreira · França, Lessa e Tobias- ; e 
.sem.parlicipação os Srs. Fontes e Barbosa Cor
deirQ. 

EXPEDIENTE 

/ O Sa. lº SECRETARIO dando conta do expe
''diente, lê um officio do ministro do imperio, 
··,r,.ernetl~ndo as cópias dos officios do inspector 
':e.administrador que servirao na oqra do canal 
qa Pijrn~a,~A queiµ fe~ a requisiçao. ·· 

Ou Iro d~ ministr~ da fazenda, enviando u~a 
relação do!I proprios nacfonaes existentes na 

·província do Piauhy, com distincç!lo dos que 
devem ficar perten.:endo á mesma provincia.:
A' commissão a que foi o officio a que este se 
refere. 

Outro do mesmo· ministro, remettendo os 
papeis sobre o objecto do officio de 6 do co1·
rente, que lhe fôra dirigido por esta augusta 
camara.-A' commissào de orçamento. 

Um requerimento de alguns estudantes de 
Olinda, pedindo serem dispensados para se ma

. tricularem dos exames de inglez e geographiá. 
-A' commissllo de instrucçllo public-a. 

O SR. DuAl\TE S1LVA manda á mesa o seguióte 
requerimento· : 

,e Requeiro que se peça ao governo pelo mi
nisterio do imperio, a· representação, que á 
assembléa geràl. legislativa dirigia por seu in
termetlio, a assembléa. provincial da província 
de Santa Catharina .em data de 18 de Maio· 
proximo passado, versando seu conteúdo· sobre 
a divis!lo das rendas decretadas por a lei de 81 
de Outubro do anuo passado.- Duarte Silva.» 

E' approvado. 
O Mes1110 Sa. DEPUTADO n1anda á mesa uma 

. representaç:io impressa da assem&léa provincial . 
de Sunta Catharina, dirigida á assembléa geral 
por inte1·medio do ·governo, datada de 13 de· 
Maio passado, versando o seu conteúdo sobre a 
divisão das rendas decretadas pela lei de 31 de 
Outubro do anno passado.-A' commissno de 
orçamento. 

ORDEM DO DIA 

Continua a iliscussão adiada na anterior 
sessão, sobre a re.soluÇão do· Sr. P;1ranhos, e 
emendas apaiadas ácerca do augmeilto da re
pl'esentação nncional. 

O Sr. Maciel Mo·nteiro mostra que nllo se 
póde augmcnlur a representaç!lo das differente11 
provincias, sem que a sua população ~cja aug-. 
menlada; e uma vez que se. queira. augmentiu· 
nas outras províncias a ,sua· representaçl\o, a 
provincia de Pemambuco está no caso de latn· 
bem te1· mais urn deputndo e um· senador, e 
assim est_á disposto a votar p9r -tQda aquelln 
emenda que aqgtnente o numero dá depuJação 
cll:lquella província cujo augmento de: .populaçao. 
visivelmente se tiver conhecido. . ··. · . · .... · 

O Sr. · Paranhos_ .dis_correndo ll!,rga{11enté · 
sobre esta. materia, declara que;, ácei;ca· :do. 
objecto de que se trata, têm vindo ·a est.i.- camai'.a: · 
varias representações daa asE(!lmbl~as. pfovin: 
ciaes, as quaes forllo o anno passado dirigidns á 
commissil.o de estatística, alirn de apré~entàr a 
tal respeito uma medida geral; que. esteve 'p.ois • 
á espera que apparecesse essa nieqjda;. e-c9roo .. 
a commissão nao tivesse CQmptehcndido ·a pro-· ~- . . . .· . 
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;incia de S. Pedro do Rio Grande do Sul, por 
isso havia offerecido a resoluço.o que ·se acha 
em discussão;achani:{o a medida nella proposta 
de muita necessidade e justiça. 

Trata de responder ás observações dos depu
tados que têm impugnado a resolução e as 
emendas, demonstrando o crescimento extraor
dinario de população que tem_ havido na pro
vincia de S. Pedro do Rio Grunde do Sul, e 
que, além disso, uma grande parte de seus habi
tantes ello industriosos. 

Depois de outras reflexões, conclue votando 
a favor da resolução. ·. . 

O Sr. :Eenriques ae I!.ezend.é estranha que 
se queira augmentar o numero dos deputados 
para a representação nacional, quando a razll.O 
exigia que elle se diminuissc;:; quando pela 
lei da reforma constitncional, fôra menos ne
cessario que a representação nacional fosse til.o 
numel'Osa ; que é pois preciso primeiramente 
estabelecer-se uma base, visto nllo haver ne
nhutna para se ver o numero de deputados 
que cada provincia deve dar : que elle depu
tado, lambem poderia pedir que a deputaçao da 
sua provincia fosse augmentada com mais tres 
deputados, mas como isto ia contra os seus 
principios, votava-contra todas as emendas, que 
portanto mandaria uma emenda para que se 
adoptasse po1· base a representaçno provincial. 

O Sr; Duarte e Silva. diz, que sendo o unico 
deputado pela SU:\ provinçia de Sa11li\ Catharina, 
não póde deixar de advogar fiesta casa os seus 
interesses ; que é sabido que a representaçao. 
nacional se deve basear sobre a populaçno; e 

· todos sàbem que quando sahio n lei pa1·a as 
·eleições, a divisão que ént:10 se fez para se 
marcai: o numero dos representantes fôra, por' 
assim dizer, lançada a esmo ; pois que essa me
dida .foi tomada sobre uma eslatistica de lra· 
balhos antigos, 

Mostra .o illustre deputado que a populnçao 
da sua provincia tem augmentado, que está 
quasi elevada · a sessenta mil almas, e conclue 
vol11ndo pela sua emenda. 

O SR, GvRGEL manda á mesa a seguinte 
emenda: · · 

« A ºprovincia de S. ·Pnulo dará·. mais um 
dept1lado a um senador.-Gi\rgel.» 

. O · Sr. Veis~. Pessoa. diz que nllo tratará do 
repetir. os argumentos em que em outra sessno 
se fundou para nno se alterar; assim -como se 

. quer, a· represent~çno de. uma ou outra pro
vincia ; e declina que se· tinha inteiramente 
ôp~ost~, só porque assim, ·sem._ ser.por uma me
dida ·gefal, sei~ augmentar a repreeentação de 
umas provincias, · emquanlo se nno augmentava · 
á'de outras, qu.e esta vão no ·mes1no caso; e isto 
:prfocipalmente, pórque a constituição no art. 97 
. ( có~o :eue ·deeu.tado, já havia demonstr~do, em 
· 011tra seijSã?a" .em- que_ fallou com a constituição 

n·a mli.o ), determinava que uma lei reg1Jla·. 
·mentar marcaria o modo pratico das eleições;.e 
o numero de deputados relativamente á pópa
laçno do· imperio ; e como ainda se nao tinha_ 
feito esta lei, ern manifestamente claro, qtie 
augmenlàr assim era um favorecimento .gra
tuito que se- queria fazer a taes e taes provin, 
cías, o que em sua opinião era uma grande 
parcialidade ; e o que podia muito chocar 
aquclles que cstavão no mesmo caso, ou, o que 
ainda se" não sabia, podiao ter maiores direitos; 
até porque não tendo nós aqui a populaça.o das 
mais proviilcias, nao se podia dizer que esta ou 
aquella estava mal representada, e não sabiá 
mesmo como os Srs. deputados que assim fal• 
lárão · querião fazer· prevalecer um semelhante 
argumento; mas corno pela votaç!lo.do outro 
dia via que a camarn esbwa inclinada a 
augmentar a representação de algumas,. elle só 
se limitava a pedirá camara, que para ser cohe
rente comsigo mesmo devia votar por todas as 

· emendas que se achavn.o sobre a mesa, afim de 
remover uma maior inju_stiça ás demais pro"' 
vjncias ; · assim ellas se nno poderiao queixãr; 
que emfim pedia á camara que attendesse bem. 
QO peso destas razões, ll sua propria dignidade e 
justiça, que importava oslentar, e que assim 
votaria pelo projecto, e por tódas as emenda~, e 
com maior raião pela da sua provincia, cuja po~ 
pulaçllo, elle, deputado, já havia mostrado, inda 
que i!-1directamente, pelo rendimento da lei do 
orçamento, o quanto havia crescido; asaim 
como pela do Maranhll.o, cuja justiça era múito 
saliente. 

O Sr. Climaco mostra que a população de _. 
todas as provincias é muito maior daquella que 
se tem calculado, isto é, daquellas que têm na 

• representação nacional menor numero de de• 
pulados que devem ler. Tratando o illustre. 
orador da sua prllvincia do Espírito-Santo, de
clara que ella não podia ter menos de q11a~cnta 
e ·cinco mil almas; e collclue votando pela sua 
emenda.· 

O Sn. VEtGA PESSOA mânda á mesa a s«!• 
guinle emenda : 

« A provincÍI\ do "Mt1ranh110 darti mais dous 
deputados e um senador. A do Ceará dàrâ mais 
dous dcputudos e un1 senador. Salva a reducção, 
-Veiga Pessoa.» 

São apoiadas,·e eulrão em discussão. 
A resolução com as .emendas ainda fica 

adiada, por se entrm:- na segunda parl_e da ordem 
do dia. 

Continua a discussão adiada i;la proposta do 
orçàmento, e emendas apoiadas nas sessões an•. 
tel'iores. · 

O Sr. Via.nna ainda defende a emenda sup• 
· pressiva do ordenado. do director das escolas,.:. 
menores. Diz que á vista do decreto do govei:11.f> 
a este. respeito, nao ie póde dizer ~ue é ú~ 
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fhigàt ife cómmissão, mas que foi creadó per~ 
,·manente.inente. Abstrahe-se de fallar no indi- · 
?viduo; mas attende que o governo estabeieceu 
:iiíin precedente, e nao quer dar seu ·voto pa1·a 
i-qúe taes precedentes continuem; vota pois pela 
liiUppressão. · 

V Quanto á suppressao do§ 17 que designava 
080:000$ para obras geraes, observa ' que· 
:nao )la por ora obras geraes que importen: 
·em 80:000$ ; as das estradas de Paraly e Mam
_hllcaba imporlão em 22:400$000. 
· <.A' vista da estrada de Paraty, oanal da Pa
'vuna, chafariz· da Carioca, a consequencia que 
s,e · tira ém mandar fazer obras sem planta e 

'orçamento, é de não se poder em tempo algum 
pérguntar quanto se gastou, o que se ex:cedeu; 

· en_tretanto, votará por alguma emenda. que con· 
. temple as estradas de Paraty e Mambucaba, e 
'a po!11e · da Parahybuna, mas nno por 80:000$, 
Jembrando que no orçamento do corrente anno 
J~m·i::i governo 60:000$ para essas obras. 

Qi.ianto ao.thesoureíro do museu, vota pela 
emenda· do Sr. Henriques de Rezende, não dá 

·seu_ voto para que se marquem ordena~os na lei 
do orçamento. 

· Deseja que o Sr. ministro diga, se existe 
hojé na repartiç.ão da saude dot1$ círnrgiões 
!>U só um ; parece-lhe qt1e a emenda do 
Sr, Henriques de llezende não eslá bem 
;éoncebi_ila ; julga pois que se àeve cortar mais 
·i.Jgum_ai. cousa. 
:, ; Ô Sr'f Lim:po d.a Abreu (ministro dos eatran
.géir.ôs) julga-se dispensado de continuar a sus
tentar a'l!!lR emenda que_augttl!!lltí!.J!..-lljuda de 
custo dos presidentes de provinda, por encontrar 
àpoio nos membros da commissào de orça
mento ; declara ao illuslre deputado que notou 
a mobilidade dos ptesiden!es de provincia, que 
elle orador está na opinillo de que para se 
foriiiar um bom administrador, é necessario 
·que:elle se «:onserve por algum tempo na pro· 
vii1éia que administra, para estudar as neces
sidades provinciaes, eonceber algun~ planos de 

.melhoramento e reforma, e pó(-os em pratica, o 
que hifeliztuenle ale agora não tem acontecido; 
e: seria .um desH!eratum ter bem fundadas es
peranç.as de que com facrlidade chegaremos a· 
este tempo en1 que os presidentes possao admi
}!istrar por quatro, cinco, ou mais annos. 

Qbsi'!rva que_ em tempos mais pacificos as 
autoridades tinhr.o uma duração triennal, hoje 
que a imprensa revela aos povos a idoneidade 
ou pouca cap?cidade dos administi·adores pu
blicos, nno é possivel que os presidentes se con
servem ·por muito tempo, quando a escolha do 
governo nao recahir nas primeiras capacidades. 
Entretanto ·basta que cada um an·no se mudem 
Jres ou quatro presidentes para convencer que a 
qu,an.tia designada para ajudas de. custo nào é 
· auffü:iente. ·· : · 

,Pcclàra não ser amigo ~ mudanças; e que 

néin no miri'isterio do imperlo rtem no da jus• 
· tiça .deu provas de que,era.incJ_nado ao syste1na 
de estar mudando todos os dias de empregados 
pu_bli1JOS : no irnperio rigorosamente fallando, 
só mudára o presidente do Pará; e julga não 
entrar em duvida a necessidade desta mlldança, 
á vista do estado da província ; bem como o do 
Rio· Grande do Sul. 
. · Quanto á mudança do presidente de Matto
Grosso, pede que se lêa a legislaçild provincial de 
Matto·Grosso, que toda foi snnccionada por esse 
presidente, alguma della por e\le mesmo sugge
rida; e diga-se francamente se um tal presi
dente podia ser conservado na admin~tração de 
uma província, aliás tão importante. 

Depois desta, explicações, o Sr. ministro diz 
que tem de mand,;r duas e1nendas, para as 
quaes pede o apoio da illustre commissilo de 
orçamento. A prirneira é, elevando a qunntia 
para a bibliotheca publica. Nao sabe como a 
commissa.o, tão amiga das luzes, ta.o desejosa 
de que se derramem conhecimentos uteis, nao 
consigne a mesma quantia já existente, a qual, 
quando na.o fosse para outro fim, ao menos 
servisse pai·a se comp!'ar alguma das obras que 
o ministro respectivo declara no seu relatado 
que s!lo necessarias. . 

Outra emenda que quer olferecer é te
lativa ao canal da- Pavuna. Lemb1·a que 
no de 1833 para 1834 consignou-se a quantia 
de 30:000$, da qual nl\o se dispendeu senao 
muito pouco mais de 20:000$000. Na anno 
seguinte consignou-se a mesma quantia, e 
nno se· dispendeu se11110 7:000$; eis-aqui o 
canal lesado em 33:000$; e se nM fosse isto, 

~ia1'1e7. qne esta n-avegação ~110 oiiifefesse em
baraço algum, o que sem duvida seria muito 
util ; mandaria pois emenda para &e accres
centar desde já na consignaç/lo com o canal da 
Pavuna, importando isto como um pl'incipio de 
restituição. · · 

Quanto á emenda que .suppríme a consi
gnaçil.o para estradas e canaes geraes, concorda 
que o governo m11mle vir pt·alico.: parn se occu• 
parem nestas obrns, mas que se nt\o deve con· 
cluir daqui que o governo regeite os homens que 
possua.o os conhecimentos apl'Optiados parn o 
levantamento de plantas, impo1·tantissimas 
obras, por que homens babeis para concel>er 
esse~ planos, nós os temos no àislincto corpo 
de engenhuiros, sem ser preciso procural-os na 
Emopa. • 

Qmw!o ao abandono da estrada da Estrelia,· 
dirá que o governo geral é encarregado da aber
tura de estradas geraes, mas n!io de seu co~
certo ; e por isso, como na.o se traia díl abcr
ti;ira, 01as do concerto da estrada da Eslrella, 
elle orador suppõe que este concerto deve per· 
tencer .á província do Rio de Janeiro, tanto 
mais quando consta que. para se concertar esta 
estrada, existe uma especie de registro onde_ se 
paga um tributo, que é recolhido na thegou• 
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· ·nria provincial. N:M estáa porém nas mesmas 
circumstancias as estradas de Par.ity e llforn
liucaba; da primeira qne torna communicavel 
.{luas províncias, não se trata de seu concerto, 
mas de sua eontinuaçfto, para que o governo 
,geral deve concorrer; no mesmo caso está a: 
õe Mambucaba, cnja descripçllo leu em um dos 
jornaes da côrte, á vista da qual a julga utilis
si ma. 

Não apptova as emendas do Sr, Vasconcellos, 
Entra11do para o ministel'io, conheceu p,atica
mente qun.o damnosa póde ser a especi,.lisaçuo, 
·quando o ministro da repartição não tem para 
as despezas de cada arligD as quantias qne 
·cheguem, Ainda por Nitra ruzao nt\o dará a 
approl'açno á emenda do nobre deputado, pois 
que deseja moita fücalisação, deseja que os mi
nistros apresentem as suas contas, e as carrniras 
1h'as tomem, wppondo que os ministt"Os quando 
i.enhão de applicar as sóbrns de um a digo ás faltíls 
de outro, sejilo obrigados a ex.p~dir um decreto, 
e st1jeitol-o á npprova~o da eaurnrn, isto r:1rá 
talvez com que as contas nunca se tornem. 

Concorda com a outra emenda que dá autori
sação nos paragtaphos que contenhuo dcspezas 
-de igual natureza, por não vêr que se adaptasse 
cada um dos artigos de despezas com sobeja.s 
quantias. . · 

Passando a fallar do contracto l'eit.o pelo \;O· 
verno com a casa de Thornaz Tarrand, julga 
-que nllo se póde mostrar sufficientemenle que 
este contracto é illegal. Lembra que havia 
quantias designadas na lei para os paqtietes, 
os quaes ·não se declarava se seríao de vapor Oll 
-ordinarios ; parece-1he que o governo estava 
autorisado a escolher os paquete,i de vapor, 
com tanto que n110 excedesse as dcspez,ls. Se 
porém a camara entende que não é assim, con
corda qne se adie a discussão desta materia, 
mas primeiro vota pelo parecer da com missão. 

A respeita da nomeação do director das es
colas menores, julga que o governo estava auto
risado a fc,zer esta nome11çilo: nllo ern o mesmo 
qt1e um empl'ego de commi~sil.o que o governo 
póde demiltir quando lhe parece, sem comlL1do 
abolh· o emprego; acontece o rnesmo neste 
caso que n:\s obras publicaB em que o governo 
11omêa inspeclo1·cs,. nju<.bntes, ele.,. e$to.bc
lece-lhcs gratiílcaçoes, sem qne isto alé agora 
tenha sido censurado. 

Finalzncnle sobre a emenda qne rnantla e-cear 
uma escola de theología, suppile existir cadeir.is 
de theologia nos conventos de S. Bento e Santo 
Antonio, onde podem aprender as pessoas que 
se qnizerem upplicar a esta tão importante 
sciencia ; e pelo· que respeita á moral e disci
plina, não é de voto qne se prive aos nossos 
prelados e parochos deste ministerio, os qL1aes 
são obrigados pelos canones a instmir os fieis, 
a pregar o Evangelho ; e se se mostrar que os 
illu~tres prelados e dignos parochos disserni-

Tonro i 

nados em tantas fr1>gL1e:zias n\\o b:istão ·para· el)
sinar a palavra dr: Deus, os prnceitos do Evan? 
gelho, e todo:;; os deverns da mol'al, então vobrr 
pela emenda; mas como nào cslá convencldô 
de su1 necessidade, vota contra ella, Néin 
jLtlg,l 111 uito proced,,ate a outra razão do nobre 
autor da emenda, que quer que haja nesta fa; 
culdacle uma cadeirn de historia ecclesiastica, 
attribuindo a erro de hislori:; ao governo quando 
mandou convidar irrnaos l\foraves para civilisa·r 
os inuios. Não foi t:ste convíta fructo de· um 
erro ele historia ecclesiastica. 

O governo poclia entender que' devia cc,n
vidal' irmãos Moraves para civilisaçilo dos ín
dios, sem que elles pudessem introdozir prín
cipios religiosos contrarias á religiao do esh1d_o, 
sem que pudessetn ser ern cousa alguma con°_ 
traríos aos principios polilico;;, ao systetpá. 
adoplado. · 

Lcrnbrará que, na ultima insurreiçrio da Ja- . 
maica. a paixão de todos os homens brancos se 
desenvolveu em snbido gr{lo contra lodos os 
missiollaiios que a Ili cxistião, todos elles forão 
expellidos da illw, alguns até executados, e 
um?. excepçil.o ho\lvc, e foi a respeito dos it·
mt\Os Moi-aves ! Pcdio·se·lhes que coulinuassem 
a residir alli, pois que elles, longe de prote
gerem a ínsuri'eiçno, se tinhão portado bem 
pelo,s seus principias de n:.o intervençll.o.em 
objectos políticos. Demais julga que no rela
torio apresentado á congregaçllo em Hl25 .se 
mostra qne elles lambem se applicão á ~civili-
saçào dos indios. ·· 

Em ultimo lugat, o illuslre otador dir., ares., 
peito do que disseea o Sr. Vasconceltos, con,'· 
cernente ao conde de Zinzendorf, instituidor 
de,ta seita, que não duvida que D cond_e de 
Zinzenford fosse um pouco extravagante; mas 
se se altender, como se deve, á pureza das suas, 
intenções, el\e deve su relevado. --

0 conde de Zinzenford foi proscripto de SE!ll 
paiz natal, mas esta ordem barbara foi revo·. 
gnda annos depois; foi proscripto pelo governo· 
d:i Russia, mas em compensação de todas estas 
pmscripções, uma na<;(io, la1vci a nmis illui;
lrada, fez j11stiça aos seus merecimentos; o 
parlamento íng!ez, por um neto cspccinl, deter· 
minou que se preslusse Ioda a protecçno .cm 
todos os domiuios da Gmm-Bretanlrn uo cDnde 
de Zin1endorf e á sua seita; entre nós n:w 
existem condes de Zinr.e11dorf, mas existe, como 
na Gram·Bretanha, um corpo legislativo que 
prestará sempre seu apoio e sua protecção 
áquelles que forem perseguidos pela injustiça, 
dos homens. i 

São apoiadas as 5eguinles emendas: 
· cc A quantia de 12:000$ para o canal qa'P~,. 
vuna seja desde já, ,e 

" Paço da camara, ?O de Junho de 1836 • ...:.. 
Li,npo de Aln-eii. • · 
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« Ao § 20 accrescente:se á quantia con- • 
sig11nda mais -a de 364$, _ para preencher a. 
qu~ . está · estabelecida na lei do orçamento de 
1_836 para 1837. 

. · Paço da camara, 30 de Junho ele 1836.-
Limpo de .tl.bréu. " · · 
. · Depois ·ao Sr. Calmou ter sustentado opa
recer ela com missão, concordando com algumas 

das emendas, e· regéitado outras, e o Sr. Ma
ciel Monteiro ter_ demonstrado que o Sr. rni
ni~tro da fazenda devia assistir á discilssão· do

. orçamento, e discorrido sobre as differêntes. 
en1end.:1s, fica a discUEsllo adiada pela riora • 

O SR, V1CE·PRESIDEKTE, que occupa a· éadeira. 
da presidencia, dá para 01·dem do dia 1° dec 
Jull10, a mesma materia dada para hoje, e le
vanta a sessil.O pelas duas horas da tarde. · 




