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Credito complementar para occorrer ás

despezas com a pacificação das províncias
do Pará eS. Pedro do Rio Grande do Sul,—

pags. 52 (parecer da eommissao), 154, 157,

241, 252, 261, 267, 279 e 286.

Crimes de rebelliao, sediçao e conspiração
—proposta do governo estabelecendo o modo

de seu julgamento,—pag. 159.

Crimes de rebelliao, sediçao e conspiração
—proposta do governo reformando o codigo

criminal na parte relativa á penalidade destes

crimes,—pag. 161 e 175.

D

Reputação de diversas províncias—seu
augmento,—pag. 11.

Despeza geral do império para o exer-

cicio de 1837 a 1838,—pags. 186, 210, 214.

(Vid. oi" vol. desteanno.)

E

Eleição da mesa (Julho),—pag. 20.

Sabem eleitos, presidente, o Sr. Araújo Lima ;
vice-presidente, o Sr. Araújo Vianna; Io, 2o,

3o e 4o secretários os Srs. Belisario, Odorico

Mendes, Assis Mascarenhas e Ferreira de

Castro; supplentes, os Srs. Cornelio França

e Luiz Cavalcanti.

Eleição da mesa (Agosto),—pag. 145.

Sabem eleitos, presidente, o Sr. Araújo Lima ;
vice-presidente, o Sr. Araújo Vianna ; Io, 2",

3° e 4o secietarios, os Srs. Belisario, Assis

Mascarenhas, Ferreira de Castro e Odorico

Mendes ; supplentes, os Srs. Muniz Barreto

e Cornelio França.

Encerramento da assembléa geral.

(Vid. sessão imperial, etc.)

F

Fixação das forças de mar para o anno

financeiro de 1837 a 1838—emendas do

senado,—pags. 222 e 224. (Vid. o 1" vol.

deste anno.)

Orao os Srs. Seara, Calmon e Carneiro Le5o.

Fixação das forças de terra para o anno

financeiro de 1837 a 1838—emendas do

senado,—pags. 213, 218 e 221. (Vid. o 1°

vol. deste anno.)

Orao os Srs. Seara, Henriques de Rezende,

Carneiro Leão, Torres, Vasconcellos e Limpo

de Abreu (ministro dos estrangeiros).

Forças de mar—projecto do Sr. Nabuco

fixando-as para o exercício de 1837 a 1838
—pags. 25Í e 312.

Orao os Srs. Henriques de Rezende e Salvador

José Maciel (ministro da marinha').

Forças de terra—projecto do Sr. Nabuco

fixando-as para o exercício de 1837 a 1838,
—pags. 250, 293, 300 e 307.

Orao os Srs. Francisco do Rego, Rodrigues

Torres, Cornelio França, Vianna, Luiz Cavai-

canti, Henriques de Rezende, Carneiro Leão,

Alvares Machado, Bhering, Limpo de Abreu

(ministro dos estrangeiros), Paim, Sebastião

do Rego, Maciel Monteiro, visconde de



Goyanna, Vasconcellos, Souza Martins, Ba-

tista Caetano, Raphael de Carvalho, Souza

e Oliveira, Seara, Muniz Barreto, Assis Mas-

earenhas e Alcibiades.

Fusão. (Vid. reunião, etc.)

G

Guarda nacional—sua organisaçao em

corpos destacados,—pags. 21 (parecer da

comrnissao), 60, 62, 367 e 377. (Vid, o 1"

vol. deste anno.)

H

Habeas-corpus —juizes competentes

para concedel-a (proposta do governo),—

pags. 255, 298 (parecer da commissâo), 352

e 355.

J

Juízo privativo dos contrabandos—projecto

do Sr. Souza e Oliveira restabelecendo-o,—

pag. 55.

•luraiuenlo da princeza imperial a

Sra. D. Januaria, como herdeira presum-

ptiva do throno—seu ceremonial,—pag. 115.

M

Melhoramento do meio circulante—

requerimento de urgência do Sr. Vascon-

cellos para se tratar deste assumpto,—

pags. 246 e 418.
«

0

Orçamento do ministério da fazenda para
o exercício de 1837 a 1838,—pags. 137,142,

145, 150, 153 e 157.

Orâo os Srs. Vasconcellos, Carneiro Leão, Castro

e Silva (ministro da fazenda), Torres, Calmon,

Ribeiro de Andrada, Maciel Monteiro, Duarte

e Silva, Vianna, Veiga Pessoa e Limpo de

Abreu (ministro dos estrangeiros).

Orçamento do ministério da guerra para

o exercício de 1837 a 1838,—pags. 118,126,

129 e 131.

Orâo os Srs. Maciel Monteiro, Limpo de Abreu

(¦ministro dos estrangeiros), Carneiro Leão,

Souza e Oliveira, Ferreira da Veiga, Vascon-

cellos, Paula Araújo, Francisco do Rego,

Rodrigues Torres, Calmon, Brito Guerra e

Duarte e Silva.

Orçamento do ministério do império

para o exercício de 1837 a 1838,—pags. 12,

19, 30, 35, 42 e 48.

Or&o os Srs. Souza e Oliveira, arcebispo da

Bahia, Vasconcellos, Duarte e Silva, Limpo

de Abreu (ministro dos estrangeiros), Alei-

biades, Piaphael de Carvalho, Ribeiro de

Andrada, Figueira de Mello e Souza Martins.

Orçamento do ministério da justiça para

o exercicio de 1837 a 1838,—pags. 64, 67,

72, 78 e 80.

Orâo os Srs. Climaco, Aguilar Pantoja (ministro
da justiça), Carneiro Leão, Rodrigues Torres,

Bhering, Belisario, Henriques de Rezende,

Duarte e Silva, Paim, Vasconcellos, Carvalho,

Maciel Monteiro, Limpo de Abreu (ministro
dos estrangeiros), Souza Martins, visconde

de Goyanna, Calmon, Figueira de Mello,

Veiga Pessoa e Ribeiro de Andrada.

Orçamento do ministério da marinha

para o exercicio de 1837 a 1838,—pags. 107,

113 e 115.

Orâo os Srs. Raphael dc Carvalho, Torres,

Salvador José Maciel (ministro da marinha),

Henriques de Rezende, Fernandes da Sil-

veira e Vianna.

Orçamento do ministério dos negocies

estrangeiros para o exercicio de 1837 a 1838,

—pags. 85 e 106.

Orao os Srs. Limpo de Abreu (ministro dos

estrangeiros), Vianna, Calmon, Henriques de

Rezende, Vasconcellos, Maciel Monteiro e

Souza e Oliveira.

P

S»olieia loeal—proposta do governo re-

gularisando suas obrigações e deveres,—

pags. 253, 299 (parecer da commissâo) e

359.

R

Rebeldes da província do Pará—projecto

do Sr. visconde de Goyanna propondo sua

amnistia,—pag. 114.
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H.eeeíta geral do império para o anno fi-

nanceiro de 1837 a 1838,—pags. 157, 159,

161, 165, 166, 173, 180, 183 e.403 (emendas
do senado).

Orão os Srs. Vianna, Henriques de Rezende,

Souza e Oliveira, Castro e Silva (ministro da

fazenda), Maciel Monteiro, Galraon, Limpo

de Abreu (ministro 
¦ dos estrangeiros') e Vas-

concellos. /

íteunião das duas camaras,—pags. 147

(para deferir juramento á princeza imperiál a

^Sra. 
D. Januaria) e 339 (para discutir os ar-

*tigos 
additívos do senado, regeitados pela ca-

mara dos deputados, sobre a proposta de sus-

pensão dealgutnas formalidades que garantem

a liberdade individual na província de S. Pedro

do Rio Grande do Sul).

S

Sessão imperial do encerramento,—pag.

425.

Supremo tribunal de justiça—projecto do

Sr. Gonçalves Martins sobre as duvidas e

omissões que forem enviadas a esse tribunal,
—pag. 62.

Suspensão de garantias—proposta do go-

verno suspendendo por um ahno algumas

das formalidades que garantem a liberdade

individual na província de S. Pedro do Rio

Grande do Sul,—pags. 24, 30, 35, 42, 49,

55, 91, 97, 101, 310 (emendas do senado),

311 e 313. (Vid. o Io vol. deste anno.)

Orâo os Srs. Torres, Aguilar Pantoja (ministro
da justiça), Carneiro Leão, Limpo de Abreu

(ministro dos estrangeiros), Souza e Oliveira,
Vasconcellos, Maciel Monteiro, Gornelio
França, Calmon, Paranhos, Hollanda Ca-
valcanti, Ferreira da Veiga, Figueira de Mello,

Henriques de Rezende, Raphael de Carvalho,

Souza Martins, Ribeiro de Andrada e Al-

cibiades.

T

Tratado de commercio e navegação entre

o Brazil e Portugal,—-pags. 15 (parecer da

eoinmissão de diplomacia), 186, 191, 201

e 207.

Or&o os Srs. Henriques de Rezende, Calmon,

Maciel Monteiro, Bbering, visconde de

Goyanna, Souza Martins, Carneiro Leão,

Gonçalves Martins, Limpo de Abreu (ministro
dos estrangeiros), Ribeiro de Andrada e

Castro e Silva (ministro da fazenda^.
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CÂMARA DOS SRS. DEPUTADOS

Sessão em 1 de Julho

PRES1DENCIA DO SR. ARAÚJO LIMA

Sümmario. — Expediente. —Ordem do dia. —

Augmento de deputaçao para diversas pro-
vindas. — Orçamento do império.

A's 10 horas, feita a chamada, depois de es-

tarem em numero legal os Srs. deputados, de-

clara-se aberta a sessão ; e lida a acta da ante-

cedente, é approvada.

Faitao com causa participada os Srs. Vital,

Limae Silva, Mello, Ferreira França e Tobias ;

c sem ella os Srs. Remigio, Fontes e Lessa.

EXPEDIENTE

O Sr. 1" Secretario, dando conta do expe-

diente, lê um officio do secretario do senado,

participando ter sido sanccionada a resolução

que autorisa a camara municipal desta cidade

a organisar a sua secretaria, etc. — Fica a

camara inteirada.

Outro do presidente de Minas Geraes, npre-

sentando vários actos legislativos da assembléa

respectiva. — Vao a imprimir, indo ao depois

á commiss&o das assembléas provinciaes.

Outro do secrelario da assembléa da Para-

hyba, rernettendo exemplares dos diários da

mesma. — Vao á cominissão das assembléas

provinciaes.

Outro do presidente da Paraliyba, partici-

pando ter-se alli creado mais dous collegios

eleitoraes. — A' secretaria.

Os requerimentos dos professores do colle-

gio das artes de Olinda ; dos estudantes Felippe

Alves de Carvalho, José Antonio de Oliveira

Silva Filho, Luiz Antonio de Assumpçao Júnior,

Alexandre José de Seixas.— Vao á commissao

de instrucção publica.

Um projecto do Dr, Felippe Alberto Patroni

TOMO II

Martins Maciel Parente, sobre divisão do

império em 52 províncias.— A' commissao de

estatistica.

Approva-se a redacção da resolução, que
manda notnear mais dous deputados pelo Rio

de Janeiro, etc.

Approva-se o seguinte requerimento do Sr.

Rezende :

« Requeiro que se peça ao governo, pela repar-

tiçao competente, informação se Antonio de

Castro Delgado, Io tenente do antigo corpo de

artilharia da guarniçâo de Pernambuco, que se

retirou para Portugal antes da independencia, e

dal li voltou em 1825, está declarado cidadão

brazileiro, e como tal reintegrado no seu posto ;

e no caso afílrmalivo, qual a autoridade que
nisso interveio. — Rezende. »

E' regeitado outro do mesmo senhor pedindo

qúe interinamente so nomêe um membro para

a commissao de marinha e guerra :

« Requeiro que se nomêe interinamente um

membro para a commissao de marinha e

guerra durante o impedimento do Sr. José

Joaquim de Lima. — Rezende.»

Julgada objecto de deliberação,vai a imprimir

a resolução com o seguinte parecer :

« Foi presente â commissao de instrucção pu-
blica um ofíicio do ministro e secretario de es-

tado dos negocios do império, acompanhado do

requerimento de Francisco Manoel da Silva Ta-

vares Júnior, em que este representa, que tendo-

se habilitado para matricular-se no primeiro
anno da academia das sciencias sociacs e júri-
dicas da cidade de Olinda, em 1835, não o pôde
conseguir por causa de uma moléstia grave que
lhe sobreveio, de maneira que quando se resta-

beleceu, já se achava fechada a matricula

daquelle anno, vendo-se por isso na precisão de

freqüentar a aula, como voluntário, até que
conseguisse desta augusta camara uma reso-

2



10 SESSÃO EM 1 DE JULHO DE 1836

luçâo favoravel, para que pudesse fazer o seu

acto daqutlle anuo.

« Mostr i o supplicante que cora effeito reque-

rera esta graça, e que tendo obtido da com-

missão de instrucçao publica um parecer a seu

favor, este,talvez pela affluencia de outros muitos

negocios, não chegou a ser discutido, e que por
isso o mesmo supplicante querendo adiantar-se

na carreira de seus estudos, obteve do director

interino daquella academia o poder freqüentar

as aulas do segundo anno, como voluntário, até

que pudesse obter a graça que presentemente
implora de poder fazer os seus actos do Io e

2° anuo, pagas as competentes matrículas ,
sendo outrosim para este effeito dispensado

temporariamente dos exames preparatórios de

inglez, geographia e historia, visto que no

presente anno é que forão crcadas estas aulas

naquella academia.

« A com missão de instrucçao publica, bem

que se pronuncie 
• 
contra taes dispensas nos

estatutos, porque não encontra nellas evidente

utilidade publica, todavia attendendo á marcha

quasi constante desta augusta camara, era de-

ferir benignamente a taes pretenções, não du-

vida, sem comprometter o seu voto, apresentar

para ser discutida a seguinte resolução : •

« A assembléa geral legislativa resolve :

« Artigo único. O director da academia das

sciencias sociaes e jurídicas da cidade de Olinda,

fica autorisado a admittir a Francisco Manoel

da Silva Tavares Júnior, a fazer os actos do

1° e 2" anno daquella academia, quando para

este fim se mostre habilitado pela congregação,

pagas as matrículas de um e. outro anno, fi-
¦cando obrigado a fazer os exames de inglez,

geographia e historia, para se poder matricular
rno 

anno seguinte.

« Paço da camara dos deputados, 25 de Junho

de 1SK6.—Paulo José de Mello Azevedo e

Brito. — Antonio Maria de Moura. — J. J.

Rodrigues Torres, vencido.»

Approva-se mais o seguinte parecer:

« A commissão de commercio, agricultura,

industria e artes, para interpor parecer,sobre o

requerimento de Francisco Antonio Pacheco

Torres, que pretende permissão para abrir um

canal na lagoa de Rodrigo de Freitas para a

praia de Botafogo, mediante alguns privilégios,

carece de informações mais precisas do que as

que se contém no sobredito requerimento. E

como o supplicante declara ter dirigido igual

supplica ao governo, do qual no espaço de cinco

. annqs, não pôde obter deferimento algum, é a

commissão de parecer, que se peçãoao governo,

pela repartição dos negocios do império, infor-

inações do que ha sobre este negocio.

« Paço da camara dos deputados, 27 de

Junho de 1836.—J. A. de Lemos.—Evaristo

Ferreira da Veiga.»

Approva-se este outro da mesma commissão:

« Manoel Joaquim Ramos e Silva, negociante

da cidade do Recife de Pernambuco, requer a

esta augusta camara autorisaçâo para esta-

belecer naquella província uma fabrica de pol-
vora, dispensando-se nas leis relativas aos pri-
vilegios das fabricas nacionaes.

« Offerece o supplicante como fundamento

da justiça de sua pretençao as consideraçõ.es

seguintes : Ia, que conviudo á nação ter no

paiz abundancia deste genero, sufficiente para
acudirás necessidades publicas, cumpre por isso

mesmo facultar o seu fabrico a alguns parti-
culares, sob condições que. assegurem van-

tagens, e estabilidade; 2a, que o producto das

fabricas nacionaes tem sido constantemente

escasso para o indispensável supprimento; com

o que não obstante os pesados direitos, não

cessa de entrar no mercado a polvora estrao-

geira. Parece à commissão de commercio,

agricultura, industria e artes, a quem foi pre-
sente o requerimento do supplicante, que sendo

o fabrico da polvora de interesse nacional, como

ura dos meios mais necessários para a slia

defesa (o que o supplicante reconhece) e pro-
mettendo o estabelecimento respectivo crescente

prosperidade, como se deprehentle do relatorio

do ministro da guerra apresentado na actual

sessão, não pôde ter lugar a pretenção do sup-

plicante, apezar das considerações offerecidas.

« Paço da camara dos deputados, 27 de

Junho de 1836.—Evaristo Ferreira da Veiga.
—J. A. de Lemos.»

Approva-se mais outro nestes termos :

<c A commissão de commercio, agricultura,

industria e artes para dar parecer sobre um

requerimento de Francisco de Paula Santos,

negociante da imperial cidade do Ouro Preto,

nepessita de umas informações remettidas -ao

governo acerca da pretenção que tem o sup-

plicante, relativa á mineração e extracção de

diamantes no rio Gequitinhonha ; e como lhe

conste que ellas existem na repartição dos ne-

gocios da fazenda, requer, que sejão pedidas

pela referida repartição.

« Paço da camara dos deputados, aos 28 de

Junho de 1836.—-Evaristo Ferreira da, Veiga.
—J. A. de Lemos.»

Julgada objecto de deliberação a resolução,

vai a imprimir cora o seguinte parecer :

«A commissão de pensões e ordenados ,
tendo examinado os decretos do governo, pelos

quaes concedeu aos segundos tenentes da ar-

mada, Manoel Lopes Pinhel e Antonio Veiloso,

a pensão annual de 300$ a cada um, em con-

sequencia de terem sido feridos e ficarem alei-

. jados, combatendo pelo restabelecimento da

ordem na província do Pará, offerece a esta au-

gusta camara para ser discutido, o seguinte pro-
I jecto de resolução ;
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« A assembléa geral legislativa resolve :

« Artigo único. Ficão approvadas as pensões
anrmaes de 300$, concedidas por decretos de

6 e 7 do corrente mez de Junho, aos segundos

tenentes da armada nacíorml Manoel Lopes

Pinhel e Antonio Velloso

« Paço da camara dos deputados, 2 de Junho

de 1838.—J. F. de Toledo. — Paim.— Gomes

da Fonseca. »

Tem o mesmo destino o parecer seguinte da

commissão de instrucção publica:

«João Baptisla Gonçalves Campos, representa

a esta augusta camara, que tendo-se habilitado

com os seus exames preparatórios para matri-

cular-se no primeiro anno da academia das

sciencias sociaes e jurídicas da cidade de Olinda

não o pôde conseguir, porque para aquella ma-

tricula se lhe exigio . o exame de inglez, o que
elle não esperava, visto que até então não. exis-

tia cadeira do ensino daquella lingua, cuja ca-

deiía foi creada a 11 de Março do corrente anno,

devendo a matricula fechar-se no dia ultimo

daquelle mez, sendo-lhe por isso impossivel em
tão cürto espaço adquirir conhecimentos da-

quella lingua, para se aventurar a fazer um

exame, e que nestas circumstancias conseguio

do director o matricular-se de voluntário no dito

Io anno, esperando conseguir desta augusta ca-

mara uma resolução favoravel para que possa
fazer o seu acto do mesmo anno,''ficando obri-

gado a apresentar a certidão do exame de in-

glez, antes da matricula do 2o anno. A com-

missão de instrucção publica, a quem foi pre-
sente este requerimento e documentos que o

acompanhárão, sem interpor um juizo ácerca da

única razão, em que o supplicante basêa sua

preterição, mas tendo somente em vista a pra-
tica quasi constante desta casa em deferir be-

nignamente taes peditorios, não duvida, sem

comprometter o seu voto, apresentar para ser

discutidas seguinte resolução :

« A assembléa geral legislativa resolve :

« Artigo único. O director da academia das

sciencias sociaes e jurídicas de Olinda, fica au-

torisado a admittir a João Baptista Gonçalves

Campos, a fazer actos das matérias do 1* anno

da mesma academia, quando para isto se mostre

elle habilitado pela congregação, pagas as ma-

trieulas, ficando obrigado a apresentar certidão

de exame de inglez. antes da matricula do anno

seguinte.

« Paço da camara dos deputados, 25 de Junho

de 1836. — Paulo José de Mello Azevedo e

Brito.—Antonio Maria de Moura.—J. J. Ro-

drigues Torres, vencido por ser de parecer

que se não approve a resolução. »

ORDEM DO DIA

Continua a discussão adiada sobre o augmento

do numero de deputados á assembléa geral por
diversas províncias.

0 Sr. Paranhos continua a insistir na opinião

que emittio na sessão antecedente a favor da

sua resolução, que dá mais dous deputados

e um senador para a província de S. Pedro

do Rio Grande rio Sul.

0 Sr. Raphael do Carvalho propõe 

"o

adiamento desta matéria para tal se remetter á

com missão de estatística.

O adiamento é apoiado, e depois de discutido
não passa.

Continua por conseguinte a discussão, e toma

parte nella o Sr. Carneiro Leão, que é de pa-
recer que se devem approvar só aquellas

emendas que augmentlo o numero de depu-

tados daquellas províncias, de que haja toda a

certeza que a sua população está augmentada ;

e o Sr. Maciel Monteiro torna a repetir que vota

a favor de todas essas emendas, porque a mesma

razão que houve para se augmentar a deputação

do Rio de Janeiro, ha para as outras províncias.

{Apoiado,

A matéria dá-se por discutida.

O Sr, Presidente põe a votos o projecto do

Sr. Paranhos, que augmenta a representação da

província de S. Pedro do Rio Grande do Sul

com mais dous deputados e um senador, e é

approvado por grande maioria de votos.

A emenda do Sr. Climaco que augmenta com

mais um deputado, para a seguinte legislatura,

a representação das províncias que dão um só

deputado, é approvada por 45 votos contra 37.

A emenda do Sr. Carneiro Leão, que aug-

menta mais dous deputados e um senador á

representação de Sergipe, é approvada por 45

votos.

A emenda do Sr. Cornelio, que augmenta a

representação da Bahia com mais um deputado

e um senador, além do augmento que já teve
na resolução adoptada pela camara em uma das

sessões anteriores, é approvada por 37 votos
contra 44.

A emenda do Sr. Duarte e Silva é julgada
compreliendida na votação que houve sobre a
emenda do Sr. Climaco.

A emenda do Sr. Calmon, que augmenta a
representação de Pernambuco com mais um
deputado e um senador, é reprovada por 42
votos contra 39.

A emenda do Sr. Gurgel, que augmenta mais

um deputado e um senador por S. Paulo, é

approvada.

A emenda do Sr. Veiga Pessoa augmentando

para a província do Maranhão mais dous de-

pulados e um senador, é approvada.

A que augmenta á representação do Ceará

mais dous deputados e um senador, é repro-

vada.
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A que dá á província da Parahyba mais um

deputado e um senador é reprovada por 39

votos contra 40.

E exigindo o Sr. Veiga Pessoa rectificação da

votação, por persuadir-se haver engano nella, o

Sr. presidente satisfazendo-o, propõe a mesma

emenda a votos, e é reprovada, levantando-se

nesta verificação da votação 27 membros.

Finalmente consulta o Sr. presidente á ca-

mara, se adopta o projecto com as emendas

approvadas, e decide-se que não.

Continúa a discussão da proposta do orça-

mento, adiada no capitulo 2", e emendas

apoiadas nas anteriores sessões.

0 Sr. Souza e Oliveira ainda insiste na sua

opinião quanto á iliegalidade da nomeação do

director das escolas primarias, respondendo aos

argumentos do Sr. ministro do império, que a

havia defendido na antecedente sessão.

0 Sr. Arcebispo da Bahia toma parte na dis-

cussSo. Sentimos porém nao poder ouvir bem

o nobre deputado, que, em longo discurso, res-

ponde aos argumentos do Sr. ministro do im-

perio, quando na sessão antecedente combatera

a emenda do Sr. Vasconcellos, que crêa uma

faculdade de theologia nesta côrte.

Faz algumas observações sobre o contracto

feito pelo governo a respeito dos paquetes de

vapor, contracto em que o governo preterio as

formulas indispensáveis, níto deixando de co-

nhecer a utilidade de uma medida que tende a

facilitar a cotnmunicação entre as províncias,

por meio de barcos de vapor. Comtudo approva

a emenda de adiamento desta matéria pelas
razOes expendidas.

Nao duvidando que o governo pudesse no-

mear um agente seu para inspeccionar as es-

. colas primarias, o que porém duvida é que esta

inspecção do director possa satisfazer as vistas

do governo ; deseja que o governo lance as suas

vistas sobre o estado deplorável em que se acha

a instrucçâo primaria, e sobretudo a instrucçao

moral e religiosa.

Responde e combate os argumentos do

Sr. ministro, quanto á questão dos Moraves,

produzidos pelo mesmo senhor na sessão au-

kerior, etc.

Sao lidas e apoiadas as seguintes emendas :

« Com a civilisação dos indios, 12:0001000.
- Manso. »

« O § 17 seja redigido.— Com canaes, pontes
r estradas geraes, inclusivamente a quantia de

1:000$ mensal para a estrada deParaty....

40:000$ annual.— Vianna. »

« Com as obras publicas, incluidos 12:000$

mensaes para a estrada da serra de Paraty
¦30:000$000.— Rodrigues Torres. »

0 Sr. Vasconcellos, respondendo aos diversos

topicos do discurso do Sr. ministre do império

na sessão anterior, diz que fôra elle, orador,

um dos que apoiárao o adiamento da discussão

do orçamento até a chegada do Sr. ministro na

penúltima sessão ; apoiara esse adiamento pe-
dido pelo illustre chefe da maioria, entendendo

que poderia invocar depois um tal precedente
nas seguintes discussões, quando algum mi-

nistro disser que nao pôde comparecer, e então

elle, orador, pediria á maioria o. adiamento

dessa discussão até que o ministro se apresente

na camara; não apoiára pois o adiamento

em consideração unicamente ao nobre ministro,

consideração que nao pôde ser maior.

Confessára o nobre ministro que ha necessi-

dade de se transferir presidentes de província ou

de se removerem, ou de se substituir ; mas as

ra/ões para isso julga elle, orador, que não são

as que déra o nobre ministro.

Nao duvida que a imprensa tenha alguma

parte nisto ; mas que a imprensa já não existe,

porque está declarado que ninguém pôde fallar,

porque admitte-se hoje o principio .de que

quem falia e escreve seja deportado. Reserva-se

fallar nesta questão para quando vier discutir

o seu orçamento o nobre ministro da justiça.
Entende elle, orador, que nao se pôde apoiar

a emenda do nobre ministro nesta primeira

parte pela desconfiança que existe de que os

presidentes não promovem os interesses menos

geraes de que lhes competia promover.
Observa que ha poucos dias se falia na

nova nomeação de um presidente, e tem-se já
dito que vai incumbido de promover a deputado

a um nobre ministro de estado para a seguinte

legislatura. Ha outra razão ainda que são as

instrucções que- o governo expedio aos presi-
dentes, em que se diz que ellcs proponhão por
meio de leis provinciaes a creação de delegados

do presidente. Observa a este respeito que a

autoridade do presidente tem sido sempre con-

siderada como objecto geral, até agora se não

tem duvidado que o presidente fosse um em-

pregado geral; no emtanto o nosso governo,

já em muitas cousas apaixonado em extremo

do instineto da rotina, e em outras muito pro-

gressivo, de maneira que ninguém o pôde con-

ceber e definir, encarrega ás assembléas pro-
vinciaes de crear delegados de presidentes,
havendo pois uma assembléa hostil ao governo
divide a autoridade do presidente de maneira

que elle não possa desempenhar o seu dever

constitucional; eis-aqui a anarchia nos governos
das províncias promovida pelo mesmo governo

geral.
Declara que ninguém é mais affeiçoado de

que elle, orador, ao acto addicional; ninguém

o entende em um sentido mais favoravel á au-

toridade dos governos provinciaes, por isso

mesmo porém nao deseja crear tropeços, excitar

questões de jurisdicção, eonflictos de autoridades

entre o governo geral e o provincial; se pois o

governo entende que convém estabelecer di-
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Versos delegados nas províncias para executar

as ordens dos presidentes, fiscalisar o procedi-
mento dos empregados subalternos, porque nao

faz esta proposta á assembléa geral ? Porque

vai corametter ás assembléas provinciaes este

negocio e convidal-as a que transponhão as

raias de sua autoridade ? Votará por quanto di-

nheiro o Sr. ministro do império julgar con-

veniente para remover presidentes, mas não se

lhe dê outra incumbência que a de fiel executor

das leis, e não despache presidentes com incum-

bencias de promover a eleição de tal ministro

de estado, e de fuâo e fuão.

Quanto ao director das escolas menores,

apesar de ser mui hábil o director, pai de nu-

morosa família, etc., a camara deve regeitar a

despeza que o ministério creou ; observa, que
diz o decreto que este empregada deve ser pago
das despezas eventuaes, a respeito do que de-

sejaria ouvir o Sr. ministro da fazenda, porque
deseja fixar as idéas sobre despezas ordinarias

e extraordinarias, eventuaes, etc. Nao sabe

como a creação de um lugar que deve ser per-
manente, seja despeza eventual; censura o go-
verno que não só dispõe dos dinlieiros públicos
a seu arbítrio, como até orça serviços novos.

Combate a idéa do Sr. ministro, que confunde,

o estabelecimento deste director com o das

obras publicas.
- Não se faz cargo de examinar alguma

das emendas para a consignação das obras

publicas; não sabe como se hao de designar

quantias para essas obras, como para a da serra

de Paraty, sem que se apresente a planta, o

alinhamento desta estrada, e sem que seja

examinado pela commissâo de estatística.

O resultado será ficar a estrada como se acha,

embora que lhe consignem centenas de contos

de réis. Quanto ao canal da Pavuna desejaria

que o governo se limitasse a conservar o que
está feito.

A respeito de sua emenda creando uma

faculdade de theologia, não sabe como se

pretende progressos em todos os conhecimentos,

e só em conhecimentos de tão alta importancia

não o haja ; quereria que os que itnpugnão a

sua emenda, lêssem o importante discurso de

Ghateaubriand, dirigido ao conclave, quando
tratava-se de nomear o pontífice, persuads-se

que em 1829 ; alli se mostra a necessidade de

o clero ser muito instruído ; que os pontífices
tivessem tantas luzes que pudessem acorn-

panhar o movimento progressivo do nosso

século.

Gonclue insistindo na sua emenda, sobre a

especialidade na lei do orçamento, especialidade

que tem sido altamente reclamada pelo governo
na sessão passada, em que julgára que a indi-

vidualidade era compativel com a existencia de

um governo regular; mas, persuade-se elle,

orador, que a especialidade é da essencia da lei

do orçamento ; mas como ha despezas analogas,

desptzas co-relativas, tão dependentes umns

das outras, que muitas vezes as economias de

umas auxiliem a insufficiencia de outras, fazia

preciso que a especialidade abrangesse todas

essas despezas dependentes, podendo o ministro

desenvolver-se com toda a liberdade dentro

desta escala.

Em resposta aos argumentos do Sr. ministro,

produzidos na anterior sessão, diz que nao con-

corda com o nobre ministro, que julga que a

especialidade seja inimiga da fiscalisaçao ; longe

de ser o exame dos créditos complementares e

supplementares prejudicial, e roubar tempo a

camara a outras discussões de outras contas,

elle serve e habilita aos legisladores para
approvar essas contas.

Quanto á emenda que reduz a consignação

com a typographia nacional, já dissera em outra

sessão o que entendia a respeito ; quizera que
o governo não dispendesse um vintém com o 

'

Correio Official, cujas despezas antigamente

erão feitas pela secretaria de estado de guerra e

estrangeiros ; demais, as doutrinas do Correio

OffieiaJ que tem visto elle orador, todas são

oppostas ao governo estabelecido ; de ordinário

são dirigidas a mostrar a necessidade de outro

governo ; presentemente oecupa-se a censurar,

para se não usar de outro termo; demais, um

serviço que fôra sempre feito gratuitamente, e

que hoje gasta contos de réis, e que vai com-

plicar as contas das thesourarias encarregadas

da sua subscripção. Entende que tal jornal não

deve ser redigido á custa do estado.

Finalmente conclue fazendo algumas obser-

vações ainda sobre os Moraves, em resposta ao

Sr. ministro do império.

0 Sr. Duarte S Silva discorre sobre a dou-

trina das diversas emendas oíiferecidas ao or-

çatnento, e pronuncia-se com especialidade

contra a emenda da commissâo que supprime

a despeza com estradas.

0 Sr- Limpo de Abreu ( ministro dos estran-

geiros ) observa que a camara já está fatigada
com esta discussão, e que melhor seria que elle
deputado cedesse da palavra, e a não pediria se

não fosse para responder, com particularidade
a algumas observações do Sr. inspector do the-

souro.

O illustre- orador passa a fazer varias obser-
vações sobre o que se tem dito, a dar expli-
cações do que disse na anterior sessão, e
aquellas que se lhe pedirão.

Como tenha dado a hora, alguns Srs. depu-

tados pedem votos, e uns cedem da palavra para
se votar, e outros não.

O Sr. Baptista Caetano propõe a prorogação
da sessão até se votar, visto durar ha sete dias

esta discussão.

A prorogação proposta é oíTerecida a votos,*e
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não se approva, por conseguinte fica a discussão

ainda adiada.

O Sr. Vice-Presidente, que occupa a cadeira

da presidencia, dá para ordem do dia 2 a con-

tinuação da mesma matéria, na ultima hora

eleição da mesa, e levanta a sessão depois das

duas horas.

Sessão ©na S tio Julho

PRESIDENCIA DO SR. ARAÚJO LIMA

Summario.— Expediente.— Parecer da com-

missão de diplomacia sobre o tratado de com-

mercio e navegação entre o Brazil e Portugal.
Ordem do dia. — Orçamento do império.
Eleição da mesa.

Feita a chamada ás dez horas, e aberta a

sessão, é lida, e approvada a acta da antece-

dente.

Comparecem 91 Srs. deputados, faltando com

causa communicada os Srs. Vital, Lima e Silva,

Pontes, Hol landa, Mello, Ferreira, França,

Lessa, Baptista Caetano e Tobias ; e sem par-
ticipar o Sr. Fontes.

EXPEDIENTE

O Sr. Secretario Belisario lê os seguintes

officios:

Do ministério da fazenda, acompanhando

por copia o regulamento das alfandegas. —*¦

Vai a imprimir.

Do secretario do senado,' participando que

o senado adoptou, e vai dirigir á sancção a

resolução da assernbléa geral sobre os exames

de pharmacia. 
— Fica a camara inteirada.

Do mesmo secretario, acompanhando a pro-

posição do senado ácerca dos membros do

extincto conselho de estado —A imprimir.

Remettem-se á 3° commissão de fazenda a

representação da camara municipal da villa de

Ubatuba, pedindo cinco loterias ; e o reque-

rimento de Marcellino Martins Bastos, recla-

mando contra violências da thesouraria da

Bahia.

A representação da camara municipal da

villa de S. Carlos, pedindo que a assernbléa

geral annua ás exigencias da assernbléa legisla-

tiva da província de S. Paulo, para o estabele-

cimento da companhia que tem de realisar o

transporte por vapor da villa de Santos para
as do interior da mesma provincia.—E' remet-

tida á commissão a que está affecto este negocio.

Julgão-se objecto de deliberação, e vão a

imprimir os seguintes projeetos :

« A assernbléa geral legislativa resolve :

« Art. 1." « A adjudicação dos bens moveis

aos credores exequentes, terá lugar unicamente,

quando os devedores não possuirem outros

bens moveis, de raiz ou acções ; salvo o con-

sentimento dos credores por termo assignado

nos autos.

« Art. 2.° Não havendo arrematante ou

lançador, depois de observada a determinação

do § 18 da lei de 20 de Junho de 1774, o

credor exequente terá o direito de nomear

ad libitum os bens do devedor, quer de raiz,

quer moveis; ficando salva todavia a dispo-

siçSo do § 24 da sobredita lei de 1774, quando
o executado não possuir outros bens de raiz

senão a única propriedade de dobrado, ou inda

maior valor que as dividas.

« Art. 3.° O ofíieial, que fizer a perihora,
tomará tantos penhores quantos bastem para

pagamento da* divida; se porém elles não

forem bastantes pela justa avaliação, o credor

nomeará os que forem necessários, preferindo
neste caso os moveis aos de raiz : ficando deste

modo declarados os §§ 7o e 14 da ord. liv. 3o

tit. 86.

«Art. 4.° Ficão revogados os §§ 20, 21 e

22 da lei de 20 de Junho de 1774, e mais dis-

posições em contrario.

« Paço da camara dos deputados, em 2 de

Julho de 1836.— Raphael de Carvalho.»

« A assernbléa geral legislativa resolve:

«Art. l.° Nas províncias de S.Pedro do

Rio Grande do Sul, e do Pará só se procederá á

eleição de deputados para a futura legislatura,

quando estiver restabelecida n$s mesmas pro-
vincias a ordem, e obediencia ao governo le-

gitimo.
«Art. 2.° Ficão para este effeito sem vigor

as disposições em contrario.

« Paço da camara dos deputados, 2 de Julho

de 1836.— Manoel Paranhos da Silva Vel-

loso. »

« A assernbléa geral legislativa resolve :

«Art. 1.° D'ora em diante a base para no-

meação de deputados em cada provincia será

um por c^da quarenta mil almas.

«Art. 2.° Os escravos serão attendidos na

razão de cinco por um homem livre.

« Art. 3.° Ficão revogadas todas as dispo-

sições em contrario.

« Paço da camara dos deputados, 2 de

Julho de 1836.— Antonio Fernandes da Sil-

veiva.»

0 Sr. Kaphael de Carvalho, depois de

motivar, manda á mesa o seguinte projecto:

« A assernbléa geral legislativa decreta :

« Art. 1.° Todo o indivíduo, que se intitular

patriota, ou se provar que o seja pelas suas pa-
lavras, escriptos, acções, ou pensamentos.—
Penas de 4 a 12 annos de prisão 

com tra-

balho,
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<c Nesta classe entrüo os pais da-pátria, mar-

tyres da liberdade, defensores das liberdades

publicas, etc.

« Art, 2." E todo aquelle, que se intitular

phüantrgpo, ou se provar que o seja pelas suas

palavras, escriptos, aeções ou pensamentos.—¦
Penas de 6 a 12 annos de enfermaria privada
de hospital.

« Nesta classe entrão os defensores da huma-

nidade opprimida, os pescadores de almas per-
d idas, etc.

« Paço da camara dos deputados, a 2 de Julho

de 1836.—Rapliael de Carvalho.»

Nao se julga objecto de deliberação.

O Sr. Calmon lê o seguinte parecer:

« Foi presente á commissão de diplomacia

o tratado de commercio e navegação entre o

Brazil e Portugal, concluído nesta côrte aos

dezenove de Maio do corrente anno, e remct-

tida á camara pelo ministro dos negocios es-

trangelros, em aviso, de 26 do dito mez, acom-

panhado do protocollo de idêntica negociação,

que fôra encetada, e não acabada em 1825,

por causa do fallecimento de el-rei o Sr.

D. João VI.

« Pondo de parte quaesquer sympathias, que

possa merecer-nos a nação portugueza, donde

procedemos, e onde felizmente reina uma au-

gusta princeza que foi primogênita do Brazil ;
a commissão, como lhe cumpria, attendeíi

sobretudo aos interesses nacionaes. Cônsul-

tando-os pois, e examinando escrupulosamente

as estipulações conteúdas no referido tratado,

achou que nenhuma dellas se oppunha.ao di-

reito das gentes, e ao nosso direito publico, e

que algumas erao vantajosas a este império.

« mais notável dessas estipulações é a do

art. 10, que estabelece a reciproca diminuição

de um terço dos direitos de consumo das mer-

cadorias de um dos estados importadas no

outro. E posto que esta disposição se afigura

desfavorável á alguém, como trazendo uma

reducção de renda publica, todavia a com-

missão pensa, que 4»e de perder o thesouro

nacional, ha de iu'D.é- com a mesma dis-

posição ; sendo, como deve ser, em ultima

analyse, proveitosa á nossa cultura e industria

agrícola, e até mesmo á nossa navegação e

commercio marítimo de longo curso.

« Com efteito, assegurar aos nossos productos
um mercado de tres milhões de consumidores,

por meio de um favor que pode entorpecer a

concurrencia de iguaes productos de outras

nações, é sem duvida animar a nossa pro-
ducçao, e economia rural. Alguns generos da

nossa colheita, como o tabaco e o arroz, que
mal poderiao concorrer com os da união Norte-

Americana (cujas estipulações commerciaes

com o governo da usurpação portugueza têm

cessado, felizmente para nós) serão d'ora em

diante favorecidos em Portugal, onde além disso

o nosso assucar, café, e vários ; outros generos
acharáõ maior facilidade não só para o con-

sumo interior, como para a reexportação que
se fará do vantajoso porto de Lisboa. E ainda

que por effeito de reciprocidade estipulada, deva

no mercado do Brazil verificar-se igual favor

á respeito das mercadorias portuguezas, nao é

comtudo elle de natureza tal, que embarace a

concurrencia de outras nações, cujos productos
sao geralmente de menor preço real ou neces-

sario, do que os da mesma especie que rece-

bemos de Portugal.

<c Por outro lado sendo a nação portugueza a
única da Europa com quem podemos con-
correr em navegação, manifesto é, que só de

Portugal podomos esperar, a tal respeito, a re-

ciprocidade de favores, que até agora tem sido

negatoria, e mera letra morta em todos os

tratados que havemos celebrado com outros

estados europeos. Em verdade, além de pos-
suirmos alguns navios que fazem o comníércio

de longo curso entre os nossos portos, e os da

còrôa portugueza, é inquestionável, que os ar-

madores braziloiros e portugueses achao-se em

iguaes circumstancias, e luíão com os mesmos

obstáculos, provenientes da rotina, habites e

preconceitos comrauns. E pois, que sómente

a bordo das embarcações de ambos os estados

poderá ter lugar o favor de reducção do terço

dos direitos, ò também manifesto, que, pela
disposição do citado artigo, o nosso commercio

de longo curso será animado, e poderá medrar

a nossa navegação, e construcçao naval, visto

que abundamos em portos, madeiras, e esta-

leiros, onde outr'ora se fabricava um grande
numero de vasos.

« Quanto á apparente reducção das rendas

nacionaes, a commissao calculando sobre alguns

dados que reputa seguros, não duvida asseverar

que será muito inferior ás vantagens, que
devemos colher do favor dado á nossa pro-
ducçao, e navegação. O termo médio do pro-
dueto dos direitos de 15 por cento, pagos pelas
mercadorias portuguezas na alfandega desta

cidade, nos últimos tres annos, consta que

pouco excede de 64 contos. Arbitrando 60 para
a alfandega da Bahia, 50 para a de Pernambuco,

30 para a do Maranhão, e mais 20 pura as

outras do império, teremos 214 contos, cujo

terço (que vem a ser a quantia reduzida) pôde
orçar por 73 contos, mais ou menos. Esta

soinrna no entender da commissâo, será prom-

ptamente coberta pelo augmento da exportação

dos nossos productos para os domínios portu-

guezes, onde se alargará o respectivo consumo,

e pela maior importação de generos de pro-
ducçao e industria portugueza, que será pro-
vocada pelo favor, e pela maior exportação no

Brazil.

« Entretanto, bem que seja de voto favoravel

á adopção do tratado concluído, a com missão
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julga todavia do seu dever chamar a attenção

da camara sobre a desvantagem que pode
resultar da litteral intelligencia do art. 70. Os

indivíduos accusados d'aita traição, em algum

dos estados, nao receberáõ protecçSo, segundo

este artigo, no territorio do outro. Pela legis-

lação poitugueza s5o numerosos os casos em

que pôde caber a referida acetisação ; e se

justo é nao proteger ao accusado da tentativa

contra a vida do soberano, ou de crime que
supponha igual perversidade, não deixa de ser

iniqua a denegaçao de asylio a pessoas, que por
erro de opinião, ou de cálculos poliiicos, possão
ser consideradas como incursas em alta traição.

Para evitar essa intelligencia, que seria tanlo

mais suspeita de iniqüidade, quanto é certo que
a distancia em que a natureza collocou os dous

estados, e a differença das circumstancins de

ambos, destróe o perigo, que do asylio pudesse
resultar , a commissao é de parecer :

« 1." Que se solicite do' governo a conveniente

declaração (por meio de notas reversacs, ou de

artigo addicional ao tratado) ácerca dos crimes

de alta traição a que se refere o art. 7".

« 2.° Que feita a dita declaração em sentido

satisfactorio, a camara dê o seu consentimento

ao mesmo tratado, adoptando a seguinte re-

solução :

« Artigo único. Fica approvado o tratado de

comrnercio e navegação, concluido entre os

plenipotenciarios do Brazil e Portugal, e as-

signado nesta cidade, aos 19 de Maio do cor-

rente anno.

« Paço da camara dos deputados, 2 de Julho

de 1836.—M. Calmou da Pin.—A. P. Maciel

Monteiro.—-A. M. de Moura.

TRATADO

EM NOME DA SANTÍSSIMA, E INDIVISÍVEL

TRINDADE

« Sua Magestade o Imperador do Brazil, re-

presenfado pelo regente, em seu augusto nome,

e Sua Magestade Fidelissima a rainha de Por-

tugal e Algarves, querendo consolidar as re-

lações políticas existentes entre as duas coroas,

promover e ampliar as da navegação e com-

mercicr ein mutua vantagem de ambos os es-

tados, e reciprocamente de seus respectivos

subditos, na intenção de se conseguirem os fins

que se tiverao em vista com a ratificação do

tratado concluido, e assignado aos vinte nove

de Agosto de mil oitocentos e vinte e cinco,

accordárão em fazer o presente tratado de na-

vegação e comrnercio; e para este fim no-

meárao para seus plenipotenciarios, a saber :

« Sua Magestade o Imperador do Brazil, ao

Illm. e Exm. Sr. José Ignacio Borges, senador

do império, marechal de campo, commendador

da ordem de Ghristo, cavalleiro da ordem da

Conceição, ministro e secretario de estada dos

negocios do império, e interinamente dos rte-

gocios estrangeiros.

k E Sua Magestade Fidelissima, o Sr. Joa-

quim Antonio de Magalhães, do seu conselho,

fidalgo da sua real casa, membro do supremo

tribunal de justiça, ministro de estado honorário,

deputado ás cortes da nação porlugueza, com-

mendador da ordem de Nossa Senhora da Con-

eeiçao de Villa Viçosa, e enviado extraordinário

e ministro plenipotenciario de sua dita Magestade

junto a Sua Magestade o Imperador do Brazil :

« Os quaes, depois de terem trocado os seus

plenos poderes, que forão achados em boa, e

devida forma, convierao nos artigos seguintes :

« Art. Io. Haverá amizade perpetua e paz
constante entre Sua Magestade o Imperador do

Brazil. Sua Magestade Fidelissima a Rainha de

Portugal e Algarves e entre os subditos respe-

ctivos. sem excepção alguma.

« Art. 2o. As altas partes contractantes con-

vierao em conceder os mesmos favores, honras,

privilégios e isenções de direitos e impostos aos

embaixadores, ministros e agentes acreditados

em suas respectivas eôrtes, com as formali-

dades do estylo, e conforme o direito publico
universal e das gentes com a mais perfeita re-

ciprccidade.

« Art. 3o. Cada uma das altas partes contra-

ctantes exercitará o direito reciproco de nomear

cônsules e vice-consules, onde clles sejao ou

possão vir a ser precisos em beneficio do seu

comrnercio. Os cônsules de qualquer classe que
sejao, tendo sido nomeados pelos seus respe-

ctivos soberanos, não entraráO no exercicio das

suas funcções sem prévia approvação do sobe-

rano, em cujo territorio hao de residir. Elles

serão recebidos e admittidos em um e outro paiz
com a mais perfeita reciprocidade dos privilégios
e regalias, que sD.o compatíveis com as suas obri-

gações, dando-se-lhes toda a protecção das leis,

emquanto á ellas obedecerem.

ff Art. 4o. Os cônsules o vice-consules sendo

procuradores natos dos subditos de seus res-

pectivos soberanos, exercitarão nos lugares da

sua rosidencia a autoridade-de árbitros nas du-

vidas, que nascerem e e»1'" òs subditos, mestres

e tripolações dos navios de suas respectivas na-

ções, intervindo nisso as autoridades locaes só-

mente quando a tranquillidade o exigir, ou

partes o requererem ; e bem assim além dos

actos do jurisdicção voluntaria, administração,

em beneficio dos legítimos herdeiros e dos cre-

dores á herança, a propriedade dos subditos da

sua nação, que morrem inlestados, segundo a

legislação do paiz em que residirem. Nenhum

acto de jurisdicção contenciosa poderá ser in-

tentado senão perante os tribunaes, e decidido

pelas justiças do paiz, onde as duvidas que os

originarem tenhão occorrido.

« Art. 5o. Concordaráô as altas partes contra-

ctantes em que seus respectivos subditos gozem
era todos os seus territorios, quanto ás suas
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pessoas, da mais perfeita e ampla segurança,

e dos mesmos direitos, favores e isenções, que
sao, ou forem concedidos á nação mais favore-

cida, devendo ser mantidos nos mesmos pelo
modo que se contém nas estipulações, quo
existem ou existirem com essa nação, as quaes
se hao aqui por entendidas, como se de todas e

cada unia dellas se fizesse expressa menção,

emquanto pacificamente obedecerem ás leis do

paiz.
« Art. 6°. Se houver quebra de amizade, ou

rompimentos entre os dous paizes (o que Deus

nfio permitta) este rompimento nunca se re-

putará existir, sènao depois do chamamento ou

partida dos seus respectivos agentes diplo-

rnaticos.

« Art. 7°. Os indivíduos accusados de alta

traição, falsidade, falsificação de moeda ou de

papel que a representa, nos estados de qualquer
das altas partes contractantes, não serão admit-

tidos, nem receberáõ proteeçao nos territorios

respectivos, podendo ser mandados sahir para
fora dos mesmos, logo que assim seja compe-

tentemente requerido.

« Art. 8o. Haverá reciproca liberdade de com-

mercio e navegação entre os subditos das altas

partes contractantes em navios de ambas as na-

ções, e em todos e quaesquer portos, cidades e

territorios pertencentes ás mesmas altas partes
contractantes, excepto aquelles que sfto vedados

á qualquer nação estrangeira, entendendo-se

comtudo, que uma vez que sejao abertos ao

commerciõ de qutlquer outra nação, ficaráõ

desde logo franqueados aos subditos das altas

partes contractantes, assim e da mesma fôrma

como se fosse aqui expressamente extipulado.

Os subditos das altas partes contractantes po-
deráõ nestes termos entrar com os seus na-

vios em totlos os portos, bahias, enseadas e sur-

gidouros dos territorios pertencentes a-cada uma

das altas partes contractantes ; descarregar ahi

toda ou parte de suas mercadorias, carregal-as

e reexportal-as, dando-se-lhes despacho para
consumo somente aonde houverem alfandegas,

ou outras estações fiscaes.

í Poderáõ residir e alugar casas e armazéns,

viajar, commerciar, abrir lojas, transportar ge-
neros, metaes e moeda, e manejar os seus inte-

resses sem empregar corredores para este fim,

podendo fazel-o por si, ou seus agentes e cai-

xeiros, como melhor lhes parecer.
« Fica porém entendido que o commcrcio cos-

teiro, ou de cabotagem nao é comprehendido

neste artigo, por isso que continua a ficar ex-

clusivamente pertencendo á cada uma das duas

nações, conforme as suas respectivas leis.

«Art. 9°. Os navios e embarcações dos sub-

ditos de cada uma das altas partes contractantes

nao pagaráõ nos portos e ancoradouros da

outra, a titulo de pharol, tonelagem, ou por
outro qualquer modo designado, outros maiores

direitos do que aquelles que sao, ou vierem a

TOMO II

| ser pagos pelos navios nacionaes. Serão con-

sideradas embarcações jíbrazileiras aquellas que
forem possuídas, registradas e navegadas, se-

gundo as leis do império do Brazil; e serão

considerados navios portuguezes, aquelles que
forem possuidos, registrados e navegados, se-

gundo as leis de Portugal.

« Art. 10. Todos os generos, mercadorias,

e artigos quaesquer que sejão da producçao,
manufactura, e industria dos subditos e terri-

torios de Sua Magestade Fidelissima, impor-
tados directamente, assim de seus portos da

Europa, como de suas colonias, a bordo de

navios brazileiros ou portuguezes, sendo con-

signados a quem quer que fôr, e despachados

para consumo no Brazil, pagaráõ a terça parte
menos dos direitos de entrada, que actualmente

paga, ou vier a pagar a nação'mais favorecida,

conforme o valor que lhes é dado nas pautas
das avaliações, as quaes serão publicadas em

todos os portos do império, onde ha, ou houver

alfandegas.

« Art. 11. Todos os generos, mercadorias,

e artigos quaesquer que sejao da producção,
manufactura e industria dos subditos, e terri-

torios de Sua Magestade Imperial, importados

directamente de quaesquer portos pertencentes
ao império do Brazil a bordo de navios bra-

zileiros ou portuguezes, sendo consignados a

quem quer que fôr, e despachados para con-

sumo, pagaráõ em Portugal e seus domínios a

terça parte' menos dos direitos de entrada, que
actualmente paga, ou vier a pagar a nação mais

favorecida, conforme o valor que lhes é dado

nas pautas das avaliações das alfandegas, as

quaes serão publicadas em todos os portos dos

domínios portuguezes, onde ha, ou houver al-

íandegas.

« Fica entendido, porém, que, se houver al-

guma diminuição de direitos nos generos des-

pachados para consumo nos portos e estados

das altas partes contractantes, concedida a

qualquer outra nação, se entende igualmente

concedida aos subditos das altas partes con-

tractantes, sem embargo do favor concedido no

presente tratado.

« Art. 12. Todas as vezes que alguns dos

generos importados nos territorios das duas

altas partes contractantes nao tiver nas pautas
das respectivas alfandegas valor determinado, e

se quizer despachar para consumo, far-se-ha

este despacho na alfandega, segundo a decla-

ração do seu valor, assignada pelo importador ;
mas no caso em que os ofíiciaes da alfandega,

encarregados da percepção dos direitos, en-

tendao que tal avaliação nao é igual ao valor

dos generos, poderáõ tomar os objectos assim

avaliados, pagando ao importador dez por cento

sobre a avaliação, dentro do prazo de quinze
dias, contados do primeiro da detenção, e res-

tituindo os direitos pagos.
« Art. 13. Exceptuão-se da liberdade de com-

3
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merciar aqui estipulada todos os generos e mer-

cadorias, de que as duas altas partes con-

tractantes reservSo o monopolio exclusivo, os

quaes nao serão despachados, nem mesmo

adrnittidos a descarga, sob pena de apprehensao

e seqüestro, a requerimento de qualquer dos

agentes do governo da nação offendida, pela
transgressão deste artigo.

« Se comtudo alguns destes .artigos vier a

ser objecto de comrnercio livre, será permittido
aos subditos de cada uma das altas partes con-

tractantes fazer trafico de]les tao livremente,

como os subditos nacionaes.

« Art. 14. Será permittido aos cônsules de

cada uma das altas partes contractantes fazerem

representações, quando se achar excessivamente

avaliado ¦ 
qualquer artigo comprehendido nas

pautas, as quaes representações serão tomadas

em consideração, e resolvidas com a maior

brevidade possível, sem que todavia fique sus-

penso o expediente do despacho dos mesmos

generos, nem a disposição do artigo duodecimo

do presente tratado.

« Art. 15. Os subditos de cada uma das

altas partes contractantes, dentro dos territórios

uma da outra, terão liberdade de commerciar

com outras nações em todo e qualquer genero,
e mercadoria, menos quando alguma das altas

partes contractantes tiver guerra com algumas

dessas nações, porquanto nesse caso será ve-

dado aos referidos subditos das mesmas altas

partes contractantes a enirada em portos, e lu-

gares que se acharem bloqueados, ou sitiados

por mar, ou por terra.

« Art. 16. No caso em que qualquer das

altas partes .contractantes venha a declarar a

guerra á outra nação, é prohibido aos subditos

da nação, que ficar em paz, commerciar com a

inimiga da sua alliada em artigos reputados

contrabandos de guerra, como são, peças, mor-

leiros, espingardas, pistolas, granadas, polvora,
salitre, balas, chuchos, espadas, alabardas,

carretas, talabartes, selins, arreios, e todos e

quaesquer instrumentos fabricados para uso da

guerra.
« Art. 17. Poderáõ os subditos de cada uma

das altas partes contractantes ser assignantes

das respectivas alfandegas, com as mesmas

condições e segurança concedidas aos nacionaes.

« Art. 18. Todos os generos e mercadorias

exportadas directamente do teriitorio de uma

das altas partes contractantes para o da outra

serão acompanhadas de attestados originaes, e

assignados pelos competentes officiaes da al-

fandega do porto do embarque, sendo os attes-

lados de cada navio progressivamente nume-

rados e unidos com o sello official da mesma

alfandega ao manifesto, que deverá ser jurado

perante os respectivos cônsules, ou seus le-

gitimos delegados, para tudo ser apresentado na

alfandega do porto da entrada. No caso de se

verificar alguma fraude nos generos, e merca-

dorias da que se falia neste artigo, por se

haverem conduzido á bordo de navios brazi-

leiros, ou portuguezes generos, ou mercadorias

estrangeiras em vez de nacionaes, além das

penas incorridas-pelos implicados em tal fraude,

como roubadores dos direitos, e rendas na-

cionaes, a embarcação respectiva será con-

fiscada.

« Art. 19. Em caso de naufragio de navios

de guerra, ou mercantes de qualquer dos dons

estados, as autoridades, e habitantes do paiz

prestaráõ convenientemente todos os soccorros

possíveis, tanto para a salvação das pessoas e

effeitos, como para segurança, cuidado, e en-

trega dos artigos, salvados, que não pagaráõ
direito algum, excepto se forem despachados

para consumo.

« Art. 20. As altas partes contractantes

convém em que as estipulaçõos conteúdas no

presente tratado tenhão vigor desde a troca das

ratificações até ao fim do anno de mil oito-

centos e quarenta e dous, e coniinuaráõ até que
uma das altas partes contractantes denuncie á

outra ser chegado o fim deste prazo.
« Art. 21. As ratificações do presente tratado

feitas pelas duas altas partes contractantes, serão

trocadas dentro do espaço de oito rnezes depois

da approvação das camaras legislativas do

Brazil, ou mais breve ainda, se possível fôr.

« Em testemunho do que nós os plenipoten-
ciarios de Sua Magestade o Imperador do Brazil,

representado pelo regente, em seu augusto nome,

e de Sua Magestade Fidelissima, em virtude dos

nossos plenos poderes assignamos o presente
tratado com os nossos punhos, e lhe fizemos

pôr o sello das nossas armas.

« Feito na cidade do Rio de Janeiro, aos

desenove dias do mez de' Maio do. anno do

nascimento de Nosso Senhor Jesus Christo de

mil oitocentos e trinta e seis.—José Ic/uacio

Borges.—Joaquim Antônio de, Magalhães.

ARTIGO ADDICIONAL

« A disposição contida no artigo sétimo do

tratado concluído em dezenove de Maio 8o

corrente anno, entre o império do Brazil e os

reinos de Portugal e Algarves, quando trata dos

indivíduos accusados de alta traição, para o

effeito de não receberem asylo nos territorios

das altas partes contractantes, de nenhuma

forma comprehende as pessoas implicadas em

crimes políticos, ou. dependentes destes.

« O presente artigo addicional terá a mesma

força e vigor, como se fôra, ou tivesse sido

inserido palavra por palavra no sobredito

tratado.

« Em testemunho do que nós os plenipoten-
ciarios de Sua Magestade o Imperador do Brazil,

representado pelo regente, em seu augusto nome,

e de Sua Magestade Fidelissima, em virtude dos

nossos plenos poderes, assignamos o presente
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artigo addicional com os nossos punhos, e lhe

fizemos pôr o sello das nossas armas.

« Peito na cidade do Rio de Janeiro, aos seis

dias do mez de Julho do anno do nascimento

de Nosso Senhor Jesus Christo de mil oito-

centos e trinta e seis,—José Ignacio Borges.—

Joaquim Antonio de Magalhães. »

Julgando-se objecto de deliberação a reso-

lução offereeidâ vai a imprimir com o res-

pectivp parecer e tratado.

O Sr. Climaco manda á mesa o seguinte pro-

jecto, que a seu pedido é remettido á commissão

de constituição:

« A assembléa geral legislativa resolve :

« Art. l.° O senado será organisado de

membros eleitos em numero de 3 por cada

uma das províncias do império, ficando para

este effeito revogado o art. 4] da constituição.

« Art. 2.° Esta organisação se effectuará gra-

dualmente da maneira seguinte :

« § 1.° Quando fallecer algum dos membros

do senado representante por província, que der

mais de tres senadores, a eleição para preencher

o seu lugar será feita por uma das que der

um só senador.

« § 2." Preenchido o numero de dous sena-

dores por todas as províncias, que actualmente

dão só um, passará a proceder-se á eleição

pelas que ora dão dous até preencher-se em

todas o numero de tres.

« § 3,° Preenchido o numero de tres pelas

que ora dão dous, passar-se-ha a proceder á

eleição pelas províncias, cujo numero de sena-

dores tiver sido elevado a dous até que todas

completem o numero de tres.

« § 4." Entre as províncias, que dão um só

senador, preferiráõ para a eleição, as que derem

á representação nacional maior numero de de-

pulados.
« § 5." Quando as províncias derem igual

numero de deputados, preferiráõ aquellas,

cujas rfendas (geral e provincial, consideradas

englobadamente) forem maiores.

« § 6." As disposições dos §§ 4" e 5° serão

igualmente observadas, quando a eleição se

proceder por província que actualmente dá

sóinente dous senadores.

« Art. 3," Logo que se tiver preenchido o

numero de tres senadores pelas províncias que

ora dão menos, deixaráõ de prover-se os lu-

gares, que forem vagando, até que por esta re-

ducção o numero se torne igual.

« Art. 4.° A disposição do artigo precedente

não se entenderá com as províncias, que em

virtude desta lei começarem a dar tres sena-

dores, nem com aquellas, cujo numero pelos

obitos tiver sido reduzido ao de tres.

« Art. 5.° A fôrma da eleição será a mesma

marcada pela constituição do império, pelas in-

strucções de 26 de Março de 1824, e mais leis

em vigor.

« Art. 6.° Fica revogadas quaesquer outras

disposições em contrario.

« Paço da camara dos deputados, 2 de Julho

de 1836. — João Climaco de Alvarenga

Rangel. »

ORDEM DO DIA

Entra em discussão a resolução que approva

a tença de 220$000 annuaes, concedida por

decreto do governo, ao brigadeiro Manoel An-

tonio Leitão Bándeira.

Depois de discutida, é approvada, adoptada

e remettida á commissão de redacção.

Entra em discussão uma resolução vinda do

senado o anno passado, que approva a aposen-

tadoria concedida por decreto de 6 de De-

zernbro de 1832, a José Alves Pinto Gampello,

no lugar de ajudante da abriçâo da casa da

moeda desta côtte, sendo esta contada desde

6 de Fevereiro de 1828, e com o vencimento

que lhe compete, na fórroa do art. 95 da lei

de 4 de Outubro de 1830.

0 Sr. Henriqu.es de Bezende mostra que

este negocio é muito delicado, e que não se

achando todos os documentos necessários a tal

respeito, é de opinião que não se deve votar

assim a esmo sobre semelhante objecto; e

por conseguinte não pôde dar o seu voto a

uma tal resolução. •

0 Sr- Floriano de Toledo observa á ca-

mara, que existe um parecer da commissão de

pensões e ordenados, que reprova a aposen-

tadoria de que se trata, e mostra os funda-

inentos que tem para isso.

Manda-se á secretaria buscar os papeis a

respeito.

0 Sr- Alcibiades propõe o adiamento até se

discutir o parecer da commissão desta casa.

O adiamento proposto é apoiado e entra em

discussão, e offerecido a votos fica empatado,

por votarem 84 deputados a favor e 34 contra.

Por conseguinte, na forma do regimento, fica

esta questão adiada.

Continua a discussão sobre o art. 3o da lei

de orçamento, relativo a despezas para o minis-

terio do império, e emendas apoiadas.

0 Sr- Aloibiades sustenta a sua emenda

ácerca do estabelecimento de uma academia de

mineralogia na província de Minas Geraes;

demonstra a grande utilidade de um tal esta-

belecimento, e que ainda nenhum Sr. depu-

tado deixou de notar que é de reconhecida

vantagem; e mostra mais que este objecto

pertence á despeza geral, e não á provincial.

0 Sr. Eaphael de Carvalho vota contra

todas as emendas que tendem a augnaento de

despezas.

0 Sr. Martim Francisco sustenta as

emendas que mandára á mesa, reduzindo as
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quantias consignadas para as despezas das ca-

maras legislativas.

Dá-se a matéria por discutida.

Põe-se a votos o artigo do Sr. Vasconcellos,

para que o orçamento de cada ministério seja

dividido em artigos, contendo cada um des-

pezas co-relativas desenvolvidas em para-

graphos ; discutindo-se cada um destes artigos

com seus paragraphos conjunctamente, e é

empatado ; por consequencia fica adiado para
ainda se discutir ; e nesta votação com-

prehendem-se os tres outros artigos do fmesmo
senhor; o primeiro autorisando o governo a

applicar a sobra das despezas de cada para-

grapho ás despezas dos outros do mesmo artigo,

como o exigir o bem do serviço publico; o

segundo declarando nao poder o governo ap-

plicar as sobras de um artigo ás despezas de

outros, sem um credito complementar auto-

risado, na ausência das camaras, por decreto

do governo, que será convertido em lei na

próxima seguinte sessão do corpo legislativo ;

e o terceiro nSo podendo o credito comple-

mentar ter lugar estando reunidas as camaras,

sem sua previa approvação.

Os §§ 1", 2o, 3o e 4" da proposta do orça-

mento sao approvados ; o 5o também o é, e

reprova-se a emenda do Sr. Vasconcellos, que
supprime a despeza da typographia nacional

com a impressão dos actos deste e outros mi-

nisterios, restaurando a consignação da mesma

typographia, etc.; o 6o é approvado, e regei-

tada a emenda do Sr. Limpo, que eleva a

quantia das ajudas de custo dos presidentes das

províncias.
Aos §§ 7o e 8" são approvadas as reducções

feitas pela commissão ; é regeitada a emenda

do Sr. Martim Francisco a respeito ; e appro-

vada a do Sr. Baptista Caetano, que accres-

centa a quantia de 600$000 nas despezas da

camara dos deputados para uma aula de ta-

chygraphia.

Os §§ 9o, 10, 11 e 12 sao approvados.

O § 13 é approvado com a emenda do Sr.

Fernandes da Silveira, que accrescenta 476$

para melhoramento do ordenado do guarda,

porteiro-preparador do musêo; e regeitadas

as do Sr. Henriques de Rezende, que passa

para o municipio dacôrteas despezas dos §§ 12,

13 e 16, que tratao da academia das bellas-

artes, musêo e empregados de saúde publica ;

que supprime no musêo a despeza de 400$

com o escrivão da receita e despeza, servindo de

lhesoureiro ; supprime na èscola de medicina

960$ com o doutorado viajante da nomeação

da faculdade.

Os §§ 14 e 15 são approvados,

O § 16 é approvado, e reprovada a emenda

do Sr. Rezende, que supprime da repartição dar

saúde as gratificações neccssarias para eleva

a 1:200$000 os ordenados de dous cirurgiões

directores.

O § 17, que trata das despezas com canaes,

pontes e estradas geraes, fica empatado, e pòr

consequencia adiado para ainda se discutir

com as emendas respectivas.

O § 18 é approvado.

E' reprovado o adiamento pedido pela com-

missão respectiva sobre a consignação para os

paquetes de vapor.

E' regeitada a emenda do Sr. Fernandes da

Silveira ao § 18, incluindo nas despezas even-

tuaes seis contos de réis para um naturalista

hábil que percorra a província da Bahia e as

que seguem ao norte, afim de colher produetos

e dar exacta noticia do que encontrar de inte-

ressante nas mesmas províncias, tanto em mi-

neração como em agricultura.

E' regeitado o paragrapho additivo do Sr.

Manso, consignando a quantia de doze contos

para a eivilisação dos indios; o do Sr. Cornelio

creando uma escola de surdos, cégos e mudos ;

o do Sr. Floriano de Toledo, para o monumento

da independencia no sitio de Ypiranga, etc. ; o

do Sr. Alcibiades com a creaçao da academia

de mineralogia; o do Sr. Vasconcellos, con-

signando a quantia de oito contos para a

creaçao de uma faculdade theologica, é retirado

pelo seu autor.

O § 19 é approvado, e regeitada a emenda

do Sr. Souza e Oliveira, süpprimindo 600$000

de gratificação do director das escolas menores,

não.creada por lei.

O § 20 é approvado com a emenda do Sr.

Limpo, accrescentando mais na consignação

para a bibliotheca 364$, que é a estabelecida

na lei do orçamento de 1836 para 37.

Os §§ 21, 22, 23 e 24 sao approvados.

O § 25 é approvado com a reducçao da

commissão, bem como a emenda do Sr. Limpo,

que applica desde já doze contos de réis para

o canal da Pavuna, e r.egeitadas as emendas

do Sr. Fernandes da Silveira, reduzindo a

quantia de 120:000$ a 60:000$, etc.; finalmente

é regeitada a emenda do Sr. Santa Barbara,

prestando desde já a consignação mensal de

dous contos de réis para o seminário de S.

Joaquim.

Procede-se á eleição da mesa, e sahem eleitos:

presidente, o Sr. Araújo Lima, com sessenta e

tres votos; vice-presidente, o Sr. Araújo Vianna,

com cincoenta e .tres votos; Io secretario, o

Sr. Belisario, com cincoenta e dous votos ; 2",

o Sr. Odorico com quarenta e sete : 3o, o

Sr. Assis Mascarenhas, com quarenta e seis ;

e 4o, o Sr. Ferreira de Castro, com quarenta e

tres : supplentes, os Srs. Cornelio França, com

onze votos; e Luiz Cavalcanti, com dez.

Tendo dado a hora, o Sr. presidente dá para
ordem do dia 4, antes das onze horas, as

emendas do orçamento queficárão hoje adiadas;
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e depois a segunda discussão da proposta do

governo sobre a suspensão de garantias para a

província do Rio Grande do Sul, para o que

se convida o Exm. ministro da justiça, e ie-

vanta a sessão pelas duas horas e meia da

tarde.

Sessão em c3e .9 «15io

PRESIDENCIA DO SR. ARAÚJO LIMA

Summario.—Expediente. — Ordem do dia.—

Discussão da proposta do governo que suspende

as garantias individuaes na 'província do Rio

Grande do Sul.

A's dez horas feita a chamada, achando-se

em numero legal os Srs. deputados, o Sr. pre-

sidente declara aberta a sessão ; lida a acta da

antecedente, posta em discussão, é approvada.

Faltão com causa participada os Srs. Vital,

Lima e Silva, Pontes, Mello, Hollanda, Hen-

riques de Rezende, Ferreira França, Lessa e

Tobias ; e sem participação os Srs. Souza Mar-

tins, Vasconcellos Pessoa, Barbosa Cordeiro e

Fontes.

EXPEDIENTE

O Sr. Io Secretario, dando conta do expe-

diente, lê um officio do ministro da fazenda em

additamento á outro de 10 de Julho de 1835,

remettendo um officio da camara municipal

desta cidade acompanhado do plano para a

abertura de uma rua no terreno adjacente ao

paço do senado.—A' commissão, a que foi o

officio a que este serve de additamento.

Outro do mesmo ministro relativo á provisão
do thesouro para que a camara municipal desta

cidade entre para os cofres nacionaes com a

importancia dos laudemios, que tiver recebido

dos terrenos da marinha, de que trata o § 2"

do art. 37 da lei de 3 de Outubro de 1834.—

A' commissão de orçamento.

0 Sr. Climaoo observa á camara que, se-

gundo o acto addicional, os presidentes das

províncias são obrigados a remetter á assembléa

geral os actos legislativos das assembléas pro-
vinciaes ; e como não tenhão ainda apparecido

remettidos pelo presidente da provincia do Es-

pirito Santo, os actos da assembléa daquella

provincia, remette á mesa o seguinte reque-

rimento :

« Requeiro que se peçâo ao governo infor-

mações, se se lhe tem mandado da presidencia
da provincia do Espirito Santo, cópias authen-

ticas dos actos legislativos provinciaes feitos nas

sessões ordinarias e extraordinarias de 1835,

para serem remettidos á assembléa geral; e no

caso que tenhão sido mandados, a razão porque
o governo os não tem transmittido a esta ca-

mara, etc. »

0 Sr. Duarte 0 Silva pede que o requeri-

mento seja oíferecido a votos por partes, e de-

clara que vota pela primeira, e regeita a se-

gunda.

0 Sr. Climaco oppõe-se a esta idéa, dizendo

que o governo deve dar a esta camara as razões

porque deixa de remetter esses actos, caso os

haja recebido, e a camara tem toda a autoridade

de lhe pedir essas informações.

O requerimento é posto a votos até as pa-
lavras—ordinarias e extraordinarias de 1835,—•

o resto do artigo não se põe a votos.

E' lido o parecer da commissão de con-

stituição sohre a proposta do governo do Io de

Junho do corrente, que altera alguns artigos da

carta de lei de 18 de Agosto de 1831, que

creou guardas nacionaes ; sendo a illustre com-

missão de parecer que a dita proposta devia ser

convertida em projecto de lei.

Vai a imprimir com urgência o parecer que é

o seguinte :

« Tendo a commissão de marinha e guerra, a

quem foi remettida a proposta do governo do

Io de Junho do corrente anno, que altera alguns

artigos da lei de 18 de Agosto de 1831, que

creou as guardas nacionaes, dado o seu parecer

indicando que a proposta em questão fosse

enviada á commissão de-constituição, para que

esta, á vista delia, houvesse de dar sua opinião

sobre a maneira de se entender o acto addi-

cional, a respeito das guardas nacionaes ; a

mesma commissão de constituição, vem expôr a

esta augusta camara, que havendo effectiva-

mente examinado a referida proposta, não de-

parou nella com artigo algum que vá de en-

contro com o acto addicional, e possa em-

baraçar a marcha geral das discussões das pro-

postas do governo.
« A commissão entende, que sendo expresso

no acto addicional, que as assembléas pro-

vinciaes não podem legislar sobre objectos não

comprehendidos nos arts. 10 e 11 do dito acto,

não pode entrar em duvida, que á assembléa

geral compete fazer as leis que julgar con-

venientes, sobre a formação, organisação, dis-

ciplina e emprego das referidas guardas ; visto

que estes objectos não forão pelo dito acto

addicional delegados ás assembléas provinciaes;
e portanto a commissão, sem se occupar em re-

futar a intelligencia, que se tem querido dar

ao § 11, combinado com o § 1" do art. 10 do

referido acto ; uma vez que a proposta em

questão não trata do modo de prover empregos,

é de parecer, que a mesma proposta deve ser

convertida em projecto de lei.

« Paço da camara dos deputados, 4 de Julho

de 1836,—II. II. Carneiro Leão.—Cândido

José de Araújo Vianna.—M.I. de Mello e

Souza. »

« A assembléa geral legislativa decreta:
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(t Art. l.° Na formação de corpos destacados

da guarda nacional, competirá a designação

das pessoas que estiverem nas circumstancias

de compôl-os, conforme a classificação esta-

belecida no art. 121 da lei de 18 de Agosto de

1881, bem como o julgamento da capacidade e

aptidão para este serviço, a um conselho que
se creará em cada batalhão, nomeado pelo go-
veino na côrte, e pelos presidentes nas pro-
vincias, o qual será composto do commandante

do respectivo batalhão, como presidente, de

um cirurgião-mór, ou cirurgião ajudante, e de

um official de primeira linha, ou onde nao o
houver, de um official da guarda nacional. Das
decisões deste conselho nao haverá recurso

senão para o governo na côrte, e para os presi-
dentes nas províncias.

« Art. 2.° Os conselhos (findos os seus tra-

balhos) remetteráõ ao governo na côrte, e aos

presidentes nas províncias, relações nominaes

e explieadas dos guardas nacionaes que forem

designados, e julgados com capacidade, e aptidão

para o serviço de destacamentos, e á vista

dellas, o governo e os presidentes farão escolha

dos que deveráõ fazer parte do destacamento,

conforme o numero de praças de que elle tiver

de compôr-se.

« Art. 3.° Os juizes de p1\z. são obrigados a

dar aos conselhos todos os esclarecimentos que
lhes forem pedidos, e mesmo a comparecerem

perante elles pessoalmente, se isto fôr necessário,

em cujo caso terão assento immediatamente á
direita do presidente.

« Art. 4.° Os guardas nacionaes que sendo

designados para formarem parte de um corpo

destacado, deixarem de comparecer para este

serviço no tempo que lhes fôr determinado,

ficaráõ sujeitos ao recrutamento para servirem

como obrigados.

« Art. 5.° Na organisação dos corpos des-

tacados os officiaes inferiores e cabos, serão

d'entre os guardas nacionaes nomeados pelos
commandantes dos batalhões, sendo os das

companhias sob proposta do respectivo capitão.

Todos os officiaes serão nomeados pelo governo,

que os poderá tirar das guardas nacionaes e

do exercito de linha.

« Art. 6." Ficão derogadas as disposições em

contrario.

« Paço da camara dos deputados, 4 de Julho

de 1836.—H. II Carneiro Leão.— G. J. de

Araújo Vianna.—M. I. de Mello e Souea. »

Outro parecer da commissao, sobre a ac-

cusaçao, que em nome da assembléa legislativa

da província de S. Pedro do Rio Grande do Sul

foi dirigida a esta augusta camara contra o Sr.

Antonio Rodrigues Fernandes Braga, quando
exercia o cargo de presidente daquella pro-
vincia. A illustre commissao foi de parecer

que por esta camara nenhum andamento se dê

a tal accusaçao : tendo o illustre relator da com-

missão pedido, que se imprimisse o parecer, a

representação da assembléa, e todos os docu-

mentos annexos, assim se decidio.

cc A commissao de constituição examinou a

representação, e papeis annexos, que.em nome

da assembléa legislativa da província de S.

Pedro do Rio Grande do Sul foi dirigida a esta

augunta camara, contendo a denuncia de

crimes de responsabilidade, que se dizem com-

mettidos pelo Sr. Antonio Rodrigues Fernandes

Braga, quando exercia o cargo de presidente da

dita província ; e tendo de emittir sua opinião

ácerca da mencionada representação, primeiro

que tudo observa, que essa alcunhada as-

sembléa legislativa é o mesmo conventiculo re-

volucionario congregado na cidade de Porto

Alegre depois da sedição de 20 de Setembro

de 1835, do qual já teve occasião de fallar,

quando interpoz um parecer a respeito de outro

papel da mesma origem e natureza, relativo ao

Sr. José de Araújo Ribeiro. Deixando pois de

considerar a dita representação como acto dos

legisladores provinciaes, e como tal revestido de

caracter publico ; havendo-a porém por uma

simples denuncia permittida a qualquer do

povo nos termos do art. 74 § 2o, e dos arts. 150

e 151 do codigo do processo criminal, podia a

commissao pela só ínspecção das assignaturas

delia, e dos papeis, que a acornpanhão, sem

mais outro exame regeital-a, por não estarem

aquellas reconhecidas em conformidade do art.

152 do citado codigo, e nao poderem estes

servir de documentos, que façao acreditar a

existencia dos delictos denunciados, fal-

tando-lhes, segundo os princípios da commissão,

a necessaria authenticidade.Entendendo, porém,

que deste modo não ficará cabalmente desem-

penhada a sua tarefa, e que uma tal repre-

sentação poderá ser de alguma utilidade his-

torica, por importar um manifesto das causas

da sedição de 20 de Setembro de 1835, visto

como os seus autores apregoao, que ella foi ne-

cessitada pelas arbitrariedades, prepotençias,

prevaricações, e attentados perpetrados pelo
Sr. Braga na sua administração, vai a com-

missão expôr em substancia, e em sua nudez

os crimes arguidos, segundo a classificação dos

denunciantes ; e afinal interporá o seu parecer.
« Gomeção os autores da representação por

annunciar, que vão ser patentes a esta camara

as justas queixas das mais oppressivas vexações ;

e o primeiro crime que denuncião, é o de pre-
varicação definido no art. 129 § 6o do codigo

criminal ; porque tendo o Sr. Braga partido da

capital para a fronteira com o intuito de ter-

minar as questões que se ião suscitando entre

este império e o estado do Uruguay, por oc-

casião do asylo, e protecção que na província en-

contravão os emigrados orientaes, e gastando
nesta viagem quasi tres rnezes com demora na

cidade dó Rio Grande, onde effectuou então o

seu casamento, deixára de dar as providencias do>
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-1 
seu officio, que pela camara municipal da ca-

pitai lhe forão requeridas para restabelecimento

da tranquillidade alli perturbada no meu de Ou-

tubro. E' outro crime do Sr. Braga o abuso de

autoridade na expedição de ordens illegaes :

.1°, para que se désse ao Dr. Hillebrand

1:0001000 para edificação de uma casa que ser-

visse de templo aos colonos protestantes de S.

Leopoldo ; 2o, para que se distribuísse, como

gratificação, pelos officiaes da secretaria da pre-
sidencia 639$>999 que restára da quantia no

orçamento consignada para as diarias dos

membros do extincto conselho administrativo ;

3o, para que se abonasSe ao corpo de perma-
nentes, e aos trabalhadores do arsenal, o agio de

4 por cento, que tinha a moeda de cobre sobre

os conhecimentos em que erão feitos os paga-
mentos dos vencimentos e salarios : tudo com o

fito de ganhar partido, pois havia perdido a

força moral com a demissão que dera aos com-

mandantes dos permanentes pela única razão

de não esposarem as idéas, e principios da grey
regressiva; por isso o denuncião incurso no

art. 142 do codigo criminal.

« O 3o crime denunciado, de prevaricação
conforme o art. 129 § 4o do mesmo codigo,

consiste em que estando a cadêa do Rio Pardo

cheia de pronunciados nos processos, com que
erSo perseguidos muitos cidadãos, o Sr. Braga

tendo expedido, á instancias da assembléa legis-

lativa, ordem para convocação extraordinaria

do jury naquella comarca, afim de se julgarem

os presos, e não sendo-essa ordem executada,

senão cinco mezes depois de expedida, não

mandára proceder contra o juiz de direito in-

terino, tolerando, e dissimulando semelhante

falta pelo odiô que votava a alguns dos pro-
nunciados.

« Segue-se o 4o crime, que na phrase dos de-

nunciantes, acabou de revoltar os espíritos, a

nomeação de Francisco José de Andrade Pinto

para escripturario da lhesouraria, sem embargo

de ser estrangeiro, e como tal ter sido excluído

de votar nas eleições primarias em 1833, e in-

deferido pelo presidente José Marianni, que se

julgou incompetente para o declarar cidadão

brazileiro, quando a esse fim lhe foi apresentado

um requerimento. Por esta prevaricação mais

é o Sr. Braga denunciado como incurso no

art. 129 § 7o do codigo criminal.

« Até aqui versa á denuncia sobre factos an-

teriores a 20 de Setembro. Antes que passe
adiante, não pôde a commissão deixar de notar,

que sendo os autores da representação os

mesmos que promovêrâo, ou pelo menos ado-

ptárão a sediçao, e como taes empenhados em

denegrir a reputação do Sr. Braga para dourar

seu crime, não deparassem com outros actos,

que pudessem qualificar de criminosos, senão

os acima referidos, dos quaes, ainda provados,
ninguém com boas razões affirrnará, que possão

justificar, ou attenuar uma sediçao; e sedição,

que teve por fim destituir o presidente, cujo
suceessor todos os dias se aguardava : e tão
deplorável é a cegueira dos rebeldes, que depois

da exposição dos actos memorados não du-

vidárão accrescentar— « A' vista de tão irre-

fragaveis testemunhos da conducta arbitraria,

e facciosa do ex-presidente, impossível era que
o direito de resistencia a seus actos oppressivos
e criminosos deixasse de manifestar-se. A re-

sistencia pois appareceu, a província inteira se

armou, e o presidente nao tendo quem lhe
obedecesse, nem quem o defendesse, fugio da
capital no dia 20 de Setembro de 1835 !!! » —

« Os factos de que é arguido o Sr. Braga

posteriores ao apparecirnento da sedição em.
Porto Alegre são os seguintes: convocou e
mandou armar portuguezes ; enviou armamento

para a colonia de S. Leopoldo ; partindo para a

cidade do Rio Grande, interrompeu as com-

municações dos correios, violou o segredo das

cartas, paralysou o commereio, embargando a

ida das embarcações para Porto Alegre, des-

mantelou uma embarcação de guerra, dissipou

os dinheiros públicos, fez derramar o sangue

brazileiro nas margens do Arroio Grande, e fi-

nalmente aceitou os auxílios oferecidos por
D. Servando Gomes.

« Taes são os crimes de responsabilidade, as

atrocidades, e oS attentados, pelos quaes o

Sr. Braga é denunciado como primeiro admi-

nistrador da província de S. Pedro: a com-

missão não os considera provados pelos papeis

que acompanharão a representação, ainda que
estes defeituosos não fossem, e merecessem o

nome de verdadeiros documentos ; mas na liy-

pothese de estar legalmente provada a sua

existencia, nem assim a commissão seria de

parecer que esta augusta camara julgasse pro-
cedente" a denuncia para effeito de mandar

seguir seus termos nojuizo competente ; porque
entende que esse acto da camara deve re-

servar-se para um caso grave, para um delicto

de natureza tal, que exija a sua fiscalisaçâo, e

vigia no seguimento do processo; o que cer-

tamente não se dá no caso presente, em que os

actos arguidos nao são de tal gravidade. Os an-

teriores á sedição aehão defesa nas leis, que os

autorisâo ; e os posteriores além de estarem

na mesma razão, têm a seu favor a necessidade,

em que se achava o presidente de suffocar a

sedição, que era o primeiro passo para a exe-

cução de plano mais vasto, como o tempo tem

demonstrado. E de certo os rebeldes não podião
deixar de julgar criminosos todos os actos ten-

dentes ao restabelecimento da ordem, e res-

tauraçao do império da lei: assim é que para
elles foi crime da primeira autoridade da pro-
vincia, do legitimo presidente chamar ás armas

para manter a tranquillidade da mesma pro-
vincia os habitantes delia; tirar, ou ao menos

ditíicultar aos perturbadores públicos os meios

de hostilisar os cidadãos pacíficos, e os defen-
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sores da lei; dispender os dinheiros públicos
nos apercebimentos para a gente destinada a

compellir os rebeldes a entrarem nos seus de-

veres ; e finalmente batel-os, e debandal-os :

não reputão porém crime, usurpar a autoridade

publica, e violar todas as leis, como estão pra-
ticando a pseudo-assembléa denunciante, e seus

asseclas, dando causa ao derramamento do

sangue de seus compatriotas, e a guerra civil.

Não achando pois a commissao concludente a

denuncia pelos fundamentos apontados, é de

parecer, que por esta camara nâo se lhe dê an-

damento.

« Paço da camara dos deputados, em -1° de

Julho de 1836. — C. J. de Araújo Vianna.—

H. II. Carneiro Ledo. — M. I. de Mello e

Souza. »

O Sr. Figueira de Mello pede que se im-

prima o parecer da comrnissão.

O Sr. Ferreira da Veiga é de opinião que se

imprima sim o parecer, mas depois da sua de-

cisão.

0 Sr. Eoclrigues Torres obtém a palavra,

pela ordem, e diz que não vota para que se

gaste dinheiro com a impressão deste parecer,

porque este procedimento da camara poderá
dar a entender aos rebeldes, que nós não estamos

todos persuadidos da veracidade das razões

apresentadas pela cornmissâo, e para que não

appareça uma longa discussão sobre tal objecto,

o que de certo modo poderá produzir o escan-

dalo de se presumir que na camara haja quem
defenda os rebeldes do Rio Grande do Sul.

Consulla-se a camara, se o parecer se deve

imprimir, decide que não por 38 votos contra

37.

Declara o Sr. presidente iícar o parecer
adiado em consequencia de se pedir a palavra.

0 Sr. Carneiro Leão, pela ordem, propõe que
se imprima o parecer, a representação da as-

sembléa, e todos os documentos annexos,

porque a comrnissão nenhum receio tem que
isso appareça em publico, não receia com a

discussão de semelhantes negocios, antes muito

lucraremos que elles se apresentem e ven-,

tilem.

Consulta-se a camara, se acaso se deve im-

primir o parecer e todos os mais documentos

relativos, e decide-se que sim por 50 votos.

E' introduzido o Sr. ministro da justiça, e em

sua presença entra em discussão o seguinte:

« Art. 1°. Ficão suspensos na provincia de

S. Pedro do Rio Grande do Sul, por espaço de

um armo, contado da publicação da presente
lei na dita provincia, os §§ 6", 7o, 8o, 9" e 10

do art. 179 da constituição, para que o governo

possa autorisar o presidente da referida pro-
vincia;

« § 1". Para mandar proceder sem culpa

formada, e poder conservar em prisão sem su-

jeitar a processo, durante o dito espaço de um

anuo, os indiciados em qualquer dos crimes

de resistencia, conspiração, sedição, rebellião,

insurreição e homicídio.

« § 2°. Para fazer sahir para fora da pro-
vincia, e mesmo assignar lugar certo para re-

sidencia áquelles dos indiciados nos referidos

crimes, que a segurança publica exigir que se

não conserve na dita provincia.

« § 3°. Para mandar dar busca de dia ou de

noite, em qualquer casa, nos casos do art. 189

§§ 2o, 4o, e 5" do codigo processo criminal. »

0 Sr. Torres observa que, posío o Correio

OJficiil tenha querido negar o direito indivi-

dual das interpellações, entende eüe deputado,

que um tal direito estabelecido entre nós de ha

muito tempo, o governo não o poderá contestar ;
nesta persuasão pois algumas interpellações vai

fazer ao Exrn. ministro.

Debaixo do sentimento doloroso das noticias

ultimamente chegadas do Rio Grande, é que a

camara vai discutir esta proposta ; julga por-
tanto que nâo pôde a camara deixar de qu*erer
todas as informações que forem necessarias,

afim de votar por medidas que julgar necessa-

rias para o restabelecimento da ordem publica,
e garantir a união do império.

Exige consequentemente que o Sr. ministro

informe se está persuadido se na proposta se

contém todas as medidas necessarias para a

salvação do Rio Grande ? Se o governo tem em

seu poder as forças necessarias para subjugar

os rebeldes ? Se tem essas forças, se está dis-

posto a lançar mão daquellas que se possa
dispôr, e, no caso que não sejão sufficientes, se

está resolvido a vir apresentar-se perante a re-

presentaçâo nacional, e pedir as medidas ne-

cessarias a salvar a provincia de S. Pedro do

Rio Grande, e com ella a união do império ?

O illustre orador observa demais que o que
hoje está era perigo é a ordem publica, e está

resolvido a dar ao governo as forças necessarias.

E se algum receio tem de engajar o seu voto

âo governo neste 
'sentido, 

é porque não está

profundamente convencido que o governo quer
de boa vontade empregar todos os meios para

garantir a ordem publica, e o systema de go-
verno que temos estabelecido.

Declara que não quer com isto dizer que não

tenha confiança em um ou outro membro da ad-

ministração, mas quando observa um ministério

cujos elementos são talvez lieterogencos, pôde
muito bem duvidar do instineto ou propensão
deste governo, apezar dos sentimentos que

podem professar um ou outro membro do

governo.
Está convencido de que o governo não tem

como elle, orador, a convicção dè que é preciso
sustentar a monarebia, tal qual deve ser sus-

tentada, com todas as suas conseqüências.
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0 Sr. Aguilar Pantoja (ministro da jus¦
tiça ) diz que nao se faz cargo de responder, e

que não sSo suas as opiniões que se enuncião

em periódicos, e que se eraittem no publico.
Observa que a questão movida pelo Sr. Torres

já foi suscitada -na 
primeira discussão da pro-

posta ; e que então elle, ministro, dissera que,

pela repartição da justiça, apreseutára ao go-
verno os meios que julgava efficazes, mas

que nao julgava os únicos.

Lembra que pela repartição da guerra e fa-

zenda também se pedirão outros meios condu-

centos ao mesmo fmi de restabelecer a ordem

no Rio Grande ; e se o corpo legislativo, como

sempre, attento ao seu patriotismo, e zelo pela

causa publica, concorrer com todos esses meios

e auxiliar o governo com eíles, para obrar corno

deve, elle, ministro, está convencido que a

ordem publica se restabelecerá no Rio Grande do

Sul, e por isso dirá que o meio da suspensão de

garantias por si só não será sufficiente para o

fim a que o governo se propõe : mas o governo

pedio 2,000:000$, foi habilitado com uma força

militar para obrar nos lugares que achar con-

veniente, principalmente no Rio Grande do

Sul, onde a integridade do império está em tao

imminente perigo.: propôz demais outras me-

didas concernentes 
"á*guarda 

nacional; medidas

estas que habilitao ao governo ao fim a que se

propôz, de manter a segurança e integridade do

império.

Quanto ao- mais que dissera o Sr. Torres, o

Sr. ministro nao sabe quaes são as causas que

podem habilitar ao illustre deputado a duvidar

que o governo não está resolvido a manter a

ordem publica e conservar a integridade do

império; quando o governo tem empregado

todos os meios a seu alcance, tem empregado

todas as medidas que julga conveniente a este

fim; e está firmemente disposto a obrar com

toda a energia e vigor, quer no Rio Grande,

quer em qualquer outra província, para sus-

tentar a integridade do império.

0 Sr. Torres diz que o Sr. ministro fugio de al-

guma sorte á interpellação que lhe dirigira ; por-

quanto perguntara a S. Ex., se nas medidas

contidas na proposta estava incluído tudo que o

governo julgava necessário para salvar o Rio

Grande, e com esta província a ordem publica,

a união do império, e quiçá a monarchia re-

presentativa.

Entende que o governo nao offerece todas

aquellas garantias, que ao menos elle orador

desejara ; observa que já tem dito que o governo
nao está parlamentarmente organisado,- e o

facto é que se entende por ministério parlamen-

tarmente organisado, um cujos membros todos

possSo vir á camara, do accordo entre si de-

tender os actos da administração, propôr tudo

que julgar necessário ao paiz, o que hoje não

acontece.

TOMO II

'Se 
quizesse demais argumentar sobre falta

de garantias, podia ainda lembrar factos ante-

cedentes, revolver a vida passada de alguns

membroS do governo, para mostrar que elles

nao nos dao toda a garantia de que estão con-

vencidos do- que a monarchia -representativa

não nos pôde faltar ;.poupar-se-ha porém a

este trabalho, não só por não poder neste lugar

citar todos os factos, mas porque tem a maior

repugnanci.a em entrar em esmiuçamento que
exigiria o desempenho de um tal dever.

0 Sr Aguilar Pantoja (ministro da just iça)

não tem duvida nenhuma em asseverar que o

governo ha de empregar todos os meios que
estão nas suas attribuições, para restabelecer a

ordem no Rio Grande do Sul, assim* como não

pôde deixar de asseverar de vir á camara re-

clamar os que ainda forem necessários ; per-
suade-se ser isto o que deseja saber o nobre

deputado.

Observa que o governo já pedio um credito,

já offereceu propostas, emfun tem solicitado

todos os meios para manter a ordem no Rio

Grande. Nao julga que se deve suppôt* que o

ministério não está parlamentarmente orga-

nisado, por esse único facto apontado pelo

illustre deputado. Também, como o illustre

deputado, não entrará nos precedentes de alguns

dos membros do ministério, e nao se fará cargo

de responder nesta parte, por não julgar oppor-

tuno.

* 
0 Sr". Carneiro Lsão declara que, como

membro da com missão de constituição, tem pre-

venido o seu voto a favor da proposta ; porém

não entende que a proposta contenha todas as

medidas necessarias para completo restabeleci-

mento da ordem publica no Rio Grande. Per-

suade-se que o governo não tem empregado

com toda a efficacia os meios a seu alcance,

para chamar á ordem a província do Rio

Grande. Julga que a suspensão de garantias em

si não produzirá grandes benefícios. Elle depu-

tado vê que o ministério não lança os olhos

para o futuro, não trata de apresentar leis pre-
videntes.

Nao se podendo fazer uma lei com effeito

retroactivo, era necessário que existisse uma

lei que organisasse o juízo que deveria punir
os rebeldes em qualquer província, quando
a maioria delia ou quasi toda estivesse no caso

de ser processada ; é por esta falta que na pro-

posta que hoje se discute encontra-se o mesmo
' 

inconveniente que na da suspensão de garantias

para o Pará. Entende mesmo que o ministério

nã*o propõe tudo quanto pensa.
Persuade-se o orador que não temos bas-

tantes forças, e que não ha inconveniente em

se engajar tropas estrangeiras em numero limi-

tado, que nos pudessem coadjuvar na luta do

Rio Grande. O governo talvez assim pense;
mas, sciente de que não inspira Ioda a con-

4
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fiança ao publico, que o publico desconfia de

suas propensões democráticas (apoiados), que

róde suspeitar que taes forças nao fossem em-

pregadas ao útil fim que todos querião que

os sem empregadas, nao se anima a fazer uma

proposição directa a este respeito ; e elle, de-

putado, persuade-se ser fim grande mal a falta

de força moral do governo pela desconfiança de

suas intenções democráticas ; por isso excitaria

aos Srs. ministros actuaes, ou a reconhecerem

a sua impopularidade e retirarem-se, ou aliás

tomarem a posição que lhes cumpre, propondo
tudo que entendem conveniente para o resta-

belecimento da ordem publica; a causa par-
ticular dos ministros nao deve prejudicar a causa

publica ; se alguma desconfiança existe das iri-

tenções dos membros do governo a este res-

peito, é mister que os membros do governo
mostrem que taes suspeitas são inteiramente

vas, pu, se nao o puderem fazer, é necessário

que não fação perigar a causa .publica, pela sua

demasiada teima.

Em resumo, o illustre deputado entende que,,

posto que nao julgue ser só este o meio efficaz

ao fim a que se deseja, de restabelecer a ordem

lio Rio Grande, vota pela proposta, reservando

o seu voto para votar por uma accusação se se

perder a província do Rio Grande por culpa do

governo;

O Sr • Limpo d3 Abreu (ministro dos estran-

geiros) desejaria saber se a comrnissSo a quem vai

a proposta do governo não é igualmente fnteres-

sada na manutenção da ordem publica, e inte-

gridade do império ; se assim é, se o mesmo

illustre deputado foi um dos membros da com-

missão que revio a proposta, porque motivo nao

offereceu a commissão ou o illustre deputado

as emendas que julga necessarias? Nao julga

pois ter razão o illustre deputado, quando diz

que accusará o governo se a proposta não pro-
duzir o desejado effeito.

A respeito de outra censura do Sr. Carneiro

Leão, julga elle, Sr. ministro, que nada ha

mais injusto, nem menos certo. Reconhece

que quando acontecer alguma rebellião ou se-

dição em alguma das províncias, estes crimes

não podem ser julgados no fôro eommum ;

esta mesma fôra a idéa da camara quando
discutia a lei que suspendeu as garantias no

Pará, e a insinuação desta idéa existia n'uma

proposta do governo, nas emendas apresentadas

por um seu antecessor ao codigo do processo
criminal.

Continuando o Sr. ministro dos estrangeiros,

diz que nâo sabe se o illustre deputado se re-

ferio ao governo que é enthusiasta do principio
monarchico a que deve a sua existencia e con-

servação ; mas se não é esta justiça que se lhe

deve fazer, não sabe realmente se se pôde
apontar facto algum, donde tal suspeita possa

dimanar; observa que a rebellião do Rio Grande

tem servido de thema para se criminar ao go-
verno a este respeito ; no emtanto o governo
responde com faetos ; e factos que, ou se des-

prezao ou se procurâo diminuir pela morosidade

que o governo pôde ter quando os pratica.
Lembra que se attenda ás ordens que se

derão para sahir forças do Rio de Janeiro, os

offieios que se dirigirão aos presidentes de

S. Paulo e Bahia, e a todas as partes onde se

podia contar com alguma força que se mandou

sahir ; as despezas que se tem feito com os ge-
neros que se,mandou ir para o Rio Grande,

as munições de petrechos de guerra; que emfinl

se repare que o governo tem exhaurido todos

os recursos á sua disposição para se conseguir

que naquella província se mantenha o respeito

ás leis, e nella se sustente a integridade do im-

perio.

Havia ainda a dispôr das guardas nacionaes

no Rio de Janeiro, medida que nao se executou

porque a lei tornou impossível a sua. execução;

e par,a remover este mal uma proposta se offe-

receu ao corpo legislativo ; e quando ella se

discutir se verá que com a lei da guarda na-

cional não é possível verificar o destacamento

de uma para outra província; nao haverâç

muitos exemplos quí se» podem apresentar

como o que aconteceu ern Minas em 1833,

quando os guardas nacionaes de toda a pro-
vincia pegarão em armas e sitiárão o Ouro

Preto, para o qoe foi precisó desenvolver-se um

sentimento extraordinário deenthusiasmo ; mas

se acaso esses mesmos guardas de Minas fossem

necessários fóra da província, nada disto acon-

tecia ; o governo pois deu todas as providencias

que e^tavào a seu alcance, e geralmente podia
dar.

O Sr. Carneiro Leão observa que apenas é

membro da commissão de constituição, que o

seu pensar nao faz o pensar das duas cornmis-

sões reunidas. Em segundo lugar, tem de

observar que entre as medidas que possa julgar
convenientes, algumas podem, por exemplo, ser

impopulares ; e o Sr. ministro é ministro com

obrigação de se impopularisar quando fôr ne-

cessario ; o que os Srs. ministros julgâo neces-

sario devem propôr, e não esperar ser proposto

pela commissão ; uma commissão, pgr exemplo,

que propuzesse a introducçâo de tropas estran-

geiras seria o mesmo que se denunciasse a in-

capacidade do ministério, como declarando que
elle não propunha meios necessários para
suffocar a rebellião no Rio Grande ; seria mais

que negligencia, seria uma especie de traição,

se o ministério deixasse caliir a união do Brazil

por nao propôr tudo quanto julgasse conve-

nier.te.

Demais, o orador não é chefe da maioria,

não representa uma grande fracç.ão da camara

para fazer uma proposta desta natureza.

O Sr. ministro por sua maioria, por sua capa-
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"cidade 
deve apresentar esta idéa, deve fazel-a

passar se a entende necessaria, e não adopte

meios indirectos ; ponha-se na posição que lhe

cabe : diga francamente o que entende; pensa

que pôde deixar de ter o apoio do corpo legis-

lativo ? A querer efficazmente o ministério con-

servar a monarchia constitucional, adoptando

tudo quanto é necessário para isto, se esque-

cerião alguns descuidos, algumas têndencias.

Na posição em que se acha o orador não lhe

cumpre apresentar este ou qualquer meio que

julgasse conveniente, é aos ministros que
cumpre a obrigação de propor os meios neces-

sarios.

O illustre deputado passa a observar que não

censurou na proposta não se conter os modos

do julgamento dos rebeldes que não passou
na proposta da suspensão de garantias para o

Pará, porque entende-se que não se pôde fazer

a lei com effeito retroactivo ; a sua censura fôra

que de dia, em dia exigindo-se tal necessidade,

não se fazião leis previdentes.
A respeito da falta de confiança que existe

áeerca da marcha e da tendencia do minis-

terio dirá que essas suspeitas são factos. Nao

asseverâra que o ministério tenha essas ten-

dencias democráticas, mas existem essas sus-

peitas que era preciso destruir por factos

efficazes, e não por actos duvidosos ; pergun-

guntará que actos tem o ministério proposto

para a conservação da monarchia?

Só três meninos assegurão a conservação da

monarchia entre nós, e já se occupou alguma

cousa o ministério da conservação desta fa-

milia ; e se já constou que se tratasse de casar

alguma das princezas, para que se não esteja

a confiar na existencia de tres meninos.

Outras muitas cousas podia fazer o minis-

terio para mostrar sua manifesta tendencia

para assegurar a monarchia constitucional.

Pelas peças que elle mesmo publica, se des-

cobre sempre suas tendencias democráticas.

Lembra que em 1834 se pronunciára, que
nós havemos de marchar para o systema re-

publicano ; não dirá que o ministro da fazenda

que isto dissera tenha este plano ; mas disse,

segundo o seu entender, que esta era a marcha,

a tendencia do paiz ; é diflicil que, quando se

encara a marcha dos negocios públicos, como

tendentes a este fim, alguém se queira com-

prometter fazendo-se defensor da monarchia.

No seu entender é este o grande mal do nosso

estado ; a conducta do nosso governo faz va-

ciliar a todas as pessoas que pensão que uma

grande crise deve apparecer, talvez uma mu-

dança de formula, mas ignorando aquillo que

prevalecerá, parece que hesitão em compro-

metter o seu voto.

O ministério faz mal em conservar seme-

lhante estado, deve cortar a questão, pôr-se á

testa de alguém, dizer o que deve prevalecer, e

nao deixar este estado duvidoso, em que cada

um não se quer comprometter, nem com a mo-

narchia, nem com a republica. Quereria que os

Srs. ministros encetassem esta carreira, CjUe

elle orador quer desde já comprometter-se cbm

a republica, seguindo francamente o principio

monarchico. i;-

0 Sr. Aguilar Pantoja ( ministro da justiça)

observa que a opinião da camara fôra que nfto

se podia incluir no projecto de suspensão de

garantias a fôrma de processo. Declara não ter

nenhum escrúpulo em apresentar as medidas

que julgar convenientes para a salvação do paiz,
ainda que pareçâo impopulares a alguém. De-

clara que a monarchia é a única fôrma de.go-

verno que pôde salvar o paiz, e que rnoipr-

chicos'são os princípios do governo.

Quanto ás mais reflexões, diz que não sabe'

que culpa tem o governo, se do resultado dtesta

medida não surtir os desejados effeitos, etc. 
,!l

0 Sr. Souza e Oliveira declara votar pelo

primeiro artigo da proposta, ainda que jufgue

insulíiciente o projecto em si. Julga coBve-

niente que o Sr. ministro declare quaessãoas

outras medidas que julga necessarias, se ÉÊ

estão na orbita de suas attribuiçfíes, ou sé do-

pendem de actos legislativas; se dependeria»

actoâ legislativos porque as não apresenta 
j&g |

camara ?

Quanto ao que dissera o Sr, Limpo,

que o ministério parece q
camara dos deputados; e com effeito depuiS

que algumas* medidas forão indicadas pelá tri-

bursa a respeito dos negocios do Rio Grande,

é que elle a3 adoptou. Censura o governo nas

medidas tardias e ás más horas que tomou

para a província do Rio ,Grande.

Exige saber do Si. ministro dos estrangeiros

o que ha a respeito da cassação do exequatur

do cônsul liam' irguez nc RioyGrande,jeomó

propunha o ^ 
'raga, 

ex-presidente daquella

província.

0 Sr. A^ .iar Pantqja ( ministro da jueiiça )
responde que o governo solicitou do corpo le-

gislativo as forças de terra e mar, solicitou

pelo ministério da fazenda os fundos neeessa-

rios ; e á proporção que as cousas se tornassem

mais graves, seria censurável o governo se dei-

xasse de solicitar do corpo legislativo os meios

necessários, mas que o governo entende que,
com estas medidas elle se julgará habilitado? 

"a

fazer face á guerra.
Responde a outras observações do mesmo

Sr. deputado sobre as medidas tomadafe pelo

governo; suppondo que não se podia censurar

ao governo por demorar a remessa de forças

para o Rio Grande ; demora devida á opinião

do presidente que foi ao principio nomeado';

mas que no momento em que esse presidente
exigio forças, todas as forças que erão possível
mandar forão enviadas, empregou-as quando O

presidente as pedio. Emfim, o governo tem
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podido dinheiro e forças, e quando por desgraça

elle nao restabeleça a ordem, nem por isso

podia ser elle culpado, absolutamente fallando.

0 Sr. Souza 6 Oliveira responde ás obser-

vações do Sr. ministro da justiça ; estranha

muito que o governo não houvesse em prin-

cipio lançado mao de todos os meios de que

podia dispôr em favor da causa da ordem pu-
blica, e mostra que elle, deputado, ainda tem

alguma, desconfiança de que o governo tenha

todos os desejos de lançar m5o desííes .meios

para 
conseguir os fins indicados.

0 Sr. Vasboncellos vota contra o primeiro
artigo da proposta e todos os seus paragraphos,
e uma das razões porque vota contra ella, é

porque o mesmo governo reconhece a inefficacia

da medida que pede, a qual é talvez uma capa

com que o governo quiz illudir as suas in-

tenções. Se pois esta medida não é sufficiente,

de que serve ella ? De que serve a suspensão de

garantias?... Nao estão ellas já suspensas no

Rio Grande ?

A verdade é que o governo não quer me-

didas efficazes para comprimir a sedição do

Rio Grande ; o que o governo quer, é ostentar
¦p^ra 

com alguns espíritos nimiamente crédulos

que reprova a rebellião do Rio Grande, e por
isso pede providencias desta natureza?... Se

pois a medida é inefficaz, nós nao podemos
adoptai-a... Diz o Sr. ministro que proponha a
commissão, que proponha a camara as medidas

que julgar maiü efficazes... E sabemos nós por
ventura quaes ellas sejao ?... Já o governo nos

apresentou um relatorio circumstanciado do
estadp do Rio Grande do Sul ? Já nos deu as
noticias que correm dessa provincia ? A nós,

que nao somos informados senão por um ou

outro periodico ? Porque nao propõe o governo
essas medidas? Propõe o nobre ministro, di-
zendo que é necessário dinheiro e força ;-e elle
deputado, dirá que o mais essencial que o go-
verno quer, é dinheiro, forças e arbítrio, esco-
lhendo em primeiro lugar esta terceira pessoa
da trindade governativa. ( llisadas. )

O orador differe portanto do parecer daquelles
senhores que têm argumentado, que é contra a
constituição o crear-se um tribunal especial, e
é de opinião que, quando se trata de suspender

garantias se pôde crear um semelhante tri-
bunal. De que serve portanto o dinheiro e a
força no Rio Grande do Sul ? Serve para o
campo da batalha; mas depois o mais essen-
ciai, e o mais diíficil 

*é 
manter alli a ordem e

a-regularidade. Entende portanto que ganharia
a popularidade de todos os brazileiros amigos
da ordem e da liberdade, se pudesse apresentar
uma medida eífieaz que concorresse 

para de-
bellar os rebeldes do Rio Grande do Sul, e não
receiaria aquella impopularidade de apresentar
uma tal medida, como o nobre ministro receia,
se a apresentasse.

Como pôde o nobre ministro vir aqui de-

fender o procedimento do governo para com os

rebeldes do Rio Grande ? Gomo tem sido esse

procedimento? Tem sido uma serie de actos,

que, na sua humilde opinião, julga uma traição.

E' esta a primeira vez que nesta casa o governo
se tem justificado com os actos dos seus subal-

ternos. Quando pede o presidente do Rio

Grande forças, é que são remettidas forças ; e

quando a causa da legalidade principia naquella

provincia a vigorar, é que então o governo de-

mittc o presidente.
O governo, reconhecendo a necessidade de

um commandante militar, manda o Sr. Eliziario,

quando alli havia o Sr. Bento Manoel. Logo

que se apresenta no Rio Grande do Sul o

Sr. Eliziario, começao alguns do partido da le-

galidade a esfriarem : mandão governo demittir

o Sr. Araújo Ribeiro, e vejao como se exprime

o Jornal do Commereio de hoje a tal respeito.

O governo longe de arrepiar da carreira, nos

manda insultar nos periodicos. O Sr. ministro

da fazenda mandou que todas as camaras mu-

nicipaes assignassem para o Correio Offieial,

logo, é o Correio Offieial periodico seu, isto é,

dos ministros, logo, sao elles responsáveis

por tal papel.
Diz-se que o governô está de muito boa fé, e

que tem empregado todos os meios ao seu al-

cance ; se esta proposição fosse proferida por
algum outro que não fosse o nobre ministro da

justiça, alguma desculpa poderia merecer.

Aqui o illustre orador, depois de expender

outras reflexões, estranha que o nobre ministro

dissesse que nos consolássemos com as desgraças

publicas, porque se o governo errou, errou de
muito boa fé ; e continua dizendo : pretenderá
o governo mitigar os nossos sentimentos . da

mais justa, indignação pelos procedimentos ha-

vidos no Rio Grande do Sul por esta sua boa

fé? Queira Deus, queira Deus, que o Brazil não

puna um dia essa boa fé! Nem sempre o Brazil

pôde ser o Brazil de 1836. Apesar da convicção

em que está, de que o governo nao tem ne-

nhuma affeiçao á constituição actual, todavia

nao descobre na sua mente propensão para a

democracia. Mas lembra que a liberdade esta-

belecida por via de bayonetas não deixa após de

si senão estragos.

Depois de muitas outras observações ácerca

da matéria, conclue o nobre orador dizendo,

que está satisfeito com as poucas palavras com

que respondeu ao nobre ministro da justiça, que
acabou de certificar 

que em outros paizes, outros

estados se têm separado de outro estado ; que
esta declaração poderá pois satisfazer a alguém ,

porém elle, deputado, lhe guarda a mais viva

indignação.

0 Sr, Ccrnelio França pronuncia-se alta-

mente contra a proposta do governo, e declara

que já foi prevenido em parte pelo illustre de-
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pulado que acaba defallar; e admira-se que
esta camara saiba -das noticias do Rio Grande

pelo que. vem no Jornal do Gornmercio, e que
estas noticias nos não sejâo transmiltidas pelo

goveruo ; que ha oito me?,es que existe a re-

belliSo no Rio Grande do Sul, e agora é que o

governo nos apresenta a suspensão de garantias,
e é que ella se discuLe!... Não sabe enifim

que desgraça é" esta de o governo não poder
manter a ordem senão coin despotismo!...

O illuslre deputado continua a fazer varias

observações sobre os actos do ministério, e a

demonstrar que o governo está como quer, pois

que conta com a maioria da camara, e conclue

votando contra esta lei excepcional, declarando

que estará prompto a dar o seu voto por uma

medida geral.
Gomo tenha dado a hora, o Sr. presidente dá

para ordem do dia 5 a mesma matéria, e levanta

a sessão pelas duas horas da tarde.

Sessão om £5 cio .luüio

PRESIDENCIA DO SR. ARAÚJO LIMA

Summario. — Expediente. — Ordem do dia. —

Discussão das emendas ao orçamento do im-

perio.—Discussão da proposta do governo

suspendendo as garantias na província de

S. Pedro 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 sessão ; lida a acta da ante-

cedente, é approvada.

Faltão com causa participada os Srs. Vital,

Lima e Silva, Mello, Rezende, Lessa, arcebispo

da Bahia, Ferreira França e Tobias ; e sem ella

os Srs. Barbosa Cordeiro, Fontes, Azevedo e

Brito e Âleibiades.

EXPEDIENTE

O Sr. Io Secretario, dando conta do expe-

diente, lê uma representação da sociedade

pacificadora, philantropica e defensora da liber-

dade e constituição de Sabará, sobre os boatos

dá regencia da senhora D. Januaria.—A' com-

missão de constituição,

Um requerimento de Fernando Maria de

Mesquita, nomeado secretario da academia mi-

litar, pedindo certos vencimentos.—Vai á com-

missão de marinha e guerra.

O Sr. Io Secretario pede a palavra pela
ordem, e observa que na sessão de hontem se

determinou què se imprimisse o parecer da

commissão de constituição, e todos os mais do-

cumentos relativos á accusaçâo contra o Sr.

Fernandes Braga ; e que passando-se a sat>er

o que se poderia gastar com esta impressão,

soube-se que gastarião ÜOOIOOO a 3ÓOÇOOO.

Gomo porém apparecesse já impresso no Jornal

do Gornmercio de hoje o referido parecer, se

persuadia elle, deputado, que se podião deixar

de imprimir os taes documentos, por julgar' ser

isso inútil para a questão ; e portanto faz esta

observação á camara, porque deseja saber se

ella consente em que não se imprimíto.

(Apoiados.)

O Sr. Presidente observa, que como o pa-
recer se acha impresso, poderia entrar em

discussão em occasião opportuna, sem a depen-

dencia da impressão dos documentos.

Approva-se o seguinte requerimento do Sr.

Paranhos :

« Requeiro que se repita a requisição feita,á
repartição da guerra em 4 de Junho próximo^

passado, e em virtude de um requerimento

meu appiovado na sessão de 3 do mesmo me£,

em que pedi uma relação nominal dos corpos

de cavallaria, artilharia e caçadores, que têm a

sua parada na província do Rio Grande do'Sul,

com declaração de quaes os ofíiciaes (pelos
seus respectivos corpos) que seguem a causa
da rebellião, e quaes os da legalidade.

« Paço da camara dos deputados, 5 de Julho

de 1836.—¦Paranhos. »

Approva-se outro do Sr. Albuquerque Ma-

ranhão, na fôrma seguinte :
« Requeiro que com urgência se peção ae»

governo todos os esclarecimentos que provem o

estado em que se achão as fortalezas do Cabe-

dello na província da Parahyba do Norte, e a

dos Santos Reis Magos no Rio Grande do Norte,

remettendo os orçamentos, e todos os papeis

que tratarem de semelhante matéria.— Salva &

redacção.—J. de Albuquerque Maranhão. » -1

Julgada objecto de deliberação a resolução

vai a imprimir com o seguinte parecer da com-

missão de marinha e guerra :

« Vicente Xavier Manso, e Francisco Estevão

Telles, contínuos da secretaria e pagado: ia do

arsenal de guerra, novamente recorrem a esta

augusta camara, pedindo serem contemplados
corn augmento de ordenado, a exemplo dos

inais empregados da mesma repartição. A com-

missão de marinha e guerra, tendo em consi-

deração as juntas razões que allegâo os suppli-

cantes, e também a representação do direc-tor
do arsenal, remettida á commissão pelo mi-

nistro da repartição competente ; tendo alais

em attenção o parecer dado, e approvallo em

favor dos suppücantes, é de parecer que se

adopte a seguinte resolução :
« A assernbléa geral legislativa resolve : .

« Artigo único. Os contínuos da secretaria e

pagadoria do arsenal de guerra desta côrte, ven-

ceráõ de ordenado annual 300$000.

« Paço da camara dos deputados, 30 de Junho

de 1836.—José Maria Pinto Peixoto. —Fran-

cisco do Rego Barros. »
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Approva-se o parecer da 3a commissão de

fazenda, nestes termos :

« Francisco das Chagas do Amaral, de-

nuncía á esta augusta camara que José Joaquim

Martinâ Zimbrão', tendo sido eleito deputado ás

cortes de Portugal pela província do Rio Grande

do Sul, recebera na junta de Porto Alegre a

quantia de 2:400$ em prata, correspondente á

Ia sessão, e que chegando a esta corte, nao

partira para aquellê reino em consequencia de

e haver dissolvido as cortes, e que reíirando-se

.nalrnente para a ilha Grande, onde se estabe-

, icera, nao fizera restituição alguma da quantia
íecebida.

<( A 3a commissao de fazenda, a quem foi

. remettido este negocio não pode avaliar o mere-

cimento da denuncia, porque ella não veio ins-

truida com um só documento, mas ponderando

que o seu objecto é digno de attençao, entende

conveniente que se remetia ao governo esta de-

nuncia, para que obtendo os esclarecimentos

necessários, mande proceder, como fôr de jus-

tiça.

« Paço da camara, em 17 de Junho de 1836.
—J. P. de Carvalho.—J. J. Fernandes Torres.
—Duarte Silva, »

ORDEM DO DIA

EntrSo em discussão as emendas ao orça-

mento do .ministério do império, que ficárão

adiadas por empate de votos na votação que
teve lugar na sessão de 2 do'corrente.

0 Sr. Martim Francisco demonstra que as

emendas versando sobre despeza encerrão um

objecto muito importante, e como tal seria bom

que elle se adiasse até que a camara tenha um

numero maior de deputados para tomarem

parte na discussão desta' matéria, e que se

attendesse que na sua decisão houverão qua-
renta e tantos votos contra quarenta e tantos ;

se pois ha outros objectos para tratar, comece-se

por elles, e espere-se que a casa esteja mais

cheia ; propõe portanto o adiamento por meia

hora.

O adiamento proposto é apoiado, e entra em

discussão.

0 Sr. Figueira de Mello também apoia o

adiamento, e nota que é uma das praticas- que
até agora se tem seguido, que sem o autor de

uni projecto 
se achar na casa, elle se nao dis-

cute ; pratica esta de todos os parlamentos ;

por consequencia, em vista destas razões,

propõe o adiamento da discussão até que chegue

o seu autor, o Sr. Vasconcellos.

0 Sr. Limpo de Abreu (ministro dos eslran-

geiros) diz que se oppõe ao adiamento em geral,
e que, adrnittindo-se mesmo as idéas que acaba

de expender o illustre deputado, para que essas

emendas fiquem adiadas até que venha o autor

dellas, o Sr. Vasconcellos ; desejaria comtudo

que se discutissem as outras emendas.

Nao adopta pois o principio do nobre de-

putado, o Sr. Figueira de Mello, que quer que
se espere pelo autor de um projecto para se

discutir, porque receia que isso possa embaraçar

a camara na marcha dos seus trabalhos.

Depois de outras reflexões, conclue votando

contra o adiamento.

O Sa. Vasconcellos toma lugar na camara.

Dá-se por discutido o adiamento, e, posto a

votos, nao se approva.

Continua por conseguinte a discussão, que
fica adiada para se entrar na outra parte da

ordem do dia.

Continua a discussão adiada da proposta do

governo, suspendendo as garantias individuaes

no Rio Grande, depois de ser introduzido o

Sr. ministro da justiça.

0 Sr. Limpo ãe Abreu (ministro dos estran-

geiros) desejára limitar-se a discutir o art. Io,

ora em discussão ; as injustas arguições, porém,
hontem dirigidas ao governo, o torção a usar da

mesma liberdade que tiverao os illustres dó-

putados que então fallárao. Accusára-se o go-
verno de tendencias democráticas ; o orador

observa que, se acaso inclinação se mostra pela
democracia ou para o systema republicano, esta

inclinação não pôde vir dos actos do governo,
mas sim da acção de actos legislativos, princi-

palmente da lei que limitou as attribuições da
regencia, e do acto addicional.

Julga que osSrs. deputados hão de convir

que o principio monarchieo foi attenuado por
estas duas leis; e se estes dous actos exis-
tem, e não se pôde negar que a elles se
deve aquillo que tanto assusta aos illustres

deputados, porque se culpa ao governo, e se

levanta contra elle suspeitas, quando ao go-
verno só compete executar as leis ? Conhece

que o ministério não tem direito de censurar ao

corpo legislativo ; mas nao acontece o mesmo

da parte do corpo legislativo para com o mi-

nisterio ; este é responsável, e do direito de fazer

effectiva a responsabilidade ministerial resulta

o direito da camara fazer censuras e adver-

tencias aos ministros.

Observa que, a respeito dos negocios do Rio

Grande do Sul, o que na discussão desta pro-

posta se tem dito não é mais que repetição do

que se expendêra na discussão da resposta á

falia do throno, nas das leis de fixação de forças

de mar e terra, e no emtanto o Rio Grande

reclama medidas extraordinarias, e a camara,

em vez de se occupar de leis precisas, conti-

nuamente ouve-se clamar contra o governo, e

repetir-se as mesmas recriminações, do que

pôde resultar, não dirá a perda daquella pro-
vincia, por falta de medidas promptas, mas

receia que pelo facto de se censurar todo o mi-



SESSÃO EM 5 DE JULHO DE 1836 31

nisíerio em geral, e a cada um dos ministros
em particular, se convença a nação de que a
sua salvação está em nao haver governo algum.

Observa ao que dissera um illustre deputado

quo urna grande crise se approximava, que nao
sabe quem a pôde desejar ; o que sabe com

toda a convicção e consciência, é que o governo
nem deseja, nem chama esta crise, que certa-
mente nao pôde ser utii á liberdade e á ordem

publica.
Lamenta que pouco se tenha tratado do ar-

tigo que se discute ; que se tenha dito que a

medida é inefficaz, sem comtudo se dizer cm

que o é.

Responde ainda á pergunta (tantas vezes re-

petida) que se tem feito, se o governo julga se

esta medida por si só é capaz de salvar o Rio

Grande, que o governo entendeu que pela re-

partição da justiça offereceu as únicas medidas

que podia propôr, e que isto nao deve vedar

que por outras repartições se offereç&o outras

medidas, que devem coadjuvar a esta ; lembra

que o Sr. ministro da justiça já"dissera que o

que era preciso para salvar o Rio Grande, erão

forças e dinheiro ; expressões em que nada acha

de extraordinário como pareceu. Nota, no em-

tanto, que os mesmos illustres deputados que
considerão o governo escravo de todos os erros,

de todas as paixões humanas, lhe querem dar

o privilegio da divindade, querendo que, assim

como Deus fez a luz por effeito de sua divina

vontade, diga o governo, restabeleça-se a ordem

no Rio Grande e no Pará, e a ordem immedia-

tamente se restabeleça, sem intervenção de

outro algum elemento.

A respeito do engajamento de forças estran-

gciras para marchar ao Rio Grande, diz que o

não_ fez por nao julgal-o conveniente ; por-

quanto, se o mesmo presidente do Rio Grande,

quando lá chegou" disse que convinha que de

fóra da província não entrasse uma bayoneta,

por lhe parecer que ia isto produzir alguma

sensação desagradavel nos habitantes do Rio

Grande, nSo seria prudente que nesta proposta
se offerecesse um artigo para mandar para o

Rio Grande forças estrangeiras. Podião os re-

beldes aproveitar-se desta idéa para excitar um

clamor em toda a província, e assim prevale-
cerem-se de quaesquer preconceitos e prejuizos

que possão haver no Rio Grande.

Diz que se enganou o Sr. Souza e Oliveira,

quando attribuio algumas das medidas tomadas

pelo governo ás insinuações de alguns depu-

tados, por occasião das discussões de diversos

objectos.

Quanto ás conseqüências da demissão do Sr.

Araújo Ribeiro, o orador não acredita em tudo

quanto diz a imprensa livre ; e bem que lêsse

no Jornal do Commercio que tinha sido muito

mal recebida a noticia da demissão do Sr.

Araújo Ribeiro, não se segue que, porque isto

se escrevesse, aconteceu infallivelmente. Podia

a pessoa que escreveu essa carta, a que o

Jornal allude, estar descontente com essa de-

missão; mas no caso que se dê tanta impor-

tancia ao artigo do Jornal do Commercio, ha de

se convir que o estado em que está o Rio Grande

nao se deve de certo á noticia da demissão do

Sr. Araújo Ribeiro. Suppondo que ella pudesse
influir para o desalento entre os defensores da

legalidade, podia o governo suspeitar seme-

lhante causa, nomeando para substituir ao Sr.

Araújo Riheiro, um militar que não podia ser

suspeito nos princípios que tem pela conservação

da ordem, e do throno do Sr. D. Pedro II, e com

conhecimentos da arte da guerra*? Podia o go-
verno suspeitar que tal medida ia desalentar aos

rio-grandenses ? Preferem elles os homens aos

princípios, ás affeições, ás necessidades do paiz ?

Desgraçado do governo que se dirigir por affei-

ções, e pelos homens !

O Sr. ministro passa a mostrar a necessidade

que havia de se confiar a administração da pro-
vincia do Rio Grande a um cidadão que ícfese

igualmente capaz de dirigir por si.us operações rle

ura exercito que tinha de 
jptrar. 

era campanha ;
e repete, que apevfij.c do que lera ao Jornal do

Commereio, ¦ nao se jkMo persuadir que só;

porque o governo nomeou um noyô presidente.;
os defensores da legalidade no Hio Grandn -te-

poühao as armas e se entreguem aos anarchistas

e""rebeldes •; e ainda que.ido aquella cidade

venha a sucpümbir, nao se pôde dizer com ta-

manha affronía da província, que ella cedeu

porque o governo central mudou um presidente.!
O Sr ministro passa a responder ás mais ar-

gqições que setêm feito ao governo, e enumera as

medidas por elle tomadas na nomeação do com-

mandante militar e do comraandante superior

da guarda nacional da província do Rio Grande.

Persuade-se que, se as medidas tomadas pelo

governo não bastáião para restabelecer a ordem

alli, bastão ao menos para mostrar a boa fé que
tem tido o governo nesta parte, o desejo que tem

tido, por honra do si mesmo, de ver restabelecida

a ordem naquella província, assim como no

Pará ; e que, á vista de factos tão repetidos, tão

manifestos, devia fazer desapparecer as suspeitas

que possão existir na imaginação de qualquer ;
e demais, qual será o governo que nao desen-

volva suspeitas contra si ? Quaes serão os

homens immaeulados que temos de quem nao

se possa suspeitar alguma cousa ? Se no mi-

nisterio ha alguns membros em quem se possa
suspeitar princípios democráticos, assegurão os

illustres deputados que, tomando o timão dos

negocios do estado, haverá um ministério de

idéas oppostas, que não possa ser suspeito de

inimigo do principio democrático, e querer por
consequencia que o principio monarchico absorva

inteiramente o principio democrático ? Em sua

opinião, este estado de cousas ha de continuar

por algum tempo : mas deve cessar, e para o

que nao basta um ministério illustrado, é pre-
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ciso que este ministério seja coadjuvado pelo

corpo legislativo.

No emtanto querem alguns Srs. deputados

que o ministério faça tudo, tanto que já disséra

um illustre deputado, que nao offereceria

emendas quando mesmo a esta proposta alguma

emenda fosse precisa ; outro levou mais adiante

esle principio, pois' que julgou que, pelo facto de

uma comrpissao offereceremendas a uma pro-

posta 
do governo, indica incapacidade do go-

verno e a necessidade de retirar-se. Pergunta

porém o orador, se podem as luzes do minis-

terio, por mais illustrado que seja, serem su-

periores ás Iuze*s de ambas as camaras ?Se pode
a verdade apparecev ao ministério com tanta

evidencia como nos debates,. nas discussões

reflectidas das camaras ?

Quanto á falta que se notou do modo do

julgamento das pessoas comprehendidas nos

crimes de rebelliao e sedição, observa que nesta

lei não se podia tratar disto, senão da maneira

qi)e se acha estabelecida na legislação geral,

porque se outra cousa se fizesse, esta lei teria

effeito retro,ictivo. Entre as garantias que se não

podem suspender, ha a de ser julgado na fôrma,

e por leis anteriormente determinadas. Ninguém

r.pijle receber uma pena senão a que está deter-

mírraòa nVma lei anterior na fôrma por ella

prcscripfa ; mas tipr buscas de noite, tirar de um

lugar para o outro, ~ão formalidades que se

podem suspender. O governo ínz uma proposta
sobre a maneira de julgar os crimes de rebelliao

e sediçao, etc., e não precisava que o governo
fizesse outra proposía, quando o ministro da

justiça tem adoptado, como sua, essa proposta.

O Sr. ministro conclue dizendo, que pa-
rece-lhc ter respondido aos diversos argumentos

apresentados na camara ; e sobre a proposta em

particular, dirá ao Sr. deputado que avançou que
era uma desgraça, que, quando houvesse uma

rebelliao ou invasão de inimigos, não bastassem

as leis existentes, que manda suspender algumas

das garantias nestes dous casos.

0 Sr. forres responde ao Sr. ministro dos

estrangeiros. Parece-lhe que nem na lei que
limitou as attribuições da regência, nem no

acto addicional, se fora entendido corno elle,

orador, julga dever ser, pôde se enxergar esta

tendencia pouco sympathica com a fôrma do

governo estabelecida na constituição; a ten-

dencia do governo não vem destes dous actos,

mas sim dos actos do mesmo governo, nos

quaes ten! dado motivo a não acreditar-se in-

teiramenle nas suas boas intenções a respeito ;
se quizesse trazer factos que justificassem de

alguma sorte esta sua opinião, poderia apre-

sental-os em grande numero : por exemplo, as

instrucções dadas pelo governo aos presidentes
das províncias sobre a intelligencia de alguns

artigos do acto addicional ; por exemplo, a

opinião de alguns artigos publicados no Correio

Official; estes factos dariâo suffieiente motivo

para desculpar até certo ponto as desconfianças

dos que não acreditao muito nas boas intenções

de todos os membros do governo, pela actual

fôrma de governo que a nação tem defendido,

e tem jurado defender.

Lembra ainda que ha poucos dias no Correio

Offiaial sc pretendeu defender um principio, até

agora nào seguido,.sobre a entrega das cartas de

gabinete. Este jornal diz que a regencia passada,
ou o ministério transacto, tinhão entendido con-

veniente que o imperador se apresentasse o

maior numero de vezes ao publico ; no emtanto

o ministério actual tem entendido qne isto não

é necessário; e esta opinião do ministério,

enunciada no Jornal Official, concorre com

muitas outras a excitar em algumas pessoas
mais susceptíveis algumas suspeitas de que o

governo ou alguns membros do ministério julgão

que não convém mostrar muita sympathia pela
monarchia representativa.

Observa ao Sr. ministro, que nao fôra elle,

orador, que usára da palavra democrata, ; só

dissera que o ministério -tern 
propensões que

não erão sympathicas com a fôrma do governo
estabelecido ; e quando mesmo existão estas

tendencias, essas propensões, não sabe elle,

orador, para onde cilas se dirigem : mas qual-

quer que fôr a tendencia do governo a este

respeito, a consideraria contraria ãos interesses

do paiz, porque todas as vezes que se quizer sahir

da monarchia representativa, o resultado será

a anarchia, o depois delia a arbitrariedade e o

goVerno despotico.

Exigio saber, na* sessão antecedente, se o

governo com os meios que tem á sua disposição

podia salvar a província do Rio Grande, ou se,

entendendo que outros meios erão necessários,

estava disposto, se elles naçj estavão na sua

disposição, a vir pedil-os lealmente ao corpo

legislativo. Ouvira hoje ao Sr. ministro dos es-

trangeiros dizer que outra medida não era mais

néCessaria ; e que, se não pedira tropas estran-

gciras, foi por julgal-as prejudiciaes e mesmo

nocivas nas actuaes circumstancias do paíz.

O illustre orador declara que por isso sus-

peita que não ha muita fidelidade da parte do

governo ; porquanto sabe-se que se mandárão

engajar 600 marinheiros para servir no Pará,

para qualquer serviço em que fossem empre-

gados; sabe-se que no Rio de Janeiro a ura

francez se encarregou de engajar estrangeiros

que tenhão servido nos differentes corpos do

exercito, a titulo de servir a bordo dos navios

de guerra, mas corn a condição de serem em-

pregados no serviço para que fossem proprios

Estes actos do governo, pois, dão a entender

que elle está persuadido que é preciso lançar

m&o de forças estrangeiras para coadjuvar as

nossas forças no Pará ; sendo assim, como diz

o Sr. ministro dos estrangeiros que o governo
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se persuade que forças estrangeiras serião in-

convenientes e nocivas ao paiz ?

Depois de mais algumas reflexões, em res-

posta a outros topicos do discurso do Sr.

Limpo, o illustre deputado passa a entrar na

rnaleria.

Declara que nSo está convencido que as

medidas contidas na proposta, e as apresentadas

pelos differentes ministérios, sejão sufficientes

para acabar com arebelliao nas duà^ províncias

que se achao assoladas pela guerra civil. No

emtanto, se o governo julga que lhe bastão estes

meios, elle, orador, declara que lh'os concede_

Nem se pôde dizer que, porque elle, orador,

não julga esses meios sufíicientes, deva propôr
outros que julgar convenientes, porque meios

desta natureza exigem sacrifícios da parte da

nação e de seus representantes ; e se o governo

julga que, com um sacrifício como dous, pôde
salvar o paiz, que direito tem de receber um

sacrifício como quatro ? Se porém o governo
não obter o fim a que se propõe, nem por isso

está livre de responsabilidade alguma, por se

fundar na sua consciência, nas suas boas in-

tenções ; um tal principio deve ser funesto ao

paiz, ao systema representativo ; por elle nao

se poderia accusar qualquer ministro, porque

podia apoiar-se nas suas boas intenções, e cora

ellas desculpar-se de qualquer crime ou erro

que houvesse commettido; e qual seria o ci-

dadao, por mais incapaz e imbecil que fosse,

que hesitaria entrar no ministério, sabendo que

podia commetter qualquer erro, que lhe seria

desculpado pelas boas intenções ?

Gonclue declarando votar pelo artigo, ainda

por outra razão além da acima dita, e é porque
tudo o que se pede neste artigo já se está pra-
ticando no Rio Grande, como é força que se

pratica pelas circumstancias extraordiriarias, e

é melhor que taes aclos sejao autorisados pela
lei, do que praticados por mero arbítrio das au-

toridades, porque fôra isto acostumar os cidadãos

ao regimen arbitrario, e nada mais contrario

aos interesses do paiz.
Ainda mais outra razão porque vota pelo

artigo, e é, se se regeitar o artigo depois de

virem as desagradaveis noticias do Rio Grande,

podem mesmo os rebeldes suppôr que os mo-

tivos que nos levárâo a regeitar o artigo, são
differentes daquelles que sustentárao esta me-

dida.

.0 illustre deputado conclue fazendo algumas

observações ácerca da opposição da camara.

O Sr. Maitim Francisco julga a proposta
fóra de estação ; ella devia ser empregada antes
da rebelliao, quando o governo foi informado

da existencia de uma sociedade que tinha esse

fim.

Faz algumas observações sobre o que se

tem dito da impossibilidade de tropas precisas,
e ser necessário tropas estrangeiras para mandar

tomo i

ao Pará e Rio Grande. Lembra as expedições

que nos dias da independencia esta capital vio

sahir para a Bahia, etc.

Quanto ao dizer-se que o governo tomou me-

didas a tempo, pergunta se antes de se com-

metter a revolta, o governo não tinha recebido

participações dos seus delegados naquella pro-
vincia sobre os coriphêos da revolta que estava

a apparecer.

O nobre orador falia com voz tao baixa, no

fim de cada período, que nao nos é possível
ouvir as muitas reflexões por elle expendidas.

O Sr, Maciel Monteiro principia o seu longo

discurso, por declarar que dará o seu voto de

regeiçãoá proposta, e por notar áquelles que a

têm defendido, e o mesmo Exm. ministro da

justiça, de não terem exposto á camara, á

assembléa geral, e ao Brazil inteiro o estado

em que se acha o Rio Grande do Sul.

Declara que o Exm. ministro não tem desen-

volvido a matéria era questão, não tem feito

ver o beneficio que se espera da proposta : o

que só fez, foi responder ás arguições que va-

gamente se tem feito ao governo. Nota que o

governo actual não pôde satisfazer as necessi-

dades publicas, nao pôde estabelecer a ordem,

nem comprimir os perturbadores ; e apezar

mesmo da confissão que fez o Sr. ministro, de

que com os meios que se propõe se poderá
conseguir o restabelecimento da ordem publica,
elle, deputado, nao se pôde convencer disso.

Nao se pense que isto é uma arguição vaga

que se faz ao governo.
O illustre orador, depois de outras observa-

ções, continua dizendo, que, ainda que o go-
verno tenha á sua disposição todos os meios,

elle não quer conseguir os fins, não quer o

restabelecimento da ordem.

Logo que houve a noticia da sediçao do Rio

Grande do Sul, qual é a razão porque o governo
não se dirigio á camara ?... Quando se sabia

que nessa rebelliao figurava uma alta perso-
nagem ? O que fez então o governo ? Entendeu

que deveria descansar na confiança da nação,

e se contentou em mandar um presidente para
substituir o que se achava naquella província.
Observa que todos os deputados hão de estar

bem certos do que se disse na camara em

outros, tempos, quando se tratou dos riegocios

do Rio Grande, do que se fallou ácerca de
Bento Gonçalves ; mas que, apezar de tudo isso,

o governo entendeu que não devia empregar
medidas de força, quando tinha então á sua

disposição todos os meios necessários' para
aterrar os facciosos. Julgou que devia mostrar

alguma especie de sympathia pelos movimentos

alli occorridos ; emfim, esta increpação contra

o governo existe em pé.
Nota que é hoje que se propõe uma suspensão

de garantias para o Rio Grande, a qual me-

dida nada fará em vista das circumstancias

5
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melindrosas daquella província ; e que o

mesmo Exm. ministro dissera que esta me-

dida deverá ser acompanhada de outras;

mas lembra á camara que, quando se discutio

a fixação das forças de mar e terra, disse-se

que as forças alli mareadas serião bastantes

para restabelecer a ordem. Se o Sr. ministro

entende pois que esta medida não é efficaz,

perguntará ao governo porque nao apresenta

elle outra? Porque não apresenta aquella me-

dida, que julga mais efficaz ? Ainda quando
desta medida se pudesse tirar alguma utilidade,

entende elle, deputado, que nao passa de uma

medida secundaria, e portanto entende que
deve dar o seu voto contra ella.

O illustre orador continua a fazer outras ar-

guições ao governo, responde ás observações

que hontem e hoje fizera o Sr. ministro dos

negocios estrangeiros, e conclue votando contra

o primeiro artigo da proposta.

0 Sr, Oornelio França, entre outras reflexões',

diz que o governo nao tende para a demo-

cracia, nem também para a monarchia, mas

sim para o despotismo ; e que o que o governo

quer, é a dissolução do império.

Sustenta a opinião que emiltio na sessão an-

terior, e vota contra a proposta.

A discussão fica adiada por se pedir a palavra.

O Se. Presidente dá para ordem do dia a

mesma matéria, e levanta a sessão pelas duas

lioras da tarde.

Sjesèíio em «» d© Julho

PRESIDENCIA DO SR. ARAÜJO LIMA

Sümmario. — Expediente.— Ordem do dia.—

Discussão das emendas ao orçamento do mi-

nisterio do império.—Suspensão de garantias

para o Rio Grande do Sul.

Feita a chamada ás dez horas, e aberta a

sessão, é lida e approvada a acta da antece-

dente.

Comparecem 91 Srs. deputados, faltando
¦ 

com causa communicada os Srs. Vital, Lima,

Mello, Rezende, Ferreira França, Lessa, Tobias,

Pontes e Barbosa Cordeiro ; e sem participar o.

Sr. Fontes.

EXPEDIENTE

O Sr. Secretario Odorico dá conta do se-

guinte :

Offieio do secretario do senado, acampa-

nhando a proposição declarando que nos cursos

jurídicos de S. Paulo e Olinda não se exija o

exame de inglez, nem de historia e geographia.
—A imprimir.

Outro do ministro da,guerra, dando os escla-

recitnentos pedidos áeerca de Henrique João

Ewbank, que pede ser reintegrado no posto que
tivera no exercito.—A' commissâo de marinha

e guerra.
Requerimento de João Henriques Freese,

pedindo certos privilégios a favor da companhia

estabelecida em virtude de lei da assembléa

legislativa da província do Rio de Janeiro, para
a construcção de certas obras publicas.—A'
com missão, dp cominercio.

Duas tabellas, demonstrando as operações das

direcionas da numeração, e assignatura das

notas do novo padrão.—A' commissâo de orça-

mento.

O Sr. Secretario Belisario lê um offieio do

Sr. Raphael Tobias de Aguiar, participando

que, por continuar o seu incornmodo de saúde

se retirára para a sua província.—A' com-

missão de poderes.

0 Sr. Alvares Machado obtém a palavra

pela ordem, e diz que a camara toda deve estar

convencida da necessidade que ha de se reformar
o codigo do processo este anno. (Apoiados.)
Entende portanto, elle deputado, ser de abso-

luta necessidade'que se prorogue a sessão por
mais uma hora, emquanto se discutir a lei de

suspensão de garantias para a província de

S. Pedro do .Rio Grande do Sul, a reforma do

codigo, e a lei tio orçamento ; porque crê que
a discussão sobre a suspensão de garantias

para o Rio Grande nos gastará tarito tempo,

quanto o anno passado levou a discussão de

uma medida idêntica para a província do Pará ;
e se acaso se entende que a medida proposta

pelo governo para o Rio Grande é útil, deve ser
dada quanto antes.

O illustre Orador manda emenda á mesa
neste sentido, que é apoiada e entra em dis-
cussao :

«Requeira uma hora de prorogaçâo das

sessões diarias, emquanto se não concluir as

discussões das medidas extraordinarias pe-
didas pelo governo para a província do Rio

Grande de S. Pedro do Sul, e a reforma do
codigo do processo e lei do orçamento.

« Paço da camara dos deputados, 6 de Julho

de 1836.—Alvares Machado. »

0 Sr. Vasoonoellos observa que este reque-

rimento envolve alteração do regimento da

casa, e entende, que se acaso é conveniente

que as sessões tenhão mais uma hora, seja

isso embora estabelecido para todas as sessões,

e não só para aquellas em que se trate de certas

questões; mas que- não julga que isso seja

conveniente, porque ainda o governo nos não

veio demonstrar essa necessidade de que as

nossas sessões durem cinco horas; e se por
ventura se quer que isto se declare, então o

requerimento deve ir á mesa, para ella interpôr

o seu parecer. (Apoiados.)
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Consulta-se a catnara, se acaso o requeri-

mento deve ser remettido á mesa, e decide pela
negativa.

_ 
Continua portanto a discussão sobre o reque-

rimento.

_ 0 Sr, Cornelio França declara que o reque-

rimento de que se trata é uma indicação, e

como tal.deve ser remettido a uma commissão;

e se a camara quer prorogar por mais uma

liora as suas sessões, então elíe, deputado, pede
licença para offerecer, como emenda, uma

indicação sua, que apresentou o anno passado

para que as sessões se fizessem de noite, em

lugar de serem de dia. Observa que ainda agora

estamos no meio da sessão, e já se quer a pro-
rogaçâo de uma hora.

Emfim, se S. Ex. o"' Sr. presidente insistir

em discutir esta matéria, quer-lhe offerecer a

emenda que manda á mesa, e é a seguinte:

« Que as sessões sejão de noite, no caso de

passar a prorogaçâo requerida.»

E' apoiada.

Dá-se por discutida a matéria, e posto o re-

querimento do Sr. Alvares Machado a votos, é

regeitado por 45 votos contra 35 ; e a emenda

do Sr. Cornelio França 
"fica 

prejudicada.

ORDEM DO DIA

Continua a discussão adiada sobre as emendas

ao orçamento do império, e ainda fica adiada

para se passar á outra parte da ordem do dia.

E' introduzido o Sr. ministro dos negocios

da justiça, e em sua presença èontinua a dis-

cussão sobre o 1° artigo da proposta do governo,
ácerca da suspensão de garantias para a pro-
vineia do Rio Grande do Sul.

0 Sr. Calmou convém até certo ponto, que a

tendencia para a democracia, de que fôra ar-

guido o governo, procede antes da lei da re-

gencia e do acto addicional, do que do mesmo

governo, porque em verdade aquella lei privou

a regencia de dar honras e condecorações ; e

aquelle acto, pelo modo obscuro com que foi

redigido, vai dando lggar a que o principio
federativo seja nocivo ao principio monarchico.

Mas, se o governo reconhecia que essa len-

dencia era nociva ao paiz, porque razão nâo

tem o governo procurado neutralisal-a ? Porque

motivo, já que não pôde dar condecorações,

consente o governo que alguns indivíduos, e

até ministros da corôa, que d'antes se honravâo

de trazer as ordens militares que havião soli-

citado, se apresentem hoje sem ellas nos dias

de testa nacional, no cortejo do paço, na pre-
sença do imperador, vestido de gala ? Porque

motivo, já que receia a obscuridade do acto

addicional, não resolve o governo algumas

duvidas sobre as attribuições do poder execu-

fivo, antes a favor do governo geral, do que,
como tem pretendido, a favor dos governos

provinciaes ?

O Sr. ministro da justiça declara que o go-
verno, para tranquillisar as províncias, só

carecia de força e dinheiro. Adrnittiria a propo-
sição, se o nobre ministro annuisse a um addi-

tamentg, se consentisse que á força e dinheiro,

elle deputado, ajuntasse prudência ejuizo. O

governo, durante o anno que acabou, foi habi-

litado pelo poder legislativo para ter um exercito

de 8,978 praças, e para applicar ás despezas da

guerra perto de seis milhões ; entretanto o Pará

e Rio Grande achão-se devastados. Porque não

completou os corpos do exercito, e não os

expedio para aquellas províncias ? Faltava-lhe'

autorisação legal? Não. Faltava-lhe dinheiro ?

Também não. Que lhe faltava pois ? Senhores,

a força é nulla em mãos pouco adextradas, e

o dinheiro é inútil para a causa publica, quando
não ha discrição.

O orador passa a tratar da questão, que re-

puta mui grave. Em sua opinião não se trata

de salvar o Piio Grande, cuida-se de prevenir a

ruina do império; Amigo da monarchia consti-

tucional representativa, deseja empregar todos

os meios para sustental-a. Mais que myope

seria aquelle que não visse na espada fratricida

desembainhada em Porto Alegre a arma com

que se pretende aniquillar o governo imperial.

E resolvido a fazer opposição aos actos do go-
verno, que lhe pareção contrários ao bem do

paiz, deve nesta occasiao motivar o seu voto

sobreoart. Io da proposta. Para nos resol-

vermos a decretar a suspensão de garantias

pelo mocto que se propõe, cumpre examinar—

1", o estado da provincia onde essa medida

tenha de ser executada—2°, ográo de confiança

que nos merece o governo executor—e 3°, a op-

portunidade da medida.

Quanto ao Io, o orador vê que ha quasi 9

mezes começou a rebelliao do Rio Grande; não

tratará aqui de examinar até que ponto o go-
verno, pela sua indifferença, tibieza, e talvez

mais alguma cousa, concorreu para a rebelliao.

Basta-lhe para o seu intento averiguar ofacto.

Existe ou não a rebelliao ?... Existe. Eis o

estado da provincia.

Quanto ao 2°, o governo, tal qual se acha

organisado, não pôde inspirar confiança a

nenhum dos partidos políticos. Não ao monar-

chico, porque se as opiniões acompanhão os

homens quando passão da vida privada á pu-
blica, motivo ha para suspeitar da affeição á

monarchia de mais de um indivíduo da actual

• administração. Ji poderá o democrático ter

confiança no governo ? Se a tem, declara o

orador, que nada receia de democratas tão

pueris !... Nao é a democracia quem reina

agora em Buenos-Ayres: não certamente...

Mas, dado que nenhum partido confiasse, acaso

poderiao confiar no governo aquelles que de-

sejão a pacificação das províncias ? Pela sua

parte, o orador nao duvida declarar que, se a

execução de algumas medidas para comprimir
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a rebelliíio do Rio Grande tivessem de depender

do. actual ministério da guerra, recusaria

adoptal-as, porque temeria que fosse contrario

o effeito dellas. Nao conhece o ministro a quem

se refere, e nada tem contra elle em particular :

mas confessa ingenuamente, que elle, • depu-

tado, comparle a opinião geral (bem ou mal

fundada) de que tal ministro, se nao é conni-

vente, é indifferente á rebelliao. O pouco caso

que se fêz da mesma rebelliao, a conservação

por muito tempo dos corpos militares que ae

rebellárão, a impunidade dos chefes desses

corpos, a linguagem de que se servia um dos

caudilhos da rebelliao, tao ligado pelo sangue

ao dito ministro, tudo isso dá a entender, que
alguma intelligencia lia entre o actual ministro

da guerra e aquelle caudilho. E será arguido de

injusto o deputado que suspeitar desse membro

do governo? O orador declara que diverso con-

ceito lhe merecem os ministros dos estrangeiros,

justiça e marinha, e tendo alguma esperança de

que elles se esmerem na pacificação do Rio

Grande, nao se vê na triste necessidade de

deixar de concorrer para alguma medida que
lhe pareça conveniente para repellir os revol-

tosos daquella província.

Quanto ao 3o, entende o nobre orador, que
em um estado de rebelliao declarada, nao é

possível que por meio das leis ordinarias se

possa reprimir a facciosos armados. Em tal es-

tado as garantias serviriao para escudar os per-
versos, e animal-os ainda mais á perseguição e

assassinio dos cidadãos pacíficos. E como a

constituição permitte a adopçao da medida pro-

posta, n'o caso que infelizmente se tem verifi-

cado no Rio Grande, e seja usada em paizes
livres, como o nosso, em casos idênticos ; não

pôde deixar.de consideral-a opportuna. Nao

que ella de per si baste para o fim que dese-

jamos; mas porque pôde ser mui proveitosa,
sendo acompanhada de alguma força que apa-

drinhe a justiça. Assim os ministros a executem

com lealdade e franqueza ! O orador lhes roga,

em nome do Brazil, que pensem na responsa-

bilidade que vai pesar sobre elles ; que nao

esperem achar desculpa na allegaçâo da sua boa

fé, e da pureza das suas intenções, em caso

adverso ; que se lembrem de que nenhum povo
deixou ainda de lastimar a perda de qualquer

parte do seu territorio.

Depois de mais algumas observações, conclue

dizendo que nao se assentará sem exigir do Sr.

ministro dos estrangeiros uma resposta que elle

havia deixado de dar a um nobre deputado (o
Sr. Carneiro Leão).

Sendo arguido o governo de pouca tendencia

para a conservação da monarchia, perguntou
aquelle illustre deputado ao Sr. ministro, por

que motivo o governo nao pensava em dar es-

tado a uma princeza nossa, que tem chegado á

idade nubil ? Esta pergunta é de grande impor-

tancia, e o orador espera que o Sr. ministro a

satisfaça.

0 Sr. Limpo ds Abreu ( ministro dos estran-

geiros) responde aos diversos argumentos pro-
duzidos hontem na camara por alguns Srs. depu-

tados. Insiste na sua opinião ácerca de algum

pendor que possa existir para a democracia.

E, quanto ao que dissera hontem o Sr. Torres

sobre a interpretação dada ao acto addicional,

nas instrucções dadas aos presidentes de pro-
vincias, diz que o governo apenas cingio-se a

uma intelligencia litteral e tão restricta, que
força é confessar que essa intelligencia tem sido

contestada por algumas autoridades, que en-

tendem que o acto addicional tem dado mais

attribuições ás assembléas provinciaes e presi-
dentes do que as que o governo julga competir-

lhes.

Também nada prova o outro facto apontado

pelo mesmo senhor ácerca do que diz o Correio

Oficial, na parte que não é official. E mesmo

quando o governo mostrasse dar algum assenso

a essa proposição emittida no Correio Official,

o facto de entender nao ser necessário que o

imperador menor houvesse de assistir á entrega

de todas as cartas de gabinete, nao era isto

uma,prova da sua pouca sympathia ao principio
monarchico ; antes seria uma. prova de que
elle deseja que o imperador não' seja todos os

dias desviado de seus estudos, e nerá mais

interessante á nação brazileira, que .em um dia

de ser governada pelo imperador, em quua
deposita todas as suas esperanças, que elle con-

suma seu tempo e mesmo comprometia sua

preciosa sautde para vir receber cartas de gabi-
nete, do que se torne monarclia digno de go-
vernar uma grande nação, também digna de

ter um grande monarclia? Ninguém o dirá.

E demais, que direito têm as nações estran-

geiras, que o imperador menor assista a esses

actos, quando sem sua assistência os que têm

governado em seu augusto nome reeebem as

deputações das camaras legislativas ? O governo,

que tem de zelar a honra da nação, nao deve

dar mais importancia aos estrangeiros, do que
aos representantes da nação.

O orador passa a responder ao Sr. deputado,

que exprobrára ao governo porque, existindo

apenas tres meninos para garantir a conser-

vação do throno, não cura de dar duração a

esses penhores da ordem publica e prosperidade

da nação. Pergunta se se pôde asseverar com

certeza, que o governo não se occupa deste ob-
*jecto 

; e se se occupa de um objecto tao impor-

tante, tão grave, tao serio para o paiz, convém-

lhe que diga, revele, assoalhe, ou se não é

mais conveniente, que se escolha uma occasiao

mais opportuna para fazer ao corpo legislativo

todas essas revelações ; como ministro da

corôa em menoridadè, o orador julga que
não pôde de outra maneira responder a esse

argumento.
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Quanto ao artigo em discussão, o orador ob-

serva áquelles senhores que negao o seu voto a

esta medida, sob pretexto de que a camara não

está informada do estado do Rio Grande, que

quando mesmo nao existisse no relatorio que
apresentou uma exposição desse estado, não

consta que a maioria da camara duvide que o

Rio Grande esteja ein rebellião manifesta;

mesmo em um acto da camara, ella reconheceu

este estado, quando approvou a parecer da com-

missão, remettendo ao governo a representação

da assembléa provincial contra o Sr. Araújo

Ribeiro ; e se alguma cousa houvesse a alterar

nesta proposta, como pareceu a um illustre

deputado, por causa das ultimas noticias do Rio

Grande, seria alterar o artigo em que o go-
verno pede força e dinheiro. Quanto a dizer-se

que a proposta é desnecessária, e se deveria

propôr para prevenir a rebellião, dirá que a

constituição não permitte suspensão de ga-
rantias por prevenção, mas só nos dous casos

de rebellião e invasão de inimigos externos.

O orador passa a expôr a necessidade e uti-
lidade da medida que se discute.

0 Sr. Paranhos vota pela proposta, ainda

que não julga que ella seja sufficiente, sendo

necessário que vá acompanhada de outros

meios, principalmente de forças.

O illustre deputado admira-se que se diga

que as nossas leis ordinarias são sufficientes

para os casos extraordinários, também entende,

como urn illustre deputado, que juizo particular
se pôde estabelecer; porque a constituição falia

em geral, e diz que em casos de rebellião ou

invasão se podem suspender algumas das for-

malidades, mas não diz quaes. Esse artigo que
trata da fôrma do processo, considerado como

uma garantia, dando-se neste caso um novo

juizo, vai dar uma maior garantia, porque
estando a província do Rio Grande em estado

de completa rebellião, e grande parte da po-

pulação envolvida nella, não se pôde esperar

que o juizo pór jurados seja imparcial.

A constituição reconhece que, á excepção da-

quelles casos que por sua natureza exigem um

juizo especial, não haverão commissões espe-

ciaes, mas reconhece que ha casos que por sua

natureza exigem juizos especiaes, e esta circum-

stancia verifica-se no caso de rebellião ; que
é revestido este crime de taes eircumstancias,

que pelo fôro commum não pôde ser julgado
com justiça.

Fallando das medidas tomadas para o Rio

Grande, o orador acha que os soccorros en-
viados pela repartição da guerra forão escassos,

forão morosos ; que o Sr. Araújo Ribeiro pe-
dindo forças em Dezembro, as que forão do Rio
de Janeiro chegárão a tantos de Março ; de

Santa Gatharina chegárão 16 soldados a tantos
de Abril ; e de S. Paulo, o resto do corpo que
estava em Santa Gatharina, chegou em Maio,

Não se pôde pois dizer que os socorros voârâo ;
e quanto á quantidadq, foi pequena, embora se
diga que se mandou o que havia na occasião.

Nao se tomárão medidas para que as forças

fossem levadas a effeito; porquanto, observa

que logo que rebentou a rebellião, era conve-

niente que se tratasse logo de recrutar e com-

pletar os corpos, o que podia não ser preciso,
mas se o fosse, podia o governo contar com este

recurso para mandar para o Rio Grande.

O illustre deputado observa mais quanto á dis-

solução dos corpos que elles se conservarão fieis,

e depois de abandonados é que se entregarão

aos rebeldes. O orador pedio informações ao

governo a 3 de Junho, para que enviasse uma

relação nominal dos officiaes dos corpos que
estavão no partido rebelde, dos que defendião a

causa da legalidade, ainda o Sr. ministro não

respondeu ; e, á vista desta demora, parece-lhe

que o Sr. minist/o foi leviano, e que não devia

lançar mão de uma medida, sem que estivesse

bem certo que esses corpos se tinhão rebellado,

e seguido a causa dos rebeldes. Lembra, emfim,

que existem, segundo lhe consta, 300 soldados

de artilharia, que, se não são veteranos, são

disciplinados, e alguns soldados de caçadores, o

que combina com o que dissera o Sr. ministro

da guerra na camara, que existiâo 300 ou 400

praças, que erâo necessarias para guarnecer as

fortalezas ; mas elle, deputado, tem de observar

que o Rio Grande exige soccorros; que a

guarda nacional faria com gosto o serviço das

fortalezas, e, sendo assim, porque se não lança

mao dessas praças, e se não mandão para o Rio

Grande ?

O illustre deputado conclue, fazendo uma

supplica aos Srs. ministros presentes na ca-

mara, e áquelles senhores que têm amizade ao

ministro da guerra, e é que, apesar de tudo

quanto se tem dito contra a conservação deste

senhor no ministério, já que elle nao quer
deixar a pasta, façao com que elle desminta

essas suspeitas, bem ou mal fundadas, que
existem contra elle ; lance mão de todos os

meios para salvar aquella provincia, e as que
infelizmente forem perturbadas ; e se os meios

que tem nao forem necessários, venha franca-

mente expôr os que julgar convenientes para a

salvação publica.

0 Sr, Aguilar Pantqja (ministro da justiça)
defende a proposta, mostrando a sua necessi-

dade no estado de rebellião em que se acha o
Rio Grande do Sul. Responde aos senhores que
combatem esta medida. Não julga, com o

illustre deputado, que, porque as garantias es-

tejão de faclo suspensas no Rio Grande, a pro-

posta seja desnecessária, 
porque por lei impe-

riosa da necessidade é que algumas autoridades

do Rio Grande saltárao as formulas constitu-

cionaes, attendendo que a causa da patria peri-

gava, e por isso suscitavâo-se de bom grado antes
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a soffrer alguma responsabilidade, do que deixar

de lançar mão destas medrdas, á vista do estado

da província. •
Contesta a opinião do Sr. Torres, que accusa

o governo de tendencias democráticas, quando
o governo apenas quer manter o systema mo-

narehico constitucional, representativo e here-

ditario.

Defende a medida contida no projecto con-

cemente aos militares que nSo obedecerem a

partir para o 
'Rio 

Grande, quando fossem cha-

mados ; e a relativa á guarda nacional, etc.

Em resposta aos outros argumentos produ-
zidos na caraara, observa que não se tem apre-

sentado um só facto, em que o governo tenha

dado maior latitude ao systema federal ; nesta

parte não julga poder criminar-se o governo,
nem na accusação que se lhe ha feito quanto
aos engajamentos de estrangeiros para a maruja,

permittidos pela lei de fixação d<?forças de mar ;
nem sabe como se quer que o governo pedisse

para marchar ao Rio Grande tropas estrari-

geiras, o que traria o inconveniente da grande
demora, quando é preciso acudir ao mal do Rio

Grande.

Quanto ao que dissera o Sr. Martim Fran-

cisco, observa que os tempos nâo são os mesmos

que os dos dias da independencia, o que muito

deve influir, e por consequencia não é de ad-

mirar que hoje não se possa dispôr de tropas

que então se poderião fazer marchar, etc.

O Sr. ministro concluo fazendo algumas

observações sobre o ultimo lopico do discurso do

Sr. Vasconcellos, e diz que quando ao tribunal

competente fôrem chamados a responder todos

aquelles que têm empecido a marcha dos ne-

gocios, o ministério de 1836 não será o respon-

savel.

0 Sr. Hollanda Cavalcanti julga ver em o

Rio Grande as mesmas cousas que em Peruam-

buco, em 1824 : parece-lhe que a medida pro-

posta não só é inútil, como prejtidicialissima.

Pergunta o que vaj fazer a suspensão de ga-
rantias ? Quem sao os puniveis? Se os leaes, a

estes se deve toda a protecção, e se aos rebeldes,

pergunta se o territorio dos rebeldes está de-

baixo da lei civil do Rrazil ; não sabe qual a

marcha do ministério ; vê confundir-se a auto-

ridade civil com a militar, e nisto não vê senão

confusão e desordem, não vê senão uma falta

de garantia aos cidadãos brazileiros ; é no ar-

bitrio, é na ausência de toda a ordem qu-e se

determinão taes actos; considerando o presi-
dente da província como o protector das ga-
rantias do cidadão brazileiro, como o executor

da lei civil, e o commandante militar em tempo

de guerra, obrando contra os inimigos, porque
rebeldes inimigos são, não com a lei civil, mas

puramente com a lei militar. Observa que

quando o governo deve encarar a questão pelo
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lado verdadeiro porque a deve encarar, vem

propôr. a suspensão de garantias. O que se fez

no Rio Grande não é novo ; a mesma mudança

de presidente também houve em Pernambuco;

demais as garantias esfSo suspensas de facto.

Depois demais algumas reflexões para mostrar

que a medida proposta séria prejudicial aos ha-

bitantes leaes do Rio Grande, e que os rebeldes

não têm a protecção da lei civil, que é n.eces-

sario obrar contra elles militarmente, etc.,

conclue votando contra a proposta.

0 Sr. Ferreira da Veiga, se entendesse,

como o illustre deputado, que o governo está in-

vestido da lei marcial, que tem direito de tratar

militarmente o paiz rebelde, julgaria, como o

illustre deputado, que a lei que se discute é

desnecessária, e mesmo prejudicial; mas, con-

vencido de que as nossas instituições não estão

de accordo com a doutrina que o Sr. .deputado

.enunciára, julga que a camara deve lançar mão

dos meios que a constituição nos offerece para
supplantar a rc-bellião no Rio Grande.

Declara que os mesmos princípios que o le-

várão a vota pela proposta da suspensão de ga-
rantias para o Pará, são os mesmos porque vota

hoje pela que se discute, considerando iguaes as

circumstancias das duas províncias , e são as

que a constituição designa para suspender as

garantias.

Posto que, inimigo de l|is excepcionaes, julga

que, em circumstancias extraordinarias, nada

mais excepcional que a lei commutn ; é pois

por ser inimigo de leis excepcionaes que vota

por esta lei.

O illustre deputado depois de algumas obser-

vações sobre a inefficacia das leis ordinárias em

circumstancias extraordinarias, e observar que
em paizes aliás livres e gozando de instituições

liberaes, ha muito tempo existem leis apro-

priadas para os casos extraordinários, passa a

mostrar a utilidade da lei contestada por alguns

Srs, deputados, e conclue dando o seu voto pelo
artigo que se discute.

Dada a hora, o S,r. presidente declara a dis-

cussão adiada, e dá para ordem do dia a mesma

de hoje, e levanta a sessão ás duas horas da

tarde.
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Grande do Sul.

A's dez horas feita a chamada, depois de es-

tarem em numero legal os Srs. deputados, de-

clara-se aberta a sessão ; e lida a acta da ante-

cedente, é approvada.

Faltão com causa participada os Srs. Vital,

Lima e Silva, Mello, Barbosa Cordeiro, Pontes,

Ferreira França, Lessa e Tobias ; e sem ella os

Srs. Luiz Cavalcanti e Fontes.

EXPEDIENTE

O Sr. Io Secretario dando conta do expe-

diente, lê um ofíicic do secretario do senado,

com a resolução ácerca da tença do coronel

Joaquim Alberto de Souza da Silveira, e do-

cumentos respectivos.—Vai a imprimir.

Approva-se o seguinte parecer da 8a com-

missão de fazenda :

« Frederico Saverbronn, pastor dos protestantes

em Nova Friburgo, dirigio a esta augusta ca-

mara uma representação, solicitando que o

seu ordenado seja elevado á quantia de 400&000,

e que nesta proporção se lhe pague desde que

deixou de receber a mencionada quantia, e se

.reduzio a 20Ü$000, igualando-o á congrua,

que percebem os parochos eatholicos.

« O supplicante fundamenta a sua pretençao

com as promessas que diz terem-lhe sido feitas

na Allemanha, com a pobreza da colonia, de

que é pastor, e com a comparação de que os

parochos catholicos, além da congrua percebem

emolumentos, que nao tem o supplicante.,

« A 3a commissao de fazenda examinando

com attençâo este negocio, notou que tendo fi-

cado á cargo das províncias o pagamento dos

pastores das igrejas, sem excepçao alguma, o

supplicante deve perceber o seu ordenado,

como pastor de uma igreja protestante a cargo

do estado pelo cofre da província do Rio de

Janeiro, sobre o qual deve recahir este ônus,

com tanto mais justiça, quando é certo que ella

se aproveita das vantagens da colonia, e pela
divisão das rendas forão mui bem consultados

os seus interesses. Partindo deste principio a

commissao nada pôde propôr ácerca do or-

denado do supplicante, porque á assembléa le-

gislativa da província compete regular, como

entender conveniente.

« Pelo que toca ao passado, a commissao nao

achando contracto estipulado com o supplicante,

pelo qual se lhe assegurasse este ou aquelle

vencimento, e reconhecendo que subsistem al-

gumas das razões que motivárao a reducçao, isto
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é, a igualdade no pagamento dos pastores ca-

tholicos ou protestantes, e o estado de defi-

ciência do tliesouro, nao pôde ser favoravel á

pretençao de se lhe pagar o ordenado na pro-

porção de 400S000 desde que deixou de re-

cebei-o.

« Paço da camara, em 17 de Junho del836. *

—J. P. de Carvalho.— J. J. Fernandes Torres.

Duarte Silva. »

Julgada objecto de deliberação, vai a im-

primir a resolução respectiva com o seguinte

parecer :

« A com missão das assembléa? provinciaes, .

. tendo visto a proposta á esta augusta camara

pela assembléa legislativa da. província de S.

Paulo, tendente a contractar com uma com-

panhia a construcçao de estradas de ferro na

mesma província,- mediínte a concessão de

privilégios que dependem da approvação da

assembléa geral, observa que a referida pro-

posta concede grandes isenções aos emprezarios,

porém que as vantagens provenientes de taes

estradas sao superiores ás sobreditas isenções ;

e por isso é de parecer que se imprima para
entrar na ordem dos trabalhos o seguinte pro-

jecto :

«A assembléa geral legislativa, sobre resolução

da assembléa da província de S. Paulo, re-

solve:

« Art. 1.° Fica autorisado o presidente da

província a conceder carta de privilegio ex-

clusiva á companhia de Aguiar, Viuva e filhos,

Platt, e Reid, e em falta delles a outrem, para

a factura de uma estrada de ferro debaixo das

seguintes condições :

« A companhia fará estradas de ferro, ou

outras de mais moderna, e perfeita invenção,

ou canaes, ou uma e outra couia apropriadas ao

transito de- carros de vapor, e barcos de vapor,

ou outras machinas igualmente de mais mo-

derna e perfeita invenção para o transporte dos

generos, desde a villa de Santos até a villa da

Constituição, Iíú, ou Porto Feliz, promptificando
em primeiro lugar a communieação pela so-

bredita maneira, entre a cidade de S. Paulo, e

a villa de Santos, começando as precisas obras

dentro no 
prazo de dous annos, e nesse mesmo

declarando ao governo qual a direcçao total da

obra": os dous annos se contaráõ da data da lei

da assembléa geral, que sancciotiar as estipu-

lações que dependem da approvação da mesma

assembléa, e a companhia continuará no anda-

mento das obras sem suspensão até se con-

cluirem; de sorte que no prazo de seis annos,

da data da mencionada lei, estará o transito

prompto e verificado, de Santos até S. Paulo,

sem comtudo ficar privada a companhia de ir

fazendo ao mesmo tempo as outras estradas

para a villa da Conceição, Itú, ou Porto Feliz,

a ficarem porém todas promptas dentro do prazo
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de dez annos, contados da data da lei acima

mencionada. Poderá com tudo a companhia

abreviar este prazo, mas nunca espaçul-o.. Não

estando começada a obra dentro dos dous annos,

ou nao estando concluída até a cidade de

S. Paulo, dentro dos seis, ou até o ultimo ponto
* designado dentro dos dez annos, ficaráCí sem

effeito as concessões autorisadas pela presente
lei ; e não poderá nesse caso exigir a com-

panhia indemnisação alguma pelas despezas que
tiver feito.

« Art. 2.° A companhia franqueará o conheci-

mento de todas e quaesquer machinas de que
• se servir, processo de quaesquer trabalhos que

verificar, e modelos de seus utensilios e ferra-

mentas ás pessoas que o governo da pro-
vincia ordenar, as quaes poderáO assistir a todos

os trabalhos para a .factura da estrada pelo
tempo que o mesmo governo 

'determinar.

<í Art. 3.° A companhia se obriga a conduzir

á sua custa para esta província nos primeiros
tres annos depois da concessão do privilegio ao

menos tres mil colonos trabalhadores rnori-

gerados ; os quaes serão considerados natura-

lisados cidadãos brazileiros um armo depois de

sua chegada a esta província, se elles assim

quizerem.
« Art. 4.° A companhia terá o privilegio ex-

clusivo da empreza pelo espaço de quarenta
annos,contados do dia em que ella der começo ao

transporte dos generos desde a cidade de

S. Paulo para o interior. Durante os quarenta
annos do privilegio, nüo terá o governo inge-

rencia alguma em matérias da companhia ;

findo porém aquelle prazo pertencerão ao mesmo

governo todas as obras, e melhoramentos das

vias de transporte, carros de vapor, e seus

pertences, os edifícios indispensáveis para o

deposito dos generos, e administração dos

transportes, devendo nessa época achar-se tudo

em estado de continuar o mesmo transporte

como d'antes; pena de responder a com-

panhia por seus bens.

« Art. 5.° Findo o sobredito prazo de quarenta
annos, terá o governo a faculdade de comprar

os barcos de vapor, fabricas e mais pertences,

que a companhia tiver, não incluidos no artigo

antecedente, e que o governo julgar con-

venientes, pagando o importe á vista, ou em

letras sobre o thesouro provincial a 12, 24, 36,

e 48 mezes, com o juro de 6 por cento ao

anno. A avaliação será neste caso feita sern re-

curso por árbitros, nomeados a aprazimento do

governo e da companhia.

« Art. 6.° Se a assembléa legislativa dn pro-
vincia vir, que nao convém á província a acqui-

siçâo da empreza naquella época, declarará isso á

companhia dous annos antes da expiração do

seu privilegio, e em tal caso se prolongará o

mesmo por mais tres annos sem nova con-

venção, e somente com o ônus que determina o

art. 7."

« Art. 7." Passados 20 annos, contados do

primeiro transporte de generos, será a com-

panhia obrigada a pagar annualmente ao go-
verno por todo o tempo que durar o privilegio,
20 por cento do rendimento liquido que ella

perceber, o qual será empregado em beneficio

das estradas adjacentes,' e não se poderá dar

outra applicação a este rédito sempre que as

mesmas estradas delle precisem: este paga-
mento terá lugar pela mesma fôrma e tempo,

em que se pagarem os dividendos aos accio-

nistas. Também será a companhia obrigada a

conduzir gratuitamente, e debaixo de sua res-

ponsabilidade, as malas do correio, e os fundos

do governo, quando este exigir, e igualmente

cargas que nao excedão a 10 arrobas, e duas

pessoas por viagem para os pontos que es-

tiverem nas linhas de suas operações, mas

isto só uma vez por dia. As cargas acima

mencionadas só poderáõ ser de effeitos públicos,
e as pessoas, as que forem mandadas em

serviço publico.
« Art. 8o. Será perrnittido á companhia tirar

gratuitamente toda a pedra de ferro, que pre-
cisar para execução de suas obras, dos lugares

onde ella fôr encontrada, excepto do Ypanema,

por todo o tempo que durar o seu privilegio,
levantando para isso as fabricas que quizer em

terrenos devoh.itos, ou de particulares, indem-

nisando a estes pelas pedras de ferro que tirar

de seus terrenos, e pelos mais pre;uizos que
soffrerem.

« Art. 9o. Todas as machinas, barcos de

vapor, instrumentos, ou outros artefactos de

ferro, ou de qualquer metal, cabos, e mais ar-

tigos necessários, importados para os trabalhos

da companhia, serão isentos de quaesquer di-

reitos de importação até que a estrada se ache

concluída ; ficando a companhia privada deste

privilegio, logo que por sentença se prove ter

havido abuso de sua parte.
« Art. 10. Será licito á companhia, salvas

as formalidades das leis, entrar em todos os

terrenos, e aguas, que se acharem na linha de

suas operações, e aproveital-os para o transito

dos carros, e barcos de vapor, bem como poderá
servir-se das 

' 
madeiras, pedras, terra, ou cal

que extrahir, o que sendo em terrenos devo-

lutos não prestará indemnisação alguma, mas

sendo de particulares por titulo, ou posse, terá

lugar a competente indemnisação.

« Art. 11, O governo cede á companhia,

para distribuir pelos colonos que importar, de-

baixo das condições que lhe convierem, 12

léguas em quadra de 18 ao gráo, de terras de-

volutas na província, cora a faculdade de as

escolher onde quizer, salvas as servidões, pu-
blicas.Estas terras formaráõ quadrados de duas

a quatro léguas, separados entre si pela dis-

tancia de uma légua ao menos ; e sobre estes

terrenos cessará qualquer direito, que a com-

panhia para si tenha reservado, logo que cessar
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o seu privilegio, e tal direito reverterá ao go-
verno. Destas terras perderá a companhia uma
légua por cada 16 colonos que trouxer de

menos, que o numero mencionado no art. 3o;
e a totalidade no caso do seu privilegio sercas-
sado nos termos desta lei; mas neste caso pas-
sará a ser propriedade dos colonos estabelecidos
a porção de terreno, que estiverem occupando.
As terras, de que se trata, deveráõ ser oc-
cupadas, quando muiío tarde, no anno imme-
diato áquelle, em que se findarem as obras da

estrada.

« Art. 12. Os possuidores, e cultivadores dos

terrenos, de que trata o artigo precedente, íicão

livres do pagamento de dizimos, e mais im-

postos de producçao pelo tempo de 10 annos, a

contar do dia em que se principie a transportar

pelo novo caminho de S. Paulo a Santos : findo

porém o mencionado prazo de 10 annos, fi-

caráõ sujeitos aos impostos que pagao, ou pa-

garem os mais lavradores da provincia.
. « Art. 13. Além de poder a companhia oc-

cupar terrenos de particulares para a con-

strucçâo de estradas, pontes, canaes e diques,

terá também igual direito para o estabelecimento

de armazéns de deposito, trapiches, e outros

quaesquer edifícios a bem de suas obras. O

processo de indernnisaçSo por motivo deste e

outros artigos deita lei, regular-se-ha pelas leis

existentes.

« Art. 14. Ficaráõ pertencendo á companhia

os mineraes, ou productos que se acharem nas

escavações que fizerem por motivo das estradas

ou canaes, salvas as leis do império.

« Art. 15. Se os caminhos ou canaes da

companhia impedirem caminhos, ou canaes de

serventia publica ou particular, deverá ella sub-

stituil-os por outros caminhos ou canaes de

igual perfeição, quando não queira franquear

os seus, os quaes será comtudo obrigada a

franquear, emquanto não fizer a substituição.

Quando fôr necessário" que uma estrada publica
atravesse a da companhia, esta não a poderá
obstar, comtanto que o seu transito não fique

impedido.

« Art. 16. Um anno antes de se achar con-

cluida a estrada de S. Paulo a Santos, a com-

panhia, sob pena de perder o seu privilegio,
organisará, e publicará pela imprensa a tabella

dos preços das conducções, e taxas de passagens
entre aquelles dous pontos ; os- quaes jámais

poderá augmentar além do mínimo, que. em

qualquer tempo existir, mas sim diminuir:

ficando ella obrigada a conduzir os generos, e

franquear passagem entre S. Paulo, e qualquer
das villas acima mencionadas, pelo menor

preço por que por igual distancia, em qualquer
tempo o fizer entre S. Paulo e Santos ; podendo

porém a companhia estabelecer as barreiras

que julgar convenientes para suas cobranças, e

requisitar o auxilio da força arrtíada (caso seja

preciso) para fazer respeitar o seu privilegio, a

TOMO II

qual será paga á sua custa. A indemnisação

terá lugar se por lei, acto, ou omissão do go-
verno se não verificar a cobrança estipulada.

« Art. 17. O governo franqueará á com-

panhia cópias dos mappas, informações, e mais

esclarecimentos que tiver, e ella exigir a bem

dos trabalhos da empreza ; e também a com-

panhia, exigido que seja pelo governo, prestará
a copia dos mappas, e planta que tiver le-

vantado dos sertões, onde fizer quaesquer
explorações em beneficio da mesma empreza.

« Art. 18. Serão livres do recrutamento de

mar e terra, por espaço de 10 annos, e isentos

do serviço militar de 1!' linha, os brazileiros

empregados no serviço da companhia, excepto

se houver guerra externa com a provincia, ou

commoções internas na mesma, que inter-

rompâo os precisos trabalhos da companhia,

ppis neste caso não correrá também contra ella

o praso marcado no art. Io por todo o tempo

em que esse obstáculo perdurar.
« Art. 19. O governo garante á companhia,

e a todos os colonos que ella importar para a

provincia, a sua liberdade civil, e religiosa, e

especial protecção não só a elles, como ás suas

famílias.

<f Art. 20. A companhia não poderá possuir
escravos, nem empregar em seus trabalhos

africanos livres.

_ 
« Art. 21. Fícão revogadas todas as leis, e

disposições em contrario.

« Paço da camara dos deputados, em 4 de

Julho de 1836.—Luiz Cavalcanti.—F. de Souza

Martins.»

Tem o mesmo destino a resolução annexa a

este outro parecer :

« A commissão de pensões e ordenados,

tendo em vista o decreto do governo em data de

2 de Março de 1833, concedendo uma tença

anuual de 80$, ao major de 1™ linha Francisco

Rangel de Vasconcellos, apresenta para ser

discutido o seguinte projecto de resolução :

« A assembléa geral legislativa resolve :

« Artigo único. Fica approvada a tença
annual de 80$, concedida por decreto de 2 de
Março de 1833, ao major de 1* linha Francisco
Rangel de Vasconcellos.

« Paço da camara .dos deputados, 21 de
Junho de 1836.—J. F. de Toledo.— Gomes da
Fonseca.—Paim.»

lem o mesmo destino outra resolução annexa
ao parecer que se segue :

« A commissão de pensões e ordenados, á

vista do decreto do governo, concedendo uma

tença annual de 80$ ao major de 1" linha José

Fernandes dos Santos, offerece para ser dis-

cutido o seguinte 
projecto de resolução :

« A assembléa 
geral legislativa resolve :

« Artigo único. Fica approvada a tença

6
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annual de 80$, concedida por decreto de 14 de

Setembro de 1835, ao major de Ia linha José

Fernandes dos Santos.

«Paço da camara dos deputados, 21 de

Junho de 1836.—J. F, de Toledo.— Gomes da

Fonseca.—Paim, »

Tem o mesmo destino outra resolução an-

nexa a outro parecer da referida commissão,

nestes termos:

« A' commissão de pensões e ordenados foi

presente uma copia do decreto do governo de

18 de Setembro de 1833, pelo qual concedeu a

D. Anna Barbosa de Jesus, viuva de Felippe

Antonio, Io tenente giaduado e patrâo-mór que
foi do porto do Rio de Janeiro,"uma pensão
alimentaria de 12$ mensaes, em consideração

aos serviços que seu marido prestou na guerra
da independencia, quebrando por urna vez uni

braço, por outra duas costellas, e vindo final-

mente a fallecer pelo resultado de uma quéda

que déra no serviço da querena da fragata

Príncipe Imperial.

k Se esta exposição é veridica como a com-

missão está persuadida, nâo obstante ter-se ex-

traviado o decreto original e documentos que o

acompanliárão, dando isto motivo a que a sup-

plicante apresentasse agora uma copia do refe-

rido decreto, entende que esta pensão pôde ser

approvada, e por isso apresenta o seguinte pro-

jecto de resolução :

« A assembléa geral legislativa resolve :

« Artigo único. Fica approvada a pensão ali-

montaria de 12$ mensaes, concedida por de-

creto de 18 de Setembro de 1833, a D. Anna

Barbosa-de Jesus.

« Paço da camara dos deputados, 3 de Julho

de 1836.—./. F. de Toledo. —Gomes da Fon-

seca.» •

. Igual destino tem a resolução com o seguinte

parecer:

« Tendo o governo concedido por decreto de

28 de Fevereiro de 1835, a tença annual de

120$ ao coronel Antonio José da Silva ; a com-

missão de pensões e ordenados apresenta para
ser discutido o seguinte projecto de resolução :

« A assembléa geral legislativa resolve :

« Artigo único. Fica approvada a tença an-

nual de 120$, concedida por decreto de 28 de

Fevereiro de 1835, ao coronel Antonio José da

Silva.

« Paço da camara dos deputados, 21 de

Junho de 1836.—J. F. de Toledo.—Gomes da

Fonseca.—Paim. »

ORDEM DO DIA

Continua a discussão adiada sobre as

emendas ao orçamento do império.

0 Sr. Souza Martins pede a palavra para
responder ao que disse hontem o Sr. ministro

do império ácerca da emenda da commissão do

orçamento, que supprimea quantia de 80:000$

com as estradas geraes ; e diz que poucas «om-

missões de orçamento têm havido, que tenhão

sido mais liberaes para com o governo, do que
esta; que a commissão devia pois economisar

as rendas publicas, para que ellas houvessem

de fazer face ás despezas ; e querendo o Sr.

ministro combater a emenda da commissão,

combateu os interesses geraes do império; e

querendo a commissão favorecer os interesses

do governo geral, quiz allivial-o desta despeza,

ficando as provincias encarregadas de a fazer.

O orador continua a discorrer sobre estradas

geraes, e diz que ellas devem ser muito poucas,
atlento ao systema de govorno que nos rege ;

que devem ser só aquellas de que as provincias
se 

"nae 
puderem encarregar : que parece pois

que os oitenta contos que o governo pede, é só

para as despezas com as estradas da provincià
do Rio de Janeiro : elle, deputado, reconhece

que esta província é uma daquellas que mais

concorrem para as rendas geraes ; e que lhe

deseja ser favoravel ; mas que é necessário

provar-se que as provincias não têm dinheiro

para essas despezas, e se não poderá provar

que a província do Rio de Janeiro não seja

uma daquellas que tem mais sobras das suas

rendas para tratar dessas estradas ; que final-

mente não ha razão alguma para que se fixe

na lei do orçamento 80:000$ para estradas,

quando não se falia nas estradas das outras

províncias.
Gonclue o illustre orador, fazendo varias ob-

servações sobre a emenda do Sr. Vasconcellos,

declarando que ainda não está convencido da

sua vantagem.

0 Sr. Vasconcellos exige, para fallar sobre

a matéria, a presença do Sr. ministro da fa-

zenda, porque quer ter o prazer de o ouvir

nesta questão.
Depois de o Sr. Raphael de Carvalho

emitiu-a sua opinião sobre as emendas, o Sr.

Rodrigues Torres continua a sustentar a sua

emenda, e a combater a da commissão, que
supprime as despezas com as estradas, e a ser

de opinião que deve dar-se meios para a con-

tinnação da estrada de Paraty ; e habilitar-se o

governo, pelo ministério do império, para
mandar tirar as plantas, e fazer os orçamentos

daquellas estradas que se julguem indispen-

saveis aos interesses geraes,

A discussão torna a ficar adiada, para se

passar á outra parte da ordem do dia.

Entra o Sr. ministro da justiça, e em sua

presença continua a discussão sobre o Io artigo

da proposta do governo ácerca da suspensão de

garantias para a província do Rio Grande do

Sul.
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0 Sr. Figueira de Mello pronuncia-se contra
a proposta, e nola que aqueíies Srs. deputados

que votâo contra ella fêm faltado uma .só vez
sobre a matéria, e os que a fèm defendido, nao
obstante arguirem o governo, têm faltado já
muitas vezes.

Responde ás observações que hontem fez o
Sr, Ferreira da Veiga, declarando, que pelos
mesmos argumentos que produzio, para que a

proposta se deva adóptar, ella tiâo deve ser
adoptada, e observa que não é com uma
simples folha de papel que se hão de su-

jeitar á ordem os rebeldes do Rio Grande do

Sul ; o que se necessita para isso s5o forças ne-

cessarias, prudência e muita política, e nao a

suspensão de garantias que se propõe, que só

poderá servir para prolongar a guerra civil ;

que nao é pois neste tempo que se deve lançar

mao destes meios contra os rebeldes.

Nota que o nobre deputado o Sr. Ferreira da

Veiga, dissera que esta lei servia para atalhar

que as outras províncias se rebellassem ; e lhe

perguntará se este é o effeito desta lei, qual o

motivo porque a lei de suspensão de garantias
para a província do Pará nao produzio o

mesmo effeito que diz ?...

Depois de outras reflexões sobre a matéria,

continua a dizer, que vota contra esta pro-

posta do governo, porque ella infringe a consti-

tuiçao do império, e porque nao acredita nas

promessas, nem nas palavras dos Srs. ministros.

Diz-se que se tem.executado as leis e a consti-

tuiçao, mas observa que isso nao é exacto, pois

que todos têm visto o como essas leis e consti-

tuiçao têm sido executadas !...

Aqui o illustre deputado argue o governo
sobre a suspensão de dous juizes de paz
nesta côrte, e também o argue de elle nao

querer punir os rebeldes do Rio Grande do

Sul, pois se o governo os quer punir, porque
nao propõe medidas para este fim ? Porque

nao tem mandado os permanentes para o

Rio Grande do Sul ? Por ventura o governo,

que tem tantas vezes violado as leis sem neces-

sidade alguma, nao poderia, fundado na lei da

necessidade publica, na salvação do estado,

ter mandado os permanentes para aquella pro-
vincia ?... Acaso só os permanentes é que po-
deráõ defender o governo ? Nao estarão para
isso habilitadas as guardas nacionaes ? Elle,

deputado, cuida que sim. E se o governo acha

que isto é obrar contra a lei, porque razão

não tem elle responsabilisado aquelles presi-
dentes, que mandárao permanentes para a pro-
vincia do Pará ?...

O orador continua observando, que nao é

bom que nesta casa se esteja atacando as

nossas instituições, o que de certo lhe ditni-

nuirá a força ; que as nossas instituições são

boas, e se alguma cousa tem sido má, se deve

attribuir isso antes a uma ou outra lei. Nao é o

jury que faz o mal, todo o defeito está no

codigo do processo, que sahio desta casa, e

conclue finalmente votando contra a proposta.

Dá-se a matéria por discutida, e estando au-

sente o Sr. ministro da justiça, põe-se o art. 1"

da proposta a votos, e é approvado por 46

votos contra 35.

Entra em discussão o artigo seguinte, que é

approvado sem debate :

« Sao declaradas illicitas todas as associações

secretas na província de S. Pedr o do Rio Grande

do Sul, e as publicas, nao se ndo autorisadas

pelo presidente da província ; e sediçao todo o

ajuntamento armado, em todo ou em parte,

que houver de mais de cinco pessoas contra

as autoridades, .seus agentes, e execução de

seus actos legaes, e qualquer com mandante de

força poderá 
-dissolvel-o 

pelo uso das armas,

se os seus fautores não se dispersarem á pri-
meira intimação que elle lhes fizer.»

Entra em 'discussão o seguinte :

« Art. 3." Os ofíiciaes do exercito da pri-
meira e segunda linha, e us da armada, que,
sendo chamados pelo presidente da província,
não se reunirem ás forças da legalidade, no

prazo que elles lhes assignar, além de outras

penas em que possao incorrer, perdeiáõ as suas

patentes e todos os vencimentos que, por qual-

quer titulo que seja, receberem da fazenda

publica.

0 Sr. Henriques de Rezende vota contra o

artigo, bem como votára contra os antecedentes,

e tem de votar contra a adopção do projecto.
Se se não confia nos tribunaes militares para
fazer effectiva a pena aos officiaes militares que
nao aeudirem ao chamamento do presidente
do Rio Grande na guerra contra os rebeldes,

julga que também não se pôde votar pelo ar-

tigo em discussão, em sua opinião inconstitu-

cional; porquanto tem a constituição deterini-

nado que só por sentença poderáõ os officiaes

militares perderem as suas patentes ; e as penas
impostas aos militares que não obedecerem ao

chamamento estão estabelecidas nas leis mili-

tares, e neste caso vinha a ser o artigo inútil;

e no caso de se querer que esses officiaes

percâo suas patentes por arbítrio, por decreto

do governo, o artigo é inconstitucional.

Depois de mais algumas observações, diz que
lhe parece estar a camara discutindo esta lei

em pura perda de tempo, quando a causa de

defender a integridade do império urge ; de-

vendo-se até excitar ao povo brazileiro a salvar

o império no Rio Grande, fazer, a ser possível,
com que se chamem as massas a marchar para
aquelle ponto do império, e fazer sahir da

Bahia a tropa que dalli se requisitou.

0 Sr. Carneiro Leão observa que de alguma

maneira o artigo nao é proprio da proposta ;

que vem aqui como um supplemento aos re-

gulamentos militares, um augmento de pena
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para um caso definido; que, como o Sr. mi-

nistro da guerra nao cura muito dos melho-

ramentos da repartição a seu cargo, o Sr. mi-

nistro da justiça incluirá este artigo na proposta.
¦ Responde ao Sr. Rezende, que se não trata

de retirar as patentes aos officiaes por um de-

creio ; que esta pena que aqui se estabelece ha

de ser applicada pelos tribunaes civis ou mili-

tares, aquell.es que forem competentes, man-

dando o governo instruir o processo daquelles

que forem chamados e nao obedecerem, e á

vista da defeza dos militares e da accusaçao, é

que os tribunaes hao de impôr as penas cor-

respondentes.

0 Sr. Sousa e Oliveira entende o artigo da

mesma maneira, que acaba dê explicar o Sr.

Carneiro Leão ; mas não lhe paçpee bepi redi-

gido.
Faz algumas reflexões mais, que não po-

demos bem ouvir, sobre officiaes da guarda
nacional, que podião estar incluídos na dis-

posição do artigo, etc.

0 Sr, Henriques de Rezende torna a sus-

tentar a sua opinião, votando contra o artigo

em discussão.

0 Sr. Limpo de Abreu (ministro dos estran-

geiros) concorda que mui conveniente seria

excitar o enthusiasmo nacional contra os re-

beldes do Rio Grande, para que com mais bre-

vidade, ou antes certeza de bons resultados,

se pudesse alii restabelecer a ordem ; mas o

meio de excitar este enthusiasmo por uma pro-
clamação, talvez não fosse sufficiente : o conlie-

cimento do que tem occorrido no Fiio Grande

tem chegado a todos, e é sufficiente para excitar

o enthusiasmo pelo restabelecimento da ordem

a todos os que desejao a união e integridade do

império,

Nao se persuade que seja anti-constitucional

a doutrina do artigo; nem que a lei tenha

effeito retroactivo, pois que é preciso que se

dê depois de intimação do presidente o facto

de desobediencia para se poder applicar a lei,

e por isso nao contravém ao artigo constitu-

cional que determina, que nenhuma lei tenha

effeito retroactivo ; o artigo não faz mais que
aggravar a pena de desobediencia, que pelas
leis militares não é de perda da patente, e

muito menos da perda de todos os venci-

mentos que possa o militar receber pelo the-

souro publico.
Convirá até certo ponto que o lugar não

é muito proprio; que é necessário reformar

os codigos militares, mas ao mesmo tempo

reconhece que ha necessidade de acudir com

prompto remedio ao caso especial do Rio

Grande. Entende que devem ser os tribunaes

militares ordinários, que devem julgar os ini-

litares de que trata a lei.

Não nega que possao haver outros officiaes

militares, além dos da primeira e segunda

linha e armada ; mas os que estão nas circum-

stancias de prestar mais serviços no Rio Grande

são os-militares da primeira e segunda linha e

armada; poucos officiaes haverão na guarda
nacional do Rio Grande que não pertencessem
ao mesmo tempo as milícias, a elles se devem

applicar as disposições do artigo, embora hoje

as milícias estejão dissolvidas; todavia elles

conservao as suas honras ; muito embora sejão

guardas nacionaes, se têm patente, se perten-
cêrao â segunda linha, ficao sujeitos á dispo-

sição do artigo.

E' apoiada a seguinte emenda de suppressão

do artigo terceiro :

« Elimine-se o artigo 3o.—Rezende, »

0 Sr. Souza e Oliveira julga que o artigo

não pôde ser adoptado tal qual se acha ; pa-
rece-lhe que em tempo de guerra os militares

têm uma pena muito mais aggravanteque a do

artigo. Nota que o artigo não faz distineção entre

os militares que deixarem simplesmente de

comparecer ao chamamento do presidente,
sem comtudo se unirem aos rebeldes, e

aquelles que se reunirem ás forças rebeldes,

distineção que lhe parece necessaria.

Observa que, quanto aos officiaes da se-

gunda linha, o artigo vem a ser improficuo, por-

quanto entende que os officiaes de segunda

linha que passárao da primeira ainda hoje estão

sujeitos aos regulamentos militares, m:quanto

aos officiaes das extinetas milícias, que nao per-
tencerão á primeira linha e não vencem soldo,

estes nâo têm mais nada.com os tribunaes mi-

litares ; não estão mais sujeitos ás leis militares,

portanto o artigo do projecto só pôde compre-

hender os officiaes boje pertencentes á segunda

linha, e que vencem soldo, e sao considerados

officiaes do exercito, mas nao officiaes pro-

priamente de milícias, que não têm mais o

privilegio do fôro, e não podem ser julgados

por tribunaes militares ; nesta parte o projecto

precisa indicar por quem hão de ser julgados
esses officiaes de segunda linha que nao vencem

soldo.

O Sr. Carneiro Leão está persuadido que é

fácil fazer-se quantas objecções se quizerem
sobre cousas que não comprehende o artigo.

, Observa que, além de nao termos boas leis

militares, tem-se introduzido, nestes cinco

annos de especie de anarehia militar, nos tri-

bunaes militares maximas e doutrinas inteira-

mente oppostas á legislação que tem sido in-

terpretada, de maneira a nao punir crime

algum militar; por isso grande reforma é

mister nas nossas leis' militares, sem o que não

se terá járnais exercito. Se. o artigo pois tivesse
' 

por fim completar a legislação militar ; pela
maneira porque está redigido, é manco bas-

tante, mas o artigo é como um estimulo de

mais que se quer impôr aos nossos officiaes de

primeira e segunda linha no Rio-Grande.
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Níío duvida que esses militares possSo in-

correr em penas muito mais graves, porque

pôde esta desobediencia ser classificada como

crime de deserção., mas podem haver muitos

ofíiciaes rernissos ou cobardes que queirao

guardar uma especie de neutralidade, e deixem

de comparecer, e entretanto nílo incorrao em

penas maiores ; nesta parte nao considera como

inútil o artigo.

O illustre deputado passa a fazer algumas

outras observações a respeito do receio de

alguns senhores, que estas penas nao sejao

verificadas, e julga que talvez isto seja verdade ;

porquanto formalisados os processos por mi-

litares, pouco versados nas formulas do fôro,

nunca podem fazer um processo tão rigoroso

que hão escape alguma cousinha, pelo qual o

tribunal supremo concede revista, e quando
não falte esta lei, vem o militar com uma

certidão de doente, etc., e a consideração de

que o militar é pobre, tem estado ha tanto

tempo sem soldo, sua familia é que padece,
de sorte que difíicultosarnente se ha de ve-

rificar esta pena ; o que lhe parece é que isto

é uma mera ameaça, uma especie de intimi-

daçao ; como o ministro da guerra está calado,

nada propõe, porque não pôde haver exercito

sem disciplina, e não pôde haver disciplina sem

reforma de nossos codigos militares. O Sr. mi-

nistro da justiça conhecendo a importancia de

um artigo desta natureza, nao duvidou en-

xertal-o na proposta.

O illustre deputado observa emfim que os

tribunaes militares só serão para os militares

da Ia e 2a linha que vencem soldo, emquanto

aos outros ofíiciaes de milícias que não vencem

soldo têm o fôro civil, nem se lhes podia impôr

outro fôro : aos milicianos simplesmente que
não. vencem soldo a pena ha de ser imposta

^ pelos tribunaes civis.

0 Sr. Souza e Oliveira diz, que no estado

actual do Rio Grande nao é com ameaças que
se faz nada; deseja votar por alguma cousa de

util e profícuo áquella província ; e como acaba

de ouvir que é só uma simples ameaça, de*
seja que o Sr. ministro da guerra proponha
alguma cousa de util, de vantajoso, que não
seja de mera ameaça ; e se os Srs. ministros não

emendao o artigo de outro modo, tem de votar
contra elle.

Lê-se, e é apoiada, a seguinte emenda:

« Depois das palavras — officiaes da se-

gunda linha — accrescente-se — 
que vencem

soldo.

« Paço da camara dos deputados, 7 de Julho
der 1836.— Alcibiades.»

0 Sr. Aguilar Pantoja (ministro da justiça)
defende o artigo.^Persuade-se que aqui nao se

trata dejleserção : que o artigo é necessário,

porque verifica uma hypothese que nao está

comprehendida nem na letra nem-no espirito

da legislação còramum, relativa a deserções.

Em resposta ás mais observações que se têm

feito, diz que parsee-lhe que os milicianos

podem ser julgados em conselhos de guerra, á

vista mesmo da lei da guarda nacional, e da

resolução posterior que reformou esta lei.

0 Sll> Rezende ainda insiste na suppressao

do artigo, que julga ou inconstitucional ou

inútil e mesquinho.

0 Sr. Oornelio julga este artigo inteiramente

de arbitrio e anti-constitucional. Nota que o

mesmo Sr. ministro da justiça disse que lhe

parecia que essas penas devião ser impostas

pelo conselho de guerra, e não mostrou que
necessariamente havião ser impostas pelo con-

selho de guerra; é um artigo, em sua opinião,

todo de arbitrio, .para o governo exercer todas

as arbitrariedades, que de facto se hão de

exercer por esta lei.

Vota contra o artigo.

0 Sr- Vasconcellos pede explicações ao Sr.

ministro da justiça, a respeito deste artigo e

dos que se seguem, pois que ainda, nos artigos

antecedentes, se falia do Rio Grande, mas

neste e nos subsequentes não ; desejára pois

que se lhe informasse se estas disposições se

estendem a outras províncias.

O Sn. Aguilar Pantoja (ministro da justiça)
diz que, tratando-se da suspensão de garantias

para a província do Rio Grande do Sul, é da

provincia do Rio Grande que se trata.

0 Sr. Limpo de Abreu {ministro dos estran-

geiros), depois da explicação dada pelo Sr. mi-

nistro da justiça, julga-se dispensado de dizer

que a lei, sendo especial paia a provincia do

Rio Grande, todas as disposições delia devem

ser entendidas em relação áquella provincia :

ainda que ha artigos que também são neces-

sarios para outras províncias ; como, por
exemplo, o que trata de tornar effectivos os

soccorros da guarda nacional ou de tropa de

primeira linha.

Quanto á guarda nacional, lembra que já se
acha sujeita ao exame de uma connnissão uma

proposta a respeito ; se porém não se tiver de
discutir essa proposta, ou entre a Ia e 2" dis-
cussão desta lei, ou immediatamente depois

que passar a lei que se trata, pediria que esse
artigo seja estabelecido de modo'que possa
obrigar aos guardas nacionaes a se prestarem
ao serviço de destacamento, e seja extensivo a

qualquer provincia, ou do Rio de Janeiro, ou
S. Paulo, ou Minas, a respeito da qual não pôde
ser suspeito ; e nisto dá uma prova de que
deseja cordialmente soccorrer á provincia do
Rio Grande, e nao receia comprometter-se e
despopularisar-se até na provincia de Minas,
á qual deve o maior reconhecimento.

O illustre orador passa a fazer algumas ob-
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servaçôes a respeito do que ouvira a um il-

lustre deputado, acerca da medida de chamar

a guarda nacional do municipio da côrte ao

serviço do destacamento no Rio Grande. Diz

que nSo duvida cfue essa medida tivesse as-

sustado a população, no momento em que foi

expedido o decreto do governo, mas que ao

mesmo tempo que se expedio esse decreto, o

governo deu bem a conhecer que nao queria
arrancar 500 proprietários á industria e ao

commercio, quando havião na guarda nacional

homens que não serião qualificados, se os

conselhos de qualificação cumprissem com seu

dever ; e a estes é que o governo teve em vista

mandar para o Rio Grande ; e tanto assim é,

que os avisos a respeito se publicarão no Cor-

reio Oficial e no Jornal do ,Commercio ; e

esses homens indevidamente guardas nacio-

naes forâo os que tratárao immediatamente, ou

de se retirarem do municipio da côrte, ou de

se ausentarpm, ou emfun de pôrem-se fóra de

fazer este serviço no Rio Grande, e elle orador,

sabendo que se espalhava a noticia de que o

governo não pretendia ter contemplação alguma

com os guardas nacionaes do municipio da

côrte, qualquer que fosse a sua qualificação,
nao se esqueceu de desvanecer este receio, de-

clarando no relatorio ao corpo legislativo, que
esta medida se havia executar com o menor

sacrifício possivel do commercio e da industria.

O illustre deputado conclue fazendo ainda

algumas reflexões a respeito da necessidade de

habilitar o governo, nos soecorros que tiver de

mandar á guarda nacional, etc.

0 Sr. Vasconcellos não pôde- entender as

duas explicações. Ao principio pafeceu-lhe que
os dous nobres ministros nao estavao de

accordo ; parece-lhe que o nobre ministro da

justiça não está bem instruído nesta ronha de

ministério parlamentar; confessou que a sua

intenção era que este projecto não comprehen-

desse senão a província do Rio Grande, e o

Sr. ministro dos estrangeiros achou-se um

tanto embaraçado ; para elle, orador, a fallar

com franqueza, não erão precisas explicações;

entende que principiou-se pelo Rio Grande,

foi-se pouco a pouco esquecendo-se do Rio

Grande, até que afinal se comprehende todo o

império na celebre suspensão de garantias.
Declara votar contra o artigo, e contra o pro-

jecto por lhe parecer que o mesmo governo
reconhece que o projecto é inefficaz para de-

bellar os rebeldes.

Observa que desejára saber se bastava sus-

pender as garantias, como o projecto propunha,

ou se era necessário suspender mais alguma

garantia ; e que soubera que para debellar os

rebeldes era necessário força, dinheiro e arbi-

trio. Em todos os relatorios, e até no da justiça,

se pede arbítrio ; todos os ministros pedem di-

nheiro para gratificação, força e arbítrio; as

leis são um jugo insupportavel para um governo
tão patriotico.

Declara que vota contra esta proposta ,

porque as medidas que nella se propõe são

insufficientes, inefficazes para o fim a quo se

propõe ; e não considera ao legislador autori-

sado a fazer males insufficientes, inefficazes.

Lembra que no codigo de processo existe um

principio, era sua-opinião, muito luminoso, que
declara que para se fazer males justificáveis,
cumpre que concorrão conju neta mente tres re-

quisitos ; a existencia do mal, a certeza de

nenhum outro meio mais profícuo, a efficacia

e probabilidade do meio empregado ; e julga

que é só neste caso que o legislador pode fazer

males justificáveis, porque se o legislador não é

responsável em um sentido, está todavia obri-

gado a respeitar os princípios de justiça uni-

versai, a qual não pertnitte que se façao males

só com o prazer de os fazer, como acontece

como este desgraçado projecto ; e é porque o

orador é muito favoravel ao governo, que vota

contra o projecto, porque o governo não quer
medidas efficazes, o que quer é escusar-se pe-
rante o paiz, é persuadir aos nirniamente cre-

dulos, que se tem tomado a peito debellar os

rebeldes do Rio Grande e conservar aquella

província unida ao império.

Vê que os primeiros artigos do projecto são

inteiramente inúteis; os últimos, uma sus-

pensão de garantias para todos os cidadãos

brazileiros.

Observa que não é guarda nacional, nao sabe

se ha privilegio para o deputado não ser guarda
nacional ; mas se o fosse, se o governo, fun-

dado neste celebre artigo (que o nobre ministro

dos estrangeiros julga obra prima), o mandasse

marchar para o Rio Grande, e se não fossem

attendidos os seus requerimentos, o governo
recrutava-o para a primeira linha ; e quem
não está sujeito ao rigor deste projecto ? Já ha.

muito suspeitava que logo que se encerrassem

as camaras as garantias havião ser suspensas,

agora pela leitura deste artigo conheceu que o

governo as quer suspender legalmente.

Cumpre-lhe mostrar que todas as providen-
cias que se prestarem para oppressão dos bra-

zileiros, não podem produzir beneficio algum

para chamar os rebeldes do Rio Grande á

ordem ; supponha-se que por favor da Divina

Providencia, e contra os votos do governo são

os rebeldes reduzidos á obediencia e se faz

executar este projecto, prende-se, procede-se a

busca, colhem-se todas essas provas, são esses

homens' presos, e a quejuizo sâo remettidos ?

E' a justiça ordinaria que os tem de julgar, e

a justiça ordinaria no Rio Grande não pôde ser

composta senão, ou de vencedores ou de ven-

cidos, ou de amigos ou de inimigos, e é de

esperar que se administre" recta justiça? Não

é possivel; figurem-se as hypotheses que se

quizer, 
figurem-se os homens tao* perfeitos,

*
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como em certos casos o nobre ministro tios es-

trangeiros ; prescrevâo-se todas as affeições, etc'.,

será provável que sejão punidos os verdadeiros

réos ?

Lembra o que o Sr. ministro da justiça dis-

sera no seu relatorio, e persuade-se que no Rio

Grande também haverão interposições de infi-

nitos recursos, a eternisação de todos os pro-
cessos, e nâo será de certo punido cidadão
algum, por que depois lá virá o perdão.: O ifosso

governo, cotnpassivo como é para os rebeldes

do Rio Grande, considera corno feras os do

Pará; ha de compadecer-se pois daquelles re-

beldes. Entretanto, os cidadãos são perseguidos,
muitos innocentes hão de ser presos, muitos

males aqui descriptos hão de sesoffrer.

Depois de mais algumas reflexões, o illustre

deputado, continuando, repara que o artigo em

discussão não declara de que província se trata,

nem sabe que existão tantos militares de Ia e

2o linha no Rio Grande, que torne esta medida

necessaria só para o Rio Grande ; mas para ern-

pregar os officiaes de Ia e 2a linha, o presi-
dente é autorisado a chamal-o sobre certas

penas; mas os guardas nacionaes são cha-

mados de todas as províncias do império.

O illustre deputado, ainda continuando, diz

que o projecto parece-lhe não ser decoroso para
a camara. Parece-lhe que aguarda nacional tem

um peccado ; lembra-se que o nobre ministro

da justiça dissera que, quando o Brazil tomar

contas aos seus administradores, não ha de

tomar contas só aos actuaes administradores,

mas áquelles que têm sido causa de todos os

seus males ; parece-lhe que o nobre ministro

se referio a este peccado que occorre agora a

elle, orador. Admira-se que o nobre ministro

nem exceptuasse ao. Exm. regente, que foi mi-

nistro antes de 1836; nem este lhe mereceu

uma honrosa excepção ?

O illustre orador diz que, se este processo
fôra encetado com imparcialidade, talvez, talvez

caiâo as pennas de pavão com que se têm

coberto algumas gralhas ; mas pede ao nobre

ministro que não seja tão severo com seus

antecessores, e recommenda-lhe de novo que

peça emprestado alguma parte da ronha do

ministro parlamentar, afim de que não se

comprometia com seus antecessores; em sua

opinião, o nobre ministro, com a ameaça que
hontem fez, não sabe se se desviou um pouco
do estylo constitucional. Nem lhe parece con-

stitucional que venha um ministro da corôa

declarar na camara que são criminosos todos

os ministros que precederão os de 1836.

O illustre deputado conclue fazendo mais

outras reflexões, em apoio de sua opinião,

contra o artigo e proposta que se discutem.

Dada a hora o Sr. presidente declara a dis-

cussão adiada, e, marcando para a ordem do

dia a mesma matéria dada,, levanta a sessão

depois das duas horas da tarde.

Sessão em 8 de .9u9b:0

PRESIDENCIA DO SR. ARAÚJO LIMA

Sdmmario.—-Expediente. — Ordem do dia. —<

Discussão das emendas ao orçamento do minis-

terio do império. — Suspensão de garantias

para o Rio Grande do Sul.

A's 10 hor<)s, feita a chamada, achando-se

em numero legal os Srs. deputados, o Sr. presi-
dente declara aberta a .sessão ; e lida a acta da

antecedente, posta em discussão é approvada.

Faltão com causa participada os Srs. Vital,

Lima e Silva, Mello, Barbosa Cordeiro, Castro

e Silva, Ferreira França, Lessa e Tobias; e sem

participação os Srs. Vasconcellos, Fernandes da

Silveira e Fontes.

EXPEDIENTE

O-Sr. Io Secretario, dando conta do expe-

diente, lê um officio do ministro do império,

participando, que nenhumas informações exis-

tem na secretaria dè estado dos negocios do

império sobre a permissão que pretende
Francisco Antonio Pacheco Torres, para abrir

um canal de communicação entre a lagôa de

Rodrigo de Freitas. — A' commissão de com-

mercic, industria e artes.

Outro do ministro da fazenda, remettendo

um exemplar do regulamento de 30 de Abril

do corrente anno, para melhor arrecadação dos

direitos das carnes verdes, e cópias das ordens

expedidas para sua execução. — A quem fez

a requisição.

Outro do secretario do senado, participando,

que pelo ministro do império fôra communi-

cado ao mesmo senado, qoe o regente, em

nome do imperador o Sr. D. Pedro II

consentio na resolução da assfmbléa geral
sobre exames de pharmacia.— Fica a camara

inteirada.

Um officio do Sr. deputado Castro e Silva,

participando, qne sua consorte se acha em

perigo de vida, e que durante esta crise não

pôde comparecer na camara. — Fica a camara

inteirada.

Um requerimento do Antonio de Jesus Silva,
continuo da relação desta côrte, pedindo a esta
augusta camara haja de autorisar ao, thesouro

publico para lhe pagar o seu ordenado, que se
lhe deve desde Março de 1833 até Junho de
1835. — A' commissão de petições.

Outro de João Baptista Branco. — A' eom-

missão de negocios ecclesiasticos.

E' julgado objecto de deliberação, e vai a itn-

primir o projecto de resolução da commissão

de pensOes e ordenados, approvando as tenças
concedidas ao capitão de fragata da armada

nacional Francisco de Paula Leal, e ao major
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graduado Antonio João Rangel de Vasconcellos,

cuja parecer é o seguinte :

« A cornmissâo de pensões e ordenados, a

quem forão presentes os decretos do governo,

concedendo a tença annual de 120$000 ao

capitão de fragata Francisco de Paula Leal, e

a de 60$000 ao major graduado Antonio João

Rangel de Vasconcellos, apresenta para ser

discutido o seguinte projecto de resolução :

« A assembléa geral legislativa resolve :

« Artigo único.[ Ficâo approvadas as tenças

de 120$000 concedida por decreto de 13 de

Abril de 1835 ao capitão de fragata da armada

nacional Franciseo de Paula Leal, e de 601000

concedida por decreto de 18 de Agosto do

mesmo anno, ao major graduado Antonio João

Rangel de Vasconcellos.

« Paço da camara dos deputados, 3 de Julho

de 1836. — J. F. de Toledo ¦— Gomes da

Fonseca. »

E' lido o seguinte parècer da mesma

commissâo :

« Na commissâo de pensões e ordenados foi

visto o requerimento de Maria Vicencia Tei-

xeira, viuva do guarda nacional Francisco Pinto

de Araújo, em que expõe, que tendo sido morto

seu marido no ataque de José Corrêa, por oeca-

siao da sedição de 22 de Março de 1833, como

comprova plenamente por documentos, não foi

comprehendida na resolução de 9 de Outubro

de 1835, que em remuneração de serviço tão

extraordinário conferio a diaria de 500 réis a

diversos guardas, ou a suas viuvas e herdeiros,

porque em vez de seu nome, e de seu marido,

vem na resolução o nome de Maria Felizarda, e

Manoel Pinto, pessoas que não consta assis-

tirem na província de Minas, não havendo

guarda nacional algum com este nome, que

fosse victima^naquella occasião. A commissâo

examinando os documentos, com que a recla-

mante comprova a sua asserção, que é coníir-

mada pelas informações do presidente da pro-
vincia, inspeclor da thesouraria e procurador
da corôa, está convencida de que houve real-

mente troca-de nome, e que se deve reputar ter

sido a mente do governo fazer esta graça á

supplicante e por isso nos termos de ser revali-

dada, assim pois offerece para ser discutido o

seguinte projecto de resolução:

« A assembléa geral legislativa resolve :

« Artigo único. A resolução de 9 de Outubro

de 1835, que confere a diaria de 500 réis a

Maria Felizarda, se deve entender a favor de

Maria Vicencia Teixeira, viuva do guarda na-

cional Francisco Pinto de Araújo.

« Paço da camara dos deputados, 22 de

Junho de 1836.—J. F. de Toledo.— Gomes da

Fonseca.»

0 Sr. Limpo de Abreu (ministro dos estran-

geiros) pede dispensa da impressão deste pro-

jeeto, e recommenda-o ao Sr. presidente, para

que o dê para ordem do dia.

0 Sr. Muniz Barreto propõe a urgência para

que entre já em discussão.

A urgência é apoiada, e depois de discutida,

approva-se.

Entra por conseguinte em discussão a reso-

luçâo»

0 Sr- Limpo de Abreu (ministro dos estran-

geiros) entendendo não estar clara a redacção da

resolução, offerece-lhe a seguinte emenda :

« Na resolução de 9 de Outubro de 1835,

em lugar de Maria Felizarda, viuva de Manoel

Pinto, deve ler-se, Maria Vicencia Teixeira,

viuva de Francisco Pinto de Araújo.

« Paço da camara, 8 de Julho de 1836.—

Limpo de Abreu. »

E' apoiada e entra em discussão.

Dá-se a matéria por discutida, approva-se a

resolução, e igualmente a emenda, e remètte-se

tudo á commissâo de redacção.

E' lido e approvado o seguinte requerimento

do Sr. Raphael de Carvalho :

« Roqueiro se peça ao governo, pela repar-

tição competente, que exija dos bispos do im-

perio uma lista de todas as dispensas matrimo-

niaes que elles hão concedido, em virtude da

bulla de Pio VII publicadas em Lisboa em 1822,

e depois de publicadas neste império, contando

de 1825 para cá. »

ORDEM DO DIA

Continua a discussão adiada sobre as

emendas ao orçamento do império.

Dá-se a matéria por discutida, e posto a

votos o Io artigo da emenda do Sr. Vasconcellos

que diz—o orçamento de cada ministério será

dividido em artigos, contendo cada um des-

pezas co-relativas, ou da mesma natureza, des-

envolvidas em paragraphos. Cada um destes

artigos será discutido com todos os seus para-

graphos, etc.—é rcgeitado, tendo obtido a favor

apenas 28 votos.

Os outros artigos da emenda julgâo-se pre-

judicados.
Põe-se a votos a emenda da commissâo do

orçamento, que supprime a quantia de 80:000$

para estradas, pontes, canaes, etc., e é regei-

tada por 46 votos contra 35.

E' posta a votos a quantia de 80:000$ exarada

na proposta, não se approva.

Offerece-se á votação a emenda do Sr. Vianna,

que declara, que o paragrapho 17 seja assim

redigido—com canaes, pontes e estradas geraes,

inclusivamente a quantia de 1:000$ mensal

para a estrada de Paraty, 40:000$, etc., e

é regeitada.
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Offerece-se á votação a emenda do Sr. Ro-

drigues Torres, que é a seguinte :

« Com as obras publicas, incluídos 2:000$

mensaes para a estrada da serra de Paraty,

60:000$000. »

E' approvada.

Põe-se finalmente a votos a emenda do

Sr. Climaco, que declara depois das palavras
—estradas 

geraes—, continue—10:000$ com a

que communica a capital do Espirito Santo com

a de Minas Geraes, etc., é regeitada.

A emenda approvada é remettida á com-

missão do orçamento.

Entra em discussão o adiamento proposto em

outra sessão sobre a resolução vinda o anno

passado do senado, que approva a aposenta-

doria concedida a José Alves Pinto Campello,

no lugar de ajudante da abrição da casa da

moeda desta côrte, cujo adiamento é para que

esta resolução se discuta com um parecer da

commissão de pensOes e ordenados, que existe

na casa relativamente a este indivíduo.

• Dando-se por discutido o adiamento, é posto

a votos e não se approva.

Continua por conseguinte a discussão da re-

solução, que fica adiada para se passar á outra

parte da ordem do dia.

Entra o Sr. ministro da justiça com as for-

malidades do estylo, e em sua presença continua

a discussão |adiada ácerca da suspensão de

garantias para a província do Rio Grande do-

Sul.

Dando-se o artigo por discutido, e approvado

por 42 votos contra 35, e são regeitadas as

emendas.

Entra em discussão o artigo 4o:

« Os guardas nacionaes que forem chamados

ao serviço, e deixarem de comparecer no tempo

que lhes fôr determinado, sem terem obtido

escusa, ficaráõ sujeitos ao recrutamento para

servirem corno obrigados nos corpòs de pci-

roeira linha. » ,

0 Sr. Henriques de Kszende, à vista da re-

dacçãó do artigo, está em duvida se os chefes

de famílias, proprietários, etc., que sendo cha-

mados para o serviço, não comparecerem, ficaráõ

sujeitos a'o recrutamento de primeira linha, ou

se é esta disposição para os que estão indevida-

mente na guarda nacional, como tencionava o

governo no destacamento que quiz mandar,

porquanto o artigo não exeeptua a ninguém,

Observa que inconvenientes têm de apparecer

em incluir-se n'uma lei de suspensão de ga-

rantias objectos que não lhe parecem proprios

do lugar.

0 Sr. Carneiro Leão observa ao nobre de-

putado que, em occasiâo de perigo, não se

deve obrigar a unia classe só de cidadãos a

marchar, mas mesmo á grande classe dos ,ci-

TOMO II

dadãos que estiverem em circumstancias de

bater õ inimigo. Comtudo tem de reflectir que,

o que resta saber é se existe perigo, e se o

que se pretende fazer é ou não efficaz para

se conseguir o numero de gente necessária.

Persuade-se que' haverão circumstancias em

que seja preciso lançar mão de todos os cida-

dãos, ainda mesmo os casados ; mas também

persuade-se que ha grande numero de cida-

dãos que não faria grande mal ao paiz etnpre-

gal-os na guerra da província do Rio Grande.

Observa que o governo tem na lei da guarda

nacional a fôrma porque deve formar os corpos

destacados, e pôde formar esses corpos não

somente da guarda nacional do município do

Rio de Janeiro, mas de outros municípios, e

de outras províncias ; e levar a classificação

somente nos solteiros e Viúvos sem filhos ; na

persuasão de que o governo fará isto não du-

vida votar pelo artigo.

Entende mesmo que o artigo não é neces-

sario para certos cidadãos, embora se tenha

acreditado que todos os guardas nacionaes

estão isentos do recrutamento. Entretanto

não se trata aqui de examinar se por ventura

é necessário o emprego da guarda nacional ;

entende que, se a nossa guarda nacional fosse

já disciplinada com officiaes promptos a entrar

em combate efficazmente, talvez se devesse dar

preferencia á guarda nacional; mas os guardas

nacionaes achão-se nas circumstancias de outros

cidadãos; e se o governo tem faculdade de

recrutar, se não tem preenchido a força que

pôde chamar ao serviço, parece-lhe que obraria

melhor em empregar mais energia no recruta-

mento e disciplina, visto que os guardas na-

cionaes, que tiver de reunir em virtude deste

chamamento, não estão melhor disciplinados

quê os outros cidadãos que pôde recrutar, e

nos qu.aes se pôde comprehender os guardas

nacionaes que não estão isentos do recruta-

mento ; se se tratasse da preferencia, dál-a-liia

primeiro ao recrutamento ; mas não se tratando

disto, e tendo o governo a faculdade de chamar

os guardas nacionaes, não sabendo se haverão

circumstancias em que se tenhão esgotado já o

numero de recrutados, seja preciso então maior

força, e se torne necessário o chamamento dos

guardas nacionaes, para esta circumstancia não

duvida votar pelo artigo, porque é necessário

que então se torne necessário o chamamento,

e que este direito do governo não se torne

illusorio, mas effectivo ; porque julga melhor

que os cidadãos que se recusarem ào serviço

antes sejão forçados a fazer o serviço, do que ir

para a cadêa, que é a pena que a lei tem esta-

belecido.

0 Sr. Limpo de Abreu (ministro dos es-

trangeiros), observa que o artigo deve ter

execução, não em todo o império, mas no

Rio Grande do Sul: lembra que para esta-

7
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belecer penas aos guardas nacionaes que se re-

cusarem ao serviço de destacamento já offe-

recêra uma proposta, na qual se comprehehd.e

uma disposição geral, e está promplo a receber

quaesquer emendas que se offereção, comtanto

que sejão efíicazes para se conseguir o fim de

poder o governo levar a .effeito os destacamentos

que houver de mandar para quaesquer provin-
cias ; no caso era questão julga que o artigo deve

ser approvado : embora se entenda que é uma

especie de suspensão de garantias; o governo
nao teve em vista outra cousa senão fazer cjue

na lei da guarda nacional se façao algumas

alterações, e o corpo legislativo pôde alterar

penas tanto dos codigos como dè quaesquer leis

especiaes que liajâo sobre qualquer matéria.

Lembra que as penas impostas aos guardas .

nacionaes que se recusao ao serviço de des-

tacamento sao corno as que pelo direito ro-

mano se applicavâo em certos casos de injuria.

Pela lei das guardas nacionaes, para os que
nao querem fazer o serviço de destacamento ha

a pena de desobediencia que corresponde a

15 dias de prisão ; e haverão muitos guardas

que prefirão a pena de 15 dias de prisão a irem

fazer o serviço de destacamento em outras pro-
vincias...

Um Sr. Deputado :—Ha uma pena maior em

tempo de guerra.

O Sr. Limpo de Abreu (ministro dos es-

trangeiros) observa que é provável que os

guardas alleguem razão de que a pena appli-

cada é de destacamento e não em tempo

de guerra, e sejao attendidos pelos conselhos.

Mas suppondo ainda que soffrao a pena de

prisão por mais tempo, não a julga efficaz,

é necessário que se augmente a pena que
se trata. Julga que a única pena efficaz que
se pôde itnpôr aos guardas nacionaes que na

província do Rio Grande se recusarem ao cha-

mamento do presidente, é a de os fazer servir

nos corpos de primeira linha como obrigados.

Nem esta disposição lhe parece anti-consti-

tucional, parece-lho que ao estado do Rio

Grande é appücado o artigo da constituição

que obriga a todos os cidadãos brasileiros, sem

escepção, a pegar em armas para defenderem

a integridade e independencia do império ; e a

integridade e independencia achão-se amea-

çádas no Rio Grande ; e assim nao pôde um

cidadão guarda nacional, ou solteiro ou casado,

que esteja nas circumstancias de prestar ser-

viços, recusal-o.

O que julga preciso é que ao mesmo tempo

que se investe ao presidente com esta altri-

buiçâo, se lhe dê os meios de escusar os que

puderem apresentar provas que nao podem
servir por suas moléstias, idade ou cousa seme-

lhante, hypothese a que occorre o artigo.

O Sr. ministro dos estrangeiros conclue

reconhecendo que é pesado o' sacrifício de

abandonar o guarda nacional a sua casa e

família ; mas que sacrifícios maiores merece

o paiz ; e é preciso obrigar a fazer a defeza

da província áquelles que nesta defeza podem
encontrar meios de salvação, sendo um engano

súpporem muitos que não se inclinando nem

a um ou outro partido, escaparão ao furor

dos rebeldes.

Finalmente, diz que é necessário passar o

artigo, embora depois uma legislação geral a

respeito dos guardas nacionaes dê preferencia a

outras penas.

0 Sr. Odorlco manda á mesa a seguinte

emenda :

« Os guardas nacionaes, que no Rio-Grande

do Sul forem chamados ao serviço, etc. (o mais

como no artigo).— Odorico Mendes. »

0 Sr. Carneiro Leão, sobre o que dissera o

Sr. ministro dos estrangeiros a respeito das

penas 
• impostas aos guardas nacionaes que se

recusarem ao serviço de destacamento, diz que
ao governo é que compete designar qual é

o serviço que se exige da guarda nacional; e

logo que o governo exige que a guarda ha-

cional faça o serviço de corpos destacados, os

conselhos de disciplina nao têm que duvidar

se o governo usou ou nao de seu direito ; a

pena pois que têm aquelles que se recusarem

é a que se citou de dous annos de prisão, e nao

está a arbitrio dos conselhos de disciplina

applicar outra pena.
O orador julga que é melhor que, em vez

de se itnpôr a pena de dous annos de prisão,
se imponha a pena de ficar o cidadão sujeito

ao recrutamento de Ia linha, onde pôde prestar
mais serviço, a si, e ao paiz do que jazer em

uma prisão por espaço de dous annos, se por
ventura sendo, designado para o serviço se

recusar, e não comparecer.

0 Sr. Aguilar Panloja {ministro da justiça)
diz que não desconhece que a legislação da

guarda nacional, impOe certa pena de prisão
aòs guardas nacionaes que faltarem ao chama-

mérito para os corpos destacados ; pena que faz

sim, com que o guarda seja preso, mas que
não cumpre com o serviço para que é cha-

mado- e se fôr necessário mandar uma força

para o Rio Grande a combater o inimigo e
restabelecer a ordem, é necessário que esta

força se organise, o que nao se pôde conseguir

com as penas impostas pela lei ; e o projecto,

querendo chamar ao serviço guardas nacionaes,

quer, se elles se recusarem, sujeital-os ao ser-

viço dos corpos de Ia linha* e o que se teve em

vista é estabelecer uma força para restaurar

a ordem, concilia-se pois neste artigo a punição
dos que faltao com o effectivo serviço.

O que se trata no artigo é de substituir uma

a outra pena, pocque o modo de chamar os

guardas está descripto na legislação geral, a

este respeito, que tem marcado a escala que
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o governo deve ter no chamamento dos guardas,
não devendo pois receiar-se perigo de cjue sejão

chamados homens que tenhão impossibilidade

para este serviço ; e quando mesmo circuni-
stancias extraordinarias exijão que sejao esgo-

tadas todas as escalas, no chamamento dos

guardas não existe perigo, porque todos os

cidadãos sao obrigados a servir com as armas
na mão o seu paiz ; e se o Rio Grande do Sul

está -occupado 
pelos rebeldes, se alli não ha

segurança, é conveniente que todos os cidadãos

que possão pegar em- armas as empreguem

em combater os rebeldes e restabelecer a

ordem.

0 Sr Souza S Oliveira persuade-se que o

artigo, como está redigido, comprehende muito

inais do que se pretende ; quizera que se dis-

sesse, os guardas nacionaes que forem chamados

para o serviço-de destacamento na província do

Rio Grande do Sul, etc. Também desejara que
se.accrescentasse no fim do artigo .« os que não

estão comprehendidos nas excepções de 1822 »

porque assim é que o Sr. ministro dos estran-

geiros se justificará do que dissera na camara

que não pretendera destacar os proprietários,

pais de familia, etc. A não passar esta decla-
¦ração, 

pôde acontecer que homens que por essas

instrucções est:io isentos do recrutamento,

podem ser sujeitos a elle ; e mesmo elle depu-

tado pôde, passando o artigo como está, ser

chamado, como guarda nacional, para o desta-

camentó no Rio Grande.

E' necessário pois que passe a emenda para

que não possão ser recrutados os que estão

isentos pelas instrucções de 1822.

O illustre deputado conclue dizendo, que com

as duas alterações que propõe, vota pelo artigo ;
e quando nao passem, não pôde revestir o go-
verno com armas tão poderosas.

Lê-se, e é apoiada a seguinte emenda do Sr.

Carneira Leão :

« O art. 4o redija-se assim : — Os guardas
nacionaes que forem chamados ao sertiço de

corpos destacados, e deixarem de comparecer

no tempo que lhes fôr determinado sem escusa,

ficaraõ sujeifos ao recrutamento para servirem

como obrigados nos corpos de 1" linha. »

Também 
'é 

apoiada a seguinte emenda do

Sr. Souza e Oliveira :

í « Accrescente-se no fim da emenda do

Sr. Carneiro Leão — não estando comprehen-

didos nas excepções das instrucções para o

recrutamento. »

0 Sr. Carneiro Leão observa que na proposta,
a que o Sr. ministro se refere, tratar-se-ha de

discutir se o nobre deputado tem ou não razão ;

persuade-se que o nobre deputado não tem

razão, porque sabe-se que o governa tem direito

de chamar a guarda nacional a fazer o serviço

de corpos destacados, e auxiliar o exercito de

!'¦ Jinha ; suppondo que o governo chama para

o Rio Grande ou outra qualquer parte os

guardas nacionaes designados para este serviço,

e que estes recusão-se, têm elles uma pena na

lei, que é a de prisão para dous annos ; mas

em vez desta pena o ministro propõe agora

outra, que é obrigal-os a fazer o serviço, que

elle deputado julga melhor ; por exemplo, o

Sr. Saturnino se se recusar a fazer este serviço,

devia ser processado, e ser-lhe imposta a pena

de dous annos de prisão ; eis a que se sujeitaria

o nobre deputado por causa de não ter prestado

o serviço de guarda nacional; e iTão era melhor

que fosse combater nas fileiras dos defensores

da legalidade no.Rio Grande do Sul, do que ser

preso e inutilisado para a • 
patria deixando de

prestar este relevante serviço ? Persuade-se

pois que o artigo como está, vai bem.

Quanto ao mais, lembra que na lei está

designada a maneira porque se deve fazer o

serviço de destacamento. Chamando-se sue-

cessivamente cada uma das classes, etc. Pa-

rece-lhe que o nóbre deputado não tem bem

alcançado a direcção do artigo. Julga que com

a emenda que fez vai excitar sentimentos igno-

beis de cobardia, e o nobre deputado qüe tem

aliás mostrado o seu denodo militar, não deve

querer excitar taes sentimentos ; persuade-se

que o que disse o nobre deputado, é o mesmo

que dizer que o governo recrute na guarda na-

cional, uma vez que os guardas nacionaes não

estejao nas excepções da lei ; quando o de que

se deve tratar é de tirar o inconveniente que ha

na lei da guarda nacional para em casos ex-

traordinarios ehamal-a ao serviço de destaca-

mento.

0 Sr. Souza e Oliveira declara que não fôra

elle quem enunciára a idéa de fazer um recru-

tamento na guarda nacional ; o Sr. ministro dos

estrangeiros procurara justificar esta medida,

fazendo ver que o pensamento do governo fôra

de mandar no destacamento da guarda nacional

esses homens que estavâo em eircumstancias

de serem recrutados para a tropa de 1" linha, e

que indevidamente estavão qualificados guardas

nacionaes ; e se esta fôra a intenção do Sr. mi-

nistro, é necessário que se adopte o additamento

que elle deputado propõe.

Dada a hora, o Sr. presidente declara a dis-

cussão adiada, marca a ordem do dia, e levanta

a sessão pelas duas horas da tarde.
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Sessão em 9 de «Julho

PRES1DENCIA DO SR. ARAÚJO LIMA

Summario. — Expediente. — Ordem do dia. —

Suspensão de garantias para o Rio Grande

do Sul. — Formação dos corpos da guarda
nacional.

A's 10 horas feita a chamada e aberta a

sessão, é lidae approvada a acta da antecedente.

Comparecem 88 Srs. deputados, faltando com

causa communicada os Srs. Vital, Lima e Silva,

Castro e Silva, Mello, Ferreira França, Lessa,

Tobias, Odorico, Hollanda, Barbosa Cordeiro e

Rezende; e sem participação os Srs. Ibiapina e

Fontes.

EXPEDIENTE

O Sr. Secretario Belisario lê os seguintes

ofíieios :

Do ministro da fazenda, satisfazendo á requi-

siçao sobre as aguardentes e rendimento do

consulado no anuo financeiro findo.—A' secre-

taria para ser presente a quem fez tal re-

quisiçâo.

Do mesmo ministro, em additamento ao de

20 de Junho passado, com uma relação dos

proprios nacionaes existentes na província de

Sergipe.—A' commissao a que foi o officio a que
» este se refere.

Do mesmo, acompanhando dous ofíieios dos

ministros da marinha e guerra, com as demon-

strações que provao a necessidade das quantias

pedidas para a pacificação das províncias do Rio

Grande do Sul e Pará, na proposta apresentada

ao corpo legislativo. — A's commissões Ia e 3a

de fazenda.

Do ministro da guerra, dizendo que logo que
receba a informação exigida do presidente da

província de S. Pedro do Rio Grande do Sul,

sobre os officiaes dos corpos de 1" linha'alli

existentes, a tiansmittirá a esta augusta camara.
—Fica inteirada.

Vão á commissao de petições os requeri-

mentos de Francisco do Nascimento Almeida

Gonzaga e de Luiz Antonio da Silva Ferreira.

Approva-se o seguinte requerimento do

Sr. Raphael de Carvalho :

« Requeiro se peça ao governo pela repartição

competente, uma lista do imposto do sello, que
hao pago as causas de dispensas matrimoniaes

de'1825 para cá, isto é, desde o Io de Janeiro

de 1826 até o ultimo de Junho de 1836, vindo

essa lista classificada por data de dia, mez e

anno.—Raphael de Carvalho. »

O Sr. Calmon, como relator da commissao

do orçamento, lê e manda á mesa o parecer
sobre o credito pedido pelo governo, para fazer

face ás despezas imprevistas, com as rebelliões

das províncias do Pará e S. Pedro do Rio

Grande do Sul.

O Mesmo Sr. Calmon indo á mesa, leva o

referido parecer.

E' o seguinte:

« A commissao de orçamento examinou a

proposta do poder executivo, feita pelo Sr.

ministro da fazenda, aos 22 do mez proximo

passado, exigindo uni credito de dous mil contos,

e autorisaçâo para havei-qs por meio da venda

de apólices da divida interna, e emissão de

bilhetes do thesouro nos intervallos da mesma

venda.

« Desejosa de fornecer ao governo, de accórdo

com a promessa feita no voto de graças, os

meios necessários para que sejão restituidas á

ordem as províncias do Pará e do Rio Grande

do Sul, a commissao meditou attentamente
sobre a referida prgposta, mas reconheceu por
fim : 1", que o governo nao justificára a ne-
cessidade do credito pedido : 2o, que a camara,

á vista dos dados que tem, nao deve julgal-o
necessário : e 3", 

'que 
quando fosse necessário,

seria prejudicial pelo modo proposto.

« Não foi justificada a necessidade do credito,

porque, além da succinta exposição que

precedeu á proposta, e de dous ofíieios mui

singelos dos Srs. ministros da guerra e marinha,

cuja impressão a commissao requer, nada mais

foi produzido para demonstrar o alcance que o

governo deseja supprir. E' em verdade notável,

que, sem.apresentar um balancete do thesouro,

uma conta, um documento sequer, o Sr. mi-
nislro da fazenda exija dous mil contos para
despezas que apenas indica. Este procedimento,

que seria indesculpável em outras circum-

stancias; é digno de grave censura nas actuaes ;
visto que, por falta dos balanços e contas

publicas de 1834 a 1835, e de 1835 a 1836,

que ainda nao forao apresentadas, a camara

ignora absolutamente qual seja, ha dous annos,

o estado do thesouro nacional, se tem havido

sobras ou nao, se as leis das despezas forao ou

nao cumpridas. Nao sendo menos digno de

reparo, que o mesmo ministro que nos disse á

paginas 47 do relatório deste anno que—apesar
dos entraves que encontra a administração, a

renda tem feito face á despeza—, declara agora

entre os motivos da sua proposta—que as des-

pezas extraordinarias já feitas, têm absorvido

uma somma da receita ordinário, que não pode

preencher-se.

<( Nao deve a camara julgar o credito ne-

cessario ; porque, sobre a falta de provas de

que seja preciso, razões ha para crer, que as

rendas arrecadadas bastem para maior despeza

de que se haja mister. em algum dos minis-

terios. Por um lado a receita arrecadada deve
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ter sido muito superior á receita orçada nos
últimos dous armos financeiros; nao só porque
tem havido considerável augmento na pro-
ducção, e algum melhoramento na arrecadação
das 

_ 
rendas ; como porque entrárâo na mesma

receita arrecadada varias quantias nao con-
templàdas na orçada, a saber; Io, a de 160
contos de notas resgatadas, que forão illcgal-
mente substituídas, e ãpplicadas á despeza da
caixa da. amortisação : 2o, a de 44.7 centos,
resto do producto das 500 acções do extincto
banco, pertencentes ao govei^o : 3", a de mais

de 300 contos provenientes das imposições a

favor do novo banco, e não applicada ao resgate

das notas, ou papel-moeda : e 4°, a de mais de

900 contos da divida activa, cobrada além do

orçamento. Por outro lado, a despeza ordinaria

fixada por lei, deve ter sido muito inferior á

realisada nos mesmos annos ; nao só-porque

alguns artigos da despeza decretada não forão

cumpridos, como porque grandes sobras devem

ter ficado no ministério da guerra,. Quanto a

artigos nao cumpridos,, a commissão apontará,

por exemplo, o da amortisação dos emprestimos

brazileiros, que o Sr. ministro deixou de fazer ;
e os dos juros e amortisação correspondente a

880 contos de apólices da divida, que deverião ter

sido dadas ao extincto banco por saldo de contas,

e que o nao forão por ter querido o mesmo Sr.

ministro pagar aquella somma em notas resga-

tadas, que mandou substituir e rcemittir, contra

a letra e espirito da lei de 23 de Setembro de

1829, arts. 10 e 12, e da resolução de 7 de

Dezembro de 1830; como tudo consta dos

sobreditos relatorios. Quanto ás sobras da re-

partição da guerra, bastará que a commissão

lembre, que as leis de 3 de Setembro e 8 de

Outubro de 1833, fixárâo as forças de terra em

8,979 praças, e consignárão 2,897:3601120 para
a despeza da guerra durante o anno de 1834 a

1835; e que as leis de 22 de Agosto e

3 de Outubro de 1834, fixarão as mesmas

forças também em 8,978 praças, consignarão

2,383:846^120 para a despeza militar, no anno

que se findou de 1835 a 1836. Constando

porém, á" vista dos rnappas presentes, á com-

missão de guerra, que assim em um como em

outro anno, apenas existirão 4,000 praças;
evidente é, que deve ter ficado no ministério da

guerra a sobra correspondente á despeza que
se 

_ 
faria com mais de metade das praças, que

deixárão de ser alistadas, ou pagas em cada um

dos ditos annos. Nem pensa a commissão, que
haja falta de fundos para a mesma despeza no

anno financeiro que começa a correr; porque
havendo-se pelas leis de 26 de Agosto e 31 de

Outubro de 1835, fixado 6,320 praças, e con-

signado 2,165:305$850 para a repartição da

guerra; e constando por um mappa, datado de
28 de Maio deste anno, existente na com-

missão de guerra, que existem sómente 3,365

praças; manifesto é que não falta, nem pôde

faltar dinheiro para o serviço militar, ainda

quando mais tropas sejão expedidas para o

Rio Grande e Pará. Isto posto, a commissão

entende que o augmento da receita ordinaria,

e a diminuição da despeza decretada, junta-

mente com as avultadas sobras do ministério

da guerra, não só devem ter bastado para a

despeza dos voluntários do Pará, em virtude da

lei de 22 de Setembro do anno passado, como

serão sufficientes para a dos guardas nacionaes

que servirem no Rio Grande, conforme a pro-

posta do governo, e para a das praças extraor-

dinarias que ora servem na repartição da

marinha. Entende outrosim, que não será

grande o apregoado vasio, .que (como diz o Sr.

ministro da fazenda) deixára na receita a falta

da quasi totalidade das rendas das duas pro-
vincias em desordem. As alfandegas do Rio

Grande e S. José do Norte na província de

S. Pedro do Sul, continuão a cobrar direitos de

importação e exportação, achando-se sómente

em poder dos rebeldes a alfandega de Porto

Alegre, que já foi supprimida. E se por effeito

do bloqueio nada rende a alfandega do Pará,

alguma conpensação haverá para o thesouro no

augmento da importação nas províncias vi-

sinhas, principalmei}te na do Maranhão, para
onde irão os carregamentos destinados para o

porto bloqueiado.

« Prejudicial seria o credito, quando neces-

sario, se fosse concedido conforme a proposta ;

porque seria nociva a venda de apólices feita

com intervallo, e muito perigosa a emissão de

bilhetes do thesouro nas actuaes circumstancias.

A razão, e a experiencia aconselhão, como

mais conveniente, uma só venda de apólices,

do que muitas vendas successivas. No primeiro
caso, a. concurrencia de todos os capitalistas

que desejassem compral-as, não só daria maior

preço ás novas, como sustentaria o credito das

.antigas apólices. Entretanto que no segundo

caso, a esperança de havel-as por menos-na

segunda ou terceira venda, destruindo a con-

currencia, e dando lugar á cálculos e combi-

nações, ou ao que se chama jogo de fundos,

rebaixaria o preço de umas, e abalaria o cre-

dito das outras. E quanto aos bilhetes, mal

concebe a commissão, de que prestimo servidão

ao governo ; pois serião desnecessários, no pre-
supposto de realisar-se a venda de apólices

repartidamente, ou por intervallos. Quando

porém fosse a intenção do governo lançar mão

delles no caso de não poder alcançar vantajoso

preço para as apólices, então mal aconselhado
foi o Sr. ministro da fazenda quando fixou para
os mesmos bilhetes o vencimento de meio por
cento ao mez; porquanto se lhe faítasse o credito

para vender bem, não o teria de certo para
descontar a 6 por cento ao anno. Além disso,

se a emissão de taes bilhetes é perigosa ainda

em mãos de um governo acreditado e estável,

como o demonstra a historia financeira de al-
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muitas nações a tem diminuído, attendondo ao pro-

gresso da civilisação, porque A proporção destaas

faculdades se desenvolvem com mais promptidão,

por esta razão pois, e na esperança que isto se ponha

em uniformidade em todos os mais casos, eu con-

cordo. Quatro annos de domicilio... (Leu) Esta pa-

lavra domicilio offerece suas duvidas, que abrem

a porta á arbitrariedade. Sabe-se o que é domicilio?

Nenhum jurisconsulto pôde ainda definir os factos,

que provão o domicilio, e por isso será necessário

fixar alguma regra, para que elle se conheça, por

que aliás fica isto inteiramente á arbitrariedade do

juiz, perante o qual se faz a justificação, com effeito

é da maior dificuldade determinar esses factos, vem

um estrangeiro estabelecer-se no Brazil, e prin-

cipia a occupar-se em algum ramo de industria,

mas por ventura isto prova que tem domiciilio?

Que tem intenção de residir? Não, todos os dias

estamos vendo 
"que 

elles residem até quando lhes

faz conta, vem quando lhes parece, o retirão-se da

mesma maneira, dos quo se estabelecem na agri-

cultura alguma probabilidade se tiraria, mas também

isto não prova decididamente, alguns francezes ou-

vindo contar as grandes vantagens, que se tiravão

dos estabelecimentos de café, vierão de proposito

fundar esses estabelecimentos, porém vierão elles

com animo de residir ?

Vem pelos lucros, obtidos estes retirão-se. Quando
se dissolverão as côrtes de Lisboa, muitos homens

forão para os Estados-Unidos, e disserão, vou dar

uma patria a meu filho, pois que o lugar do seu nas-

cimento lha negou, e forão com a intenção de re-

sidir, mas agora que as circumstancias são outras,

talvez já tenhão mudado de parecer. Portanto não

vejo facto nenhum, que possa demonstrar o animo

de permanecer no paiz, e creio que seria a lei mais

imperfeita, se se baseasse sobre uma palavra tão in-

certa ; é por isso que, sendo necessário remover todos

as duvidas, que possão occorrer, eupropuzcomo

emenda a esta expressão a declaração feita pelo es-

trangeiro, e então os 4 annos serão contados desde

o dia, em que expressou a sua vontade, não vejo

outro meio, pois ainda que quando declara, e ex-

pressa a sua vontade, pode ainda ser que a mude,

merece todavia algum credito sua expressão, conti-

nuando a residir os 4 annos.

Também o termo — capital — no 2o membro

deste art. (Leu ) não acho bem expressado, e a

segunda parte, onde diz: — ou mostrar ter um ren-

diinento annual, etc., não comprehendo inteira-

mente, o rendimento annual não pôde deixar de ser

relativo a um fundo, por isso está já comprehendido

no capital do valor de 6:000$000, portanto entendo

que não está bem expressado, e que melhor será

dizer-se — 
possuir no império esse valor de

6:000g000 em bens de raiz, ou em qualquer com-

panhia de commercio, autorisada pelo governo, 
—

porque de outro modo pode o capital ser trans-

portado, e amovivel á arbítrio.

No3.° membro... ( Leu) Isto de dizer artes li-

beraes não acho conforme : deve ser também

artes mechanicas ; é pela necessidade das cousas,

que lhes devemos dar a preferencia, e por isso eu

diria que se pozesse primeiro artes liberaes, e de-

pois artes mechanicas, mas não sendo apaixonado

de restricções lhe substitui artes em geral. O 4o

membro é da mesma natureza, um e outro envol-

vem a grande arbitrariedade, que se deixa ao go-

verno; eu sei que o governo ha de ser sempre digno

de toda a confiança, porém pode ser facilmente en-

ganado em cousas pequenas, e assim um estran-

geiro virá apresentar-se recommendado a qualquer
ministro de estado, e em consequencia diz-se, é um

excellente estudante, seja admittido para cidadão:
isto são cousas muito fáceis, e todavia não implica

que sobre ellas se commettão grandes arbitrarieda-

des. A historia de poucos dias a esta parte bastaria

para provar esta verdade. Quantas cousas não têm

vindo a esta camara, quanto nos não tem sido pre-
sente ! E havemos de suppôr sempre o amor da

ordem, e do bem geral! Não precisa recorrer a

tempos mui anteriores, e mesmo os.ministros em-

pregão-se sobre negocios grandes, o que os inha-

bilita para chegar ao seu conhecimento particulari-
dades desta narureza. Proponho, portanto que se

supprimão estes dous números, e para não des-

unir-se o segundo artigo, que se substitua no fim

deste, na forma indicada — o corpo legislativo

quando, o bem do estado, etc.

Quanto ao artigo, segundo julguei também ne-

cessario envolvel-o na emenda, porque a expressão

de direitos políticos é tão equivoca, como« do do-

micilio, e por isso acho melhor fixar quaes são esses

direitos, de que pôde gozar o naturalisado, e em que
tempo os ha de gozar.

O Sr. Cunha Mattos:—Sr. presidente, os dis-

cursos eloqüentíssimos, que tenho ouvido e muito

admirado, fazem-me conhecer que os illustres ora-

dores olhão por dous differentes lados para o

objecto da naturalisação dos estrangeiros. Uns

attendem á vasta extensão do império, que precisa
de habitadores, outros têm em vistas não pródiga-
lisarem os direitos civis, e políticos aquelles, que
nos vêm de longe procurar. Tenho ouvido fallar em

Roma, e na Grécia.

Eu também poderia fallar na Grécia, em Roma,

no Egypto, Arabia, Tartaria, índia, e China para
mostrar as acisadas cautelas, com que os antigos

concedião aos estrangeiros cartas de visinhança, e

naturalisação, e lhes transmittião os direitos mais

preciosos da sociedade. Roma edificada em um ou-

teiro, e cercada de uma débil trincheira servio de

morada, e aslyo aos povos mais valorosos da terra,,

os quaes forão por Romulo divididos em tribus e

cúrias sem attenção aos paizes, em que havião nas-

cido.

A falta de mulheres deu lugar ao celebre estra-

tagema dos jogos dedicados a Neptuno, e ao subse-

quente roubo das sabinas.

A guerra, que resultou desta perfídia, fez com que
os romanos admittissem na sua cidade os seus ini-

migos, e reconciliados então se virão dous reis com

igual autoridade em um mesmo estado. Os romã-

nos são atacados de todos os lados, e de todos os

lados sahem vencedores, reduzindo á condição de

escravos aquelles, que têm a desventura de escapa-

rem ao ferro de suas espadas. A sua maxima favo-

rita consistia em não darem o direito de cidadão

não só aos vencidos, mas nem ainda mesmo aos

seus auxiliares, ou alliados.

Esta rigorosa lei era geralmente praticada em

toda a Italia, e tinha talvez sido derivada das colo-

nias, que outr'ora vierão da Grécia, e se espalharão

pela Sicilia, e ainda por outras terras banhadas pelo
oceano. Circumstancias imperiosas fizerão com

que os romanos afrouxassem um pouco na sua obs-

tinação; pois que na guerra social, na de Spartaco,

na invasão dos Gallos-Cimbros, e por motivo das

derrotas do Trazimeno, e de Cannas elles concede-

rão privilégios de cidadãos a alguns auxiliares, e
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ainda mesmo aos libertos: peiores effeilos produ-
zirão as proscripções de Sylla c Mario, as dos Trium-
viros, e sobre tudo as crueldades dos Neros, Domi-
cianos, Caracallas, Heliogabalos, monstros ferozes,
succedidos por outros, que por desgraça do genoro
humano fizerão correr rios de sangue,* e forão tão
insolentes, que encherão o senado de libertos, e
até mesmo um delles deu as honras de senador ao
seu cavallo.

Taes forão as causas da decadencia da estima, em

que era tido o direito de cidadão romano. Os Gre-

gos não tinhão sido menos tenaces na denegação
destas prerogativas aos estrangeiros, do que ao de-

pois o forão os romanos. Os habitantes de Helos
destruída pelos Spartanos, forão reduzidos á escra-
vidão, e transmittirão o nome de Helotes a todos os
estrangeiros subjugados.

Os povos da cidade de Tyro na Phenicia, que en-
viárão colonos á África, e a mesma ilha de Gales,
nunca derão o direito de cidadãos a estrangeiros,

emquanlo não degenerarão dos seus antigos brios,
ou não se virão atacados, o a ponto de serem des-
truidos pelos seus formidáveis antagonistas os ro-
manos, e seus alliados.

Tal era, Sr. presidente, o modo de pensar dos
homens mais sábios da terra, e tal é ainda hoje a
maneira de pensar de alguns dos mais atilados poli-
ticos das nações civilisadas do antigo, e do novo
mundo. Os inglezes não permittem que os estran-

geiros occupem oííicios civis, e políticos pelo esta-
tüto7° de JaquesI, cap. 2o el2° de Guilherme III,
cap. 2o, nem mesmo concedem este direito aosfi-
lhos dos sentenciados por traição, cm consequencia
do!estatuto 4o, de Jorgo II, cap. 21.

Estes mesmos inglezes concedem porém o direito
de naturalisação aos marinheiros estrangeiros, que

por espaço dê 2 annos servem a bordo de seus na-

vios da corôa em tempo de guerra, estatuto 13° de

Jorge II, cap. 3o, e a respeito daquelles, que hião

habitar nas colonias era concedido o direito de na-

turalisação, quando alli existião 7 annos, ou servião

nellas militarmente por espaço de 2 annos. Os fran-
cezes procedião segundo a vontade dos reis, e por
isso a uns davão-se os direitos de cidadãos como
aos escossezes saboianos, e aos suissos; o outras
vezes fleavão os estrangeiros privados deste privi-
legio, e sujeitos aos direitos de Aubaine.

Tenho pois, Sr. presidente, mostrado o que se

praticou entre as mais anligas nações ; e o que se
observa entre os modernos. Sr. presidente, nós de-
vemos ser mui circumspectos a respeito da admis-
são dos estrangeiros aos nossos direitos políticos e
civis; a lei, que se apresenta, não preenche os fins

que nos propomos ; o art. Io exige a idade de 21
annos, 4 de domicilio, e boa conducta com alguns

dos quesitos apontados nos paragraphos que se lhe

seguem; escusado é, Sr. presidente, fazer novas re-

flexões sobre esta matéria tão habilmente elucidada

pelos nobres deputados o Sr. Souza França, e ou-
tros sábios oradores.

Emquanto a mim o art. Io não pode passar;
porque nem 4 annos são suíficientes para qualificar
animo verdadeiro do seguir a nossa causa, nem o
consorcio com mulher brazileira liga infallivel-
mente ao paiz aquclle estrangeiro, que o acaso
trouxe ao nosso império ; o ser versado em scien-
cia, ou arte liberal, o vencimento de ordenado, ou

pensão, e o modo de se qualificar o mérito do es-
trangeiro paracem-me bem improprios, e deixão a

porta franca a immensas arbitrariedades.

O favor ou patronato, e talvez a intriga darão

preferencia aos estrangeiros contra os nacionaes, e
homens completos charlatães ficaráõ naturalisados,

e até receberão mal devidos prêmios sem terem

merecimentos transcendentes. Pela aneedota que
vou referir, mostro a conveniência de marchar com

o prumo na mão a respeito dos estrangeiros, que se

apresentão entre nós como — non plus ultra —

nas sciencias, e nas artes.

No anno de 1819 temendo-se uma visita hostil

da famosa expedição hespanhola a alguns dos por-
tos do Brazil, ordenou o ministro que se fundissem

na fabrica de Sorocaba bailas ôcas, com que se

incendiassem os navios, que pretendessem forçar a
barra do Rio de Janeiro.

Um coronel inglez chamado Raphael Ouseley offe-
receu-se ao ministro da guerra para construir pro-
jectis mui superiores nos seus effeitos aos foguetes
inflammaveis de congréve, e ás bailas de Shrapftell:
eu servia então na qualidade de vice-inspector, e

deputado da junta da fazenda do arsenal do exer-

cito ; conheci á primeira palavra que o coronel Ou-

seley sendo talvez mui capaz de levar uma columna

ao combate, ou um batalhão ao assalto não tinha

senão medianas luzes a respeito dos projectis in-

flammaveis; mas como elle era estrangeiro, e so

inculcava conhecedor, ficarão sem effeito as minhas

reflexões, e expedio-se ordem para se fundirem em

Sorocaba as bailas pelas medidas, e segundo o pia-
no dado por aquelle coronel: desta deliberação re-

sultou aquillo mesmo, que eu esperava: vierão as

bailas, e nem uma só servio, porque Ouseley deu

medidas ínglezas. e em Sorocaba fundirão-se por
medidas portuguezas.

Além deste grande deffito ainda tinhão outros

peiores, de maneira que mediante as deligencias do
coronel Ouseley, e do trabalho dos fuudidores es-
trangeiros perdeu o estado um íinmenso cabedal.

Pelo que respeita ao § Io desnecessárias são muitas

anedoctas. Ha bem pouco tempo tivemos um almi-

ranle inglez ao nosso serviço: pôde ser que elle

fosse bom cidadão da sua pátria ; mas certamente

não foi bom brazileiro: quando lhe pareceu, abati-

donou-nos; offereceu o seu prestimo aos gregos,
amanhã o poderá offerecer aos argelinos, e depois

d'amanhã ao governo de Buenos-Ayres, e assim

teremos um marquez nosso combatendo contra

aquella nação, que muito o honrou, e encheu de

cabedaes.

Sr. presidente, se esta lei tratasse da civilisação

dos indios, eu a abraçaria com melhor vontade : ó

a estes, que nós devemos naturalisar. Eu bem co-

nheço que a vasta extensão das províncias do Pará,

Matto-Grosso, Goyaz, e outras requerem povoado-
res: recebamos os estrangeiros: vão elles junta-
mente com os brazileiros habitar naquellas immen-

sas províncias: participem comnosco dos incom-

modos, e dos beneíicios; as margens dos rios de

S. Francisco, Tocantins, Araguaya, Mortes, Negro,

e outros riquíssimos ém generos preciosos, estão

chamando tanto aos nacionaes, como aos estrangei-

ros, que melhorem a sua sorte : concedamos a es-

tes estrangeiros mui grandes privilégios; mas pri-
var aos nossos concidadãoshabitantes das províncias
marítimas daquelles territorios, que já possuem, ou

a que tem direito, para os vermos temporariamente

occupados por estrangeiros, que depois de enrique-

cidos, dizem uns aos outros — Surge! Tolle graba-
tum tuum, et ambula — ; isso por modo nenhum,

Sr. presidente. Os povos de Minas-Geraes por falta
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gumas nações; a commissão entende que não

deixaria de ser calamitosa, se r.o estado pre-
sente do nosso credito interior, e do nosso

act+jal meio circulante, fosse a referida emissão

coníiada-a um ministro que professa o principio
— de ser mais economico emittir papel-moeda,
do que apólices da divida—co^mo asseverou

(e infelizmente observou) no ajuste de contas

com o extincto banco. Qualquer abuso, ou ex-

cesso na emissão dos bilhetes seria um mal

irreparavel, que acarretaria por fim, sobre a

nação ou urna nova divida fundada, ou uma

banca-rota.

k Tendo, assim provado a desnecessidade do

credito pedido, ou da proposta do governo, a

commissão não desconhece todavia que o mi-

nistro da marinha carece de fundos para a des-

peza não prevista pela lei do orçamento que vai

correr. A força naval para o atino de 1836 a

1837 foi fixada em 1,800 praças em caso ordi-

nano e em 3,000 em caso extraordinário ; mas

aquella lei (a do orçamento) só votou fundos

para o Io caso e não para o 2", que aliás se

acha verificado, segundo o affirma o respectivo

ministro em seu officio jnnto á proposta.
Cumpre portanto que o governo seja habilitado

para fazer face a essa maior despeza. Mas a

commissão pensa que para occorrer á mesma

despeza nao é necessaria venda de apólices, e

muito menos emissão de bilhetes : bastará cer-

lamente alterar a disposição do art.,43 da lei

de 8 de Outubro de 1833, e autorisar o governo

para que applique á maior despeza da marinha

as sobras que se realisarem nos outros mi-

nisterios.

« Nestes termos a commissão é de parecer

que a camara nao pôde prestar o seu consenso

á proposta do governo em data de 22 de Junho

proximo passado, e que para occorrer á des-

peza imprevista do ministério da marinha seja

o governo autorisado por um artigo da lei do

orçamento que se discute, ou por uma resolução

em separado, para applicar ao dito ministério

as sobras dos outros.

« Paço da camara, em 7 de Julho de 1836.
—M. Calmon du Pin.—J. Francisco Vianna. »

0 Sr. Ferreira da Veiga obtém a palavra

pela ordem, e observa que o parecer não se
acha regular, pois que lhe faitão as assignaturas

dos membros da terceira commissão de fa-

zenda, á qual também tinha sido remettida a

proposta.

0 Sr. Alvares Machado nota que tendo ido

a proposta a duas •commissões, era o mesmo

que fosse a uma commissão ad hoc ; que se

devião pois reunir os membros das duas com-

missões para reverem a proposta do governo.

{Apoiados.)

0 Sr. Calmou declara á camara, que não

advertio que a proposta devesse também ir á

terceira commissão de fazenda, porque estava

persuadido que o seu objecto pertence só á

commissão do orçamento. O illustre deputado

retira o parecer que apresentou ; e a proposta
torna a ser enviada á commissão do orçamento,

e á terceira commissão de fazenda.

Vai á commissão. de constituição a seguinte

indicação do Sr. Bernardo Pereira de Vas-

concellos :

« Indico que a camara dos deputados officie

directamente ao'presidente da província do

Rio-Grande do Sul, José de Araújo Ribeiro,

louvando-o em nome do paiz, pelo seu proce-

dimento patriotico na actual crise da.mesma

província, e incumbindo-o de fazer^ igual elogio

ao .commandante das armas, Bento Manoel

Ribeiro, e a toda a oficialidade da 1* e 2" linha

do exerci-to, da guarda nacional e da armada,

em iguaes circumstancias.—Bernardo Pereiro.\

de Vasconcellos. »

Julgão-se objecto de deliberação e vão a

imprimir os .seguintes projectos :

« A assembléa geral legislativa resolve :

« Art. Io, O governo 
' 
fica autorisado a pro-

mover ao posto iminediato a todos os officiaes,

inclusive o commandante das armas, que se

têm conservado fieis ao governo legitimo, ou que

tornárSo parte nos últimos acontecimentos de

14 e 15 de Junho, que restabelecerão a autori-

dade em Porto-Alegre.

« Art, 2o. Ficão derogadas, etc.— Bernardo

Pereira de Vasconcellos. »

O illustre deputado autor do projecto pede a

dispensa da impressão, e propõe a urgência

para que se discuta.

A urgência é apoiada, e entra em discussão.

0 Sr. Paul?, Araujo observa que se estão tra-

tando de medidas extraordinarias para o Rio

Grande do Sul, medidas que não lhe parecem

ser de menos importancia do que as offerecidas

no projecto de que se trata, e lembra que talvez

existão serviços além dos especificados, q'ue
mereção ser remunerados, e por isso .cnnvindo
averiguar este negocio, vota contra a urgência.

0 Sr- Souza e Oliveira pronuncia-se igual-

raente contra a urgência proposta, e a razão

porque o faz, é porque pela lei da fixação das

forças que regula neste anno financeiro, está o

governo autorisado para promover ofíiciaes, e

não precisa que para tal fim seja autorisado por
uma resolução desta camara.

0 Sr. Rodrigues Torres votará pela ur-

gencia, não para que ella preferisse o outro

projecto que está em discussão ; que terá sua

difficuldade em votar pelo projecto tal e qual

se acha concebido, e lhe tenciona fazer alguns

additamentos; quer também fazer extensiva

esta medida á província do Pará; pessoas têm

havido que sem serem militares têm feito acções
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dignas de recompensa {apoiados), e prestado

grandes serviços â causa da legalidade. Por-

tanto se deve quanto antes dar ao governo
meios para ^premiar estes serviços.

Vota emfim pela urgência, para que o pro-

jecto entre em discussão na segunda-feira,

porque quer meditar alguma cousa sobre elle.

Dá-se por discutida a urgência, e o Sr. presi-
dente a põe a votos, para que o projecto entre

em discussão depois da proposta do governo, e

nSo se approva.

Julgao-se objecto de deliberação os seguintes

projectos :

« A assembléa geral legislativa decreta :

« Art. 1°. Fica restabelecido o juizo privativo
de contrabandos.

« Art. 2o. O governo nomeará em cada lugar,

d'entre os juizes de direito do eivei, ou dõ

crime, um que sirva de juiz de contrabandos

em Ia instancia.

«¦ Art. 3o. O processo nos crimes de contra-

bandos será o mesmo que era antes da publi-
cação do codigo 

'do 

processo criminal, e da

sentença dos juizes de contrabando de 1" in-

stancia haverá appellaçâo suspensiva para a re-

lação do districto.

« Art. 4o. Nos lugares em que havia escrivão

privativo de contrabandos, serão estes restabele-

cidos em seus officios, e escreveráõ nas appel-

lações os mesmos escrivães da Ia instancia.

« Art. 5o. Continuarão a cobrar-se os mesmos

emolumentos, que se cobrav&o no antigo juizo
de contrabandos para o escrivão e para o juiz
de 1" instancia somente.

« Art. 6o. FicSo revogadas todas as dispo-

sições em contrário.

« Paço da câmara.dos deputados, 8 de Julho

de 1836.—Saturnino de Sousa e Oliveira.»

« A assembléa geral legislativa decreta :

« Art. Io. Fica proliibido o despacho dos

portos do Brazil para a costa d'Africa, e a eu-

trada nos portos do Brazil vindas da costa

d'Africa ás embarcações, que nflo forem do

porte de quatrocentas toneladas para cima,

sejao ellas de que nação forem, nem mesmo a

titulo de arribada.

« Art. 2o. As disposições do artigo ante-

cedente ter,to effeiío desde já para os despachos

de sahida, e de tres mezes por diante, contados

da data desta lei, para as entradas.

« Art. 3". As embarcações comprehendidas

na infracçao dos artigos antecedentes, serão

confiscadas com todas' e quaesquer propriedades
nellas encontradas para os apprehensores ; e

todos os indivíduos, ou sejão passageiros, ou per-
tencentes á matricula do navio, sobrecargas,etc.,

serão condemnados a seis annos de prisão com

trabalho, além.das demais penas estabelecidas

nas leis existentes.

« Art. 4o. Ficüo derogadas todas as leis, e
-disposições em contrario.

<( Paço da camara dos deputados, 9 de Julho
de 1836.—Henriques de Rezende.»

Approva-se o requerimento da commissao

ecclesiastica, nestes termos :

.« A' vista de' um requerimento remettido á

commissão ecclesiastica pedindo providencias
sobre a denegação, que expõe, da necessaria li-

cença? do governo para impetrar do delegado do

summo pontífice um breve de dispensa do im-

pedknento de 1° gráo de afíinidade licita em

linha lateral, requer a mesma commissao, para
com mais conhecimento de causa interpor o

seu parecer, que se exijao os esclarecimentos

do governo sobre o estado de nossas relações

com a côrte de Roma ácerca das dispensas de

iguaes impedimentos matrimoniaes, reservados

á Santa Sé pela actual disciplina da igreja.

« Paço da camara, 9, de Julho de 1836.—

Arcebispo da Bahia.—Bispo de Cuyabá.—

Gurgel. »

Julga-se objecto de deliberação, e vai a

imprimir a resolução offerecida em 18 de
Agosto de 1828 pela comrnisSílo de fazenda,

approvando a sobrevivência da pensão conce-

dida ás filhas de Antonio Ferreira da Silva, e
de que tratou a commissao de pensões e orde-

nados no seu parecer, approvado em 20 de

Julho de 1833.

O Sr. Vasconcellos pede urgência para dis-

cutir-se o seu projecto apresentado lioje, e sendo

apoiada, não é approvada.

Tem primeira leitura, e nao é apoiada, na
fôrma da constituição, a seguinte proposição de
reforma offerecida pelo Sr. Raphael de Gar-
valho:

«Em virtude do art. 174; tit. 8" da consti-

tuiçao proponho a reforma do art. 5o tit. Io da
mesma constituição, da maneira seguinte :

« A assembléa geral legislativa* decreta :

« Art. 1°. A igreja bcazileira ficará separada
da igreja romana. . .

« Art. 2o. O supremo sacérdocio ficará_ in-
cluido no governo.

« Art. 3o. Haverá liberdade de cultos.

« Paço da camara dos deputados, 9 de Julho
de 1836.—Raphael de Carvalho.»

ORDEM DO DIA

_ 
Entra com a formalidade do eslylo o Sr. mi-

nistro da justiça, e em sua presença continua a
discussão do artigo quarto da proposta do go-
verno sobre a suspensão de garantias para a

província do Rio Grande do Sul, e emendas
apoiadas.

0 Sr. Cornelio França antes de fallar na
matéria, tem de pedir ao Sr. ministro da jus-
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tiça, lhe faça o obséquio de o informar se as

noticias que vêm no Jornal do Comviercio de

hoje relativas á província do Rio Grande do

Sul, são verdadeiras, e se acaso S. Ex. ou o

Sr. ministro do império tiver&o participação
official a tal respeito.

0 Sr. Aguilar Pantoja (ministro ãajus-

tiça) declara que se recêberão officios do Sr. José

de Araújo Ribeiro ; que o batalhão de caçadores

que se acha em Porto Alegre se havia rebellado

contra as autoridades rebeldes, na noite de 14

para 15 do mez proximo passado; que o ma-

rechal Barreto havia tomado conta do*com-

mando das forças daquella cidade, e que o pre-
sidente mandára auxiliar a contra-revolução

que se operou em Porto Alegre, com uma pe-

quena esquadrilha do Rio Grande ; que porém
todas estas ultimas noticias s5o officiaes,

apenas o não são algumas eircumstancias pouco
importantes que se lêm nas folhas .publicas ;

mas o que elle mfnistro pôde assegurar á ca-

mara, é que com effeito se receberão officios

da contra-revolução operada em Porto Alegre,

e que .é exacta essa noticia.

O Sr. Coijjíelio França julga que já nao são

necessarias as medidas que se propoem para a

provincia do Rio Grande do Sul. Declara que não

é ao governo que se deve attribuir o que acon-

teceu naquella provincia a favor da ordem ; que
a Providencia Divina é a que vela sobre o

Brazil, e não as providencias que o governo

geral tem dado.

Pronuncia-se o orador contra a proposta,- e

diz que nesta lei, ainda que temporaria, se vê

todavia o artigo quarto, que se pôde declarar

como destacado da lei, em que se nao diz qual
o tempo que ha de durar a sua existencia ; que
emfim não pode votar, nem por este artigo,

nem pelas emendas que se lhe fizerao.

Pede ao Sr. ministro do império que annua

â representação dos habitantes do Rio Grande

do Sul, ácerca de se conservar na presidencia
da provincia o Sr. José de Araújo Ribeiro ; que
é. de justiça que elle seja reintegrado no lugar

de presidente daquella provincia, que está certo

que não foi dèmittido por causa que lhe fosse

desairosa ; e cumpre portanto que se faça isso

quanto antes, para que a provincia do Rio

Grande do Sul se restabeleça inteiramente na

ordem, o mais depressa que íor possível.

0 Sr. Aguilar Pantoja ( ministro da justiça )
observa que, não obstante o Rio Grande nos

apresentar agora uma face mais prospera do

que aquella que nos tem apresentado, nSo se

deve deduzir por isso que o perigo está pas-
sado ; que sim se tem conseguido vantagens

sobre os rebeldes, mas que a prudência manda

que nos aproveitemos de todos os meios ne-

cessarios, que empreguemos todo o nosso fervor

para concluir com o mal, e por isso a medida

proposta ainda se torna mais necessaria.

O nobre ministro mostra a necessidade que
ha desta lei, e de se mandar estacionar na pro-
vincia a força que se requer; porque não era

só a capital da provincia a que estava occupada

pelos rebeldes; que outros pontos ainda se

achão occupados por elles ; que o coronel Bento

Gonçalves está & testa de uma força respeitosa.

Gonclue votando pelo artigo em questão.

0 Sr. Limpo de Abreu ( ministro dos estran-

geiros ) declara que já hontem dissera que este

artigo que se discute era especial para a pro-
vincia do Rio Grande Sul, e que nesta parte
n&o duvida adoptar qualquer emenda 

que 
neste

sentido venha á mesa.

Alguns Srs. Deputados : — Essa emenda já
existe sobre a mesa.'

O Sr. Limpo de Abreu ( ministro dos es-

trangeiros ) continua, que se acaso existe já
sobre a mesa, vota por ella. Apezar das noti-

cias que tivemos a satisfação de receber, crô

que é innegavel que devemos votar pela lei que
se discute. Se o corpo legislativo na adversi-

dade dos negocios do Rio Grande, tem mos-

trado constancia e fortaleza, deve na occasiao

da prosperidade mostrar toda a circumspecção e

inteireza, afim de que se consiga a consoli-

daçao da ordem e tranquillidade publica na-

quella provincia.
Ainda que os rebeldes sejao completamente

batidos, não se deve suppôr que elles deixaráõ

de tramar ; e é por isso que com mais razão se

deve habilitar o presidente da provincia com

esta medida, para que não»aconteça outra re-

bellião, como a que aconteceu em 20 de Se-

tembro.do anno proximo passado.
O orador nao quer attribuir ao governo

gloria alguma ; está fóra dos elogios presentes ;

porém observa que devemos receber os be-

neficios, venlião elles donde vierem. {Apoiados).

Que os benefícios ao Brazil vêm da Divina

Providencia, já elle o disse e^n seu,.relatorio ;
mas pede ao illustre deputado, que não recuse

ao governo ou ao ministro o poder regosijar-se

com os elogios que são devidos a alguns dos

officiaes que mandou para a provincia do Rio

Grande do Sul: que se nota que essas praças

que forão sorprendidas na cidade de S. Fran-

cisco de Paula, concorrêrão muito para a

contra-revolução que se operou na cidade de

Porto Alegre; que isto* pois não se pôde re-

cusar ao governo, segundo as noticias que re-

cebêrão.

O governo pois deseja consolidar a ordem

publica ; deseja ser habilitado para conhecer,

qual é a vontade dos povos daquella provincia,

quaes são as necessidades que lhe cumpre

satisfazer : e a camara não poderá suspeitar que
o governo actual está longe de considerar como

menos respeitosa qualquer representação que
os povos lhe dirijâo sobre Qualquer objecto.

Os povos praticando assim, usao de um direito
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que lhes 
'compete 

; e ao governo fica o direito

para deliberar livremente como mais convier
ao interesse e bem dos povos. O governo to-

mará pois em consideração essa representação a

que o illustre deputado alludio. Se dessas re-

presentaçOes pôde vir grande utilidade, nenhum

embaraço enxerga para que não sejao deferidas

favoravelmente.

Finalmente, as circumstancias da província
do Rio Grande do Sul parecem ter mudado

desde'que houve, a contra-revolução na cidade

de Porto Alegre ; e por consequencia a política
do governo também deve variar, como variarão

essas circumstancias da provincia. Em ultima

analyse, pôde assegurar á.camara, que o go-
verno não deseja senão o restabelecimento da

ordem na provincia do Rio Grande do Sul, e

que empregará todos, os remedios efficazes,

todas as medidas que lhe parecerem mais pro-
ficuas para o conseguir.

O Sr. Soüza e Oliveira, com consentimento

da camara, retira a sua emenda.

0 Sr. Vasconcellos julga que traduzido este

artigo, quer dizer que o Brazil em massa fique

á disposição do governo para empregar no Rio

Grande do Sul ; que ninguém fique isento do

capricho, do arbítrio do governo. Lembra que
o Sr. Paranhos, em uma sessão, dissera estar

informado existir no Rio de Janeiro 300 ou

400 artilheiros; e segundo parece-lhe, ava-

liando-se o numero dos recrutas em outro tanto,

nao sabe qual o motivo porque o governo não

manda desta gente, nem que interesse resulta

á causa publica da adopção deste artigo.

Demais, existe na lei a pena severa de prisão

por dons annos para os guardas nacionaes que
não marcharem nos destacamentos; sejâo estes

punidos porque desobedecerão á lei, mas fiquem

dispensados de comparecer no campo da ba-

talha, já que preferem estar dous annos presos
do que ir conquistar tanta gloria para si e

seus concidadãos.

Vota pois contra o artigo e todas as emendas,

porque existem leis sufficientes para o caso de

que se trata. O illustre orador observa que se

disse que o governo empregara todos os' meios

para chamar á ordem a provincia do Rio

Grande ; mas não sabe que satisfação mostrão

os nobres ministros pelos prosperos aconteci-

mentos do Rio Grande; antes, se a vista não

lhe engana, parece que seus semblantes estão

mais melancólicos. Parece-lhe que era esta uma

occasião do governo mandar uma mensagem á

camara, participando as ultimas noticias ; mas

que o nosso governo não adopta dos paizes ci-

vilisados senão o que lá se pratica de pedir
forças, dinheiro e arbítrio; tudo o mais que
nesses paizes se pratica julga o nosso governo
inapplicado ao Brazil.

Lembra que, ha pouco, offerecêra um pro-

jecto para serem promovidos aos postos imme-

tomo u

diatos o commandante das armas e outros ofli-

ciaes militares que se tenhão distinguido no

Rio Grande ; parecêra-lhe ser um testemunho

que a camara dava do interesse que toma pelo
restabelecimento da ordem naquella provincia,
e cr Sr, ministro dos estrangeiros no emtanto

votou contra a urgência do projecto ; e é este o

interesse que o governo toma pelo Rio Grande ?

Parece-lhe que o nobre ministro dissera a ver-

dade quando em outra sessão declarára que es-

perava na Divina Providencia que a rebellião se

comprimisse ; os factos oecorridos justificão este

único recurso em que elle orador confiava. Fal-

lando do Rio Grande, o orador não pôde deixar

de invocar o testemunho do Sr. Paranhos.

Lembra que este illustre deputado asseverara

que os corpos de 1" linha, que forão punidos

pelo governo com a dissolução, nao tinhão tido

parte na rebellião, o que os últimos successos

vêm justificar. O batafliao foi dissolvido, e este

mesmo batalhão tem a principal parte no resta-

belecimento da ordem em Porto Alegre; o ba-

talhão tinha sido sempre fiel, e só as circuin-

stancias puderâo obstar por algum tempo a

enunciação livre de seus sentimentos. Demais,

tinha-se em outra sessão mostrado a impolitica

da nomeação do novo presidente, nomeação que
não podia deixar de ser muito desagradavel;

todavia ouvira ao nobre ministro dizer—que

desgraçado do Rio Grande se prefere os homens

aos princípios, as cousas ás affeições; e no

emtanto as prophecias se realiáárao. Admira-se

que o nobre ministro nao confie cousa alguma

dos sentimentos do homem, e certo, se fizesse

mais estima do enthusiasmo da humanidade,

nao insistiria tanto neste artigo.

Concilie o orador dizendo que, a passar tal

proposta, não sabe quem ficará isento da per-
seguiçao da parte do governo , e que se acaso

as circumstancias fossem tão graves que este

sacrifício contrapesasse as vantagens que"delle

podiao resultar, o legislador poderia justificar-se
decretando-o ; mas taes vantagens nao existem,

e não se vê no artigo senão oppressao, arbítrio

e tyrannia ; vota pois contra elle.

0 Sr. Limpo d.6 Abreu (ministro ^los estran-
•geiros) observa, que quando algum aconteci-

mento máo apparece, qualquer que seja a causa

muito estranha ao governo, o governo ha de

ser a causa deste acontecimento ; mas quando

pelo contrario os negocios apresentão uma face

melhor, o governo não tem nunca a menor in-

fluencia ! Será esta a persuasão do illustre de-

putado que o precedeu, mas não sabe se será a

convicção do paiz. Reconhece que este facto

prospero acontecido no Rio Grande foi creado

nos decretos imprescriptiveis da Divina Provi-

dencia, mas foi preparado pelas medidas do

governo, foi executado pelo braço forte dos rio-

grandenses, e das forças que o governo tem

mandado para- o Rio Grande. Mas, porque

a
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houve este acontecimento prospero, nao se deve

adormecer sobre o abysmo que apenas está

como que occuito por um véo muito pouco
denso; e que assim como a maioria da camara

nao foi a que mais se assustou com as más no-

ticias, talvez muito exageradas, assim também

julga que ella nâo tomará conselhos que tendao

a fazer .suspender aquellas providencias que a

prudência aconselha que se tomem. Tal é a

que investe o presidente da província com os

meios precisos para ter as forças de que deve

dispôr.

Observa que não se pôde dizer que o artigo

proposto é geral para todo o império ; e que
não se deve confundir o projecto que ainda nao

entrou em discussão com o artigo que ora" se

discute. Já declara alto e bom som que este

artigo é relativo ás guardas nacionaes do Rio

Grande ; nao sabe pois como se diz que o go-
verno quer ter á sua disposição os guardas na-

cionaes de todo o império.

Quanto a julgar o nobre deputado que a pena
da lei é sufficiente, o orador dirá que já se

mostrou o contrario, porque o guarda nacional

que sujeitar-se á pena de prisão nao vai fazer o

serviço. Quanto ás outras reflexões do Sr. Yas-

conceitos, diz que havendo a força, e estando

ella em frente ao inimigo, ella fará o seu

dever.

Observa finalmente que o decreto do governo,

que mandou dissolver os corpos, tinha a clau-

sula de serem ao depois rèorganisados ; tinha-se

portanto a vantagem de separar as praças que
nao tinhao sido fieis á causa da legalidade, e

ficarem avulsos os officiaes que nao tivessem

cumprido seus dc-veres; e todas as outras praças,
e todos os outros officiaes, que sem duvida se

haverião conservado sempre leaes á causa da

legalidade, írião immediatamente formar o

mesmo corpo que acabava de ser dissolvido ;
nenhuma imprevidencia pois teve o governo.
Nem as censuras que se tem feito são justas,
nem os motivos que se tem allegado devem

parecer sufíicientes á camara, para que deixe

de adoptar a medida ; antes pelo contrario se

deve aproveitar a occasiao para ainda insistir

na adopção do artigo.

0 Sr. Vassoncellos nao sabe de que parte
do seu discurso concluio o nobre ministro que
nao queria que se empregassem forças para
comprimir a rebelliao. O que dissera, e nao

fôra refutado, foi que noticias do Rio Grande

dispensavão providencias taes quaes pedia o

governo, isto é, chamar o Brazil em massa para
soccorrer o Rio Grande. E posto que o nobre

ministro dissesse que nao se trata disto, parece
a elle, orador, que o ministro está esquecido do

que dissera ante-hontem, e de que esta medida

deve ser geild ; está esquecido do que vem na

sua proposta, está esquecido do que diz no ul-

timo artigo {que lê), de cujas palavras se

conclue que deve ser enviado para o Rio

Grande um corpo de guardas nacionaes de 600

praças.
O orador fica satisfeito de que a discussão do

artigo tenha feito com1 que o nobre ministro

restrinja esta calamidade á provincia do Rio

Grande do Sul. Deseja que esta declaração seja

feita no artigo seguinte, para que nao se en-

tenda que o governo nao confia nos guardas na-

cionaes do Rio Grande do Sul, e qneira mandar

agora um corpo de guardas nacionaes de outra

provincia ; o governo confia nos guardas na-

cionaes do paiz, sem que chamasse os seus ha-

biiantes á força.

Quanto á insistência do nobre ministro, em

attribuir ao governo geral uma parte das van-

tagens que se acabao de conseguir no Rio

Grande, e em dizer que foi a Divina Providencia

que decretou este grande acontecimento, que
foi o braço do governo quem executou este de-

creto, o orador _ dirá que quem executou parte
deste grande decreto, foi o batalhão 8o que o

governo tinha dissolvido; forao officiaes em

quem o governo nenhuma confiança depositava ;
nao tem pois o governo parte alguma neste

acontecimento.

Torna a insistir na sua opinião, de que nao

ha razão para passar o artigo.

0 Sr. Limpo de Abreu ( ministro dos estran-

yeiros ) repeie que dissera, que o grande acon-

tecimento que tem occorrido na cidade de

Porto Alegre fôra creado nos decretos impre-

scriptiveis da Divina Providencia, preparado

pelas medidas do governo, e executado pelo
braço forte dos rio-grandenses, e de alguns

bravos que* o governo enviara da côrte para
aquella provincia. Parece-lhe terem sido estas

as suas palavras, as quaes deseja serem tran-

scriptas taes quaes no Jornal do Commercio.

Lembra que a medida da dissolução dos

corpos, fôra uma medida previdente; que nella

o governo reconheceu sempre, que nesses ba-

talhões que mandara dissolver existiao muitos

officiaes e muitas praças que, impellidas pela
necessidade da circumstancia -a 

que nao pu-
derâo resistir, tinhao conservado os sentimentos

que acabao de expôr. Não falia mais sobre a

matéria, por isso que já tem fallado as vezes do

regimento.

O Sr. Carneiro Leão pede licença, e é-lhe

concedida, de retirar a sua emenda.

0 Sr, Vasconcellos explicando-se, diz que os

grandes acontecimentos havidos em Porto

Alegre e creados nos decretos da Divina Provi-

dencia, forao sempre contrariados pelas me-

didas do governo ; mas os bravos rio-grandenses,

os bravos que ferao da côrte, puderao vencer as

contrariedades do 
'governo, 

e executar as

ordens da Divina Providencia, que podem mais

que o governo.
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0 nobre ministro julga que nenhuma injuria'

foi irrogada aos batalhões que se dissolvêrâo,

sem que o governo tivesse um só documento de

seu comportamento militar ; porque pois,
tendo-se já por duas vezes instado por infor-

mações a respeito, o governo ainda as nao

manda ?

Dá-se a matéria por discutida.

O art. 4°, salva a emenda, é approvado por
46 votos.

A emenda que diz ;—os 
guardas nacionaes

do Rio Grande etc.,— é approvada por 46

votos.

Entra em discussão o art. 5":

« O governo é autorisado a dispender até

250:0008 para mandar quanto antes estacionar

na dita provincia um destacamento de guardas
nacionaes que nao exceda a 600 praças. »

0 Sr. Limpo de Abreu ( ministro dos estran-

geiros ) julga que o artigo deve ser redigido de

modo que mostre que o governo fica com a fa-

culdade de mandar ou nao este destacamento,

conforme a circumstancia que se apresente.

0 Sr. Vasooncsllos diz que lhe parece que as

reflexões que fizera merecerão alguma attenção

do nobre ministro. Declara votar contra o ar-

tigo ; pergunta se nao basta a injuria que se

acaba de fazer á corajosa guarda nacional do

Rio Grande, que até o presente tem-se apre-

sentado nos maiores perigos, julgando-se con-

veniente agora, por uma lei excepcional, obri-

gada por meio de castigo, e castigo (ao severo, a

um serviço onde ella nunca falhou ?

Nao sabe que beneficio pôde resultar para o

restabelecimento da ordem do Rio Grande um

destacamento de guardas nacionaes; e pa-
rece-lhe que esta providencia do governo tem

outra origem.

Pergunta se o Rio Grande nao pede em altas

vozes que, depois de derrotada a anarchia, se

permittao a seus proprietários volyer ao seio de

suas famílias, e procurar meios de subsistência ;

e nem sabe que interesse lia em dizer a homens

que tantos sacrifícios hao feito, que devem aban-

donar suas famílias, e ficar destacados nesta

provincia. Declara ser inimigo de corpos ex-

cepcionaes para terem a seu cargo incumben-

cias taes.

Lembra que a historia militar mostra que
estes corpos excepcionaes excitao contra si a

indignação em todo o exercito, produzem riva-

lidades fataes, e nenhum paiz tem colhido van-

tagem de taes estabelecimentos ; regeita pois o

artigo como injusto, como impolitico.

0 Sr. Limpo de Abreu (ministro dos estran-

geiros) responde que se ha injuria aos guardas
nacionaes do Rio Grande, estabelecendo-se

uma pena áquelles que recusao o serviço, in-

juria fazem-os codigos crirninaes e todas as leis

penaes ; que, quando uma lei condemna um

preceito, e determina uma pena a quem violar

este preceito, esta lei não contém injuria nem

contra classes, nem contra cidadão algum.

Declara que o governo avalia, como deve, os

serviços que tem prestado no Rio Grande a

guarda nacional; verdade é que nao está tao

bem informado comi) o illustre deputado, para
dizer que a lei é desnecessária, porque nao sabe

se acaso alli pôde apparecer algum guarda na-

cional que se recuse ao serviço, e que mesmo

nao será dado ao nobre deputado provar; pôde
acontecer que esta l"ei tenha applicação durante

as providencias que ainda se tenhâo de dar

para conservação da ordem publica.

O governo nao quer arrancar guardas na-

cionaes do seio de suas famílias, a abandonar

suas propriedades ; quer, pelo contrario, que
as propriedades, as famílias sejüo, no Rio

Grande, defendidas d» furor dos rebeldes; e

para isto se conseguir é necessário que a guarda
nacional, ainda por algum tempo, preste ser-

viços naquella provincia. Quando a ordem es-

tiver restabelecida, quando nada houver a re-

ceiar, então os guardas nacionaes, já cobertos

de louros que tenhao ganhado, irão gozar deste

socego, de que sao dignos por muitos ti-

tulos..

Quanto ás outras reflexões do Sr. Vascon-

cellos, diz que, se os corpos excepcionaes*sao

nocivos ao serviço, revogue-se a lei da guarda
nacional, para o que é necessário o voto do

corpo legislativo ; emquanto nao.. fôr revogada

a lei, o governo está autorisado a mandar

corpos destacados da guarda nacional, quando
as circumstancias de qualquer provincia o

exijao; e é á lei, superior ao voto.do nobre

deputado, que o governo subordinou-se quando
apresentou esta proposta. Nao dirá por ora, que
será ou nao necessário já este destacamento no

Rio Grande ; com preferencia a elle, tem ido

por diversas vezes, e ainda amanha ha de partir
uma força de 1" linha ; mas sc acaso nada

disto fôr bastante, se além de toda a força de

1" linha, que o governo está disposto a em-

pregar, como tem feito até agora, fôr necessaria

outra força, é preciso que os guardas nacionaes

sujeitem-se a este sacrifício.

O artigo pois é indispensável, na certeza de

que o governo não usará deste recurso senão

na ultima extremidade, quando nao houver

forças de Ia linha para mandar para o Rio

Grande.

0 Sr. Vasconcellos, para explicar-se, declara

que dissera que era uma affronta aos guardas
nacionaes do Rio Grande que se têm prestado
á defeza da legalidade, fazer uma lei excepcional

para os obrigar ao serviço de destacamentos ;
as reflexões pois que fizera o nobre ministro

sobre codigos criminaes nao attenuão a força

de suas reflexões. Nota, a respeito do que dis-
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sera o Sr. Limpo de Abreu que a proposta usa

das palavras estacionar quanto antes ; parece-lhe

pois que o nobre ministro sustentou doutrina

contraria á do projecto.
insiste que não convém que se crêem corpos

excepcionaes incumbidos de certas commissões ;

que de ordinário suppõe a creação de taes

corpos incapacidade nos outros de desempenhar

aquella commissão ; e a experiencia de todos

os paizes tem mostrado que elles só servirão

de excitar rivalidades, produzir odios, que
muitas vezes terminâo por conseqüências fu-

nestas.

Não sabe como para o Pará se julgou des-

necessário um corpo de guardas nacionaes, e

como se julga necessário um para o Rio Grande ;

riem sabe que empenho é este em roubar á

agricultura e á industria o cidadão que tantos

sacrifícios tem feito pela causa da união.

Conclue dizendo que não se tem demons-

trado o interesse na creação deste corpo ex-

cepcional.

0 Sr. Carneiro Leão defende o artigo. Sus-

tenta que o que convém, a mandar-se guardas
nacionaes, é fazendo ^serviço, não de destaca-

mento, para o que está o governo autorisado,

mas sim o serviço de corpos destacados.

Offerece a seguinte emenda :

« O governo é autorisado a mandar (se julgar
necessário) um corpo destacado de guardas na-

cionaes, para servir na província do Rio Grande

do Sul, por espaço de um armo, nao devendo o

referido corpo execeder de 600 praças.— Car-

neiro Leão. »

E' apoiada e entra em discussão.

Depois de fallarem o Sr. Vasconcellos, in-

sistindo na sua opinião contra o artigo, e o

Sr. Carneiro Leão, defendendo a sua emenda,

o Sr. Francisco do Rego fecha a discussão do

artigo, declarando-se contra elle, por julgal-o
insufficiente.

Dá-se por discutido o artigo, que é appro-

vado por 48 votos.

A emenda do Sr. Carneiro Leão também é

approvada por 41 votos contra 37 ; e é regei-

tada a idéa do Sr. Cornelio, para que haja vo-

taçâo nominal no acto de passar o projecto á

terceira discussão.

O projecto passa á terceira discussão por 47

votos.

Segue-se a discussão da proposta do governô
a respeito da formação dos corpos destacados

da guarda nacional.

0 Sr. Torres vota contra a primeira discussão

da lei, porque julga que o governo devia propôr
uma reforma na organisação da guarda na-

cional, convencido como está o ministério, de

que o único defeito que existe na guarda na-

cional é o que provém da formação do conselho

de qualificação para os corpos destacados; e

assim deve o governo propôr uma lei que tenha

em vista reformar, não só este defeito, mas todos

os defeitos e inconvenientes que se encontrao

na lei da guarda nacional.

0 Sr. Aguiiar Pantcja (ministro da justiça)
defende o projecto. Diz que o governo nao apre-

sentou logo um projecto completo sobre a orga-

nisaçao da guarda nacional, mas simplesmente

aquillo que era necessário para accelerar as

medidas que julgou necessarias para o Rio

Grande ; neste sentido julga dever passar o pro-

jecto, não estando o governo inhibido de offe-

recer em occasiâo opportuna uma lei geral que
abranja todas as partes da organisação da guarda
nacional.

0 Sr. Carneiro Leão sustenta a proposta em

primeira discussão. Passando o artigo da pro-

posta julga que se deve fazer esta alteração na

lei da guarda nacional para tornar effectiva essa

força que a camara acaba de votar na proposta,

que passou á terceira discussão, concordando,

comtudo, com o Sr. Torres, que é neces-

sario grande reforma na lei das guardas na»

cionaes.

0 Sr. Sebastião do Eego vota contra a pro-

posta, parecendo-lhe competir ás assembléas

provinciaes legislar a este respeito sobre a

guarda nacional.

Dada a hora, fica a discussão adiada.

O Sr. Presidente marca para a ordem do dia

11 de Julho, continuação da Ia discussão do

projecto a respeito da formação dos corpos da

guarda nacional; discussão do orçamento da

repartição dos negocios da justiça ; e antes de

vir o ministro, o resto da ordem do dia de hoje,

principiando pelo projecto sob n. 61 deste anno,

e levanta a sessão pelas duas horas da tarde.

Sessão em II de Julho

PRESIDENCIA DO SR. ARAÜJO LIMA

Summario. — Expediente. — Ordem do dia. —¦

Discussão da proposta sobre formação dos

corpos da guarda nacional.—Discussão do

orçamento do ministério da justiça.

Pelas dez horas da manha, depois de se

acharem presentes os Srs. deputados em nu-

mero legal, o Sr. presidente declara aberta a

sessão ; e lida a acta da antecedente, é ap-

provada.

Faltâo com causa participada os Srs. Vital,

Lima e Silva, Barbosa Cordeiro, Castro e Silva,

Mello, Lessa, Rodrigues Barbosa, Ferreira

França e Tobias; e sem ella os Srs. Luiz Cavai-

canti, Remigio, Fontes, Souto, Corumbá e

Duarte Silva.
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EXPEDIENTE

O Sr. Io Secretario dá conta do expediente

lendo um officio do ministro dos negocios es-

trangeiros, remettendo o seguinte artigo addi-

cional ao tratado concluído em 19 de Maio pas-
sado, entre este império e o reino de Portugal,

que é rernetlido a imprimir-se, indo depois á

commissão de diplomacia :

« Artigo addicional. A disposição contida no

artigo sétimo do tratado concluído em de-

zenove de Maio do corrente anno, entre o im-

perio do Brazil e os reinos de Portugal e Al-

garves, quando trata dos indivíduos accusados

de alta traição para o effeito de não receberem

asylo nos territórios das altas partes contra-

ctantes, de nenhuma fôrma comprehende as.

pessoas implicadas em crimes políticos, ou de-

pendentes destes.

« O presente artigo addicional terá a mesma

força e vigor, como se fôra, ou tivesse sido in-

serido palavra por palavra no sobredito tra-

tado.

« Em testemunho do que, nós plenipo-
tenciarios de Sua Magestade o Imperador do

Brazil, representado pelo regente em seu au-

gusto nome, e de Sua Magestade Fidelissima,

em virtude dos nossos plenos poderes, as-

signamos o presente artigo addicional com os

nossos punhos, e lhe fizemos pôr o sello das

nossas armas.

« Feito na cidade do Rio de Janeiro, aos seis

dias do mez de Julho do anno do nascimento

de Nosso Senhor Jesus Christo do mil oito-

centos e trinta e seis.—José Ignacio Borges.—¦

Joaquim Antonio de Magalhães. »

Outro do ministro da guerra, enviando as in-

formações q.ue por esta camara lhe forâo requi-

sitadas ácerca de, se foi declarado cidadão bra-

zileiro, e como tal reintegrado no seu posto, o

Io tenente do corpo de artilharia de Per-

nambuco, Antonio de Castro Delgado.—Ao Sr.,

deputado que fez a requisição.

Outro do ministro da fazenda, que é o se-

guinte, e remette-se á commissão de orça-

mento :

« Illm. e Exm. Sr.—Satisfazendo do modo

possível ao requisitado no officio que V. Ex.,

de ordem da camara dos Srs. deputados, me

dirigio em 11 de Julho ultimo, passo ás mãos

de V. Ex., para serem presentes á mesma ca-

mara, as inclusas informações, sobre o pro-
dueto dos direitos de consumo das mercadorias

portuguezas importadas neste império nos tres

últimos annos financeiros, e dos de consulado

de sabida dos nossos generos exportados para
aquelle reino e suas possessões no dito pe-
riodo.

« Da primeira informação organisada na al-

fandega desta côrte, se vê que os direitos de 15

por cento de consumo das ditas mercadorias,

produzirão no anno financeiro de

1832 e 1833 59:7721955

1833 e 1834 63:7346890

1834 e 1835. 68:878$004

sendo o termo médio de um anno 64:108$616

e da segunda, organisada na contadoria geral do

thesouro, que os 2 por cento de consulado de

nossos generos exportados para os portos da-

quelle reino, arrecadados na mesa de diversas

rendas desta côrte, montárão em

1832 e 1833 12:5171367

1833 e 1834 17:739í$897

1834 e 1835 27:720$077

sendo o termo médio 19:325^870

« Não tendo algumas provincias remettido

os mappas de sua exportação, e outras apenas

os do anno financeiro de 1834 e 1835 ; por ora

só me é possível informar que os 2 por cento

de consulado de sahida para o dito reino pro-
duzirão no referido anno financeiro de 1834 e

1835

na província da Bahia 66:041^922

<t « das Alagôas 2:311$283

« '< de Maranhão 8:332$381

« « de Santa Gatharina. 437:335

« « do Rio Grande do

Sul 14:7418502

Em Santos 5:407$005

<t Reservo-me para dar informações, que
agora não posso subministrar por falta dos ne-

cessarios documentos, para quando receber os

esclarecimentos que exigi, ern circular de 6 do

corrente, dirigida ás thesourarias das provincias
do império.

« Deus guarde a V. Ex.—Paço, em 9 de Julho

de 1836.—Manoel do Nascimento Castro e Silva.
—Sr. Bernardo Belizario Soares de Souza. »

Um requerimento de Luiz José Dias Gus-

todio, sobre a sua remoção da igreja de S. João

de El-Rei-—Vai ás commissões de constituição,

e assembléas provinciaes.

Faz-se menção de um officio do presidente
da província de Sergipe, acompanhando os actos

da sessão ordinaria da assembléã legislativa da-

quella província.—A imprimir, e depois á com-
missão das assembléas provinciaes.

Faz-se menção de uma representação da ca-

mara municipal da villa de Valença, pedindo a

revogação da lei de 7 de Novembro de 1831.—

A' commissão a que fôra remettida uma indi-

cação do Sr. Vasconcellos a tal respeito.

Faz-se menção de documentos de partes, que
são remettidos ás commissões respectivas, e

bem assim fica sobre a mesa, para ser tomado
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em consideração um requerimento de José

Alves Pinto Campello, relativo á pretenção da

sua aposentadoria.

O Sr. Cornelio França manda á mesa o

seguinte, para ser inserido na acta :

« Declaro que na sessão de 9 do corrente

votei contra o projecto de suspensão de garantias

para a província do Rio Grande do Sul.

« Paço da camara dos deputaclos, 11 de Julho
de 1836.— Cornelio França. »

ORDEM DO DIA

_ 
Entra em discussão a seguinte resolução,

vinda do senado :

« A assembléa geral legislativa resolve ;

« Artigo único. Os membros do extincto con-

selho de estado continuão a receber o seu res-

pectivo ordenado, fazendo parte delle quaesquer
outros vencimentos que percebao a titulo de apo-

sentadoria, reforma ou jubilaçao, e bem assim

gozaráõ das prerogativas e honras que lhes com-

pitão, etc.»

Depois de julgada discutida, approva-se e

adopta-se, e é remettida á eommissão de re-

dacção.

Entra em discussão o projecto de resolução

vindo do senado que approva o decreto da apo-

sentadoria concedida a José Alves Pinto Cam-

pello no lugar de ajudante da abrição da casa
da moeda desta corte ; e dando-se por discutida

a resolução, é posta a votos e regeitada.

Entra em discussão um projecto de reso-

luçao que approva a tença annual de 2201000

ao chefe de esquadra Joaquim Moura o Pinheiro,

em remuneração dos seus serviços.

Dá-se por discutida, é approvada e adoptada,

c passa á commissao de redacção.

Entra em discussão uma resolução do anno

passado, que approva a aposentadoria do

guarda da alfandega do Rio de Janeiro, Manoel

Francisco de Mello, com a diaria de trezentos

e vinte réis, etc.

Dada por discutida, é posta a votos e re-

geitada.

Continua a primeira discussão do projecto de

decreto desta ca-mara, ácerca das duvidas e

omissões que forem enviadas ao supremo tri-

bunal de justiça em virtude do art. 53 do co-

digo do processo criminal, etc.

Dá-se por concluída a primeira discussão, e

éo projecto approvado para passar á segunda.

Entra o Sr. ministro da justiça com as for-

malidades do estylo, e em sua presença con-

tinua a primeira discussão adiada na sessão

anterior, sobre a proposta do governo ácerca

das guardas nacionaes.

0 Sr. Carneiro Leão pede a palavra para

responder ao nobre deputado que arguio a pro-

posta do governo, por atacar o acto addicional ;

e como membro da commissao de constituição,

foi, e é de parecer que a proposta não ataca o

acto addicional ; pois que não o entende pela

maneira porque alguns dos illubtres deputados

o têm entendido, e conclue, depois de ter des-

envolvido a matéria, votando para que a pro-

posta passe á segunda discussão.

0 Sr. Ferreira da Veiga discorre largamente

sobre a matéria, e mostra que a proposta não

está em contradicção com o acto addicional ;

o qual entendido na sua letra nada diz ácerca

da organisação das guardas nacionaes ; e nada

dizendo a este respeito, elle, deputado, entende

que isso pertence ao poder legislativo geral.

Depois de outras observações a este respeito,

conclue votando para que a proposta passe á

segunda discussão, porque ella em nada fere

o acto addicional, nem a constituição.

0 Sr. Sebastião do Sego pronuncia-se contra

a proposta, e declara que já tem emittido nesta

camara quaes são os seus princípios a seme-

lhante respeito ; que não sabe pois, o como as

assembléas provinciaes possão crear e legislar

sobre seus empregados, e que haja uma outra

autoridade que marque as attribuições desses

empregados !... Não entende pois o como isto

possa ser ! Gomo poderáõ as assembléas pro-

viriciaes fazer responsáveis os seus em-

pregados ?... Qual é portanto a maneira de os

chamar á responsabilidade Emfim, julga

que isto é inteiramente um absurdo.

O orador continua a discorre*1 sobre o objecto

em questão, e a demonstrar que a proposta, não

só fere o acto addicional, como é desnecessária

e impossível, e vota contra ella.

0 Sr. Rodrigues Torres vota contra esta lei,

porque entende, que a guarda nacional orga-

nisada do modo que está, não pôde prestar ser-

viços úteis ao paiz (apoiados) ; não pôde

prestar serviço de destacamento. O Sr. mi-

nistro da justiça deve propôr a alteração da lei

das guardas nacionaes ; e deve apresental-a de

uma maneira tal que a guarda nacional seja

organisada de modo com que delia façamos

uma verdadeira milícia ; que emfim está per-

suadido que nada poderemos conseguir de util

emquanto ella nao estiver differentemente or-

ganisada. O illustre orador declara porém que

não pôde concordar com os princípios em que

o nobre deputado, que a'cabou de fallar, se íunda

para votar contra esta lei.

0 Sr. AlcibiadeS, tendo votado nesta camara

pelas propostas do governo, se vê obrigado

agora a declarar-se nesta questão, e a dar a

razão porque vota contra a proposta que se dis-

cute. Entende que se deve dar força ao governo ;

mas deseja ser muito restrictivo com as reformas

constitucionaes, e julga que esta proposta pôde
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comprometter o acto addicional ; é de opinião,

que sendo o commandante superior das guardas
nacionaes, empregado província], eslá claro

que os outros officiaes, seus irrlmediatos, também

o são ; e não concorda com aquellés senhores

deputados que têm dito que ha differença entre

nomeação de empregos das guardas nacionaes,

e organisaçâo dessas mesmas guardas ; pois qiie
reconhece que isto é uma, e a mesma cousa.

. Comquanto reconheça a utilidade da proposta,
como ella vai ferir de alguma sorte o acto ad-

dicional, vota contra ella.

0 Sr- Henriques de Essende declara votar

contra a proposta do goveniCf, por nao lhe me-

recer confiança o actual ministério, embora por

ella votem aquelles senhores, para quem o

actual ministério mereça confiança.

0 Sr- Ferreira da Veiga persuade-se que o

principio dos governos representativos, de poder
um membro do corpo legislativo recusar o seu

voto ao governo quando nelle nao tenha con-

fiança, deve subordinar-se a outra consideração,

que é a do maior bem do paiz : póde-se pois
não ter confiança nas pessoas da administração,

e todavia entender-se que não convém re-

cusar-se-lhe meios, afim de nao comprometter

a paz e ordem do paiz. Nao annue á opinião dos

senhores que pretendem na intelligencia de-

masiadamente ampla, quer dao ao acto addi-

cional, enxergar aquillo que nelle se nao

contém, para acreditar que no direito de no-

mear empregados provinciaes se comprehende

o direito de legislar sobre tudo aquillo que têm

de executar esses mesmos empregados pro-
vinciaes. Em abono de sua opinião tem a pra-
tica dos Estados-Unidos, onde o corpo de mi-

licias é organisado e disciplinado por leis ge-
raes da união, e seus officiaes são nomeados

em cada um dos estados por leis provinciaes.

Julga que sua opinião, não só está de accordo

com a intelligencia do acto addicional, que fal-

landosobrea nomeação de empregados pro-
vinciaes, não fallou ácerca das attribuições que
elles devem ter, nem sobre a organisaçâo e

disciplina da guarda nacional, mas está de ac-

cordo com a pratica e instituição da America

do Norte a este respeito.

Ainda apresenta outras razões para provar
a necessidade de passar a proposta á segunda

discussão, onde se pode modificar, afiun de

que não se acredite que a camara a regeitou

in limine, porque não cabia nas suas attri-

buições.

0 Sr. Francisco do Eego declara votar contra

a proposta em primeira discussão. N»m receia,

porque a proposta não passe á segunda dis-

cussao, os males de que se arreceia o Sr. For-

.reira da Veiga ; as assembléas provinciaes não

se julgariao mais habilitadas a reformar a lei

da guarda nacional do que têm feito. Observa

que a organisaçâo da guarda nacional deve ser

conforme ás necessidades da província.
A proposta tende a melhorar a formação de

corpos destacados que podem ser compostos de

voluntários e iffe guardas nacionaes, mas que
devem ter outra organisaçâo e disciplina dif-

ferente da guarda nacional, e neste caso o go-
verno geral tem ingerencia nestes corpos, que
devem ficar então a cargo da repartição da

guerra.
Faz algumas reflexões sobre o que se

tem dito ácerca dos defeitos da lei da guarda
nacional. Confessa que a guarda nacional nao

tem prestado os serviços - 
que se esperavao,

porque delia se exige mais daquillo para que foi

creada. Encara a guarda nacional como ci-

dadaos organisados para se prestarem em

momentos de grande crise, e para que não

appareção sem uma organisaçâo.

Declara que no caso que passe a proposta of-

fereceria como emenda um projecto apresentado

na casa em 1832, creando uma milícia.

Julga todas as medidas contidas na lei insuf-

ficientes, e demais a proposta vai de encontro,

em sua opinião, ao acto addicional ; desejando

que, em vez desta, apresente o ministério uma

proposta, creando uma milícia com a orga-

pisaçâo de 1808.

0 Sr. Carneiro Leão concorda na neces-

sidade de grande reforma na lei da guarda na-

cional, o que importa o estabelecimento das

milícias, reduzindo a guarda nacional ao que
antigamente erão as ordenanças ; entretanto

tem de observar que o Sr. ministro da justiça
só -deve offerecer á lei da guarda nacional as

modificações unicamente, tendentes a tornar

eílecti\fa e efficaz a autorisação pedida á ca-

mara para, em caso de necessidade, mandar

corpos destacados para o Rio Grande ; e se na

terceira discussão da proposta já approvada as-

sentar-se que não se deve dar esta autorisação

ao governo, então inútil se torna esta que se

discute, mas aquelles senhores que votarão

pelo ultimo artigo da outra proposta, devem

votar por esta proposta.
Combate a idéa daquelles que julgão atacar a

proposta ao acto addicional.

0 Sr, Limpo de Abrem (ministro dos es-
trangeiros) defende a proposta da arguição de
não conter todas as providencias que erao de

esperar a respeito da reforma da guarda na-

cional. Lembra que então o estado do Rio

Grande era calamitoso, e urgentíssima era a ne-

cessidade de occorrer com medidas promptas,
e não era nessas circumstancias que o governo
deviaoccupar-se. com uma proposta extensa

ácerca.da guarda nacional, que muito retardaria

as medidas ; e posto que os negocios daquelia

província tenhao apresentado aspecto mais fa-

voravel, julga comtudo que nem por isso deve

a proposta deixar de passar.
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O governo não deve adormecer, nem o corpo

legislativo deve por semelhante causa deixar de

habilitar o governo com as necessarias me-

didas.

Combate a opinião dos senhores que julgao a

proposta opposta ao acto addicional. Observa que
ella se occupa do caso em que seja preciso
mandar corpos destacados da guarda nacional,

caso enique a guarda nacional fica á disposição

do governo geral. A guarda nacional quando vai

auxiliar o exercito de primeira linha, combater

os inimigos e defender as fronteiras, deixa de ser

uma instituição local. Perguntará aos senhores

que sustentao que a guarda nacional é sim-

plesmente local, e que julgao que devem esta-

belecer as milícias e ordenanças, se ficando per-
tèncendoás milicias e ordenanças indivíduos que

pertencem á guarda nacional, o corpo legislativo

pode fazel-o ? Esses Srs. deputados, dando ao

governo sem restricção alguma a autoridade de

organisar corpos de milicias e ordenanças, re-

conhecem o direito que o governo tem de

exercer attribuiçOes, posto que indirectamente,

sobre a guarda nacional; e se não reconhecem

este direito, então esta medida de organisar as

milicias e ordenanças seria improficua e illu-

soria ; porque quaes são os indivíduos capazes

de pertencer ás milicias e ordenanças que pela
lei de 18 de Agosto de 1831, não pertençâo á

guarda nacional ? Reflictao pois os illustres de-

putados no aperto em que se hão de ver quando

quizerem dar ao governo a attribuição de orga-

nisar as milicias e ordenanças ; nessa occasiao

conheceráõ que o governo pôde ter ingerencia

na guarda naciojnal, fazendo que parte dos in-

dividuos pertencentes á guarda nacional formem

corpos de milicias e ordenanças.

Continuando, declara que se a lei tiver de

passar á segunda discussão, podem aquelles se-

nliores que a julgao incompleta, offerecer artigos

additivos ; pela sua parte, o que deseja é con-

seguir o fim a que se propoz, que foi habilitar ao

governo em mandar soccorros nessa occasião á

província do Rio Grande, principalmente pelo

que pertence á guarda nacional da comarca da

Corilyba em S. Paulo, que tem sido requisitada

pelo presidente do Rio Grande ; e julga que
conseguiria o governo.este fim com os poucos
artigos que offereceu á consideração da ca-

mara.

0 Sr, Alcibia&es declara que se oppuzera a

que a proposta passasse á segunda discussão

pelo que ouvira ao illustre relator da com-

missão ; mas á vista da explicação do Sr. mi-

nistro dós estrangeiros, votará que elle passe á

segunda discussão, esperando delle ou de al-

guns senhores alguma emenda que torne mais

clara a doutrina deste projeeto.
Nota o art. Io um pouco ambiguoquizera que

se declarasse a guarda nacional desta ou daquella

província considerada em destacamento, e assim

estando á disposição do governo pôde a as-

sembléa geral alterar a sua organisaçao ; mas a

não haver emenda na segunda discussão, vota

contra.

0 Sr, Comelio discorda da opinião do Sr.

Alcibiades ; se a proposta é má, não pôde
votar para que passe á segunda discussão.

Parece-lhe que a proposta só serve de levar a

effeito o plano do governo que embirrou em

querer mandar a guarda nacional para o Rio

Grande, e por isso quer empregar todos os

meios para satisfazer a sua vontade.

Observa que mais proprio para esse desta-

camento é o corpo de policia, e não guardas na-

cionaes. Declara que quando nao tivesse outra

razão para votar contra a proposta, bastava-lhe

a de não ter confiança no actual ministério.

O Sr, Aguilar Pantoja (ministro da justiça)
observa que eensurára-se o governo por violar

a lei, agora quer-se que o governo mande os

permanentes, o que é contra o contracto que
com elles se fez.

O Sr. Cornelio não quer que o Sr. ministro

viole as leis, isto tem occasiao de o fazer sem

que elle deputado lhe aconselhe. O Sr. ministro

podia engajar esses permanentes para fazer o

serviço no Rio Grande. Persuade-âe que o

Sr. ministro não conseguirá o que pretende ;
e ha de mandar tropas, não guardas nacionaes.

O Sr. Aguilar Pantoja (ministro da justiça)
declara, que faltando de violação de lei, se re-

ferira ao que disséra um Sr. deputado n'uma

das passadas sessões. Não violará a lei em

respeito a si proprio.

0 Sr. Francisco do Eego, á vista das razOes

dos Srs. ministros, nao pôde votar pela pro-

posta, que ao principio encarou debaixo de

outro ponto de vista ; mas ouvira dizer que é

para mandar promptos soccorros para o Rio

Grande, o que julga que com elle se nao con-

segue, pois que tem de passar por tres discussões,

e ha de ainda ir ao senado. Julga que se deve of-

ferecer uma emenda á lei da fixação de forças

que se acha no senado para o augmento da

força concedida por esta camara.

0 Sr. Limpo de Abreu (ministro dos est

trangeiros) observa que os soccorros mandados

tendem a dous fins ; bater os rebeldes e depois

conservar a tranquillidade ; por consequencia os

soccorros que se mandarem de prompto não

excluem outros que se podem ainda mandar

com mais intervallo.

Dá-se a matéria por discutida, e a proposta

passa á segunda discussão por 48 votos.

Entra em discussão o seguinte:

CAPITULO III

Ministério da justiça

« Art, 4," O ministro e secretario de es-
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tado dos negoeios da justiça é autorisado a

dispender no anno financeiro desta lei:

§ 1. Com a secretaria de

estado e seu expediente,

inclusive a impressão dos

actos expedidos por este

ministério 20:924$200

§ 2. Com o tribunal su-

premo de justiça 67:3661667

§ 3. Gomas relações 176:2181801

§ 4. Com o estabelecimento

de colonias de degradados

e vagabundos 12:000$000

§ 5. Com a instrucçao e ar-

mamento da guarda na-

cional 102:0008000

§ 6. Com os bispos e re-

laçao ecclesiastica 16:800$000

§ 7. Com as despezas even-

tuaes 12:000$000

407:309$668

No município da côiie

§ 8. Com a cathedral e ca-

pella imperial 43:373^900

§ 9. Com os parochos 12:214$220

§ 10. Com as justiças terri-

toriaes ll:600f>000

§ 11. Com a policia e se-

gurança publica  
¦ 27:792$000

§ 12. Com a guarda na-

cional 1:9501000

§ 13. Com os municipaes

permanentes 180:000$000

§ 14. Com os lazaros 6:0001000

§ 15. Com casas de prisão
com trabalho, e reparos

de cadêas 60:0001000

§ 16. Com a conducçâo, ves-

tuario e sustento de presos

pobres 12:0001000

762:2391788

0 Sr. Climaco interpella o Sr. ministro

sobre a nomeação de um juiz de direito para o

Espirito Santo, o.que julga nao ser da altri-

buição do governo ; se comtudo o governo se

julgou com autoridade própria para isso, em

que lei se fundou, e se tem consignado alguma

quantia para este empregado, etc.

0 Sr. Aguilar Pantoja (ministro da justiça)
responde que o governo acquiesceu nesta parle
ao que representára o presidente da província.
Nâo se consignou quantia alguma, pois que os

juizes de direito recebem pelas rendas pro-
viuciaes.

O Sr. Climaco julga que sendo attribuição de

nomear juizes de direito da autoridade pro-
vincial, o Sr. ministro nao exerceu este direito

TOMO II

por autoridade própria ; e se julgava-se auto-

risado a fazel-o, por nâo haver lei provincial a

respeito, então devia consignar a quantia ne:

cessaria. Suppõe que pelo acto addicional ás

províncias é a quem compete a nomeação do

juiz de direito.

Fica a discussão adiada pela hora.

O Sr. Presidente .marca para ordem do dia

da sessão seguinte, projectos ns. 454 de 1835 ;

44, 24, 26 e 27 deste anno, e a resolução

n. 4 de 1832, além do orçamento da justiça,
e levanta a sessão ás duas horas da tarde.

Sessão em 1S de 
' 
Jnlho

PRESIDENCIA DO SR. ARAÚJO LIMA

Summario. — Expediente. — Ordem do dia. —

Discussão do orçamento do ministério dajus-

tiça.

A's dez horas feita a chamada, depois de se

acharem em numero legal os Srs. deputados, o

Sr. presidente declara aberta a sessão; lida a

acta da antecedente, posta em discussão, é ap-

provada.
Faltao com causa participada os Srs. Mello,

Pontes, 
"Vital, 

Lima e Silva, Lessa, Ferreira

França, Castro e Silva e Tobias ; e sem partici-

paçao os Srs. Seára, Luiz Cavalcanti, Fontes,

Baptista Caetano e Corumbá.

EXPEDIENTE

O Sr, 1" Secretario dando conta do expe-

diente, lê um ofíicio do ministro do império,

participando que fazendo sciente ao regente,

em nome do imperador o Sr. D. Pedro II,

do ofíicio desta camara, em que se lhe com-

municou as pessoas que forão nomeadas para
compôr a mesa, ò regente ficára inteirado.—A

camara fica inteirada.

Outro do mesmo ministro, participando quo
naquella secretaria de estado dos negoeios do

império existem as cópias authenticas dos actos

da assembléa legislativa provincial do Espirito

Santo, das sessões ordinarias, e extraordinarias

do anno passado, remettidas pelo presidente da

província, em conformidade da lei.—A quem
fez a requisição.

Outro do mesmo ministro, enviando uma re-

presentaçao do administrador do correio geral
desta côrte, em que observa a necessidade de

se reformar o urt. 86 do regulamento dos cor-

reios.—A' Ia commissao de fazenda.

Um requerimento de Ignacio José de Freitas,

patrao-mór da barra de Cotinguiba da pro-
vincia de Sergipe, pedindo approvação do or-

denado de 6001000, que lhe fôra marcado pelo
extineto conselho do governo daquella pro-

9



66 SESSÃO EM 12 DE JULHO DE 1836

vincia.— A' commissâo de pensões e orde-

nados.

Um requerimento dos directores da imperial

sociedade de mineração de Mocaúbas, na pro-

vincia de Minas Geraes.—A' commissâo de

commercio agricultura, industria e artes.

Entra em discussão um parecer da com-

missão de pensões e ordenados, soDre os reque-

rimentos dos tenentes coronéis Estevão de

Araújo Gosta, e Joaquim José Velloso, pedindo

pensões em remuneração dos seus serviços,

sendo a commissao de opinião que os suppli-

cantes deviao recorrer ao governo ; assim se

vence.

O parecer é'o seguinte :

» Sobre os requerimentos dos tenentes co-

roneis Estevão de Araújo Costa, e Joaquim

José Velloso, pedindo pensões em remuneração

dos seus serviços, a commissâo de pensões e

ordenados é de parecer, que os supplicantes

devem recorrer ao governo a quem compete

pela constituição, deferir-lhes como fôr dejus-

tiça".

« Paço da camara dos deputados, em 8 de

Julho de 1836.—• J. F. de Toledo.—• Gomes da

Fonseca.»

Approvado.

Entra em discussão um parecer da com-

missão de instrucçâo publica, sobre os papeis
remettidos a esta augusta camara pelo ex-mi-

.niátro da justiça, relativos ao insulto feito pelo.
estudante Miguel Vieira Braga, a seu lente o

Dr. Ferreira. Sendo a commissâo de parecer

que os referidos papeis deviao ser remettidos á

commissâo de justiça criminal, ou juntarem-se

ambas as commissões para de accordo inter-

ferirem parecer acertado e definitivo; é

approvada a Ia parte, e prejudicada a 2."

O parecer é o seguinte : 
'

« A commissâo de instrucçâo publica tendo

visto' com' a devida attenção todos os papeis,

que com ofticio de 27 de Novembro de 1835,

remetteu á esta camara o ex-ministro e

secretario de estado dos negocios da justiça

Antonio Pauíino Limpo de Abreu, relativos

ao grave insulto feito pelo estudante Miguel

Vieira Braga, a seu mestre o Dr. Francisco

José Ferreira, lente do curso de sciencias

jurídicas, e sociaes da cidade de S. Paulo, e

havendo outrosim examinado os annexos artigos

policiaes para o mesmo curso, organisados em

congregação dos lentes, e approvados pro-
visoriamente pelo governo provincial em

22 de Outubro do citado anuo, nos quaes

se trata, não de assumptos de educação, mas

de formas de processo, e de imposição de

penas, para occorrer á futuros casos ; en-

tende a commissâo, e é de parecer que não a

ella, mas á de justiça criminal, compete emittir

juizo seguro na matéria, pelo que requer a esta

camara lhe enderece todos os referidos papeis,
ou aliás, haja de ordenar se juntem as duas

commissões para de accordo interferirem

parecer acertado e definitivo .

k Paço da camara dos deputados, 25 de

Junho de 1836. —Antonio Maria de Moura.—

J. J. Rodrigues Torres. —Paulo José de Mello.
— Azevedo e Brito. »

Outro parecer da mesma commissâo, sobre

os papeis, e ofíicios de 17 de Março de 1835,

e 4 de Maio do corrente, dirigidos á esta ca-

mara pelos ex-ministros do império Joaquim

Vieira da Silva e Souza, e José Ignacio Borges,

ácerca do lente do curso jurídico de S. Paulo e

mais lentes.
' 

O parecer é o seguinte :

« A' commissao de instrucçâo publica for5o

presentes, não só todos os papeis, que com

officios de 17 de Março de 1835, e de 4 de

Maio do corrente anno dirigirão á esta camara

os Exms. ex-ministros e secretários de estados

dos negocios do império Joaquim Vieira d»

Silva e Souza e José Ignacio Borges, senão o

parecer que em 22 de Maio da sessão ultima

interpuzerão dous illustres membros, que o erao

então da commissâo sobredita ; e depois de

examinar cada um dos referidos papeis, ou

documentos, com a circunspecção, e madureza

que lhe cumpria, é a commissao actual de

parecer : que hão se tratando neste negocio de

objecto algum de doutrina 1 itteraria, ou scien-

tifíca, a respeito do que fôra elia competente,

mas sim, e tão sómente de intelligencia de

direitos em matéria de contractos, sobre o que
aliás ha tanta, tão expressa, e positiva le-

gislação escripta, devem todos os riiencionados

papeis reverter ao governo, afim de que este,

sem arnbages, indignas delle, decida, como

releva, e lhe cabe, a questão de antigüidade

entre o lente do curso de sciencias jurídicas e

sociaes da cidade de S. Paulo, o Dr. José Maria

Avellar Brotero, e os demais lentes, fazendo,

cotno.é de esperar da honra do mesmo governo,

justiça imparcial, inteira, e proinpta á quem a

tiver.

« Paço da camara dos deputados, 25 de Junho

de 1836. — J. J. Rodrigues Torres.—Paulo

José de Mello Azevedo e Brito.—Antonio Maria

de Moura. »

Uni parecer da commissao de pensões e

ordenados, apresentando uma resolução, appro-

vando a aposentadoria concedida a Joaquim

José da Silva Seixas. E' julgado objecto de

deliberação, e vai a imprimir.

O parecer é o seguinte :

« A commissâo de pensões e ordenados, á

vista do decreto do governo, pelo qual apo-

sentou a Joaquim José da Silva Seixas, no

lugar de escrivão da receita e despeza da casa
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da .moeda da província da Bahia, com o or-

denarlo que actualmente vence, em attenção á

sua idade, e moléstias, e haver prestado mais

de 40 annos de serviço, offerece para ser dis-
cutido o seguinte projecto de resolução :

« A assembléa geral legislativa resolve :

« Artigo único. Pica approvada a aposen-

tadoria concedida por decreto de 2 de Maio de

1835, a Joaquim José da Silva Seixas, no lugar

de escrivão da receita e despeza da casa da

moeda da província da Bahia, coin o ordenado

que actualmente vence.

« Paço da camara dos deputados, 8 de Julho

de 1836.—f, F. de Toledo. — Gomes da Fon-

seca.»

ORDEM DO DIA

Entra em discussão o projecto de resolução

do anno-passado, approvando a pensão annual

de 1:200$, concedida a José Ignacio da Silva,

officiaí-maior aposentado da secretaria dos ne-

gocios da guerra.

O Sr. Vianna manda á mesa a seguinte

emenda:

cc Pica sem effeito o decreto do governo, que
aposentou a José Ignacio da Silva, ofíicial-maior

da secretaria dos negocios da guerra. Salva a

redacção. — Vianna.»

Que sendo apoiada, entra em discussão;

julgada finda, é approvada a resolução, e pre-

judicada a emenda.

E' remettida á commissao de redacção.

Entra ern discussão o seguinte :

« A assembléa geral legislativa resolve :

« Art. 1." Pica elevada a 2:400$000 a congrua

da prelazia de Goyaz.

« Art. 2." Ficâo revogadas todas as disposições

em contrario.

« Paço da camara dos deputados, 11 de Junho

de 1836.—D. José de"Aèsis Mascarenhas. »

O Sr. D. José de Assis Mascarenhas offerece

a seguinte emenda :

« Em lugar de prelazia, diga-se — bispo de

Goyaz.—12 de Julho de 1836. — J.ssís Masca-

renhas. »

E' apoiada e entra em discussão.

Discutida a matéria, é approvada a resolução,

e bem assim a emenda, e depois de se adoptar

remette-se á eommissão de orçamento.

Entra em discussão a seguinte resolução :

« A assembléa geral legislativa resolve :

« Art. 1° Os empregados nas alfandegas do

império, que ao tempo de sua nova organisação

percebiao sómente emolumentos, e que forâo

aposentados na-fôrma da lei de 4 de Outubro de

1831, têm direito a vencer quantia igual aos

mesmos vencimentos, conforme o tempo do seu

serviço.

« Art. 2.° Ficão revogadas as disposições em

contrario.

«Paço da camara dos deputados, em 3 de

Junho de 1836. — J. P. de Carvalho. — J. J.

Fernandes Torres. »

E' apoiada uma emenda do Sr. Carvalho,

que diz :

« Em lugar de—emolumentos—diga-se seja

por custas.—12 de Julho de 1836,—Carvalho. »

A discussão fica adiada.para se passará outra

parte da ordem do dia.

Entra o Sr. ministro da justiça com as for-

malidades do estylo, e em sua presença continua

a discussão do capitulo do orçamento relativo

ao ministério da justiça.

. 0 Sfr Carneiro Lsão, entre as observações que
faz ásdespezas com este ministério, nota urna

falta na addiçâo ácerca das despezas com as re-

lações, e vem a ser a quantia de 400$ para
o desembargador Lacerda, a qual. quantia en-

tende que se deve accrescentar, visto que as

relações estão hoje em igual categoria. Não

manda emenda á mesa ácerca deste augmento,

porque julga que a quantia pedida é sufíiciente

para este pagamentoTToca também na quantia
de 12:000$ designada para ensaio com colonias

de degradados, e exige informações do Sr. mi-

nistro da justiça a este respeito, como sobre o

desembargador Lacerda ; porque se esta quantia

para as colonias de degradados vem no orça-

mento por mera formalidade, deve ser sup-

primida : e entende que nada até agora se tem

feito sobre tal objecto.

Falia da capella imperial, e exige saber se ha

com effeito necessidade de se lhe fazer alguns

reparos.

0 Sr. Aguilar Pantoja (ministro da justiça)

presta-se a dar as informações exigidas, jul-

galido como justo o accrescentar-se ao" ordenado

do dezembargador Lacerda, a quantia de quatro-
centos mil réis, como indicára o illustre de-

putado ; e expondo que já expedira officios a

differenles presidentes das províncias exigindo

delles todos os esclarecimentos e informações

necessarias, ácerca do objecto relativo a colonias

de degradados, e da conta dos dinheiros que
forão mandados para algumas províncias para
este ramo de despeza geral.

0 Sr. RodrigU.es Torros discorre sobre a

quantia de cento e dous contos de réis para
instrucçao e armamento das guardas nacionaes,

e diz que não pôde votar sem que o governo
lhe dê as duas seguintes informações : 1", que
lhe diga qual é o numero das guardas nacionaes

que ha em lodo o império ; 2", qual é o numero

dos instructores que se tem nomeado para todo
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o império, e o armamento necessário para se

distribuir por toda a guarda nacional.

Depois do iliustre orador fazer algumas ob-

servações, não se mostra disposto a votar por
esta quantia designada no orçamento, e pede ao

Sr. ministro da justiça o informe sobre este

objecto.

Sào apoiadas as seguintes emendas dos Srs.

arcebispo da Bahia e Maciel Monteiro, tendo

este ultimo sustentado a sua emenda.

« Seja elevada a 800$ a congrua que ora

percebem os conegos da imperial capella e ca-

thedral desta côrte, e a 1:200$ a dos monse-

nhores.—Arcebispo dh Bahia. »

«Ao § 6." Com os bispos e relação eccle-

siastica, comprehendido o augmento de congrua

do metropolitano e de todos os bispos do im-

perio, ficando a daquelle elevada a 3:600$ e a

destes a 2:400$... 23:800$.—Maciel Monteiro. »

E mais a seguinte, que também é apoiada :

« Augmente-seo ordenado do desembargador

Di Nuno Eugênio, que nao vem contemplado

no orçamento, feito o desconto correspondente

ao cargo de senador.—Duarte Silva.-»

0 Sr. Eherillg, exige que o Sr. ministro da

justiça o informe se acaso o governo considera

as cathedraes como objecto do governo geral,
ou como provincial; que'o informe mais, se

acaso o bispado de Marianna está provido, ou se

o candidato eleito aceitou ou não este lugar.

0 Sr. Aguilar Pantoja (ministro do justiça)
respondendo ao Sr. Torres, declara que não

tem noticias, nem informações do numero total

das guardas nacionaes que ha em todo o im-

perio, pois que, apesar de todos os esforços que
o governo tem feito para obter todos esses

máppas e informações necessarias das pro-
vincias, ainda lhe não foi possivel haver taes

esclarecimentos; mas o que pôde informar

com verdade, é que no município da côrte

existem 6,700 guardas nacionaes ; um in-

structor geral, e 10 parciaes ; e emquanto áos

outros das províncias, ainda não têm vindo as

relações dos presidentes.
O Sr. ministro concorda, e approva a emenda

do Sr. Maciel Monteiro.

Emquanto, se as cathedraes devem entrar

na despeza geral, diz que isso está deter-

minado no acto addicional ; e ácerca do

bispo de Marianna, nada pôde informar sobre

este particular ; não duvidando no entretanto

dar todos os esclarecimentos que lhe forem

pedidos, quando tiver procedido a um exame

mais maduro sobre o objecto.

O Sr. Bhering, depois de algumas observações

mostrando a necessidade da presença do bispo

em 
^ Marianna, e julgando por isso muito con-

veniente que o governo declare se o bispo eleito

aceitou ou nao, passa a notar a falta que existe

de capellaes na capella imperial, empregos que
o governo nao está inhibido de prover.

Observa que nao vê comprehendidas no or-

çamento as quantias necessarias para as cathe-

draes, que lhe parece ser objecto geral. Também

pergunta a opinião do Sr. ministro sobre o pro-
vimento dos canonicatos, prohibido pela lei da

regencia.

Declara votar pela emenda do Sr. arcebispo

que eleva a congrua dos conegos da capella

imperial; mas deseja que se estenda a respeito

dos capellaes. Repara na omissão do relatorio a

respeito de negocios ecclesiasticos; quando
sente-se a necessidade de augment^r os bispados

no Brazil, como, por exemplo, no Piauhy, Rio

Grande do Sul, etc.

Entende que não convém que haja só uma

Sé Metropolitana, mas duas ou tres ; lembrando

que ainda existe a razão porque em outro tempo

os bispados do Pará e Maranhão não fuzião parte
dos bispados suffraganeos do Brazil.

0 Sr. AgTlilar Pantoja (ministro da justiça)
faz algumas observações em resposta ao Sr. de-

putado. Observa, quanto ao augmento de bis-

pados, que quando fôra esta a opinião do governo,
nao era a lei do orçamento o lugar proprio para
isto que se o governo não creou novos bispados

foi porque nao os podia crear.

0 Sr. Eelizario observa que è bem publico e

notorio o roubo feito no município da côrte no

cofre dos orphãos em 1833, achando-se elle no

lhesouro nacional ; e que ha tres annos nenhuma

providencia tem-se dado a respeito. Na qua-
lidade de juiz de orphãos, e como legislador

não pôde ser indifferente á desgraçada sorte

desses nossos concidadãos que, em todos os

tempos, têm merecido a protecção dos legis-

ladores ; por isso apresenta uma emenda, auto-

risando ao governo a indemnisar o cofre dos

orphãos, do roubo que soffreu a 15 de Abril de

1833, com o juro de 6 
°/0, 

até verificar-se a sua

entrada.

A seguinte emenda é apoiada e entra em

discussão :

« O governo fica autorisado a indemnisar o

cofre dos-orphãos do roubo, que soffreu em 15

de Abril de 1833, com juros de 6 por cento do

dinheiro roubado, até verificar-se a sua entrada,

a quaf deverá ter lugar, logo que esta lei fôr

sanccionada, e publicada, devendo tudo ser li-

quidado por uma commissao nomeada pelo

juizo competente.

« Paço da camara dos deputados, em 12 de

Julho de 1836.—Belisario.»

0 Sr. Carneiro Leão, depois de impugnar a

idéa do augmento na quantia consignada para
as relações, por nella haver o necessário para
esse pagamento que se fallou, passa a observar

quanto á quantia para colonias de degradados,

que antes de 33 havião lugares 
'destinados 

para
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isso, e que quando a camara quiz votar quantia
certa para colonia de degradados, teve em vista

o estabelecimento que se apresentára no rela-

torio daquelle anno ; que portanto se o. minis-

terio continua no mesmo pé que havia a este
' 
respeito em 1833, sem ter em vista estabelecer

um regimen para essas colonias, obrigando os

degradados a trabalhos agricolas conforme o re-

gulamento que se deve dar, escusada é a quantia

que para este objecto se consigna, que só se

devem dar se se verificar pouco mais ou menos

o que existe na Hollanda.

A respeito da emenda do Sr. Belizario, pede
ao illustre autor que a reserve para uma reso-

luçao particular. A camara de algum modo deve

resarcir esses orphaos do prejuízo que tiverão,

o que pôde fazer sem que o thesouro . dispenda

nada.

Lembra que muitas cousas ha no cofre dos

orphaos pertencentes a homens que nao existem,

e de quem se nao tem noticia, e seria conve-

niente mandar-se dar um balanço, e aquellas

cousas das quaes hoje não existem donos,

applicarem-se a esta indemnisaçao, e o resto

que faltasse com a concessão de algumas lo-

terias.

0 Sr. Eezends vota contra o augmento na

quantia das relações, contra a quantia para
colonia de degradados, contra a que manda in-

demnisar o cofre dos orphaos, e contra a

quantia votada para despeza eventuaes.

O Sr. Belizario pede retirar a sua emenda

para apresentar o objecto delia em tempo com-

petente, o que lhe é concedido ; e em lugar

delia o Sr. Torres manda a seguinte que é

apoiada :

« Gonsigne-se na lei do orçamento a somma

de 38:389$929 para indemnisação de igual

quantia roubada ao cofre dos orphaos em o

anno de 1833. »

0 Sr. Duarto e Silva, depois de a motivar»

manda á mesa a seguinte emenda :

« Augmente-se o ordenado de desembargador

D. Nuno Eugênio, que não vem contemplado no

orçamento, feito o desconto correspondente ao

cargo de senador. »

E' apoiada, bem como a seguinte do Sr. Ro-

drigues'Barbosa :

« Sub-emenda á do Sr. arcebispo : depois da

palavra 
— elevada — diga-se — desde já, e no

fim accrescente-se — do mesmo modo a

congrua dos capellães seja elevada á quantia de

400$000.—Salva a redacçao. »

0 Sr. Paim interpella ao Sr. ministto, se o

governo costuma dar licença aos empregados

provinciaes, e em segundo lugar se continua a

despachar juizes de direito.

0 Sr. Aguilar Pantoja (ministro da justiça)
responde que, pela antiga legislação, o governo

podia nomear, demittir, dar licença, etc., a esses

empregados, e o acto addicional nao tocou em

licença >e nao havendo lei que tire ao governo
o direito de dar licenças subsiste a legislação

antiga.

Quanto á segunda interpellação, diz que
tocou-se hontem n'um facto especial.

O presidente da província do Espirito Santo

tendo requisitado do governo a nomeação de

u:n juiz de direito, e nao havendo acto algum

provincial a respeito, o governo o nomeou.

Accrescenta mais que em geral entende que o

governo nâo está inhibido pelo acto addicional

de nomear juizes de direito, apontando razOes

apoiadas no mesmo acto addicional e consti-

tuiçâo do império, em abono da sua opinião.

O Sr. Paim, em longo discurso, nota as

differentes maneiras por que o acto addicional

tem sido entendido e executado pelos differentes

ministérios que se têm succedido, segundo o

bello entender de cada um ; e a contradicção que
existe entre a opinião do actual Sr. toinistro da

justiça e o seu antecessor, a respeito da no-

meaçao dos juizes de direito. Lamenta que o

governo não observe invariavelmente uma

opinião a este respeito, podendo sem duvida

immensos inales resultar do governo julgar-se
habilitado de entender a constituição sempre a

seu modo.

Quanto ás licenças, nao esperava sem duvida

ouvir o que dissera o Sr, ministro ; porque não é

razão, só porque o acto addicional nao fallou em

licenças, o governo geral as poder dar a em-

pregados provinciaes. Quem pódeo mais pôde o

menos ; e se o governo não pôde nomear esses

empregados nem suspendel-os, etc., como pód"e
dar-lhes licenças *

A'cerca do cofre de orphãos, deseja que a

camara seja informada deste roubo. E por esta

occasião desejára saber em que estado existe o

cofre do orphão imperador; notando não ter

ainda a- illustre com missão de contas do tutor

dado o seu parecer ha mais de dous mezes.
Não vota pelo augmento da quantia para os

desembargadores ; além da razão de ter a com-
missão contemplado o máximo, ha a com-
siderar que desembargadores ha membros do
corpo legislativo, outros presidentes de pro-
vincias, etc.

Gomquanto julgue vantajoso o estabele-
cimento de colonias de degradados, comtudo,
do modo porque isto se tem entendido, sem se
desempenhar o fim que a assembléa geral teve
em vista, é escusado consignar-se quantia para
este objecto.

Vota pela suppressâo da quantia com a in-

strucçao, etc., da guarda nacional, porque,

quando mesmo a organisação, instrucçâo,

nomeação dos officiaes da guarda nacional, ex-
cepto o commandante superior, não pertencesse
ás assembléas provinciaes, como é sua opinião;
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supprimiria a quantia consignada, porque não

sabe que destino pretende dar-lhe o governo,

podendo affirmar, pelo que respeito á Bahia,

que nenhum armamento tem ido para a guarda
nacional, quando aliás, na lei que corre, vem

para isso consignada quantia, e nao pequena.

0 Sr. Torres insiste na sua opinião a res-

peito da suppressão da quantia voiada para a

guarda nacional.

Defende a sua emenda que consigna quantia

para indemnisar o roubo do cofre dos crphãos,

que existia entregue á fé do governo geral, e

do thesouro publico. Também repara na es-

pecie de contradicção que tem havido nos

differentes ministérios a respeito da injtel-

ligencia do governo, em nomear juizes de

direito j a pouca harmonia que parece existir

entre o Sr. ministro da justiça, e o Sr. ministro

dos estrangeiros; julgando a intelligencia do

primeiro muito mais razoavel, e deseja que lhe

diga, se a intelligencia que deu é do Sr. mi-

nistro ou do ministério.

0 Sr. Climaco nota contradicção no Sr. mi-

nistro da justiça, entre o que disséra hontem, e

o que disséra hoje ácerca da nomeação dos

juizes de direitos, porque hontem disséra que
fizera a nomeação de um juiz de direito para o

Espirito Santç, em consequencia do pedido
do presidente, reconhecendo elle quem tinha

.autoridade de fazer essas nomeações, hoje

suppõe que o acto addicional não podia es-

tabelecer, que os juizes de direito fossem da

nomeação dos presidentes das províncias, porque
era contra as leis existentes, e contra o artigo

102 da constituição.

0 Sr. Agnilar Pantoja (ministro da justiça)
defende-se da 

' 
arguição do Sr. Glimaco.

Diz que o pensamento do governo tem

sido em não nomear juizes de direito ; e

não foi contradictorio qnando hontem disse,

que o governo nomeâra esse juiz de direito, em

razão de ser requisitado pelo presidente da

provincia, e não haver lei provincial que de-

termine a fôrma e maneira dessas nomeações ;
até aqui exprimio o pensamento do governo ;
mas a sua opinião é a que foi sustentada pelo
Sr. Torres, etc.

0 Sr- Vasconoellos interpella ao Sr. ministro

para saber, se é verdade que o santo padre
negára as bullas ao bispo eleito de Marianna.. .

O Sr. Agdilar Pantoja (ministro da justiça)
—Não consta absolutamente nada a tal respeito_

O Sr. Vasconoellos continuando, diz que ha

tantos objectos, que não é possível fallar sobre

todos.

Principia pela policia. Lembra que no codigo

do processo, e n'um decreto do governo se ex-

plicao as attribuições do chefe de policia, não

concordando com a intelligencia que do codigo

fez o respectivo ministro da justiça ; todavia

dá-a como doutrina corrente, e entende qué
este decreto deve ser guardado pela actual ad-

ministração ; esse decreto pois reduz o chefe de

policia do Rio de Janeiro a transmittir e receber

participações ; e custar isto 27 contos de réis,

é sem duvida uma das cousas mais maravi-

lhosas que ha ! O orador fica assombrado com

este progresso da policia ; só de receber e tran-

smittir participações pede-se 27 contos ! Salvo

se ha alguma policia secreta, de que elle orador

não tem conhecimento; não regeitá despezas

secretas, mas pede que em reconhecimento

desta generosidade, sejão os Srs. ministros

francos, digâo se ha alguma policia secreta ;

porque se o chefe de policia se limita a receber

e transmittir offieios, corno custa este magis-

trado 27 .contos de réis ?

Supponha-se que elle orador tivesse me-

recido a honra de ser membro da com missão

de contas, como examinar em que se em-

pregão esses 27 contos de réis ? Nao se

oppõe a que se facão essas despezas se-

cretas, mas não quer que os Srs. ministros

venhao aqui pedir para segurança publica ;

deseja que elles sejão francos, porque a falta de

franqueza é que perde os governos, e o nosso

governo parece-lhe que está afflicto por se

perder. Se ao menos a sua perda não causasse

males ao paiz, não lançaria uma lagrima sobre

sua perda ; mas o peior é que a perda ha de

trazer males consideráveis ; e é por esta única

razão -que elle, deputado, deseja que não tenha

um fira desastrado.

Pede pois ao nobre ministro que diga, em

vez de segurança publica—despezas secretas.

Pedir-lhe-ha também que procure melhores

espiões ; porque, por exemplo, no periodico

que o governo escreve, e obriga as camaras mu-

nieipaes a assignar, se lia, ha poucos dias, que
na casa delle orador havião conventiculos, o

que podia negar ; e o diz para que o Sr. ministro

não pague a semelhantes espiões, pois que a

única pessoa que visita a elle orador, algumas

vezes, é o illustre deputado o Sr, Glirnaco, e

parece que não pôde haver conventiculo entre

duas pessoas; também em outra occasião se

disse que elle com os Srs. Calmou e arcebispo

da Bahia, fazião clubs para derribar- o actuai

regente e substituil-o pela regencia da Sra. D.

Januaria. Este espião deve ser também despe-

dido, porque não diz a verdade ; pois pôde
assegurar ao Sr. ministro que não é clubista.

Repete que deseja que os Srs. ministros sejão

francos ; que digão, por exemplo, nós temos

tantos contos de réis no Rio Grande, empre-

gados em despezas secretas ; porque elle orador

antes quizera que se dispenda no Rio Grande

com" despezas secretas (pois lá talvez hajão

alguns dos patriotas de que se lembrou o il-

lustre deputado o Sr. Raphael de Carvalho),

do que quer que se empregassem os di-

nheiros públicos no derramamento de sangue ;
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c se ao nobre ministro ainda nao lembrou

este grande meio de combater o progresso, elle

orador faz^lhe o obséquio de cnuncial-o, e eo-

nhecerá que o conselho não é máo.

Em reconhecimento deste conselho, lhe pede

que nao trate de o mandar para as fortalezas ;

porque ha poucos dias o periodico do governo
ameaçou com a torre de Londres, e elle orador

pede ao nosso patriotico governo, que nao lhe

mande para a Lage. (Risadas.) « Hoje (con-

tiiiua o Sr. Vasconcellos) parece que este

mesmo periodico escripto pelo governo, disse que

a opposiçao ha de ser açoutada á sombra das for-

talezas, e é por isso que eu vou modificando^ a

minha opposiçSo para que os açoutes nao sejao

muitos, e muitos rigorosos. Bom fôra que os

nobres ministros n5o se afíoutassem a tanto !

Bom fôra que se lembrassem que o poder in-

visivel que dispõe de todas as cousas do Brazil,

ousa assini ameçar a representação nacional

(¦muitos apoiados) ; bom fôra que os nobres

ministros se lembrassem do que aconteceu ao

Sr. José ígnacio Borges. (Muitos apoiados.) »

O illustre deputado, depois de ainda declarar

que ha de votar contra a consignação para a

policia, emquanto nao se declarar que se pede
dinheiro para despezas secretas, passa a insistir

ainda na idéa de restaurar a antiga consignação

com a typographia nacional, emenda que man-

dará á mesa neste ministério e nos outros.

Faz algumas observações sobre a quantia

que gasta o periodico do governo, que só serve

de desacreditar o governo e tornal-o mais

odioso.

Quanto ás colonias de vagabundos, diz que
nao sabe como o gçverno as ha de estabelecer

sem uma legislação, e no emtanto o governo
n5o propõe lei, e pede dinheiro.

O illustre orador conelue fazendo algumas

reflexões sobre a necessidade da especialidade

na lei do orçamento ; parece-lhe que o Sr. mi-

nistro dos estrangeiros enumerando os incon-

venientes da especialidade em uma das pas-
sadas sessões, estava mostrando o grande
interesse da especialidade.

Observa que o nobre ministro da justiça

pôde fazer a economia, nos 700 ou 800 contos

que custa ao paiz a sua repartição, de 100

contos de réis, e esta economia pôde fazel-a

sem ser milagre.

Lembra que o actual ministro da fazenda

já teve a bondade de declarar que o engloba-

mento havia ser eterno no Brazil ; e assim

podendo o nobre ministro fazer economia de

100 contos de réis, pode empregal-os em es-

pionagem, e sendo esta tao má, tSo falsaria,

s5o 100 contos de réis perdidos ; e nao se ani-

mando a assembléa geral a votar 100 contos de

réis para despezas secretas, o gov.erno, contra o

voto da camara, pôde empregar 100 contos de

réis na espionagem pelo systeroa de engloba-

mento, cuja bondade se proclama.

Dada a hora, fica a discussão adiada.

O Sr. Presidente marca para ordem do dia :

Continuação da resolução, n. 24- deste anno ;
resoluções ns. 26 e 27 do mesmo ; dita n. 4

de 1832 ; resolução empatada sobre a tença

concedida ao major Juao Francisco Leal, n.

117 de 1833 ; resolução n. 35 deste anno; n.

515 de 1835, e 58 de 1833 ; vindo o ministro,

continuação do orçamento do ministério do im-

perio, e levanta s sessão depois das 2 horas da

tarde.

Sessão em 13 do Julho

PRESIDENCIA DO SR. ARAÜJO VIANNA

Summario. — Expediente. — Ordem do dia.—

Discussão do orçamento do ministério da

justiça.

Dez minutos depois das dez horas o Sr. vice-

presidente occupa a cadeira ; e feita a chamada,

e aberta a sessão, lê-se, e approva-se a acta da

antecedente.

Comparecem 87 Srs. deputados, faltando

com causa participada os Srs. Vital, Lima,

Castro e Silva, Mello, Araújo Lima, Ferreira

França, Lessa, Fernandes Torres, Tobias, Bar-

bosa Cordeiro, Hollanda, Luiz Cavalcanti e

Pontes ; e sem participação o Sr. Fontes.

EXPEDIENTE

O Sr. Secretario Belisario, lê um officiò do

ministro da fazenda, dando as informações pe-
didas sobre o rendimento dos emolumentos do

officio de escrivão das matrículas dos navios

mercantes nos annos de 1809 e 1810.—A' se-

cretaria para ser presente a quem fez a requi-

siçflo.

Vao á commissao de orçamento duas ta-

bellas, demonstrando as operações das dire-

ctorias da numeração, e assignatura -das 
notas

do novo padrão.
A' commissao de marinha e guerra o re-

querimento de Benato Pedro Boiret.

A' 3* commissao de fazenda o reque-
rimento de Maria Feliciana Azebal.

Approva-se o seguinte requerimento :
« A commissao de marinha e guerra para

dar o seu parecer sobre os requerimentos de
João Morezi e Luiz Antonio da Silva Ferreira,
aquelle escripturario, e este amanuense do ex-
tincto eommissariado do exercito, necessita que
o governo informe a esta camara, quaes as du-
vidas que encontra para nao deferir os suppli-
cantes, á vista da resolução de 31 de Outubro
de 1831.

« Paço da camara dos deputados, 12 de Julho
de 1836.— F. do Rego.— Pinto Peixoto.—

Rodrigues Torres. »

O Sr. Bezende manda á mesa os seguintes
requerimentos :
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1°, <( Requeiro que a commissão de diplo-

macia, ou qualquer a que tenha sido remettida

a convenção feita entre o governo do Brazil, e

o governo inglez, sobre visitas de embarcações

de°barra fóra, dê com urgência o seu dictame a

respeito.—Rezende.»

Approvado.

2°. « Requeiro que se peça ao governo infor-

mações ácerca do modo porque tem sido exe-

cutado nas alfandegas do império o art. 10 do

tratado de 29 de Agosto de 1825, ácerca dos

direitos de reexportação, e baldeação: quanto

pagavão antes do tratado, e quanto pagão agora :

em quanto se calcula o prejuízo da fazenda, se.

prejuízo houve.—Rezende.»

Approvado.

3o. 
*'« 

Que se peçâo informações 
_ 

ao go-

verno, em que direito se funda a pratica aqui

seguida de estarem-se nacionalisando embar-

cações á portugueza, e se para isso estão auto-

risados os cônsules, quando parece que pelo

direito portuguez essa nacionalismo não pôde

ter lugar em portos estrangeiros.

Approvado.

4o. « Se se tem concedido despacho a em-

barcações que não apresentao registro, ou di-

ploma em regra, de sua nacionalidade ; se tal

concessão se tem feito, em que principio é ella

fundada ; e se o governo entende que um simples

passaporte é documento bastante.— Rezende*»

Approvado.

E' igualmente approvado o seguinte parecer :

« A commissão de constituição, a quem foi

presente o projecto de lei offerecido pelo Sr. de-

putado João Climaco de Alvarenga Rangel, al-

terando o numero de senadores estabelecido

pelos arts. 41 e 42 da constituição do império,

entende que o dito projecto contém reforma dos

referidos artigos, cuja doutrina é constitucional,

nos termos do ait. 178; e posto que a commissão

não conceba a necessidade ou utilidade de se-

melhante reforma, comtudo reflectindo que é

permittido a qualquer deputado propôr as que

julgar convenientes ao bem do paiz, sujei-

tando-se á decisão da maioria ; é de parecer, que

o mencionado projecto siga os tramites marcados

na constituição, art. 174 e seguintes.

« Paço da eamara dos deputados, em 9 de

Julho de 1836. — G. J. de Araújo Vianna. —

H. H. Carneiro Leão. — M. I. de Mello e

Souza. »

ORDEM DO DIA

Continua a discussão adiada na sessão ante-

rior, sobre a resolução ácerca dos empregados

nas alfandegas do império, e emenda do Sr. Car-
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valho, que diz, em lugar de — emolumentos 
1

diga-se—por centos, etc.

0 Sr. Carvalho, como membro da terceira

commissão de fazenda, sustenta a resolução ; e o

Sr. Souza e Oliveira de todas as informações a

respeito, e conclue afinal, que resta saber se o

indivíduo que foi aposentado, Bernardo José

Vianna, escrivão que foi da mesa grande da

alfandega desta côrte, o deve ser coma terça

parte dos emolumentos, ou com a terça parte

do ordenado, etc.

Pede licença á camara para retirar a 
*sua

emenda, e lhe é concedida.

« O Sr. Rezende manda á mesa a seguinte

emenda, que é apoiada :

« Separe-se o indivíduo que requereu, da

medida geral proposta pela commissão. —

Rezende. »

0 Sr. Maciel Monteiro propõe o adiamento

para que o projecto volte á commissão, afim de

se tomar a respeito uma medida mais clara e

mais geral.

O adiamento proposto é apoiado, e entra em

discussão, que fica adiada para se,passar á outra

parte da ordem do dia.

Entra o Sr., ministro da justiça com as for-

malidades do estylo, e em sua presença continua

a discussão adiada sobre o orçamento do mi-

nisterio da repartição a seu cargo, e emendas

apoiadas.

0 Sr. Vasoonoellos presume ter demonstrado

na sessão de hontem, que lhe parecia desneces-

saria a quantia que o governo pede [sara a im-

pressão dos seus actos, consignação esta que o

governo tem empregado para insultar a repre-

sentaçâo nacional, para a ameaçar com as for-

talezas e açoutes ! A tanto tem chegado o pa-

triotismo do actual governo !... Tirar pois estes

meios ao governo é um beneficio que se

lhe faz.

Nada mais dirá sobre a despeza com a

policia.

Trata das despezas para ensaio com as colo-

nias de degradados e vadios,e é de opinião que
não se deve consignar quantia alguma para esta

despeza, porque entende que todas essas con-

signações serão perdidas, pois não espera que
tal estabelecimento possa ter lugar. Dous re-

quisitos mui essenciaes exigem estas colonias :

segurança- dos degradados, e salubridade do

lugar ; e nota que o governo ainda não tem es-

colhido até ao presente o lugar mais proprio

para essas colonias, nem gasto um vintém, e

por consequencia nem.um real se deve con-

signar para colonias de degradados e vadios.

Não entra porém na questão de, se as guardas
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nacionaes s&o provineiaes, porque deixa á il-

lustre maioria, como a mais atilada nesta ma-

teria, o desenvolvel-a ; todavia também nega o

dinheiro que se quer dar para a instrucção com

a guarda nacional, porque nâo sabe que resul-

tados vantajosos . se tenha tirado de semelhante

instrucção. Pelas ultimas instrucções do go-
verno se marcarão os lugares para que deverião

ser enviados os instructores geraes, e essas suas

atlribuições que não estavao marcadas por leis

anteriores ; mas estas atlribuições for&o tão con-

lusamente determinadas, que têm apresentado

conílictos entre os com mandantes das guardas
nacionaes e os instructores geraes.

Quanto ao armamento da guarda nacional,

diz que emquanto o governo não tomar me-

didas apropriadas sobre este objecto, o qual lhe

nao tem merecido a attenção, ha de votar contra

esta consignação.

Não dirá cousa alguma sobre a guarda muni-

cipal ; mas sempre observa que estes 180:000$

não se dispenderáõ com ella, embora se con-

signe esta quantia. Nao duvida porém approvar

todas as emendas que tendem a augmentar as

congruas dos conegos da imperial capella, mas

é de opinião que deste beneficio somente devem

gozar aquelles conegos que estiverem empre-

gados no desempenho de suas funcções ; e que
é conveniente que se declare que todos aquelles

conegos que o governo dispensa de compare-

cerem na capella imperial, nao recebâo essas

gratificações.
Trata das despezas com a casa de correcçíio,

e casas para prisão ; pronuncia-se contra o

augmento que neste orçamento se lhe faz, e

lembra que para a casa de correcção já forào

concedidas loterias.

Quando examinando hontem as economias

que se podião fazer nas despezas deste minis-

terio, nao fôra um desproposito o dizer que se

podião economisar 100:000$. Supprimindo-se

qs 27:000$ com a policia, 12:000$ com as co-

lonias de degradados, 1:000$ com a impressão

de papeis, já temos 30:000$ ; agora, suppri-

mindo-se 30:000$ da consignação com os mu-

nicipaes permanentes, e 40 com a casa de cor-

recçao, ahi temos os 100:000$ de menos.

Continua notando o ter sido demittido o pre-
sidente da província do Espirito Santo, por não

ter querido obedecer ás ordens que recebeu do

governo ; e que o governo em determinar

maiores fundos do que a lei tinha previsto, era

elle quem fazia a lei do orçamento, sendo de

parecer que nestas cousas não se deveria ter

dado tanta liberdade e tanto arbítrio ao governo,

porque entende, segundo Pastoret, que a única

lei do povo é a lei sobre impostos.

Sobre a consignação para as relações, entende

que se deve augmentar, pois que cumpre con-

signar fundos para o pagamento dos desetnbar-

gadores que forao aposentados, e crê que esta

opinião terá hoje o apoio do nòbre ministro dos

TOMO II

negocios estrangeiros ; que deseja portanto ouvir

o nobre ministro sobre este ponto, o qual julga

que muito interessa á independencia do corpo

judiciário.

O illustre orador estranha que o governo
nSo tenha proposto leis adequadas á boa

administração da justiça, quando conta com

uma tão numerosa maioria nesta câmara. O

nobre ministro da justiça disse qual era a sua

opinião sobre as nomeações dos juizes de direito ;

porém elle não deve nesta casa fazer distincç&o

de opinião de ministro e opinião de governo,
como fizera em uma matéria de tão alta impor-

tancia para a administração da justiça. Se a

principal parte desta administração pertence ao

governo geral, não pôde a outra parte pertencer
ao governo provincial ; e se isto não é assim,

muitos conílictos de autoridade se hão de apre-

sentar, e não sabe qual será o resultado. En-

tende portanto que o nobre ministro não deve

ceder de principio lao importante.

O orador, depois de fazef outras observações,

lembra a necessidade de so revogar a lei de 7 de

Novembro de 1831, para se prevenir os abusos

que as autoridades comrnettem, e sobretudo as

apprehcnsõcs arbitrarias que se costumão fazer

para só se beneficiar os apprehendedores.

Continua declarando-se contra os abusos que
o governo tem commettido ácerca da imprensa,

e pede ao illustre deputado, o Sr. Carneiro Leão

cumpra a palavra que deu em uma das ante-

riores sessões, de fallar sobre esta matéria, e

apresentar as suas observações a respeito. En-

tende que, ou haja menos, ou haja mais liber-

dade de imprensa, ella deve ser geral, e não

arrogar-se a si o governo a liberdade de ser o

calumniador geral.

Continuando finalmente o illustre orador a

fazer varias arguições ao governo, observa que
este até trabalha no descredito do chefe do es-

tado, do nosso regente ; e se elle não traba-

lhasse no seu descredito, nâo o teria aconse-

lhado a que não aceitasse o bispado de Ma-

rianna. O que emfim se procura é barulhar

todo o Brazil.

Conclue dizendo, que não pôde deixar de

fazer opposição ao actual governo ; se eonside-

raria o mais infeliz dos homens se lhe prestasse
o seu apoio ; e por isso nega-lhe todos os re-

cursos.

0 Sr. Limpo de Abrevt (ministro dos estran•

geiros) nota que são tantas as arguições que
diariamente se repetem contra o governo, que
nao sabe por onde principiar. A respeito da no-

meação dos juizes de direito, disse-se que con-

forme são os ministros da justiça, assim sao as

intelligencias ácerca da attribuição de nomear

os juizes, devendo aliás o governo estabelecer

a tal respeito uma regra invariuvel para que os

ministros que entrarem para o ministério nao

10
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alterem as regras e principios de seus anteces-

sores.

Observa que, o que ao governo cumpre é en-

tender e executar litteralmente o acto addicional ;

e segundo esta intelligencía lítteral, é inques-

tionavel e mais evidente que a luz do,meio dia,

que ao governo geral não compete a attribuição

de nomear juizes de direito. Se isto não convém

e autorisa conílictos, ao corpo legislativo per-
tence interpretar neste caso, se interpretação

é precisa, o acto addicional. E porque não

convém que conforme as opiniões individuaes

dos ministros, o ministério dê diversa inter-

pretação ao acto addicional, é que o governo
expedio as instrucções de Dezembro de 183-5 ;
riem por ellas pôde o governo ser taxado de

dar urna intelligencia ampla ao acto addicional,

nem de pretender restringil-o contra sua litteral

disposição ; e uma prova disto é que o governo
tem sido combatido ou par aqueiles senhores

que parecem querer dar ao acto addicional

uma interpretação rpais ampla, ou por aqueiles

que parecem dar a entender que se restrinja

o que ser possa.

O governo seguio o meio termo, fez o seu

dever, que é unicamente entendel-o e exe

eutal-o ; é por este motivo que se julgou auto

risado a nomear o juiz de direito para a co

marca de Itapemirim, não se devendo pensa

que elle, orador, que fizera essa nomeação,

violâra a lei e o acto addicional, como hontem

avançara um illustre deputado (o Sr. Glimaco),

que arguira a elle, orador, de calcar todas as

leis.

O orador observa mais que, se a execução

do acto addicional ainda em seu principio
tanto .assusta a alguns Srs. deputados, convém

interprptal-o por meio de pareceres de com-

missão ácerca dos actos legislativos provinciaes

que existem na casa, podendo o corpo legis-

lativo revogar aqueiles que se oppuzerem á

constituição, aos interesses geraes, ou tratados ;
é por meio destes actos especiaes que pouco
a pouco se irá formando a verdadeira intel-

ligencia do acto addicional, e extremando com

mais clareza as attribuiçOes das assembléas pro-
vinciaes e as do governo geral; emquanto se

isto não fizer, julga não haver tanto direito de

clamar contra o acto addicional.

Lembra ainda, o que por vezes tem feito,

que convém examinar a legislação provincial de

Matto-Grosso, que usurpa attribuiçOes de todos

os outros poderes. Nota que nenhum parecer a

este respeito tem apparecjdo ; observando que, se

uma só commissão não basta para examinar os

actos de todas as assembléas provinciaes, bom é

que se nomeem diversas, tantas quantas são as

províncias.
Passa a defender a arguição feita ao governo

quanto á instrucçâo, e armamento da guarda

pacional, Observa que para esta instituição ser util

ao estado convém que seja instruida e armada ;

e o illustre deputado que ora se oppOe á con-

signação para este fim, foi o mesmo que reco-

nheceu o principio de que ao governo geral
compete o armamento e instrucçâo da guarda
nacional, suppondo agora prejudicial que as

assembléas legislativas legislem sobre a guarda
nacional, ainda que nenhum acto apresente de

uma assembléa provincial, legislando sobre a

guarda nacional, de maneira que seja contrario

aos interesses do paiz; não se apresenta

nenhum acto legislativo provincial, declarando

que o governo geral não pôde dispor da guarda
nacional; só o receio pois do que possa acon-

tecer, não deve influir para que se deixe des-

armada a guarda nacional.

Votando-se esta consignação, ella ha de

ser applicada aos fins pedidos ; certo de que
ha de conseguir por este meio, que a guarda
nacional seja elevada áquella grande força e

espirito de disciplina necessaria, para quaesquer
cireumstancias e serviços que a lei lhe incumbe.

Observa que o governo não augcnentou o nu-

mero de instructores, e quanto aos vencimentos,

dependendo elles antigamente da maior ou

menor patente que tirihão os instructores, de-

terminando o governo que os instructores ge-
raes tivessem 40$, e os parciaes 20$, e que
os presidentes das províncias estabelecessem

conforme as circumstancias das mesmas,

comtanto que não excedessem dos vencimentos

estabelecidos na côrte, não se pôde dizer que
houve excesso de despeza ; e vê-se pela con-

frontação das folhas das despezas que se fazião

antigamente, e as que hoje se fazem, que ha

economia todos os annos de perto de tres contos

de réis.

Em resposta ao Sr. Vasconcellos, ácerca da

policia, o orador nota que na quantia de

27 contos de réis se contemplão as despezas

que se fazem com o pessoal da policia, que para
despezas eventuaes e não secretas apenas se

pedem 12 contos de réis ; e que de certo não

bastará esta quantia para a espionagem a que
alludio o illustre depntado, espionagem a que
elle orador tem toda a repugnancia, e de cuja

questão se abstrahe.

E' certo que o chefe de policia tem poucas
attribuiçOes, mas disto se não segue que, por
meio dos juizes de paz e outras autoridades,

este magistrado intelligente e activo, não tenha

feito importantes serviços. Para mostrar que a

policia não é entre nós inútil, o orador lembra

que o anno passado se apprehendeu a um

francez quasi 90 contos de cédulas falsas : esta

diligencia, que em outros paizes acreditaria

muito a policia, quasi que passou em silencio,

porque entre nós o que se faz de máo se

augmenta e exagera, e de algumas cousas que
se faz de bom não se faz caso algum.

Reflecte que diligencia de tal importancia não

se pôde fazer sem'que o policia dispenda: lembra
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outro facto de se pretender roubar a casa de um

cidadão francez, na rua dos Ourives, e que a

policia deu todas as providencias para se appre-

hender os criminosos, o que se não conseguio

por imprudência do dono da casa, e nao por
culpa da policia, que tomou todas as precauções
necessarias a effectuar a diligencia, combinando

exactamente as participações que teve a policia
com o que aconteceu.

Gonclue pois o orador que, independente

dessa espionagem a que alludio o Sr. Vas-

coneellos, ha diligencias para que é necessário

dispender alguma som ma, e para isso é que

se pedem doze contos de réis. Que a policia não

tem espionagem, prova o que disse o mesmo

Sr. Vasconcellos: e poderia ter a policia tão

rnáos espiões que dissessem, por exemplo, que

o illustre prelado fazia clubs no convento .de

S. Bento, convertendo assim o templo de Deus

em casa de clubs ? Espíritos malignos poderáõ
espalhar estas e outras noticias, boatos que

por tão absurdos o bom senso regeita ; mas não

sao espiões do governo, porque este não tem

espiões. E não se espalhao contra o governo
toda a especie de calumnias? E serão os espiões

do governo que espalhem calumnias indignas

e infames contra o governo ?

O orador declara que não é sua tarefa de-

fender o Correio Official. Tem-se citado artigos

deste jornal que eíle orador altamente reprova,

e para os quaes o governo nem directa nem in-

direclamente tem concorrido. Para se suppôr

que o governo - concorresse para se escrever

taes inepcias, tacS puerilidades, mister seria

suppôr que o governo se queria desacreditar;

assegura pois á camara que o redactor dos ar-

tigos assignados com a inicial —G— foi des-

pedido pelo governo, prova evidente de que o

governo, longe de apoiar taes artigos, altamente

os reprova. Assim esta imparcialidade do go-
vetno contenha dentro dos limites da lei e da

decencia, periodicos que parecem escrever

unicamente para induzir os povos em erros que
os podem precipitar em grandes males.

Observa que o illustre deputado o Sr. Vas-

concellos nao mostra em que se podião fazer

economias, como se podia economisar 40:000$

lio corpo de permanentes, quando é necessário

attender que, quando se nao gaste nos soldos

180:000$, ha clespezas indispensáveis a fazer nos

quartéis.

Quanto á aposentadorias de desembarga-

dores, a que alludio o Sr. Vasconcellos, elle

orador dissera do seu lugar que os nao reinte-

grava ; e se o nobre deputado se refere á rein-

tegração que fizera elle orador antes de sahir do

ministério da justiça, dir-lhe-hia que tal reinte-

graçao foi feita em virtude de uma recommen-

daçao da camara dos deputados, que recom-

mendou ao governo que examinasse os

documentos, e que se entendesse que havia

justiça, a deferisse, o que o governo fez.

Quanto ao mais, dirá que algumas censuras

que se fizerão ao governo pareciao ser para se

zombar do governo. Pergunta qr : influencia

legal pôde ter o governo nas eieí ;-3es 
que se

possão fazer, quando de mais vê-se que alguns

deputados que forão chamados ao ministério

nao têm sido reeleitos, quando abe-se que o

ex-imperador indo assistir ás eleições em uma

província, teve o dissabor de ver o ministro,

que o acompanhava, excluído da urna eleitoral ;
e que quando se vê e apalpa a pouca influencia

do governo nas eleições de uma província, não

sabe como se possa accusar o governo disto.

Quanto a dizer-se que se punio um presi-
dente, pergunta quem é elle ? Quem é essa po-
tencia invisível que sabe mais que os ministros,

que punio um presidente, mandando-o retirar?

Se o presidente do Rio Grande do Sul, se o de

Santa Gatharina ? Nestas províncias não hou-

verão eleições. Se o do Espirito Santo, se essa

potência invisível já demittio o presidente,
então o decreto está nullo, porque elle orador,

ainda o não referendou.

Finalmente, sobre a especialidade, diz o

orador que insistindo pelo englobamento, nao se

segue que não possa votar pela especialidade em

outras circumstancias ; mas emquanto na lei

do orçamento se não consignar quantias sufíi-

cientes, ao menos para se gastarem em certos

serviços^ não pôde deixar de clamar pelo en-

globamento. Bem como o illustre deputado ti-

gurou uma hypothese, de se poder economisar

no ministério da justiça 100:000$ ; elle orador

figura a hypothese de que, no artigo segurança

publica, o governo tem gasto os 12:000$, e que,

para occorrer a qualquer acontecimento que

possa perturbar a segurança publica, precisa de

6:000$ ; eis que, em razão da especialidade, elle

nao tem meios de achar na lei, segundo a

emenda do Sr. deputado, os 6:000$, e por esta

falta arrisca-se a segurança publica.
Pede-se; por exemplo, o concerto de uma

ponte como a da Parahybuna ; occorre uma

questão entre o ministro e o presidente da pro-
vincia, se é despeza provincial ou geral ; a ponte
muito arruinada cahirá se não se acudir imme-

diatamente, etc. Se passar a emenda, onde o

ministro ha de procurar meios para occorrer a

isto ?

Demais, consigna-se uma quantia para illu-

minação da cidade, que sabe-se, é umâ des-

peza progressiva no bom sentido do progresso,

por se fazerem mais edifícios e a população ir

se derramando, necessário é illuminar esses

lugares , mas orçando-se a despeza pelo do

anno antecedente para 37 e 38, o ministro onde

irá procurar quantias para isto senão nas sobras

de outros artigos ? Se o corpo legislativo pois
estiver disposto a adoptar todos os artigos de

despezas com as quantias necessarias para se

fazerem também os aperfeiçoamentos razoaveis

e presumíveis, então votará pela especialidade ;
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mas emquanto se isto nao fizer, certamente

seria querer tolher inteiramente o governo de

poder fazer alguns pequenos benefícios por falta

de consignação.

0 Sr, Cliraaco responde ao Sr. ministro, que

pedira que se apresentassem factos em que ti-

vesse violado as leis. Traz á sua consideração a

amnistia para o Rio Grande, ao que se oppunha

a lei de 14 de Julho de 1831 ; a creação do

corpo de urbanos, para o que disse o Sr. mi-

nistro estar autorisado a completar o corpo de

permanentes com 640 praças, e que se mostrou

que comparado o numero de permanentes
actualmente. com o dos urbanos, excedião as

praças a 640 ; a interpretação forçada dada pelo
Sr. ministro ao codigo do processo, segundo a

qual julgou dever suspender um juiz de. paz da

côrte ; as instrucções com que quiz interpretar

o acto addicional. Gomo é que o Sr. ministro

explicou o acto addicional ? N'um dos casos dá

a interpretação ao acto addicional, que a no-

meaçao dos juizes de direito seja feita pelos pre-
sidentes das províncias, em outros pelo governo

geral; e nao é isto legislar ? No mesmo acto

pois em que o Sr. ministro se funda, violou a

lei.

E demais, se é em virtude de leis provin-
ciaes que os juizes de direito devem ser no-

meados pelos presidentes, porque razão nao tem

chamado á responsabilidade presidentes que
têm nomeado juizes de direito, nao havendo leis

provinciaes que regulem o modo destas nomea-

ç.ões ? O orador observa ainda que o actual

Sr. ministro da justiça cahira em contradicçao,

bem como o Sr. ministro dos estrangeiros : que
um diz que nomeára o juiz de direito para Ita-

peinirim, por autoridade própria, outro por ser

pedido pelo presidente.

0 Sr. Vasconcellos responde em longo dis-

curso a todos os topicos do discurso do Sr. mi-

nistro dos estrangeiros.

0 Sr. Souza Martins fecha a discussão, ar-

guindo ao Sr. ministro dos estrangeiros a res-

peito das instrucções dadas aos presidentes das

províncias quanto á nomeação dos juizes de

direito.

Observa que pela constituição ao poder
executivo pertence a nomeação dos juizes de

direito, artigo que nao foi julgado reformavel-,

por lei anterior. A corôa por cònsequencia

devera suppôr-se com esta attribuição ; nem

julga dever o nobre ministro firmar-se em mo-

tivos tSo futeis para desta maneira privar a

corôa de attribuições que pela constituição lhe

pertencem.
A discussão fica adiada pela hora.

Dada a hora, marca o Sr. presidente para a

ordem do dia da seguinte sessão, a mesma de

hoje, e mais a resolução n. 340 do anno proximo

passado, e levanta a presente depois das duas

horas da tarde.

Sossão esn Ü.4L do Julho

PRESIDENCIA DO SR. ARAÚJO LIMA

Summario.—Expediente.— Ordem do dia.—

Discussão do orçamento do ministério da

justiça.

A's dez horas feita a chamada e achando-se

numero legal de Srs. deputados, declara-se

aberta a sessão ; e lida a acta da antecedente é

approvada.

Faltao com causa participada os Srs. Vital,

Mello, Castro e Silva, Lima e Silva, Pontes,

Barbosa Cordeiro, Ferreira França, Lessa, Fer-

nandes Torres, Luiz Cavalcanti, Corumbá e

Tobias ; e sem ella os Srs. Fontes, Rodrigues

Barbosa e Carneiro Leão.

EXPEDIENTE

O Sr. 1" Secretario dá conta do expediente

lendo um officio do secretario do senado, remet-

tendo a proposição pela qual negou aquella

camara o seu consentimento á resolução desta,

sobre o tratado com a Áustria.—Fica a camara

inteirada.

Um requerimento do provedor e mais me-

sarios da irmandade do Sacramento da Cande-

laria, ácèrca da décima dos prédios urbanos. —

Vai á commissão a que estão affectos seme-

lhantes negocios.

Outro do coronel Manoel d^ Silva Freire,

pedindo restituição de 100$, que diz déra para
inauguração de uma estatua de Sua Magestade

o Senhor D. Pedro I.—Vai á 3a commissão de

fazenda.

Approva-se a redacção de tres resoluções,

uma explicando a de 9 de Outubro de 1835, •

ácerca da viuva Maria Felizarda ; outra sobre a

pensão do official-maior José Ignacio da Silva ;
e a outra, que eleva a congrua do bispo de Goyaz

a 2:400$000.

Approva-se o seguinte parecer :

« Forão remettidas á 3° commissão de fa-

zenda duas representações das camaras muni-

cipaes das villas de Taubaté e Ubatuba, nas

quaes descrevendo o estado de ruina das igrejas

matrizes de seus municipios, pedem á assem-

bléa geral a concessão de loterias para serem

extrahidas na capital, e applicado o seu producto
á reedificaçao, e concerto daquelles templos,

e a commissão observando, que algumas loterias

forão concedidas o anno passado, e que outras

se devem Conceder para objectos de geral utili-

dade, e attendendo a que depois do acto addi-

cional ficou pertencendo ás assembléas provin-
ciaes o cuidado na reedificaçao das igrejas ma-

trizes de suas respectivas províncias ; e que não

lhes é vedado recorrer a este meio, que as

camaras indicarão , e de que se tem já lançado

rnSo em algumas províncias, pois que em todas
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Se observa a mesma urgente necessidade ; é por
todas estas razões de parecer, que não tem lugar

a concessão requerida, e que as camaras muni-

cipaes devem recorrer â assembléa legislativa

provincial, para deferir-lhes como entender

conveniente.

« Paço da camara dos deputados, em 8 de

Julho de 1836. — J. P. de Carvalho. — J. J.

Fernandes Torres. — Duarte Silva. »

Ápprova-se igualmente o seguinte parecer:

« Foi presente á commissâo de justiça civil o

requerimento dos cidadãos da villa de Santo

Amaro de Brotas, remettido pelo governo a

esta camara, no qual se queixão da mudança

da mesma villa para a povoaçâo de Maroitn na

província de Sergipe. Como este object.o pertence
hoje ás assembléas provinciaes, a commissâo é

de parecer, que estes papeis sejão reenviados ao

governo, que lhes dará o competente destino.

« Paço da. camara dos deputados, 8 de Julho

de 1836. — Souza e Oliveira.— Mendes dos

SantosPinto Ohichorro.»

Julgada objecto de deliberação a resolução

respectiva, vai a imprimir com o parecer da

commissâo de comrnercio, industria, agricul-

tura e artes, nestes termos :

« Francisco Xavier da Fonseca, subdito

porluguez , e fabricante de vidros crysta-

linos, propõe-se estabelece)' nesta côrte urna

fabrica de vidros crystalinos; e tendo em

vista a doutrina do art. 3o da lei de 28 de

Agosto de 1830, pede a esta augusta camara

um prêmio proporcionado á difficuldade e utili-

dade da empreza. A commissâo decommercio,

agricultura, industria e artes, a quem foi pre-
sente o seu requerimento, entende que o suppli-

cante está no caso de receber o referido prêmio.
Manifesta é a utilidade que poderá tirar o paiz
do estabelecimento de uma fabrica de vidros,

levada á execução por pessoa já experiente do

processo e administração de semelhante indus-

tria ; bem como ninguém ignora com quantas
difficuldades tem que lutar no Brazil, aquelle

que emprehende crear urna manufactura qual-

quer, não só pela carestia da mão de obra, e

falta de officiaes proprios, como e principal-
mente pela concurrència dos' productos estran-

geiros. Foi, segundo consta á commissâo, essa

concurrència systematicamente disposta, e a

falta de favor do governo, que levarão á sua

ruina urna igual empreza, tentada na Bahia, e

que promettia futura prosperidade. A com-

missão não desconhece o que os mais acredi-

tados economistas têm escripto sobre estes fa-

vores e animamento prestados a qualquer ramo

de industria; mas tendo em seu abono não só

a doutrina do mencionado artigo da lei de 28

de Agosto de 1830, mas ainda o grande axioma

de que esses princípios economicos não podem
sempre ser absolutamente recebidos, e conven-

cida de que á nascente actividade manufactu-

reira cumpre dar no Brazil o auxilio compatível

com o estado do thesouro publico, e com

as circumstancias do paiz, se anima a offerecer

o seguinte projecto de resolução :

« A assembléa geral legislativa resolve :

« Art. Io. O governo fica autorisado a con-

ceder a Francisco Xavier da Fonseca, como

.prêmio do estabelecimento de uma fabrica de

vidros crystalinos nesta côrte, o beneficio de duas

loterias de 100:000$ cada uma. Este prêmio

porém nao se verificará,^sem que a referida

fabrica tenha começado regularmente os seus

trabalhos.

« Art. 2". O governo é outrosim autorisado

a conceder ao mencionado Francisco Xavier da

Fonseca, nos terrenos nacionaes da fabrica da

polvora, o numero de braças que se julgarem
necessarias para usofrueto do referido estabele-

cimento; bem como a prestar para o mesmo

fim o edifício em que existio aquella fabrica.

Esta concessão porém, ficará de nenhum ef-

feito, se a referida fabrica de vidros crystalinos

não houver começado regularmente os seus

trabalhos no prazo de dous annos, a contar da

data da presente lei.

« Art. 3o. Ficão revogadas todas as disposições

em contrario.

« Paço da camara dos deputados, aos 13 de

Julho de 1836. — Evaristo Ferreira da Veiga.
—João Antonio de Lemos. »

ORDEM DO DIA

Continua a discutir-se o adiamento proposto

pelo Sr. Maciel Monteiro, da resolução n, 24

deste anno, ácerca dos empregados das alfan-

degas do império, etc.

0 Sr. Maciel Monteiro pede e concede-se a

retirada do adiamento, substituindo-o por uma

emenda substituitiva, que é apoiada, nestes

termos :

« A assembléa geral legislativa resolve :

« Art. 1". Aos empregados vitalícios das al-

fandegas do império, cujos vencimentos no todo

ou em parte consistião em emolumentos ao

tempo da nova organisação, e que forao ou bou-

verem de ser aposentados, na fôrma da lei de

4 de Outubro de 1831, contar-se-hão os refe-

ridos emolumentos corno ordenados, segundo

suas respectivas lotações.

« Art. 2o. Ficão revogadas as disposições em

contrario.

« Paço da camara, 14 de Julho «de 1836.
—M. Monteiro. »

Depois de algum debate, o Sr. Paim propõe
o adiamento para que este negocio volte á com-

missão, afim de propôr uma medida geral a

respeito.

O adiamento proposto é apoiado e discutido,

e, posto a votos, não se approva.
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Continua por conseguinte a discussão sobre

a resolução e emendas, e torna a ficar adiada

para se passar á outra parte da ordem do dia.

Annunciando-se a chegada do Sr. ministro

da justiça, é introduzido com as formalidades

do estylo, e continua a discussão adiada do or-

çamento da justiça, e emendas apoiadas.

0 Sr. Visconde de G-oyanna, tomando parte
lia discussão, falia a respeito da questão da no-

meaçao dos juizes de direito. Parece-lhe que
alguns senhores têm confundido o acto de le-

gislar com o acto de nomear.

Responde ás observações do Sr. ministro

actual da justiça, quando emittira a sua opinião

individual ácerca da nomeação de magistrados,

separando-a da opinião do ministério, sepa-

ração q-ue julga nâo poder fazer o ministro.

Responde ás razões produzidas pelo Sr. mi-

nistro egresso da justiça, quanto á opinião de

que, ernquanto as assembléas provinciaes nao

fizerem leis que marquem a maneira de nomear

magistrados, ao governo compete nomear os

juizes de direito ; pergunta se, suppondo que

qualquer assembléa provincial não faz lei a

este respeito por dous ou tres annos, ganha por
isso o poder central a atlribuição de nomear?

Seria esta a mente da reforma ?

Quanto ás licenças, também as dará interi-

namente o ministério ?

Toca na questão a respeito de delegados dos

presidentes, e parece-lhe que neste objecto nao

lia a mesma evasiva que a respeito da no-

meação dos juizes de direito.

Admira-se que o Sr. ministro só se lembre

de pedir exame da legislação de Matt-o-Grosso,

deixando de parte outras ; e, se acaso o Sr. mi-

nistro reconhece a necessidade de interpretação,

sendo ura dos reformadores e depulado, pa-

rece que tem a tnesma obrigação que os outros

membros da casa; e porque razão não faz uma

proposta, não diria sobre o total, mas sobre

alguns pontos ? Demais, lamentando no seu

relatorio o uesarranjo que existe na adminis-

tração da justiça, e mesmo na sua organisação,

porque razão não vem propôr algum remédio ?

etc.

Conciue fazendo ainda mais algumas refie-

xões ácerca da matéria que se discute.

0 St. Limpo de Abreu (ministro dos estran-

geiros) responde a todos os argumentos pro-
duzidos na camara, quer hontem pelos Srs.

Vasconcellos, Souza Martins e Climaco, quer
hoje pelo Sr. visconde de Goyanna.

Os Srs. Vasconcellos e Souza Martins ainda

fallão na matéria, insistindo em suas opiniões

emittidas na discussão de hontem.

0 Sr. Calmon discorrendo largamente sobre

a matéria, toca em dous pontos, sobre casa de

correcçao e colonia de degradados.

O illustre orador mostra sympathisar com o
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systema penitenciário ; poréin nota, segundo lhe

parece, que ha defeito na casa, que se está

construindo ; e não sabe se o governo, se esta

camara, se o. corpo legislativo, obrão bem em

apparelhar casas com pompa para os crimi-

nosos; pois se persuade que não devemos estar

apparelhando leitos de rosas para os que têm

de ser recolhidos na casa que se acha cons-

struindo.

Falia sobre as colonias de degradados, e es-

tranha ao governo o nao ter ainda tentado um

único ensaio com este objecto, que promette

ao Brazil melhores resultados do que as casas

de prisão com trabalhos. Nota que o governo

ha tres annos, não tenha dado uma só provi-

dencia a semelhante respeito, e lhe roga, que

haja de apresentar dous pequenos ensaios sobre

colonias de degradados, objecto que considera

muito vantajoso.

Por esta occasiao, diz o illustre orador* tendo

em nome de um deputado, seu collega, que se

acha impossibilitado de fallar, de pedir ao

Sr. ministro da justiça, informações sobre a

relação do Maranhão, isto é, sobre o numero de

seus ministros, e se ella já pôde trabalhar, pois

lhe consta que aquella relação está agora redu-

zida a contar só com seis desembargadores,

dos quaes dous ou tres continuão n'um estado

de moléstia, de maneira tal, que a relação nao

trabalha desde Março para cá ; e pede portanto

que o governo attenda a este objecto.

Também roga ao Sr. ministro da justiça, que

faça cessar desde já a desigualdade que ha

entre o pagamento de um desembargador que

serve na relação desta corte com os mais des-

embargadores, como já foi notado nesta camara

por um deputado (o Sr. Vásconcellos).

Discorre sobre as emendas, e diz que nao

pôde dispensar-se de dar o seu voto a favor

daquella emenda, que eleva a congrua dos

bispos, e mesmo a favor daquella, que augmenta

os vencimentos dos conegos.

0 Sr. Figueira de Mello discorre sobre todas

as emendas ao orçamento.

Depois do Sr. Souza e Oliveira haver fallado

sobre a matéria em geral, fica a discussão

adiada pela hora.

O Sr. Presidente dá para ordem do dia 15

a continuação da mesma matéria, e levanta a

sessão pelas duas horas e meia da tarde.



SESSÃO EM 15 DE JULHO DE 1836 79

Sessão em 1K de .íuiho

PRESIDENCIA DO SR. ARAÚJO LIMA

Summario. — Expediente. — Ordem do dia.

Discussão do orçamento do ministério da

justiça.

A's dez horas feita a chamada e achandó-se

presente numero legal de Srs. deputados, o

Sr. presidente declara aberta a sessão ; lida a

acta da antecedente, e posta em discussão, é ap-

provada.
Faltão com cwusa participada os Srs. Lima e

Silva, Pontes, Castro e Silva, Ferreira de Castro,

Hollanda, Mello, Barbosa Cordeiro, Luiz Cavai-

canti, Ferreira França, Lessa, Fernandes Torres,

Tobias e Corumbá; e sem ella os Srs. Fontes e

Carneiro Leão.

EXPEDIENTE

O Sr. Io Secretario, dando conta do ex-

pediente, lê um officio do ministro do império,

remettendo os autographos das tres seguintes

resoluções da assembléa geral legislativa : 1", de-

clarando, que a província do Rio de Janeiro

dará mais dous deputados, e um senador á

mesma assembléa : 2a, approvando a tença de

220$000, concedida ao brigadeiro Manoel An-

tonio Leitão Bandeira: 3", declarando que os

membros do extincto conselho de- estado con-

tinuaráõ a receber o s?u respectivo ordenado,

e a gozar das prerogativas, e honras, que lhes

competiao.—Ao archivo.

Outro do secretario do senado, devolvendo

a esta camara o ceremonial interinamente

approvado para o acto do juramento da sere-

nissima princeza imperial a Sra. D. Januaria,

que o senado igualmente approva com algumas

addições. —Fica sobre a mesa para entrar em

discussão.

Faz-se menção de um officio da com missão

da praça do commercio desta corte, offerecendo

101 exemplares do trabalho, que uma dele-

gação de negociantes desta côrte acaba de fazer,

sobre a primeira parte do projecto do codigo

eommercial. — Os exemplares já tinhao sido

distribuídos pelos Srs. duputados.

Um officio do vice-presidente de Minas

Geraes, remettendo os actos legislativos da

assembléa provincial, que forão promulgados
este anno debaixo de n. 48 até 54. — A im-

prirair, e depois á commissão das assembléas

legislativas provinciaes.

Um requerimento de D. Maria Joanna Pinto

Gavião, e suas irmãs, íilhas do fallecido ma-

rechal Gavião, pedindo a approvação da tença

que lhes fôra concedida. — A' commissão de

pensões e ordenados.

Um requerimento do capitão de fragata Fran-

cisco de Paula Leal, pedindo ser reintegrado na

cadeira de lente de mathematicas da academia

dos guardas-marinhas. 
— A' commissão de ma-

rinha e guerra.
Um requerimento de Agostinho Nunes, em-

pregado do extincto commissariado geral do

exercito.— A' commissão de marinha e guerra.
Entra em discussão a redacçâo da resolução,

declarando ficar approvada na quantia de

220$000 a tença concedida ao chefe de es-

quadra reformado Joaquim Mourâo Pinheiro.

O Sr. Paim manda á mesa a seguinte

emenda :

«. Em lugar de 220$000—diga-se 300S000. »

0 Sr. Sonsa 0 Oliveira observa que esta

emenda nao pode ser posta ao apoiamento,

porque isto seria um precedente terrível que
se ia estabelecer; que a redacçâo estava con-

forme o vencido na casa; que na occasião da

discussão deste projecto é que poderia ter tido

lugar a emenda, mas que então nenhum Sr.

deputado dissera cousa alguma.

0 Sr. Paim sustenta a sua emenda, e mostra

que este homem tem oitenta annos ; está ha

nove annos no gozo de receber a tença de

trezentos mil réis concedida pelo governo ; e

que diminuindo-se agora a referida tença, é

natural que o governo obrigue a este indivíduo

a repôr o que recebeu de excesso ha nove

annos.

0 Sr. Visconde de Goyannã diz que a re-

dacção da resolução envolve um absurdo ; e

tanto mais que um membro da commissão de

pensões e ordenados assim o declara ; e en-

tende portanto que se deve apoiar a emenda

na forma do regimento da casa.

0 Sr. Rodrignes Torres mostra que nao ha

absurdo na réctacção, pois que ella está con-

forme ao que esta camara decidio.

O Sr. Presidente lê o artigo do regimento

que trata do modo di= se regularem estas

questões, e diz que está em discussão, se acaso

na redacçâo ha incoherencia ou absurdo.

Discutida esta matéria, decide a camara que

ha incoherencia ou absurdo ; e por conse-

guinte entra era discussão a matéria da re-

solução, e é apoiada a emenda.

Julgando-se discutida, é posta a votos a re-

dacção tal e qual está, e não se approva.

E' offerecida a votos com a emenda, e ap-

prova-se.
A requerimento do Sr. Rodrigues Torres,

volta o projecto á commissão de redacçâo com

a emenda approvada.

E' julgado objecto de deliberação, e vai a im-

primir a resolução offerecida pela commissão

de instrucção publica, relativa á João Salomé

de Queiroga, estudante do curso jurídico de

Olinda.

O parecer é o seguinte :
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« João Salomé de Queiroga, representa a

esta augusta carnara, que sahindo da villa do

Príncipe para esta côrte, afim de ir para a

academia de Olinda freqüentar o 4° anno,

aconteceu que tivesse uma longa viagem de

quarenta dias, de maneira que chegando alli, já
achou fechada a matricula, e por isso se vio na

necessidade de matricular-se de voluntário, es-

perando desta augusta catnara a graça de o

mandar matricular no 4o anno para o que está

habilitado, como mostra pelos documentos

juntos, e admitlil-o a fazer act.o.

« A commissSo de instrucção publitft, atten-

dendo á marcha que esta camara tem seguido

a tal respeito, apresenta para ser discutida a

seguinte resolução :

« A assembléa geral legislativa resolve :

« Artigo único. O director da academia das

sciencias sociaes, e jurídicas da cidade de

Olinda, fica autorisado a admittir a Jo&o Salomé

de Queiroga, a fazer acto das matérias do 4o

anno, quando para isso se mostre habilitado

pela congregação dos lentes, tendo pago as

competentes matrículas.

« Paço da camara dos deputados, aos 14 de

Julho de 1836.—A. M. de Moura.— Paulino

José de Mello Azevedo 
'e 

Brito. — Rodrigues

Torres, vencido. »

E' julgado objecto de deliberação, e vai a im-

primir um projecto de resolução da com-

missão de pensões e ordenados, approvando a

tença concedida ao tenente coronel Felix de

Seixas Souto Maior.

O parecer é o seguinte :

« O tenente-coronel de 1" linha Felix de

Seixas Souto Maior, representa, que tendo

obtido a tença de 120$, em remuneração dos'

seus serviços prestados pelo espaço de 33 annos,

teve assentamento em folha, e foi pago até o

annq proximo passado, cessando de então por
diante o seu vencimento, porque fôra desap-

provada por esta camara, o que tudo comprova

pelos documentos annexos ao seu requerimento.

A commissSo de pensões e ordenados, em vista

do exposto, julga estar o supplicante nas eir-

cumstancias dos outros militares, cuja justiça
sobre caso idêntico tem sido reconhecida, e por
isso offereee para ser discutido o seguinte pro-

jecto de resolução :

« A assembléa geral legislativa resolve:

« Artigo único. Fica approvada a tença con-

cedida por decreto de 13 de Setembro de 1827,

ao tenente-coronel Felix de Seixas Souto Maior.

« Paço da camara dos deputados, em 13 de

Julho de 1836.— J. F. de Toledo. — Gomes

da Fonseca.»

ORDEM DO DIA

Continua a discussão adiada na sessão de

hontem, sobre a resolução ácerca dos em-

pregados das alfandegas do império que forao

aposentados, e emendas apoiadas.

. Dâ-se por discutida a matéria, e posta a re-

solução a votos, nao se approvp.

Põe-se a votos a emenda substituitiva do Sr.

Maciel Monteiro, e é igualmente regeitada.

Offerece-se finalmente á votação a emenda

do Sr. Henriques de Rezende, e também se

regeita.

Entra em discussão o seguinte projecto^

« A assembléa geral legislativa resolve :

« Art. Io. O governo fica autorisado para
aposentar, na fôrma da lei de 4 de Outubro

de 1831, com os mesmos vencimentos que

percebi&o ao tempo da reforma das' alfandegas

da côrte e províncias do império, os guardas
do numero e fieis das mesmas alfandegas, que
deixarão de ser contemplados na sua.nova or-

ganisaç&o, havendo servido por espaço de 25

annos, ou que, nao tendo ainda completado

esse tempo, se impossibilitarão de continuara

servir por sua avançada idade, ou por moléstias

chronicas.

« Art. 2°. Ficao revogadas as disposições em

contrario.

« Paço da camara, em 4 de Junho de 1836.
—J. P. de Carvalho,—J. J. Fernandes

Torres. »

0 Si'. Vianna propõe o adiamento do pro-

jecto, para assistir á sua discussão o Sr. mi-

nistro da fazenda.

O adiamento proposto é apoiado e discutido,

e afinal nao se approva.

Continua a discussão, e dando-se por con-

cluida, põe-se o projecto a votos, e é regei-

tado.

Entra o Sr. ministro da justiça, com as for-

malidades do estylo, e em sua presença con-

tinua a discussão do orçamento.

São apoiadas as seguintes emendas do Sr.

Ribeiro de Andrada :

« Elimine-se do § 3'1 do art. 4" o excesso da

despeza orçada para pagamento das relações.

« Supprima-se o § 4o do referido artigo.

« E por conseguinte a quantia orçada.

«Supprima-se no § 5o da despeza orçada

para instrucção e armamento das guardas na-

cionaes a som ma de 30:000$.

« Supprima-se. no § 7o, relativo ás despezas

eventuaes, 2;000$ da quantia orçada para a re-

ferida dçspeza. »

0 Sr. AgUÜar Pantoja (ministro da justiça)
declara que não tinha tenção de fallar mais

nesta matéria; todavia, tendo apparecido

emendas para cercear despezas fixadas para o
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ministério da justiça, julga que é da sua obri-

gação fazer algumas reflexões a respeito.

Não entra porém na questão do acto addí-

cional, que se tem suscitado ácerca du no-

meação de juizes de direito, porque elle, mi-

nistro, já fez a distincção nesta casado que en-

tendia a semelhante respeito, e do credo do

governo sobre esta matéria ; e lembra, entre as

reflexões que expende, que os homens não são

feitos para as leis, e sim as leis para os homens ;

que existe uma opinião commum já fixada

ácerca da intelligencia do acto addicional a se-

melhante respeito, e que esta opinião, é que
aos presidentes das províncias compete a no-

meação de juizes de direito ; e se o governo
fosse contra esta opinião commum, seria isso

muito perigoso ; por conseqüência parece-lhe
mais acertado seguir á risca a letra do acto

addicional.

Entra pois na matéria das emendas ao orça-

mento, e estranha que se haja notado como
• exorbitante a despeza com os tnunicipaes per-

manentes, e se pretenda cercear quarenta
contcfs de réis. De certo se não tem tido em

vista qufl as despezas com este corpo sobem a

quatorze contos de réis por mez, não fallando

em remonta, concertos de quartéis, e outros

objectos ; e não sabe o como se possa tirar

desta consignação quantia alguma, sem pri-
meiramente se fazer um calculo razoavel sobre

esta despeza.

Do mesmo modo adia a consignação ap-

plicada para a policia, e observa ao illuslre de-

putado (o Sr. Vasconcellos) que fallou neste

objecto, que elle devia ver que nesses vinte e

sete contos de réis applicados para a policia,

quinze contos são pedidos para o pessoal da

policia, e os doze para despezas eventuaes ; e

já muito bem demonstrou o Sr. ministro dos

negocios estrangeiros, que esta despeza não era

excessiva ; devendo notar-se que esta quantia
não é dispendida com espiões, não é gasta em

assalariar homens para saberem o que se passa
na casa do cidadão, e sim em remunerar

aquelles que denuncião factos, para se evitar

que se vá roubar o asylo do cidadão.

0 Sr, Veiga Pessoa ha de votar pelo § 5o

que consigna a quantia de cento e dous contos

de réis, para a instrucção e armamento das

guardas naeionaes, e entende dever emitir de

passagem a sua opinião a semelhante respeito.

Embora alguns Srs. deputados tenlião que-
rido sustentar qne»a guarda nacional é somente

objecto de leis geraes* elle, deputado, dirá que
isto é também objecto de leis provinciaes, se-

gundo a sua mesma legislação, organisaçâo, e

segundo a letra da reforma da constituição ;

pois que pela mesma legislação as guardas na-

cionaes, estão sujeitas a todos os juizes territo-

riaes, desde o chefe de policia até ao ultimo

juiz de paz, e nao se poderá negar que os
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juizes de paz são pfovinciaes ; portanto as as-

sembléas provinciaes podem legislar sobre a

nomeação dos oííiciaes da guarda nacional,

sobre a comprehensão de corpos para muni-

cipios, isto é, sobre a organisaçâo local, sobre

augmento ou diminuição de corpos na sua pro-
vincia, e de tudo dar parte ao governo geral.

Que a guarda nacional é objecto de leis ge-
raes, também é incontestável, porque sendo

a única força publica que deve auxiliar o exer-

cito de 1° linha, dentro e fóra dos municípios,

como diz a lei de 25 de Outubro de 1832, não

pôde deixar de ter o mesmo regulamento, a
mesma disciplina, a mesma instrucção. e até

a mesma organisaçâo, emquanto 
' 

ao pessoal ;
e a admittir-se o contrario, seria um absurdo,

seria um cáhos, quando se houvesse de reunir

a tropa de 1" linha.

O illustre deputado continua a discorrer

neste sentido, e conclue votando pelo § 5o.

Lê-se e é apoiada a seguinte emenda do Sr.

Bliering :

<t Depois da palavra—conegos—accres-
cente-se—residentes, ou que estiverem dis-

pensados por motivo de moléstia ou idade

avançada. »

0 Sr. Visconde de G-oyanna insiste nas suas

razões emittidas na anterior sessão.

0 Sr. Limpo de Abreu (ministro dos es-

trangeiros) depois de algumas observações a

respeito do que disse'o precedente orador,

observa que, quanto á matéria em discussão,

já parece ter respondido quanto baste ácerca do

orçamento. Só accrescentará algumas palavras
a respeito das emendas que se achão sobre a

mesa, que tendem a augmentar certos orde-

nados.

Declara não se oppôr ao augmento das

congruas, tanto para os prelados, como para os

conegos da capella imperial, na fôrma em que
as emendas são concebidas ; mas tem um só

escrupulo em votar pelo augmento na lei do

orçamento, e se as razões em que se funda

forem desvanecidas, não duvidará dar sen. voto

pela emenda.

Observa que a sorte dos empregados pu-
blicos não deve ser vacillante, quanto á per-
cepção de seus ordenados ; e se acaso estes

passarem na lei do orçamento, não ficâo com
direito certo, apenas poderá perceber este aug-
mento de gratificação emquanto durar o or-

çamento, e elle orador por isso quizera que
essas emendas fossem remettidas á commissâo
competente para apresentar ura projecto a
respeito.

Demais, quanto aos conegos da capella im-

perial, entende que se deve ter em vista, nao
só.os ordenados e congruas que elles possão
ler, mas também o seu numero ; sabe-se que

pela lei que marcou as attribuições da regencia,

11
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o governo n9o pode despachar conegos para a

capella imperial, e parece-lhe que o explendor

do culto exige que esta disposição seja re-

vogada.

Depois de mais algumas observações, conti-

nuando, nota que nenhuns esclarecimentos se

pedirão a este respeito, nao sabe quaes as bases

em que se fixára este auginento de congruas,

não lhe constando, nem que ao governo se

pedissem informações a respeito, nem que cada

um dos Srs. deputados que offerecerão, esteja

suficientemente munido dos esclarecimentos

precisos, para poder convencer na discussão de

que as congruas que estabelece são as que se

devem estabelecer, que nao deverão ser maiores

ou menores ; quizera pois que primeiramente
se pedissem esclarecimentos, ao menos aquelles

que ainda puderem ser presentes á camara

durante esta sessão, porque nao deseja retardar

a medida.

Lembra que ha dons dias passou uma re-

solução augmentando a congrua do prelado de

Goyaz, resolução que não soffreu opposição na

camara, o que bem mostra a boa disposição da

camara a este respeito; mas votar-se estes

augmentos na lei do orçamento, nao lhe parece
nem interessante a estes empregados, nem tao

pouco muito de estylo que a camara deseja es-

tabelecer ; entende 
"pois, 

que se devein estabe-

lecer estes augmentos em leis especiaes, e não

na do orçamento ; e isto lhe parece mais inte-

ressante aos mesmos empregados, afim de que
a sua sorte não fique como ao acaso de uma

votação ; se se fizer estes augmentos em leis

especiaes, quando se tratar de alteração

qualquer, á matéria ha de ser muito mais con-

siderada.

Gonclue que, favoravel ao augmento das

congruas, mais conveniente julga, e inais favo-

ravel á sorte desses empregados, que as

emendas sejão remettidas á competente com-

missão, para apresentar urna lei que possa

passar ainda nesta sessão, e é a razão porque
votaria pelo adiamento, se acaso houver quem
o proponha, porque 

* 
deseja que não se com-

prometta a votar-se pelas emendas no caso de

serem postas á votação, na lei do orçamento,

sem ter a satisfação de ouvir a sua defeza pelos
nobres deputados que a remettêrao á mesa.

0 Sr. Martim Francisco declara votar pelas
duas emendas da commissao, forque ambas

ellas se fundão em lei.

Defende as emendas que mandára á mesa,

quanto a eliminar-se na quantia orçada no

§ 3", o excesso da despeza orçada para as re-

lações ; para mostrar a necessidade de sua

emenda, lê os nomes dos desembargadores que
se achâo no corpo legislativo, ou em diversas

commissões.

Passa a defender a emenda que elimina a

consignação com colonias de degradados.

Pelo que expõe a respeito das despezas feitas

com a instrucçao da guarda nacional, pa-
rece-lhe que se pôde supprimir a somma de 30

contos de réis na consignação votada para este

ranío de despeza.

Quanto ao augmento de congruas dos pre-
lados e conegos, concorda que seria mais exacto

fazer depender este augmento de congruas de

uma resolução, mas observa que se tem na lei

do orçamento approvado ordenados não (i-

xados por lei, e, sendo assim, julga que ne-

nhuma duvida pôde haver em augrnentar-se

ordenados estabelecidos por lei, muito mais

quando todas as classes dos empregados têm

tido mais ou menos augmento nos seus or-

denados.

Gonclue defendendo e fundamentando a

emenda que offerecêra, eliminando no § Io nas

despezas eventuaes, a quantia de dous contos

de réis.

0 Sr. Torres julga dever dizer ainda alguma

cousa quando não tem ouvido fundamentadas

razões para se dar ao governo 102 contos de

réis para a guarda nacional. Tratando-se de

uma despeza considerável sem ter ouvido

discutir muito a utilidade que pode resultar

desta despeza, nao julga a camara habilitada a

votar a este respeito..

Ainda insiste em sua opinião a respeito do

§ 5o.

Nota que o Sr. ministro dos estrangeiros, em

uma das sessões, lançára-lhe em rosto uma

especie de contradicçào, dizendo que fôra elle,

orador, que instára para que na lei do orça-

mentosè consignasse quantia para o armamento

da guardt: nacional; mas elle, orador, pede ao

Sr. ministro que reflicta que o anno passado foi

com effeito desta opinião, e apresentou uma

emenda para que se consignassem 12 contos

para armamento da guarda nacional ; conhecia

a insufficiencia de uma semelhante quantia,
mas quizera estabelecer o principio de que ao

governo geral compete tudo que é relativo á

guarda nacional ; mas não só o governo na sua

instrucçao deu a entender o contrario, mas as

assembléas provinciaes começarão a legislar,

nao obstante a disposição da lei.

Demais pede-se o que até agora não se

exigio ; o Sr. ministro da justiça vem pedir
uma quantia que a camara dos deputados nao

entendeu dever ser dada á custa dos cofres

geraes, e nenhuma razão apresenta para se

pedir 90 contos para instrucçao da guarda
nacional ; não apresentando uma relação da

guarda nacional das differentes províncias, não

sabendo a camara se a guarda nacional em

todas as províncias pôde prestar o serviço cor-

respondente á quantia que se pede ; porque
nem uma só palavra ha que informe a respeito

da guarda nacional do império, á excepção da

do município da côrte, quando na lei do or-
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çamento do anno passado nao se decretou um
só vintém para este serviço, e quando se
apresenta um- déficit immenso, parece-lhe que
se nao deve votar consignações para aquelles

serviços que se podem dispensar; rbas o mi-
nisterio quer que, apesar 4p déficit com que
nos ameaça, se decrete uma quantia para um
serviço que o mesmo ministério nao pôde
avaliar, porque é elle mesmo que não tem in-

formação nenhuma para o serviço que pôde

prestar a guarda nacional, visto que nao sabe

mesmo se a guarda nacional está ou não or-

ganisada nas differentes províncias; e elle,

orador, chama a attenção da cantara sobre o

facto de n'uma das mais importantes pro-
vincias do império, como é a da Bahia, a

guarda nacional, segundo informa um illustre

deputado, nao estar ainda organisada, e se

n'uma das mais importantes provincias acon-

tece isto, o que se poderá julgar a respeito da

guarda nacional de outras provincias do im-

perio ?

E é nestas circumstancias que se exige a

quantia enorme de 90 ou 100 contos de réis

para este serviço, não havendo informações

para se julgar se uma tal quantia corresponde á
utilidade ou necessidade que delia pôde re-
sultar ?

Dá-se a matéria por discutida.

O § Io é approvado ; e o 2o com a emenda

da commissão.

O § 3o é approvado, e são regeitadas as
'emendas 

dos Srs. Duarte e Silva e Martim

Francisco.

O § 4° é supprimido por approvar-se a
emenda de suppre*ssão do Sr. Martim Fran-
cisco.

O § 5o é approvado, e regeitada a emenda do
Sr. Martim Francisco.

O § 6o é approvado com a emenda do Sr.
Maciel Monteiro.

O § 7o é approvado e regeitada a emenda do
Sr. Martim Francisco.

O § 8o é approvado com a emenda do Sr.
arcebispo da Bahia, sub-emenda do Sr. Ro-

drigues Barbosa na ultima parte, e regeitada a

primeira parte, isto é, quando manda fazer
effectivo desde já o augmento das congruas,

etc. ; e approvada a emenda do Sr. Bhering.

Os §§ 8o e 9o sao approvados.

O § 10 é approvado com a emenda da com-
missão ; os §§ 11, 12, 13, 14, 15 e 16 são ap-

pfovados.

O artigo addicional do Sr. Torres, consi-

gnando quantia para indemnisar a que fôra
roubada ao cofre dos orphãos, é regeitado.

O Sr. Presidente marca a ordem do dia da
sessão seguinte, e levanta a presente pelas duas
horas da tarde.

Sessão em 1© de Julho

PRES1DENCIA DO SR. ARAÚJO LIMA

Sümmario. — Expediente. — Ordem do dia. —•

Discussão do orçamento do ministério dos

estrangeiros. -

A's 10 horas, feita a chamada, depois de es-

tarem em numero legal os Srs. deputados, de-

clara-se aberta a sessão ; e lida a acta da ante-

cedente, é approvada.

Faltão com causa participada os Srs. Lima

e Silva, Castro e Silva, Hollanda, Mello, Luiz

Cavalcanti, Ferreira França, Lessa, Ferreira de

Castro, Corumbá e Tobias , e sem ella os Srs.

Raphael de Macedo e Fontes.

EXPEDIENTE

O Sr. Io Secretario, dando conta do expe-

diente, lê um officio do ministro da justiça,

pedindo dia e hora para apresentar uma pro-

posta.—Marca-se o dia 18 ás 11 horas.

Outro do da marinha, remettendo o decreto,

que dá uma pensão ao capitão de fragata Gui-

lherme Eyre.—Vai á commissão respectiva.

Outro do da fazenda, informando a respeito

do legado de Manoel Fernandes Guimarães.—

Vai a quem fez a requisição.

Um requerimento de vários cidadãos, pedindo

que se declare, se as tenças devem ser pagas
da data da concessão do governo.—Vai á 3" de

fazenda.

Entra em discussão o parecer seguinte :

«As commissões do orçamento e 3a de fazenda,

a quem foi remettida a proposta do governo,

que pede a concessão de um credito supple-

mentar de dous mil contos, requer, que se lhe

reuna a commissão de marinha e guerra como

mais competente para julgar da necessidade

das despezas accrescidas, para cujo supprimentt)

se requer o credito mencionado.

« Paço da camara dos deputados, 13 de Julho

de 1836. — Souza Martins. — Carvalho. —

Duarte Silva,—Fernandes Torres. »

0 Sr. Maciel Monteiro oppce-se a este re-

querimento das commissões, e diz que não vê

a razão porque se quer reunir a commissão de

marinha e guerra ás outras commissões; e

apesar de muito respeitar as luzes dos mem-

bros da commissão de marinha e guerra, não

julga comtudo necessário que se approve o re-

querimento.

Dá-se por discutido o requerimento, e posto
a votos, é regeitado.

Adia-se por se pedir a palavra, o seguinte

parecer:

« A' commissão de justiça civil foi presente o
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requerimento que a confraria de Nossa Senhora

do Rosário, erecta na matriz de S. Pedro da

cidade do Recife, dirigio a esta camara, pedindo
dispensa nas leis para continuar a possuir bens

de raiz que adquirio, e que constâo de duas

casas de sobrado, e seis íerreas. A commissão

considerando quanto é anti-eçonomia a per-
missão a taes corporações para possuirem bens

de raiz, que são deste modo tirados da circu-

lação e movimento qüe convém tenhao, e que
de ordinário os bens de raiz das irmandades

andão mal administrados, e não recebem aug-

mentos; considerando mais que essas innan-

dades empregando seus capitaes em fundos pu-
blicos, poderáõ haver maiores rendas, e ao

mesmo tempo elevaráõ o credito e preço destes

mesmos fundos, é de parecer, que o reqiie-

rimento dos supplicantes deve ser indeferido.

« Paço dacamara dos deputados, 8 de Julho

de 1836. — Oliveira. — Pinto Chiehorro. —

Mendes dos Santos.»

Julgada objecto de deliberação vai a im-

pritnir a resolução com o seguinte parecer :

tf A commissão de pensões e ordenados vio

o decreto de 13 de Agosto do anno proximo

passado, pelo qual o governo concedeu a D. Xa-

viera Albin de Gromensoro, na conformidade do

decreto de 20 de Julho de 1822, a pensão annual

de 320$, correspondente ás duas terças partes
do ordenado que vencia seu finado marido Ber-

nardo José de Gromensoro, em attenção aos

serviços que este prestara á causa do Brazil na

época da sua independencia, com sacrifício de

sua pessoa e bens, e mesmo a agraciada, que
tendo ficado na praça de Montevidéo, durante

a luta, fôra presa e expulsa por ordem de

D. Álvaro, por haver adherido á mesma causa,

procurando ser util ás nossas tropas, que si-

tiavão a praça, o que tendo a mesma agraciada

comprovado por documentos, á face dos quaes
a commissão offerece para ser discutido o se-

guinte projecto de resolução :

« A assembléa geral legislativa resolve:

« Artigo único. Fica approvadá a pensão an-

nual de 320®, concedida por decreto de 13 de

Agosto de 1835, a D. Xaviera Albin de Gro-

mensoro, igual ás duas terças partes do orde-

nado que vencia seu fallecido marido Bernardo

José de Gromensoro.

« Paço da camara dos deputados, 13 de

Julho de 1836.— J. F. de Toledo.— Gomes da

Fonseca. »

Não é julgada objecto de deliberação a re-

solução annexa a este parecer:

« A commissão de pensões e ordenados exa-

minou o decreto do governo em data de 15 de

Fevereiro de 18 í-'2, pelo qual concedeu a tença

de 80$ a Gabriel Baptista Rodrigues, em re-

muneração dos serviços prestados por seu tio o

sargento-mór João José Martins por mais de 20

annos, os quaes lhe forão por este legados em

verba testamentaria : á vista pois do expendido

a commissão offerece para ser discutido o se-

guinte projecto de resolução :

« A assembléa geral legislativa resolve :

« Artigo único. Fica approvada a tença de

80$ por anno, concedida pelo decreto de 15 de

Fevereiro de 1833, a Gabriel Baptista R.o-

drigues, em remuneração dos serviços de seu

lio o sargento-mór João.José Martins.

« Paço da camara dos deputados, 13 de

Julho de 1836.— J. F, de Toledo.— Gomes da

Fonseca. »

Julgada objecto de deliberação vai a imprimir

a resolução com este outro parecer :

« A. commissão de pensões e ordenados tem

presente o decreto do governo, pelo qual apo-

sentou a Francisco Manoel da. Cunha, no lugar

de provedor da extincta casa da moeda da

Bahia, com o ordenado de 800$, visto achar-se

era avançada idade, e ter prestado mais de 46

annos de serviço. A' vista do exposto a com-

missão apresenta para ser discutido o seguinte

projecto de resolução :

« A assembléa geral legislativa resolve :

« Artigo único. Fica approvada a aposenta-

doria concedida por decreto de 19 de Maio

deste anno, a Francisco Manoel da Cunha, no

lugar de provedor da extinata casa da moeda

da província da Bahia, com o ordenado de

800$ que percebia,

«. Paçó da camara dos deputados, 8 de Julho

de 1836.— J. F. de Toledo.— Gomes da Fon-

seca. »

Tendo a Ia leitura não é apoiada a reso-

lução do Sr. Climaco, reformando o senado.

Julga-se objecto de deliberação, e vai a im-

primir a resolução do Sr. Belisario, concedendo

loterias para indemnisação do roubo do cofre

dos orphâos deste municipio :

« A assembléa geral legislativa resolve :

« Art. Io. O governo fica autorisado a
mandar correr tres loterias, que produzão

quanto fôr bastante para indemnisaro que em

15 de Abril de 1833 se roubou ao cofre dos

orphâos do municipio da côrte ; adoptando para
isso o plano, que mais convier.

« Art. 2o. Ficâo revogadas as disposições em

contrario.

« Paço da camara dos deputados, em 16 de

Julho de 1836.— Bernardo Belisario Soares de

Souza. »

Faz-se a primeira leitura, e offerece-se ao

apoiamento o projecto do Sr. Climaco, que
.altera o numero dos senadores estabelecidos

pelos arts. 41 e 42 da constituição do império,

e não é apoiado.
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ORDEM DO DIA

Entra em discussão o seguinte projecto :

« A assembléa geral legislativa resolve :

« Art. 1." O governo está autorisado para
reformar os officiaes pagos dos extinctos corpos

de milícias, na fôrma das leis em vigor.

« Art. 2.° Gontar-se-ha o tempo para a re-

forma até a data da effectiva extincção de cada

um dos corpos, e de então por diante o ser-

viço prestado militarmente pelos ditos offi-

ciaes,

« Art. 3.° Ficão revogadas as disposições em

contrario,-

« Paço da camara dos deputados, em 4 de

Julho de 1836. —.F. Alvares Machado. »

0 Sr. Floriano de Toledo remette á- mesa

a seguinte emenda, depois de a haver susten-

tado:

« Ao art. 1.° Os alvarás de 16 de Dezembro

de 1790, e 17 de Dezembro de 1802, conti-

nuaráõ a regular as reformas dos officiaes. da

extincta segunda linha que para ella passárao
da primeira antes do decreto e instrucções de 4

de Dezembro de 1822, etc. »

E' apoiada e entra em discussão.

Esta resolução é combatida pelo Sr. Vascon-

cellos,.por julgal-a desnecessária, em razão da

sua doutrina se achar consagrada em a nossa

legislação.

Os Srs. Floriano de Toledo e Alvares Ma-
chado sustentão a necessidade da resolução,

muito principalmente para a província de

S. Paulo.

Dá-se por discutido o dito artigo da reso-

luçâo, e posto a votos é regeitado.

Põe-se a votos a emenda do Sr. Floriano de

Toledo, e é approvada.

Continua a discussão sobre o art. 2o da reso-

lução.

E' apoiada uma emenda de suppressao deste
artigo, offerecida pelo Sr. Floriano de To-
ledo.

0 Sr. Henriques de Rezende remette á mesa
a seguinte emenda :

« Art. 2.° Os officiaes de segunda linha que
para ella nao houverem passado da primeira,

qualquer que seja o decreto, ou ordem em que
os haja considerado, como de primeira linha,

serão igualmente reformados contando sua an-
tiguidade da data da patente que lhes concede
soldo.—Salva a redacção. »

E' apoiada e enfra em discussão, a qual fica
adiada para se passar á outra parte da ordem
do dia.

Entra em discussão o seguinte:

CAPITULO IV

• Ministério dos estrangeiros

« Art. 5.° O ministro e secretario de estado

dos negocios estrangeiros é autorisado a dis-

pender no anno financeiro desta lei :

§ 1.° Com a secretaria de es-

tado, seu expediente, inclu-

sive a impressão dos actos

expedidos por este .minis-

terio  19:468$800

§ 2.° Com às commissões mix-

tas  15:670$000

§ 3.° Com as legações, consu-

lados, ajudas de custo, e des-

pezas imprevistas, fora a

differença de cambio nas

despezas externas  94:610$000

Sonnna 127:

Emendas da commissão apoiadas :

« Os §§ Io, 2o e 3" sejão substituídos pelos
seguintes :

§ 1." Com a secretaria de es-

tado e seu expediente ¦ 19:4681800

§ 2.° Com as commissões mix-

tas nesta côrte  9:370$000

§ 3." Com as legações, consu-

lados, e com missão da Serra

Leôa, ao cambio de 43 1/5. 131:1091375

§ 4.° Com ajudas de custo.. 10:0001000

0 Sr. Limpo do Abreu ( ministro dos estran-

geiros ) diz que não pôde em regra approvar a

consignação fixada no orçamento, nem o pa-

recer da coinmissão, a respeito da quantia que

supprime nas despezas do ministério dos ne-

gocios estrangeiros, e suppõe que esta con-

signação será augmentada.

Anima-se hoje a fallar neste objecto, porque é

de suppôr que a camara, tão favoravel como se

tem mostrado, em augmentar os ordenados dos

outros empregados públicos, não terá em menos

consideração a sorte dos diplomatas, e se ainda

houtem não duvidou melhorar a sorte dos em-

pregados ecclesiasticos 110 que elle, deputado,

também concordou, nao duvidaria hoje melhorar

a dos empregados diplomáticos.

O nobre ministro nota a necessidade de se

augmentar a consignação para esta repartição,

e a diminuição de cinco contos de réis que se

fizera sobre as ajudas de custo. Falia nos orde-

nados de quatro officiaes de secretaria, e aju-

dante do porteiro ; que não mostra a necessi-

dade que haverá de completar a legaçao de

Portugal, porque existindo uin enviado ex-

traordinario e ministro plenipotenciario da

côrte de Lisboa no Braz.il, pode ser que se

julgue pelos princípios de reciprocidade que
muito convirá enviar para Portugal um mi-

nistro de igual ordem, e que portanto é ne-
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cessario augmentar a consignação por esta re-

partição.

Observa, que para os nossos agentes díplo-

maticos," desempenharem bem nas cortes es-

trangeiras os seus deveres, não ha de ser

dando-se-lhes quantias insignificantes ; que se

tem recebido comniunicações de brazileiros, que

precisão de soccorros das legações, e que estas

não têm meios para os soccorrer, e muito

convém que isto se tome em consideração, e

que o governo seja habilitado com os meios

necessários. Note-se que ha dividas atra-

zadas que pagar, e dividas cujo pagamento tem

sido reconhecido pela camara ; logo, também é
indispensável que o governo seja habilitado

para este fim ; lembra isto e pede augmento da

consignação, porque elle ministro nâo deseja

fazer das quantias que pedir, senão o uso para

que fôr habilitado ; e não quer ser ministro

para que dando-lhe, por exemplo, vinte e sete

contos de réis, e elle não possa senão contar

com essa quantia, faça no entretanto as des-

pezas de cein, e cento e cincoenta contos...

Nestes termos, ou havemos de retirar os

nossos agentes diplomáticos, o que sem duvida

prejudicaria muito as nossas relações externas,

e o commercio do paiz, ou então deve dar-se

aos ministros os meios que são indispensa-

veis.

Finalmente se o ministro não fôr habilitado

não haverá a razão de se lhe fazer a censura,

de que elle não trata de questões importantes;
e julga portanto que a quantia consignada não
é sufficiente ; que o orçamento nesta parte é
muito mesquinho ; e a camara decida como

entender mais justo.

0 Sr. Vianna defende a commissão, e mostra

que ella não fez mais que supprirnir a quantia
de cinco contos réis ; e em tudo mais se con-

formou com o orçamento apresentado pelo
Sr. ministro dos negocios estrangeiros, ante-

cessor do actual, e portanto não merece a cen-

sura que se lhe pretende fazer.

O Sr. Limpo manda á mesa a seguinte emenda:

« Augmente-se a consignação da repartição

dos negocios eslrangeiros com mais vinte

contos de réis; a saber : 5:300$000 para a

secretaria. — 7:700$000 nas legações, e con-

sulados ; e 7:000$>000 nas despezas eventuaes.

« Paço da camara, 16 de Julho da 1836.—

Limpo de Abreu. »

E' apoiada, assim como a seguinte do Sr.

Fernandes da Silveira ao § 2o :

« Augmente-se ao ordenado que actual mente

têm os dous commissarios em Serra Lêoa

a quantia de 2:000$000. — Fernandes da

Silveira, n

Apoião-se também as emendas da com-

missão.

0 Sr. Calmon observa que quanto á reducção

feita nas despezas eventuaes pela commissão,

reservára-se a commissão a apresentar as ra-

zões porque o fez nas discussões da camara, e

com audiência do Sr. ministro ; julga estar a

camara inteirada dos motivos que teve para
isso a commissão á vista do que já expuzera

um membro delia (o Sr. Vianna).

Declara não disputar ao governo a attribuição

de remover os empregados do 
' 
corpo diplo-

matico, quando o interesse publico assim o

exija ; mas que também a camara, e o Sr. mi-

nislro ha de reconhecer que este arbítrio do

poder executivo não é illimitado, mas sim subor-

dinado aos interesses nacionaes e á utilidade

publica. Abster-se-hia de entrar em individuali-

dades, de fazer commentarios á relação lida

pelo Sr. Vianna.

Não nega que até certo ponto o Sr. mi-

nistro tenha razão para se dotar melhor o

ministério no artigo despezas eventuaes ;

porque bastão 3 ou 4 remoções que o interesse

publico exija para se gastar esta somma ; e re-

duzir a menos esta quantia, é reduzir o governo
a não fazer remoção nenhuma, quando é ne-

cessario ceder á politica do dia, e pôde haver

necessidade de algum momento ; estas e outras

questões, comtudo só se resolvem pelas ga-
rantias que o governo possa offerecer.

O orador observa que a commissão nada

mais fez que abonar a despeza que se devêra

realisar em paizes estrangeiros, com a diffe-

rença do cambio ; a razão porque assim obrou

a commissão, foi para supprir uma lacuna, uma

negligencia, uma omissão do Sr. ministro da

fazenda.

Faz algumas observações a respeito de certas

asserções do Sr. ministro dos estrangeiros,

e diz que convém com o Sr. ministro

em que não devemos seguir a politica chi-

neza : e que a querermos ter um corpo di-

plomatico vantajoso no paiz, convém dar-lhe

melhores ordenados. Reconhece que os mem-

bros do nosso corpo diplomático têm effectiva-

mente pequenos ordenados, e cumpre que se

dê aos membros do actual corpo diplomático,

pelo menos dinheiro, já que outras cousas não

têm.

Para demonstrar que em verdade pequenos
são os ordenados do corpo diplomático, basta

lêr o relatorio e orçamento, onde se vê ministros

residentes com 6:000$, e encarregados de ne-

gocios com 2:000$ ; e ainda mesmo ministros

de primeira ordem com ordenados que não

têm nenhuma proporção nem com a carestia do

paiz nem com a categoria que elles repre-

sentão, fazendo outras reflexões em abono desta

sua opinião.

Lembra que em outras nações quem se de-

dicou a trilhar na aurora da vida a carreira da

diplomacia sobre o futuro que lhe espera, quaes
os benefícios que devem deriyar-se desta car-
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reira, se por ventura corresponder á expectaçSo

do paiz; o que entre nós nao existe. Existia

na antiga monarchia os tribunaes que se extin-

guirão ; mas hoje o corpo diplomático nao tem

aposentadoria; netn mesmo ha entre nós ex-

emplo de unia pensão, uma tença ao diplomata,

nao ha um tribunal que o espera, n9o ha titulòs

nem honras, nem condecorações.

A'cerca da reflexão do Sr. ministro para ha-

bilitar o governo afim de soccorrer alguns infe-

lizes brazileiros em panzes estrangeiros, declara

nao poder deixar de sympathisar com esta

reflexão, mas observa que parte de nossa moci-

dade tem o gosto de peregrinar por paizes es-

trangeiros: os que calculão bem têm-se reco-

lhido ao paiz ; mas outros têm calculado mal;

verdade é que' o governo nao deve excitar a

indivíduos que nao têm meios a querer ter o

prazer de viajar; mas deve attender-se que ha

indivíduos que, por sinistros accidéntes, nau-

fragao, mesmo por contratempos, por mudança

de fortuna achâo-se de um dia para outro des-

providos de meios, reduzidos á miséria, e então

deve um governo civilisado habilitar as legações

de certos paizes, sobretudo com certas quantias

para occorrer a estas despezas, e, debaixo deste

ponto de vista entende que a reflexão do Sr. mi-

nistro deve ser apoiada, e merecer a syrnpathia

da camara, nâo para excitar o desejo de

viagens a alguns indivíduos, mas pela razão

dita.

Depois destas reflexões, o illustre depu-

tado passa a fazer algumas observações ácerca

da necessidade de consolidar nossas relações

com os estados americanos circumvizinhos, e

sobre a necessidade de apparelhar algum lugar

na costa d'Africa, para onde possão mandar os

africanos libertos.

0 Sr. Henriques de Bezsnde julga ser esta

uma das repartições que merece mais exame;

vota contra as despezas com legações europeas,

e contra a quantia para pagamento de dividas

atrazadas que ha dous annos têm vindo no orça-

inento, e para que se dá dinheiro.

0 Sr. Vianna pede esclarecimentos ao Sr. mi-

nistro sobre a reclamação importante, feita ao

governo inglez, de que falia o relatorio ; deseja

saber se outras providencias tem dado o governo
brazileiro a respeito desta reclamação.

Outra informação que deseja é sobre as presas
feitas na costa d'Africa. Vio no relatorio do Sr.

ministro que se fizerão energicas reclamações a

este respeito; deseja que o Sr. ministro informe

á camara se os nossos agentes diplomáticos

têm feito estas reclamações como elle, deputado,

entende que devem ser feitas.-

Observa que os inglezes e francezes mandárâo

fazer suas reclamações pelas presas feitas no

Rio da Prata ; e todos sabem como forâo feitas

estas cousas ; entretanto ha annos que se re-

clamao trinta e tantas embarcações na impor-

tancia de perto de quatro mil contos, e vê se

que o governo se contenta em dizer que fez

energicas reclamações. Deseja pois que o

Sr. ministro esclareça alguma cousa á camara

a este respeito ; pôde ser que alguma cousa ha

a dizer, pôde saber qual a conducta dos nossos

agentes diplomáticos, etc.

0 Sr, Limpo da Abreu (ministro dos estran-

geÀroí) diz que a respeito do contrabando do

páo-brazil têm havido reclamações ao governo
britannico; que, além destas reclamações, o

governo, pela repartição dos negocios estran-

geiros, fuera participações convenientes aos

ministérios da justiça e fazenda, para que cada

um delles tomasse as necessarias providencias.
Pela da justiça julga que se mandárâo processar
aos envolvidos no contrabando, e segundo sua

lembrança sobre este mesmo objecto, leu uma

queixa informada pelo presidente da Bahia

contra o conservador da nação britannica, di-

zendo que elle nao pronunciára as pessoas prin-
cipalmente envolvidas neste contrabando, mas

apenas alguns que para elle pouco ou nada

haviao influído.

Nao sabe, por ter sahido do ministério da

justiça, qual o resultado desta queixa contra o

conservador britannico, na Bahia, além disto re-

commendou-se a todas as autoridades, a quem
na fôrma das leis compete evitar o contrabando,

todo o cuidado a respeito.

Quanto á reclamação sobre presas julgadas na

Serra Leôa, diz que por differentes motivos nao

se tem effectuado o pagamento dessas presas, e

por consequencia continuão as reclamações.

Se ellas têm sido feitas com toda a energia que
se devêra não sabe, mas que têm sido feitas

com energia compatível com as considerações

que o governo deve ter no estado em que acha,

parece inquestionável.

Quanto ao conceito que fôrma ainda sobre

este objecto, é que está persuadido que poderá
haver demora, mas o governo brazileiro tem

direito a esperar que o governo da Gram-Bre-

tanha lhe faça a justiça que elle tem.

Quanto ao conceito que elle ministro faz de
cada um dos indivíduos, ou em geral, do corpo
diplomático, ou dos que compoem as legações pe-
rants as quaes tem occorrido essas reclamações,

pede ao illustre deputado que veja que é muito
diffieil expôr d ministro, e mesmo nao será
muito util expôr seu juizo ácerca de cada um
dos empregados: era geral se elles se con-

servão é porque deseinpenbão suas obrigações,

e mesmo quando se removem, póde-se apezar

da remoção nâo se deixar de fazer bom con-

ceito desses mesmos empregados que podem ser

removidos por motivos mui diversos.

0 Sr. Vianna declara fazer optimo conceito,

dos nossos agentes diplomáticos ; mas nao se

segue disto que o Sr. ministro não possa dizer

que este ou aquelle agente nosso nao reclamou
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como devia reclamar. Não pretende tomar

tempo á camara com isto, porque reserva-se para
occasião mais opportuna. Por agora limita-se

a pedir a S. Ex. que olhe para e:te negocio :

que veja que nelle estão interessados ires ou

quatro mil contos.

0 Sr. Vasccmcellos declara pedir a palavra

para interpellar ao Sr. ministro.

Observa que nas anteriores leis de orçamento

erão conhecidas tres ordens de empregados di-

plornaticos, e nesle orçamento apparece uma

nova ordem destes empregados estabelecida pelo

governo. E como se ia votar sem se indagar se ao

governo competia estabelecer esta nova ordem

de empregados, e em segundo lugar se era ne-

cessaria, deseja ser informado a este respeito,

certo de que o nobre ministro nao subscre-

veria uma creaçâo que não tivesse por fim o

bom serviço do paiz.
O illustre deputado ainda faz mais algumas

reflexões acerca da matéria, julgando poder o

Sr. ministro expender seus princípios sobre os

ofíicios, sobre os deveres da diplomacia, e

então dever-se talvez encetar alguma discussão

dos princípios que devem dirigir o ministro

tanto na creaçâo das diversas legações, como

dos ordenados, que não acha elle, deputado,

sufficientes, parecendo-lbe mesmo nimiamente

mesquinhos; mas que talvez a necessidade de

accommodar muita gente, tenha obrigado a

nossos ministros a multiplicar as legações.

Faz algumas observações ácerca dos orde-

nados da diplomacia, a qual juiga, que sem di-

nheiro, é uma chimera: falia a respeito da

missão que o diplomata tem a desempenhar.

Pede informações sobre o estado de nossas

relações com a côrte de Roma ; se o governo
ainda continua na pretenção de não se com-

municar com aquellà côrte. Também deseja

ser informado do estado em que se acha essa

negociação das bullas do bispo eleito de Ma-

rianna.

Deseja ainda ser esclarecido a respeito da

eatrada da divisão ingleza no Pará, não respei-

tando o bloqueio, e como considera o Sr. mi-

nistro este facto ?

0 Sr. Limpo de Abreu ( ministro dos estran-

geiros ) diz que se limita ás informações exi-

gidas o mais conftisamente possível. Quanto a

suppôr o nobre deputado creação nova de mi-

nistros residentes, responde que não ha creaçâo

nova; ha uma classe intermediária entre os

encarregados dc negocios e os enviados extraor-

dinarios.

Quanto ao estado de nossas relações com

a côrte de Roma é o mesmo que apresentou

á camara no seu relatorio : e que se pedirão já
informações pelo ministério .da justiça, que

julga já vierâo.

Quanto ao facto acontecido no Pará, diria ao

nobre deputado, que pendem reclamações sobre

este objecto, feitas pelo governo do Brazil ao

governo da Gram-Bretanha.

O Sr. Vascongellos declara que o que deseja

é que se mostre a necessidade que havia de es-

tabelecer esta nova ordem de ministros resi-

dentes. Observa que a lei até o presente con-

siderava tres ordens de empregados deputa-

tivos, vendo este anno mais uma nova ordem,

é necessário mostrar-se a utilidade que disto

provém.

Quanto ás nossas relações com a côrte de

Roma, parece que o governo não attendeu ao

voto da assembléa geral, que entendeu que pre-
sentemente não erâo precisas medidas extraor-

dinarias, reservando-as para occasião mais op-

portuna ; no em tanto o governo ainda tem sus-

pensas todas as relações com a côrte de Roma.

Não desejára entrar na questão, porquanto
se quizesse fazer uma analyse de cifras diria

alguma cousa ; mas posto estar prompto a votar

deseja antes ser bastante esclarecido.

Observa que ha estados onde o governo de-

veria ter diplomatas de ordem mais elevada, e

com vencimentos mais consideráveis; que não

se deve regular esses vencimentos só pela im-

portancia das côrtes em que são acreditados

os nossos diplomatas. Deseja que tenhão

grandes vencimentos os que são acreditados

nos paizes onde o governo obtiver mais avul-

tado interesse da diplomacia ; política que o go-
verno não tem seguido, porque parece só attende

ao corpo político dos paizes em que estão acre-

ditados os nossos diplomatas.

O illustre deputado ainda continua larga-

mente fazendo outras reflexões.

Havendo dado a hora, o Sr. presidente marca

para ordem do dia, depois da chegada, ás 11'

horas, do ministro da justiça, que vem apre-

sentar uma proposta, a terceira discussão da

proposta do governo, suspendendo as garantias

para o Rio Grande, e levanta a sessão ás duas

horas da tarde.

I

Sessão em tle «Jisllso

PRESIDENCIA DO SR. ARAÚJO LIMA

Summario.—Expediente.—Ordem do dia.—Dis-

cussão da proposta, sobre suspensão de

garantias para a província do Rio Grande

do Sul.

A's dez horas feita a chamada, depois de se

acharem em numero legal os Srs. deputados, o

Sr. presidente declara aberta a sessão ; lida

a acta da antecedente, posta em discussão, é

approvada.

Faltão com. causa participada os Srs. Lima

e Silva, Ferreira de Castro, Castro e Silva,

Mello, Luiz Cavalcanti, Ferreira França, Lessa e
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Corumbá ; e sem participação os Srs. Rodrigues

Barbosa, Baptista Caetano e Fontes.

EXPEDIENTE

O Sr. Io Secretario dá conta do expediente,

lendo os seguintes officios :
<( Illrn. e Exm. Sr.—Tendo V. Ex. solicitado

do governo imperial, na conformidade do que
resolveu a camara dos Srs. deputados, appro-

vando o requerimento da commissão dos ne-

gocios ecclesiasticos, a conveniente informação

sobre o estado das nossas relações com a côrte

de Roma, a respeito dè dispensas do impedi-

mento do primeiro gráo de affinidade licita em

linha lateral, e outras semelhantes reservadas á

Santa Sé pela actual disciplina da igreja ; de

ordem do regente, em nome do imperador, o

Senhor D. Pedro II, cumpre-me declarar a

V, Ex., em resposta ao seu officio datado de 11

do corrente mez, e para o fazer presente á mesma

camara dos Srs. deputados, que o governo re-

solveu negar licença aos subditos brazileiros

para recorrerem ao santo padre, ou a seus de-

legados, ácerca de taes dispensas, e de quaes-

quer outras graças pontifícias, emquanto não

forem concedidas pela côrte de Roma as bullas

de confirmação ao bispo eleito da diocese do

Rio de Janeiro, para que se não torne ntiüo e

illnsorio o direito de nomeação que compete ao

mesmo governo pelo bem do estado, e pelos

proprios cânones da igreja ; o que já foi levado

ao conhecimento do corpo legislativo no rela-

torio da repartição ora a meu cargo.

« Deus guarde V. Ex.—Paço, em 18 de Julho

de 1836.— Gustavo AdolpTio de Aguilar Pan-

toja. »

« Illrn. e Exm. Sr.—Satisfazendo ao requisi-

tado no officio que V. Ex., do ordem da camara

dos Srs. deputados, me dirigio em 21 de Maio

ultimo, passo ás mãos de V. Ex., para ser

presente á dita camara, a inclusa informação do

inspector interino da alfandega desta côrte, de

2 do corrente, da qual se vê que os 2 por cento

dos generos reexportados para a costa d'Africa,

no anno financeiro de 1834 a 1835, produzirão
9:818$157 ; e no de 1835 a 1836, 23:748$307.

« Julgo conveniente reinetter a V. Ex., nesta

occasião, por tratar de matéria connexa, o in-

cluso officio de 4 de Dezembro de 1835, em

que representou o ex-inspector da alfandega

desta côrte, que sendo considerável o numero

de despachos de reexportaçâo para a costa de

África, e de nenhuma iraportancia relativa as

cargas de retorno, vindo os navios quasi todos

em lastro; havendo por isso razão bastante

para suspeitar que se einpregavSo no trafico de

carne humana, passando os africanos por con-

trabando, favorecidos pelo nosso extenso litoral,

e pela cormivencia das autoridades locaes;

muito conviria, se não para acabar de todo, ao

menos para difficultar a continuação de tao hor-

rivel trafico, prohibir provisoriamente os des-

TOMO II

reitos nacionaes, emquanto as colonias e do-

colonias portuguezas, e outros pontos indepen-

dentes da costa d'Africa, sujeitando as merca-

dorias despachadas para os ditos portos ao pa-

gamento dos direito? de consumo; medida

esta que, além de não poder deixar de ser ap-

plaudida por todas as nações cultas, por tender

a um fim tão justo ; e parecer-lhe não ir de

encontro ao tratado celebrado com Portugal,

em 29 de Agosto de 1825, já estiver» em pratica
em virtude do decreto de 11 de Novembro de

1817, até que a portaria de 22 de Janeiro de

1833, declarou que se não podia impedir a re-

exportação de quaesquer mercadorias nos portos
do império, nem se podia exigir mais direitos

do que os estabelecidos na lei de 25 de Se-

tembro de 1828, e nem mesmo nos tratados

celebrados com outras nações.

« Posto que o governo esteja convencido de

que medidas energicas são precisas para effe-

ctivamente se impedir a introducção de afri-

canos no Brazil, entende comtudo que a lem-

brada não cabe nas suas attribuições; pois que
o governo se persuade de que não é possível,
sem quebra da paz, e mais perfeita harmonia

estabelecida entre o império do Brazil e os

reinos de Portugal e Algarves, e sem violação

dos arts. 5o e 10 do tratado de 29 de Agosto

de 1825, prohibir aos subditos portuguezes
activa e passivamente a baldeaçâo e reexpor-

tação dos generos e mercadorias estrangeiras

para os portos de África ; porquanto, sendo ora

permittida a baldeaçâo e reexportaçâo dos ge-
neros e mercadorias importadas no Brazil para

quaesquer portos, sem distineção alguma djs

nações, com que temos, ou não tratados, não

ha razão alguma justificada e sustentável para

que, com excepção da geral permissão, se pro-
Iliba aos subditos portuguezes, a quaesquer
outros estrangeiros, ou mesmo aos nacionaes, a

baldeaçâo e reexportaçâo das mercadorias es-

trangeiras para os portos d'Africa, pagando só

os direitos gencrica e indistinetamente estabe-

lecidos na lei de 25 Setembro de 1828, contra

o que já o governo decidio em 22 de Janeiro

de 1833 ; sendo sem duvida que todas as co-

lonias e domínios portuguezes se devem consi-

derar comprehendidos e contemplados nos

artigos do tratado, em que se estipulárão di-

reitos, faculdades e quaesquer vantagens a

favor dos reinos de Portugal e Algarves, e seus

subditos.

« Nada importa que antes da independencia

estivesse decretada a prohibiçâo da baldeaçâo

e reexportaçâo das fazendas destinadas para o

commercio de escravos, que se despacharão

para os portos de África ; e que ainda depois da

mesma independencia continuasse a pratica
dessa prohibiçâo até que justamente a fez cessar

a ordem de 22 de Janeiro de 1833 ; porque se

essa prohibiçâo tinha lugar, como providencia
e medida de fiscalisação e segurança dos di-
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pachos por baldeaçâo e reexportação para as

minios portuguezes d'Africa faziao parte do

então reino unido de Portugal, Brazil e A -

garves, cuja séde aqui se achava, obrigando os

exportadores de taes mercadorias a pagar, nos'

portos do Brazil, de onde sahião, os direitos de

consumo que deveriao pagar naquelles portos,
e que facilmente se extraviavão, já não é por

certo admissível a respeito dos subditos portu-

guezes, depois que taes colonias e domínios são

estrangeiros, e fazem parte da nação portu-

gueza, de que o Brazil se separou, e sobre que
nenhuma fiscalisação tem a exercer ; e nem

mesmo dos subditos brazileiros, pois que fi-

cárâo sem objecto as disposições do decreto de

11 de Novembro de 1817, logo que foi prohi-
bido o trafico.

« Demais, parece ao governo que nada seria

mais injusto e irregular, que o exigir-se, contra

a natureza do imposto, e contra a consideração

garantida aos subditos da nação portugueza no

art. 5o do tratado, o pagamento de direitos de

consumo de mercadorias que para elle se não

despacharão ; e com a singularidade de assim

se praticar a respeito das baldeadas e reexpor-

tadas para portos da nação portugueza.
« Entende finalmente o governo que, ainda

quando esta injustiça se não désse; ainda

quando os tratados e as leis existentes se não

oppuzessem á total prohibição do commercio

entre o Brazil e a África, ou a cobrança dos

direitos de consumo das mercadorias que para
alli se baldeassem ou reexportassem ; nem

assim se diminuía ou difficultava a introducção

de africanos no Brazil, vindo qualquer destas

medidas a produzir antes o resultado de nos

privar de um commercio assás lucrativo dos

nossos generos com os d'Africa, porque os trafi-

cantes de carne humana com a primeira me-

dida irião buscar a outra parte os generos que
supprissem os nossos, e com a segunda despa-

charião por baldeaçâo ou reexportação, para os

portos das nações visinhas do Brazil, como é

fama que praticão, e dalli reexportarião ; illu-

dindo assim a providencia das fianças também

lembrada pelo ex-inspector.

« Deus guarde a V. Ex.—Paço, em 15 de

Julho de 1836.—Manoel do Nascimento Castro

e Silva.»

O primeiro officio é remettido á commissão

ecclesiastica; o segundo vai a imprimir, e é

remettido depois á commissão do orçamento,

em consequencia das observações dos Srs. Hen-

riques de Rezende e Souza e Oliveira.

Lê-se um officio do Sr. Manoel do Nasci-

mento Castro e Silva, ern que participa não

poder comparecer na sessão, em consequencia

de haver fallecido sua mulher.—Fica a camara

inteirada.

ORDEM DO DIA

Continua a discussão adiada na sessão ante-

rior, sobre o 2° artigo da resolução ácerca da

refor-mas dos officiaes de milícias, e emendas

apoiadas.

0 Sr. Veiga Psssoa, depois de discorrer

largamente sobre a matéria, e declarar que
havia votado contra o 1" artigo, mas que estava

disposto a votar pelo artigo segundo, porém

pondera a necessidade de se adoptar a seguinte

emenda additiva, que manda á mesa :

« Artigo additivo. As reformas de taes ofíi-

ciaes, que por qualquer titulo perceberem
soldos, serão reguladas pela provisão de 12 de

Fevereiro de 1822, resolução de 28 de No-

vembro de 1812, e carta de lei de 24 de Se-

tembro de 1827, etc. Salva a redacção.— Veiga

Pessoa.»

E' apoiada a emenda, e a discussão ainda

fica adiada.

O Sr. 1" Secretario observa á camara, que
no Correio Oficial vem impresso o officio do

ministro da fazenda, que se mandou imprimir,

e que é também provável que no Jornal do

Commereio se imprima, pois que é o jornal
onde se costuma inserir toda a correspondência

official desta camara ; e por conseguinte lhe

parece escusada a impressão do referido officio.

(.Apoiados.)
Eutra o Sr. ministro da justiça com as for-

malidades do estylo, e tomando assento á di-

reita do presidente, lê a seguinte proposta :

« Augustos e digníssimos senhores represen-

tantes da nação.

« A segurança individual e de propriedade
dos cidadãos é garantida pela constituição do

império. O governo, firme em proteger uma e

outra, não se acha para isto sufficientemente

habilitado: elle vem solicitar de vossa sabedoria

e patriotismo meios adequados para fazer eífe-

ctiva aquella garantia. A policia de uma capital

tão vasta e tão populosa como esta, não pôde
ser desempenhada com o pequeno numero de

guardas municipaes permanentes ora exis-

tentes, porque, em razão das necessidades pu-
blicas e indispensáveis, são empregados em

tantos serviços, que apenas resta a cada soldado

meio dia de folga, como tivestes occasião de

conhecer no relatório da repartição a meu

cargo. Sobretudo, quando os meios de escapar

á punição do deHcto são tantos e tão fáceis em

razão da insufficiencia dos nossos códigos, é

de absoluta necessidade uma policia preventiva,

que acautele os insultos ás pessoas e ás pro-

priedades, porque em todo o caso é melhor

prevenir os delidos do que punil-os. O

governo julga indispensável espalhar pelas
ruas desta capital ura tal numero de soldados

que ( o mais que seja possivei), em contacto

uns com os outros, possão observar toda a

cidade ao mesmo tempo, e auxiliar-se em suas

differentes diligencias; por isso o governo
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entende de seu dever offerecer-vos a seguinte

proposta :

« Art. l.° O corpo municipal permanente
fica augmentado com mais duzentas praças de

soldados, quatro segundos sargentos, e oito

cabos, repartidos pelas quatro companhias de

infantaria existentes.

«•Art. 2." O corpo municipal permanente
destacará todas as noites, desde as trindades até

amanhecer uma força sufficiente para ser distri-

buida pelas ruas da cidade, afim de'vigiar

constantemente na tranquillidade e segurança

publica.
« Art. 3. O governo é autorisado a dispender

com estas praças a quantia annual de cincoenta

contos de réis.

« Rio de Janeiro, 18 de Julho de 1836.—

Gustavo Adolpho de Aguilar Pantoja. »

A proposta é remettida á commissão de jus-
tiça criminal; e o Sr. ministro da justiça toma

o lugar á esquerda do 4o secretario, afim

de assistir á terceira discussão da proposta do

governo, sobre a suspensão de garantias para a

província do Rio Grande do Sul, a qual entra

com effeilo em discussão.

0 Sr. Baphael de Carvalho conta toda a his-

toria do Rio Grande do Sul, e factos já narrados

nesta camara, e nota que não achou na as-

sembléa provincial do Rio Grande espirito sedi-

cioso, antes acha no que ella praticou a res-

peito do Sr. José de Araújo Ribeiro espirito de

boa ordem para evitar maiores desgraças ; e

nota mais que o mesmo Sr. José de Araújo Ri-

beiro reconheceu como legal aquella assembléa

quando escreveu uma carta particular a Bento

Gonçalves; que aquella assembléa lhe pedira

que elle fosse revalidar a posse de presidente
na capital da provincia, o que não quiz praticar ;

que todos esses officios se aclião impressos,

e delles se pôde colligir a verdade do que tem

dito ; mas que o Sr. José de Araújo Ribeiro,

tendo tomado posse no Rio Grande, reconheceu

que ella não havia sido legal e conforme a lei,

quando se defendeu dizendo que estava auto-

risado pelo governo para tomar posse em qual-

quer parte daquella provincia.

0 Sr, Carneiro Leão interrompe o discurso

do illustre deputado, pedindo a palavra pela
ordem, e obtendo-a, diz que esta camara já de-

cidio que a posse do Sr. José de Araújo Ribeiro,

de presidente da provincia do Rio Grande do

Sul, era legal (apoiados) ; que tudo quanto o

Sr. deputado dizia contra isto era escandaloso,

e se não devia proferir nesta casa. (Apoiados.)
Nota que é um gostinho do nobre deputado

apresentar-se sempre em contradicção com as

idéas mais recebidas na camara ; porém que
isto era contra a ordem, e o corpo legislativo o

não devia ouvir. (AjJoiados.)

O Sr. Raphael de Carvalho continua a ter a

palavra e a sustentar a sua opinião, pedindo que

a camara veja e decida de que parte está a jus-

tiça deste negocio. Nota que o governo, ácerca

da nomeação do Sr. José de Araújo Ribeiro

para presidente da provincia, e de uma repre-

sentação do povo do Rio Grande, pedindo a con-

servação do mesmo senhor na presidencia, tinha

mudado de opinião em vinte e quatro horas, e

havia accedido á representação do povo ; do que

se não pôde colligir senão uma de duas, ou que

o governo foi precipitado quando demittio, ou

quando nomeou.

Conclue o illustre deputado observando que o

Correio Oficial adoptára a linguagem do Sr. mi-

nistro da justiça, desde que o Sr. ministro veio

a primeira vez a esta casa. O que nos disse o

Sr. ministro então?... Que o governo tinha

feito da sua parte todos os esforços para subjugar

os rebeldes do Rio Grande do Sul, e se acaso se

não subjugarem, não 6 uma das cousas de que

devemos desesperar ?... Combine-se esta dou-

trina com a que vem no Correio Oficial, • e

ver-se-ha que é a mesma.

0 Sr. Henriques de Kezende, antes de entrar

na matéria, faz ao Sr. ministro da justiça as

seguintes perguntas : ss o governo julga que é

inútil a amnistia para o Rio Grande? E se en-

tende que a amnistia é util, se está decidido a

dál-a, pedindo a approvação á assembléa geral ?

Se entende que a suspensão de garantias é mais

necessaria que a amnistia?

0 Sr- Aguilar Pantoja (ministro da justiça)

satisfazendo ao illustre deputado, declara que o

governo offerecêra uma amnistia aos rebeldes

do Rio Grande do Sul, quando entendeu que a

amnistia era necessaria ; e tanto o foi que os

resultados justificão a previdência do governo a

tal respeito ; mas para o caso presente daquella

provincia são necessarias medidas de vigor.

Para os que estão com as armas na mão, não

lhe parece que seja conveniente offerecer-lhes

agora medidas brandas; e portanto entende

que não é necessaria a amnistia ; e por este

modo de entender do governo, se pôde de-

duzir que elle prefere a suspensão de garantias

a outra qualquer medida que se possa tomar.

O Sr, Henriques de Rezende continua a ler

a palavra ; oppOe-se á proposta por nao ter con-

fiança no governo, e offerece a seguinte emenda,

que é apoiada :

« Art. 1." Fica approvada a amnistia promet-

tida pelo governo, não só para os que já se

têm unido á causa da legalidade, mas para

quaesquer pessoas, que dentro do prazo de um

mez, contado da publicação desta na provincia

do Rio Grande,'depuzerem as armas rebeldes

e se submetterem á obediencia das autoridades

legaes.

« Art. 2.° Durante o prazo marcado no artigo

antecedente, o governo tomará todas as medidas

de segurança nas operações militares, e nao
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consentirá que á sombra deste prazo os sedi-

ciosos ganhem mais força.

« Art. 3.° Se findu o prazo marcado todos os

sediciosos nüo tiverem deposto as armas, ficão

suspensas, etc., como na proposta.—Henriques
de Rezende.»

0 Sr. Carneiro Leão, depois de observar que

julgando passar a proposta em terceira dis-

cussao sem maior debate, não pretendia tomar

parte liella, vira-se obrigado a pedir a palavra
á vista da historia da sedição do Rio Grande

apresentada pelo Sr. Raphael de Carvalho.

Parece-lhe que o nobre deputado faliára da

maneira porque se expressára induzido pelo
desejo que tem de fallar em opposição ao

que comraummente é recebido pelos outros.

Declara não precisar de apresentar muitos

factos para responder a tudo quanto o Sr. Ra-

phael de Carvalho quizesse concluir da historia

que fez. Observa, em contraposição ao que dis-

será o nobre deputado, que o presidente, o Sr.

Braga, retirára-se para o Rio Grande, forçado

pela violência, e nem por isso deixára de ser o

legitimo presidente; uma doutrina contraria

seria a mais conducente a quantos attentados

se fizessem coníra as autoridades das pro-
vincias: bastava para isso fazer arredar ao pre-
sidente um pé da capital. Demais o Dr.

Marcianno não era o legitimo substituto do pre-
sidente, haviâo antes delle dons vice-presi-

dentes, que nenhum se escusou de servir, e

nomeadamente oDr. Vieira da Cunha.

Observa mais ao Sr. Raphael de Carvalho que
riSo era nada de extraordinário que essa as-

sembléa provincial desfizesse actos que se tinhão

feito : pois que deve attender que essa assembléa

não era a mesma que tinha feito esses actos que

se revogárão que observe o numero de depu-

tados ordinários que assistirão á sessão antece-

dente em que se fizerao esses actos, e ver-se-lião

quantos delles não eomparecêrão porque suas

vidas aehavao-se ameaçadas, e por isso forão

obrigados a fugir. No Rio Grande vio-se um

grupo de sediciosos e rebeldes expellir a maioria

da camara e deixar meia dúzia de homens que,
ou coherentes com os sediciosos, ou impellidos

pela força, apresentarão actos com o nome de

legislativos ; e não se -pode dizer que tudo isto

é legitimo, nem que a mesma camara está re-

vogando actos que antecedentemente fizera.

Continuando o illustre deputado a enumerar

os acontecimentos do Rio Grande, diz que o Sr.

Raphael de Carvalho transtornára toda esta his-

toria.

Tocando na questão de não tomar o Sr.

Araújo Ribeiro posse em Porto Alegre, observa

que este senhor alli não compareceu, quando
vio que a mesma assembléa chamou-o n'um

dia e no outro o accusou : e por consequencia

devia já receiar completamente aquillo que lhe

tinhão denunciado, e acreditar que era uma

traição que se lhe armava ; e se elle tivesse

comparecido em Porto Alegre devia sujeitar-se

a todas as pretençõas dos sediciosos, e com sua

assignatura legitimar estes actos.

Quanto ao mais, observará que o presidente
não adoptou ao principio para com os sediciosos

a verdadeira linguagem que devia ter, mas é ne-

cessario attender-se ás instrucções que levava ;
a linguagem tida pelo Sr. Araújo Ribeiro, era a

de agente de um governo que tinha tençáo de

perdoar.
Em conclusão o orador diz que não pre-

cisa entrar nos detalhes, que basta irem factos

eardiaes para ver que o nobre deputado não os

apresentou em sua extensão, que na historia

que fez peceou por omissão ; apresentou uma

face que está muito incompleta, e delia deduzio

aquillo que játnais pôde merecer peso a quem
tiverem consideração os princípios do direito,

da moral e do justo.

O Sr, Souza Martins, depois de algumas

observações a respeito dos princípios emittidos

pelo Sr. Raphael de Carvalho, diz que em todos

os corpos legislativos é permittido aos seus

membros censurar os actos do governo ; mas

que não julga ser permittido a um representante

da nação, no seio da representação nacional,

dizer que o governo geral com» quem a camara

está em eommunicaçâo diaria, cujos actos reco-

nhece legaes e justos, e a alguns dos quaes tetn.

apoiado e votado forças, pratique actos re-

beldes ; e que aquelles que desobedecem a este

governo sejão amantes da legalidade; que
aquelles que desobedecem ás leis, que assassinão

possão reputar-se legaes ; e que pelo contrario

aquelles que fazem todos os esforços para sus-

tentar as leis existentes, e etnpregão todos os

meios para chamar á obediencia ás leis sejão

illegaes ; tal doutrina seria destruidora de todos

os governos do mundo.

O illustre deputado, depois de responder ao

Sr. Raphael de Carvalho, expondo os factos

occorridos no Rio Grande, diz que á vista

delles, julga que todas as criminações feitas ao

Sr. Araújo Ribeiro, todas eSsas apologias com

que se quiz justificar os actos dos rebeldes, não

devem merecer a menor sombra de conside-

ração quando pensar-se com circumspecção

sobre os acontecimentos daquella província :

persuadido que o nobre deputado com o seu

discurso só quiz mostrar a sua habilidade e

seus talentos, em dar apparencia de legalidade

ao acto mais destruidor de todas as leis, de toda

a ordem, e que na realidade nao quiz justificar
es^es actos; quiz só mostrar de quanto era

capaz o seu talento, pois que a querer justificar
os factos do Pará e Rio Grande, poder-se-hia de-

duzir que em todas as províncias podiao-se
matar os presidentes, commandantes das armas

e commetter-se todos os crimes, porque esses

actos havião ser reputados legaes : e então
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como conservar-se a união do império? Gomo

conservar a ordem ? Qual o laço da moralidade

para obrigar os subditos aos actos de seus su-

periores ?

O illustre deputado conçlue expondo as razões

porque vota pela proposta.

0 Sr. Parailhos responde a todos os argu-

mentos do Sr. Raphael de Carvalho, na narração

dos factos occorridos no Rio Grande, muitos

dos quaes Já forâo respondidos pelo Sr. Gar-

neiro Leão. Observa que é necessário estar na

posição do Sr. Araújo Ribeiro para se poder

apreciar bem o seu comportamento.

Narra o estado da província á chegada do

Sr. Araújo Ribeiro, e conclue dizendo que já

emittira a sua opinião ácerca da proposta : e

quanto á emenda do Sr. Henriques de Rezende,

parece-lhe imprópria do lugar.

0 Sr. Kaphael de Carvalho, em longo dis-

curso, responde aos diversos topicos do discurso

do Sr. Carneiro Leão. Parece lhe que este

illustre deputado não impugnou os factos por
elle apresentados.

Diz que não compuzera um poema, mas

•apresentára factos, e pedira que as respostas

que se lhe désse se limitassem á impugnação

destes factos, o que se não fizera

Impugna as razões do Sr. Souza Martins.

? Observa que não fallára, como se di^era, apai-

xonado; antes lhe parecia que apaixonado

fallára um Sr. deputado que, membro da com-

missão, quer sustentar o seu parecer per fas

aut nefas.

Quanto a dizer-se que o Sr. Braga, ainda

depois de retirado da província, era o presi-
dente, parece-lhe que quer dizer que a província
devia ficar acephala; os dous outros vice-pre-

sidentes mais votados que havião, segundo

acaba de ser informado, não forão chamados.

Não duvida que os deputados proprietários da

assembléa provincial não comparecessem por
tímidos, mas disto não se segue que os sup-

plentes não devião comparecer.

Persuade-se que os Srs. deputados que lhe

responderão não desmentirão os factos, cujos

documentos pede que se leião e examinem.

Não entende como um homem bemquisto na

província, como era o Sr. Araújo Ribeiro, fosse

chamado para se lhe armar uma traição ; o

facto mesmo de o mandar chamar a assembléa

provincial mostra que não era rebelde, não era

sediciosa.

Não disse que o governo central, que a

assembléa geral fossem rebeldes ; mas disse que
o agente do governo praticou um erro, o governo
errou, e a camara dos deputados tem dado

apoio a este erro por apresentar-se um parecer
levianamente.

Em resposta ao Sr. Carneiro Leão, diz que,
a reprovar este senhor a linguagem do Sr.

Araújo Ribeiro quando chegou no Rio Grande, I

lembrará que nós, quando estamos em um

lugar, costumamos a errar, e quando sahirnos

fora censuramos este erro. Deve lembrar-se este

Sr. deputado que quando aconteceu a rebellião

de Minas não usou de uma linguagem evan-

gelica.

Quanto a dizer-se que a violência e força não

constituião direito, lembrará que nas Alagoas

fez-se uma eleição, debaixo de armas tomou

posse a assembléa provincial, debaixo de armas é

recebido o presidente mandado pelo governo ;
ainda o Sr. deputado não disse uma palavra
contra isto.

Quanto ás ultimas palavras do discurso do

Sr. Carneiro Leão, dirá que ainda tem poucos
annos, ainda não encetou a carreira dos crimes ;

que metta a mão cada um na sua consciência ;

que não receia que se analyse a sua vida, e

que se mostre em que offendeu a moral e o

justo.
Lembra que o Sr. José Marianno era presi-

dente quando o governo das condescendencias

demittio-o por uma representação; empregou

o Sr. Braga, que era incapaz de condescender

com esses mesmos que o pedirão ; o Sr. Braga

acha-se accusado, e elle, deputado, ha de dar o

seu voto a favor do Sr. Braga, porque praticou
uma das maiores acções, que foi esmagar com

vara de ferro os patriotas que o pedirão ; e eis-

aqui uma das causas da sediçâo ; e elle, depu-

tado, sente que o Sr. Braga não pudesse
reduzir esses patriotas ao estado de não se po-
derem mover.

Responde ao Sr. Souza Martins ; e em con-

clusão, o illustre deputado diz que acha a lei

que se discute inútil; que o agente do governo
commetteu erro muito grande, que o governo
tem sido caprichoso em sustentar este erro, e

que a camara dos deputados tein prestado o

seu aiiKÍlio a este erro por culpa do parecer da

commissão.

Vota contra o projecto.

0 Sr. Carneiro Leão, depois de algumas

observações, diz, em resposta ao Sr. Raphael de

Carvalho, que todos esses documentos a que se

refere o Sr. deputado, a respeito dos factos oc-

corridos no Rio Grande, forão lidos pela com-

missão, que os encarou pelo lado que os devia

encarar ; e se o nobre deputado os leu e tirou

outro exame delles, apresente-o ; e melhor era

que o nobre deputado na occasião em que esses

papeis estiverão sobre a mesa, esclarecesse a

camara, e fizesse ver que a commissão não

expunha os factos corno devêra. Observa que
o nobre deputado não contestára os factos e

factos cardiaes que servirão de princípios á

commissão para deduzir as conseqüências que
deduzi o.

Os factos necessários para a commissão

erão qne o Sr. Braga era o legitimo presidente
nomeado pela competente autoridade, que o
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outro não era senão um vice-presidente, e em

terceiro lugar, que forão a força e violência que
obrigárão o Sr. Braga a sahir do Rio Grande ;
bastava isto para a commissao concluir que
todos os actos praticados então erão nullos e

injustos.

Observa que se considera juiz mui sufficiente

para considerar e discutir todos os negocios do

Rio Grande sem paixão ; nem vê em que elles

possão tocar-lhe a ponto de cegar-lhe a apre-

sentar um juizo erroneo.

Declara que, posto não approvara linguagem,

ao principio, do Sr. Araújo Ribeiro, comtudo a

desculpa como devida ás circumstancias em que
se achava ; que não é exacto que elle orador

usasse de outra linguagem para com os sedi-

ciosos de Minas; graças á Providencia Divina

não chegou ao ponto do chamar ao crime vir-

tude; não usou de outra linguagem com os

sediciosos senão daquella que é conveniente,

quer á autoridade publica, quer ao homem que
se respeita; criminou, quer nos tribunaes,

quer pelos actos do governo a sedição ; tratou-a

como tal, ntlo reconheceu nunca motivos que
a pudessem legitimar, nunca a desculpou.

Quanto ao facto das Alagoas-, lembra que
apenas ha um parecer de com missão feito pelo

•Sr. Luiz Cavalcanti, em que diz que não julga
necessaria medida alguma legislativa para a

província das Alagôas, e assignou esse parecer.

Quanto á conclusão, a commissâo não tratou

de julgar os acontecimentos das Alagôas, e já-
mais sanctificou o principio da força como de-

vendo constituir direito.

O illustre deputado, depois de muitas outras

reflexões a este respeito,conclue fazendo algumas

observações a respeito da emenda do Sr. Hen-

riques de Rezende, entendendo que o governo
não se deve esquecer de apresentar alguma

cousa a respeito, podendo o governo não julgar
conveniente agora a amnistia como quer.o il-

lustre deputado autor da emenda, abrangendo

aquelles que não annuirâo á promessa feita pelo

governo, e que não se achão nas' fileiras da le-

galidade ou pacificos nas suas casas, mas que

pelo menos o governo não ha de dizer que quer
faltar a sua palavra; e por corisequencia pa-
rece-lhe que o Sr. ministro deveria neste sen-

tido concordar com o illustre deputado na

necessidade da confirmação da amnistia feita

pelo governo, e escusa haver um acto especial

que demandaria muito mais tempo ; parece-lhe
esta occasiâo dos Srs. ministros confirmarem

sua palavra para aquelles que accedêrão, não

annuindo á proposição do Sr. Rezende com a

amplitude que elle quer, mas unicamente neste

sentido.

Dará pois o seu voto confirmando a amnistia

feita pelo governo sómente para aquelles que
se unirão ao exercito da legalidade, ou paoificos
se recolhêrão ás suas casas e não participárão

de nenhum dos actos da sedição. resistencia

ou rebellião praticados no Rio Grande.

A discussão fica adiada pela hora.

O Sr. Presidente marca para ordem do dia

a mesma matéria já designada, e levanta a

sessão pelas duas horas da tarde.

Sessão em 19 de Julho

PRESIDENCIA DO SR. ARAÚJO LIMA

Summario. — Expediente. — Ordem do dia. —

Discussão da proposta sobre suspensão de

garantias para a província do Rio- Grande

do Sul.

A's dez horas feita a chamada e achando-se

presente numero legal de Srs. deputados, de-

ciara-se aberta a sessão ; lida a acta da antece-

dente é approvada.

Fultão com causa participada os Srs. Lima

e Silva, Ferreira de Castro, Mello, Luiz Ca-
valcanti, Ferreira França, Lessa, Corumbá,

Santa Barbara e Tobias ; e sem ella os Srs.

Fontes, Rodrigues Barbosa, Carneiro Leão e

Fernandes Torres.

EXPEDIENTE

O Sr. Io Secretario dá conta do expediente 
* '

e lê tres requerimentos : um de Henrique Er-

midorf, outro de Bernardo José Vianna, ex-es-

crivão da mesa grande da alfandega da côrte e

outro de Francisco Antonio Torres, pedindo que
se dê andamento á sua pretenção.—O primeiro
vai á commissâo de petições, o segundo á 3" de

fazenda e o terceiro ao Sr. presidente.
Approva-se a redacção da resolução, que con-

cede a tença a Joaquim Mourâo Pinheiro.

Approva-se o seguinte parecer :

«.A commissâo ecclesiastica reejuer que se

lhe reuna a illustre commissâo de diplomacia,

afim de interporem o seu parecer relativamente

ao aviso do governo, que declara suspensas as

relações cora a Santa Sé sobre dispensas ma-

trimoniaes, e quaesquer outras graças que lhe

são reservadas pela actual disciplina da igreja,

emquanto não forem expedidas as bullas de

confirmação do bispo nomeado para o Rio de

J aneiro.

« Paço da camara, em 19 de Julho de 1836.
—Arcebispo da Bahia.—Bispo do Cuyabá.—

Gurgel. »

Julgada objecto de deliberação a resolução

respectiva, vai a imprimir com o seguinte

parecer :

« D. Virgínia Henriqueta Nunes Magano ,
viuva de Fortunato Marcondes de Carvalho

Magano, obteve do governo a pensão annual de

240$, em attenção á pobreza a que ficára ex-
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posta pela prematura morte de seu marido, que

nao só prestára bons serviços na artilharia da

marinha, no posto de Io tenente, como muito

principalmente no corpo de permanentes, onde

servio desde a sua creação no posto de ajudante

e Io cornmandante de companhia, onde pelo

zelo e excesso do serviço contrahio a moléstia

de que fallecêra, o que tudo é comprovado por

documentos. A commissão de pensões e or-

denados, á vista do exposto, é de parecer que

se approve a seguinte resolução :

« A assembléa geral legislativa resolve :

« Artigo único. Fica approvada a pensão

annual de 240$, concedida por decreto do go-

verno de 5 de Novembro de 1834, a D. Vir-

ginia Henriqueta Nunes Magano, viuva de

Fortunato Marcondes de Carvalho Magano.

<c Paço da camara, 10 de Outubro de 1835.
— Gomes da Fonseca.—F. B. Guerra. »

Tem o mesmo destino a resolução annexa a

este outro parecer :

(( A commissão de orçamento, tendo exami-

nado o contracto celebrado pelo governo para
o estabelecimento de paquetes por vapor, e re-

flectido sobre a conveniência do mesmo esta-

belecimento, tem a honra de ofíereeer ao exame

da camara o seguinte projecto de resolução :

« A assembléa geral legislativa resolve :

« Art. 1." Fica approvado o contracto ceie-

brado pelo governo, aos 22 de Abril do corrente

anno, com a casa de Tarrand Thomas, se os

contractadores concordarem: 1", em que seja

contemplado entre os portos da escala o de

Jaraguá na província das Alagôas; 2o, em

que o tempo do contracto não exceda a dez

annos.

« Art. 2.° Quando não concordem, fica o

governo autorisado a contractar com qualquer
indivíduo, ou companhia nacional, ou estran-

geira, a empreza de paquetes por vapor, debaixo

das condições que julgar mais vantajosas.

« Art. 3.° Ficão revogadas as disposições em

contrario.

« Paço da camara dos deputados, 14 de

Julho de 1836.—Miguel Calmon du Pin.—

Sousa Martins.—J. F. Vianna. »

Contracto a que se refere a resolução

« O regente, em nome do imperador o

Sr. D. Pt;dro II, desejamio dar prompto, e re-

guiar andamento ás relações existentes entre

esta côrte, e os principaes pontos marítimos do

império do norte delia, como as necessidades

da administração publica, e os interesses com-

rnerciaes muito reclamão : e considerando que
o indicado fim só pôde conseguir-se por meio

de paquetes de vapor-: Ha por bem approvar o

contracto, que para o estabelecimento de taes pa-

quetes foi celebrado na data de hoje, pelo se-

nador José Ignacio Borges, ministro e secre-

tario de estado dos negocios do império, com o

negociante estabelecido nesta côrte João Tarrand

Thomas, e cujos artigos acompanhão o pre-

sente. O mesmo senador, ministro e secretario

de estado dos negocios do império, o tenha

assim entendido, e faça executar os referidos

artigos com os despachos necessários.

« Palacio do Rio de Janeiro, em vinte e dous

de Abril de mil oitocentos e trinta e seis, de-

cimo quinto da independencia do império.—

Diogo Antonio Feijô.— José Ignacio Borges. »

Artigos do contracto approvado por decreto de

22 de Abril de 1836, para o estabelecimento

de paquetes de vapor.

« Art. Io. O emprezario João Tarrand

Thomas apresentará o numero de paquetes de

vapor, que se julgarem necessários para con-

duzir com regularidade, em dias e horas deter-

minadas, as malas e officios do governo, desde

a cidade do Rio de Janeiro até á do Pará, e

vice-versa.

« Art. 2". Logo que estes paquetes se acharem

promptos para navegar, sahiráõ impreterivel-

mente do porto do Rio de Janeiro nos dias Io e

15 de cada mez, com destino á cidade do Pará,

fazendo escala tanto na ida, como na volta,

pelos portos da Bahia, Pernambuco, Ceará e

Maranhão. Em cada um destes portos de-

morar-se-hão os paquetes, quando muito, 48

horas.

« Art. 3°. Se por interesse ou negligencia

do emprezario dos paquetes, deixarem estes de

sahir dos portes, nos dias e horas estipuladas,

o dito emprezario pagará ao governo, corno

multa, a quantia de duzentos e setenta mil réis

por cada prazo de vinte e quatro horas, que ex-

ceder á hora da partida ordinária até a da par-
tida effectiva.

« Art. 4.° Por outra parte, se os paquetes
forem retidos, e deixarem de sahir no dia e

hora estabelecida, por effeito de ordem do go-
verno no Rio de Janeiro, ou dos presidentes
nas províncias, o governo pagará ao emprezario

dos ditos paquetes uma igual quantia de du-

zentos e setenta mil réis, também por cada

prazo de vinte e quatro horas, que exceder á

hora da partida ordinaria até a da partida ef-

fectiva. Para que os paquetes devâo demorar-se

por effeito de ordens do governo no Rio de Ja-

neiro, e dos presidentes nas províncias, é in-

dispensável: Io, que essas ordens sejão dirigidas

por escripto ou ao agente do emprezario no

porto, ou na ausência e impedimento deste ao

cornmandante do paquete a bordo: 2o, que
nunca a demora causada por motivo dessas

ordens possa estender-se a mais de quarenta e

oito horas.

« Art. 5o. Duas horas antes da sahida dos
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paquetes, ou na noite antecedente, quando a

partida houver de ser de madrugada, os com-

mandantes irão a terra buscar as malas, de

cuja entrega passaráõ recibos : quando porém
os paquetes chegarem a qualquer porto, as

malas que para elle levarem, serão entregues a

pessoa de confiança, que as irá receber a bordo,

levando recibo da autoridade competente para
desençargo da responsabilidade do coinman-

dante.

« Art. 6o. O governo se obriga a pagar pela
conducçâo das malas, e officios que os paquetes
receberem nos portos donde sahirem, e na-

quelles em que tocarem por escala, a quantia
de oito contos de réis cada mez, pagos nesta

corte, a contâr do dia em que o primeiro desses

paquetes sahir barra fora, e os mais se acharem

promptos para continuarem a regularidade das

viagens, conforme o art. 2°.

« Art. 7o. Os paquetes poderáõ conduzir por
conta do emprezario os passageiros, e carga que
acharem, e o governo os preferirá para a con-

ducção de seus passageiros, e carregamento de

munições de guerra, e artigos bellicos, pagando

por tudo um frete razoavel. Os réos enviados

para julgamento, degradados, e vagabundos,

nunca serão admittidos a bordo dos paquetes.
« Art. 8o. Os paquetes ficaráõ sujeitos á fis-

calisaçâo das alfandegas, e aos regulamentos do

porto, em qualquer daquclles em que tocarem ;
a sua descarga porém será feita logo que che-

garem, com preferencia á de qualquer outra

embarcação, ainda mesmo que esta se ache já
descarregando, quando, neste caso, nao seja

possivel fazer a de ambas simultaneamente.

« Art. 9". Os paquetes serão nacionalisados

brazileiros, e gozaráõ dos privilégios das em-

barcações de guerra, com excepção somente

do disposto na primeira parte do artigo ante-

cedente.

« Art. 10. O governo permittirá que os offl-

ciaes da marinha de guerra braziieira com-

mandem os paquetes, se forem para esse fim

solicitados ao mesmo governo pelo emprezario ;
ficando a cargo deste o pagamento das grati-
ficações, com que se convencionar com o of-

ficial, o qual perceberá da fazenda publica só-

mente o meio soldo da sua patente, como li-

cenciado, a cuja classe passa a pertencer du-

rante aquelle serviço.

« Art. 11. O emprezario se obriga a dar

principio á navegação dos paquetes conforme

o ajuste, dentro do prazo de 18 mezes, contados

da data do presente, e em garantia desta > con-

dição, e das mais aqui exaradas, depositará em

noves mezes, da data também do presente, no

thesouro publico a quantia de dez contos de réis

em apólices da divida publica, as quaes serão

alli conservadas por todo o tempo que durar

este contracto, percebendo comtudo o dito em-

prezario os juros que fôr vencendo o deposito ;

O qual deposito elle perderá, sem dependencia

de processo judicial, no caso de faltar a esta

condição ; e no caso de não se fazer este de-

posito dentro dos nove, mezes, contados da

data do presente, perderá o direito a todos os

privilégios concedidos neste contracto, o qual
se julgará nulio, e desde logo extineto para nao

progredir por diante.

<c Art. 12. Se dous ou mais paquetes se in-

habilitarem ao mesmo tempo para navegar, em

consequencia de naufragio, ou de outro acon-

tecimento imprevisto, é permittido ao em-

prezario o satisfazer ao seu contracto com em-

barcações de vela, por espaço de dez mezes,

para dentro deste prazo reparar os ditos paquetes,
ou mandar vir outros que os substiluão, sob

pena de perder o deposito, e extinguir-se o

contracto.

« Art. 13. Fora dos casos dos dous artigos

antecedentes, o presente contracto durará pelo
tetnpo de quinze annos, contados da data em

que praticamente tiver principio a navegação

dos paquetes ; e se o governo para o futuro se
resolver a adoptar o mesmo meio de corres-

pondencia para os portos do sul, será o em-

prezario preferido a qualquer outro concurrente

a essa empreza, uma vez que as suas condições

sejão mais favoraveis á fazenda publica, ou ao

menos iguaes ás que este offerecer..

« Art. 14. Se o emprezario agenciar a corcT

panliia, como lhe é permittido, elle o par-
ticipará immediatamente, ao governo, com os

nomes dos administradores, que se tornarem

solidários pela responsabilidade do contracto.

« Palacio do Rio de Janeiro, em 22 de Abril

de 1886.— José Ignacio Borges. »

ORDEM DO DIA

Continua a discussão adiada sobre o segundo

artigo da resolução ácerca das reformas dos

otíiciaes de milícias, e emendas apoiadas.

O Sr. Henwqühs de Rezende pede licença

para retirar a sua emenda, e é-lhe concedida.

Dá-se por discutida a matéria, e posta a votos

a emenda de suppressão do segundo artigo,

offerecida pelo Sr. Floriano de Toledo, é appro-

vada.

O artigo additivo offerecido pelo Sr. Veiga

Pessoa, é regeitado. A resolução é adoptada e

passa á com missão de redacção.

Entra em discussão a resolução n. 515 do

anno passado.

Apoia-Se seguinte emenda do Sr. Souza

Martins :

« Artigo additivo.—Ficão também concedidas

duas loterias ao município de Parnaguá na

provineia do Piauhy, para dessecação dos

pantanos, que produzem as febres interinittentes

naquelle municipio.—Souza Martins. »

Uma do Sr. Bhering nestes termos ;
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«As loterias concedidas por leis das as-

sembléas provinciaes, poderáo ser extrahidas

na côrte, e nesta vendidos os seus bilhetes.
—Bhering. »

E' igualmente apoiada esfoutca do Sr.

Gonçalves Martins :

« Emenda addiliva.—Que se concedão quatro
loterias mais para a obra da montanha da

cidade da Bahia. ;— Gonçalves Martins. »

Fica toda a matéria adiada pela hora.

Entra em discussão uma resolução de 1832,

em que se declara ficarem competindo aos

empregados da fabrica da polvora da Estrella

os mesmos ordenados e vencimentos que per-
cebem os empregados da repartição analoga ao

arsenal de guerra do Rio de Janeiro.

0 Sr. Henriques de Rezende propõe o adia-

mento deste projecto para se discutir quando
entrar em discussão outro relativo á fabrica de

ferro de Ypanema.

O adiamento proposto é apoiado .

0 Sr. Vieira Souto, como autor do projecto,
o sustenta, e combate o adiamento.

Dá-se por discutido o adiamento, e posto a

votos não se approva. Continua por conseguinte

a discussão da resolução, e dando-se por con-

cluida, é approvada e adoptada, e passa á com-

missão de redacção.

Entra em discussão, e é approvada e ado-

ptada a resolução que approva a tença de 80$

annuaes ao sargento-mór effectivo João Fran-

cisco Leal.

Entra em discussão a resolução deste anno,

que approva a pensão de 25$000 por mez, con-

cedida a José Francisco de Souza, correspon-

dente ao soldo que vencia na qualidade de

commissario da escuna União.

Esta resolução, dando-se por discutida, é

approvada e adoptada quasi unanimemente, e

passa á commissão de redacção.

Lê-se um officio do ministro da justiça, em

que participa que, pelo motivo de se achar

molesto, não pôde comparecer para assistir á

discussão da proposta sobre suspensão de ga-
rantias.— Fica a camara inteirada.

Continua a terceira discussão sobre a sus-

pensão de garantias para a província do Rio

Grande do Sul, e emendas apoiadas.

0 Sr. Limpo de Abreu (ministro dos estran-

geiros), depois de produzir breves reflexões,

entra na matéria da emenda do Sr. Henriques

de Rezende, e diz que terá de muito clara e

expressamente pronunciar-se contra ella, tanto
na primeira parte como na segunda. Pro-

nuncia-se contra a primeira parte da emenda,

porque entende que deve ser isso objecto de

uma resolução especial desta casa, em que
se considere o negocio como elle deve ser
considerado.

Verdade é que o governo prometteu am-

TOMO II

nistia aos que tinhão entrado na sedição de

20 de Setembro, e determinou ao presidente
da provincia do Rio Grande do Sul que fi-

xasse um prazo, dentro do qual se devião apre-

sentar os que se quizessem unir ás bandeiras

da legalidade; mas até ao tempo da estada

delle, deputado, no ministério da justiça, não

se havião recebido participações sobre o modo

porque o presidente daquella provincia tinha

executado as ordens do governo a tal respeito.

O illustre orador, respondendo ás observações

de alguns Srs. deputados acerca do receio que
têm que o governo não queira cumprir a sua

palavra a respeito da amnistia, diz que não

se poderá entrar em duvida que depois do

facto acontecido em 20 de Setembro do anno

passado o governo nomeou ao coronel Bento

Manoel Ribeiro, commandante de armas, o

que sorve para provar a tenção em que está o

governo de cumprir a sua palavra.

Quanto á segunda parte da emenda, entende,

que ella é impolitica e perniciosa ; e julgando
assim, não se pôde dizer, como se tem dito,

que existem nos actos do governo contradicções.

O governo, concedendo amnistia em No-

vembro aos sediciosos de 20 de Setembro de

183-5, hoje deveria votar pela emenda offerecida

pelo Sr. deputado Henriques de Rezende ? Não

certamente ; porque as circumstancias são hoje

diversas. O governo quando recebeu a adminis-

tração do império, foi com duas províncias
sublevadas; e todas as forças de que podia
dispor então, tinhão sido enviadas para o

Pará.

Aqui o nobre orador mostra, que na occasi&o

do presidente da provincia do Rio Grande

estar a ponto de retirar-se para o Rio de Ja-

neiro, uma proclamação do governo fez com

que homens, que não tinlião por fim senão a

separação da provincia, se reunissem ao presi-
dente legitimo, o Sr. José de Araújo Ribeiro e

isto deu lugar para que elle pudesse fortificar o

Rio Grande, e os que tentavâo a separação não

pudessem completar o seu plano.
E será quando o Sr. José de Araújo Ribeiro

já possue dentro da provincia uma força capaz

para o sustentar ; quando o governo fez sahir
das províncias de Santa Catharina, S. Paulo,
Rio de Janeiro, e hoje da Bahia, uma força
respeitável, que elle julga sufficiente para fazer
respeitar a lei e as suas ordens; será final-
mente quando os negocios daquella provincia
apresentão hoje uma face que não pôde deixar
de se^ encarar pelo lado favoravel; será nesta
occasião que nós iremos dar a esses homens
uma amnistia ? A esses homens que constante-
mente se^ oppuzerão ás determinações do go-
verno ? E que já não pôde ser occulto para nós,

que elles tinhao por fim separar aquella pro-
vincia da união do império, e apresentar um
systema contrario áquelle que ora nos rege?

Quando os negocios daquella provincia esti-

13
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verem em outras circumstancias, então secon-

cederá uma amnistia, então poderá o corpo

legislativo considerar se ella convém. O sen-

timento que por ora deve prevalecer no governo
e no corpo legislativo, é cfe fazer justiça aos

criminosos.

Conclue declarando que julga ter provado

que a emenda é impolitica e perniciosa; im-

politica porque hoje o governo tem meios de

chamar á ordem os rebeldes ; perniciosa, por

que ella por si será capaz de perder a província
do Rio Grande ; e pede que a camara nao vote

por semelhante amnistia.

0 Sr. Henriques de Eezende responde -ás

observações do Sr. Limpo de Abreu, dizendo

entre muitas cousas, que o governo não quer

que a camara vote pela amnistia ; e ells dirá

que o Brazil nao quer que se vote pela sus-

pensão de garantias.

Gonclue sustentando a emenda.

0 Sr. Ferreira da Veiga declara ter hontem

pedido a palavra para fazer algumas obser-

vações ácerca da emenda do Sr. Rezende.

Fôra em parte prevenido pelo Sr. ministro dos

negocios estrangeiros; accrescentará porém
algumas considerações áquellas que já forão

offerecidas, divergindo da opinião do Sr. mi-

nistro, ácerca de uma das clausulas do primeiro
artigo apresentado na mesa.

Na discussão da mensagem do throno, (lis-

cutindo-se a questão da amnistia, elle, orador,

manifestára expressamente qual a sua opinião

a respeito da que offerecêra o governo aos

sediciosos de -20 de Setembro ; expuzera então

que essa amnistia tinha produzido se não todos

os resultados que o governo teve em vista, ao

menos alguns muito vantajosos. Dissera então

que essa amnistia tinha estabelecido dous

campos que se batião, um em favor da lega-

lidade e outro em favor da sedição, quando
antes a província, ou por vontade ou subjugada,

estava em favor da sedição.

Disse então que a amnistia tinha dado ao

governo camaras municipaes, escriptores, offi-

ciaes, forças, etc.; sua opinião fôra mal re-

cebida, pareceu ser olhada com quasi geral
desprazer, ao menos daquelles senhores que to-

márão a palavra para entrar na discussão da

mensagem em resposta á falia do throno.

Nessa occasião dissera que, se o governo não

tivesse offerecido a amnistia, uma proposição
desta natureza estaria hoje sobre a mesa; e

parece-lhe que de todo n3o se enganára.

Desde que medidas de rigor apparecêrao,

desde que a suspensão de garantias foi offe-

recida, responde-se á suspensão de garantias
com uma proposição de amnistia, sem duvida

mais ampla que a que o governo offereceu ; e

como elle, orador, deseja ser eoherente com o

seu voto, ainda insiste que não ha inconve-

niente grave, nao ha obstáculo, apezar das

considerações do Sr. ministro dos negocios

estrangeiros, para se approvar a primeira parte
do primeiro artigo do Sr. Henriques de Re-

zende, para que se dê um voto que esteja de

accordo com a opinião de alguns poucos depu-

tados, enunciada na discussão de voto de

graças.
Seria melhor talvez que esta questão se

tratasse em separado, que um projecto fosse

offerecido ácerca da amnistia para o Rio

Grande, onde se entrasse em considerações que
aqui nâo existem ; mas como está de accordo

com a idéa do ilíustre. deputado, quando diz

que flua approvada a amnistia proinettida pelo

governo, tem de votar por ella. Acredita que
o governo nao pôde faltar á sua palavra, e que
a camara nao deve comprometter a palavra do

governo, da qual se conseguirão beneficos re-

sultados na província do Rio Grande, para a

causa da legalidade, não só naquella província,
mas para todo o Brazil.

Assim pois, ainda que desejâra que a ma-

teria fosse tratada em separado, e entenda que
não é muito conveniente a pratica seguida de

se offerecer na terceira discussão uma emenda

que vem alterar toda a physionomia do pro-

jecto, e não se possa muitas vezes occupar-se

de uma eme"nda que devia dar matéria a tres

discussões, que se tem de ordinário -em 
pro-

jectos de semelhante natureza ; todavia, como

a idéa foi offerecida, tem de approval-a. Não

pôde porém approvar o segunda parte do art. Io

do Sr. Rezende, no qual pretende que se offe-

reça aos rebeldes do Rio Grande uma amnistia

amplíssima, caso dentro de um mez deponhão

as armas.

Lembra que já tivera occasião de dizer que
os amnistías são actos de politica quasi sempre

mais do que de clemencia, e que convém con-

siderar quaes sejão os resultados prováveis da

concessão de um tal favor para que se elle dê

ou não. Pergunta pois quaes serão os resultados

prováveis da amnistia tal qual a propõe o ilíustre

deputado de Pernambuco? Na opinião delle,

orador, serão funestissimos á causa da legali-

dade, e muito favoraveis á causa dos rebeldes

que estão com as armas na inão combatendo a

causa da legalidade.

Observa que hoje o Piio Grande do Sul pôde
se considerar dividido em dous campos ini-

migos um do outro ; em um estào os homens

da legalidade, os homens que têm sido victimas

das crueldades praticadas pelos sediciosos ; no

outro existem os homens que já desprezárão

a amnistia, que se julgâo bastantemente fortes,

já para sustentar a sedição de 20 de Setembro

como para avançarem ainda a mais alguma

cousa que annunciárâo quando rompêrão na

sedição de 20 de Setembro, para avançarem a

separação da província. E qual será o effeito

que pôde produzir a offerta da amnistia no

campo da legalidade? Tal offerta nao pôde
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servir senão de desalentar os defensores da le-

galidade, os amigos do governo; ao campo da

legalidade vai ser levada a amnistia com a

apparencia, com a physionomia de favor cjúe se

quer conceder aos rebeldes.

Os defensores da legalidade devem suppôr

que, se dentro de um mez os rebeldes aceitão a

offerta que lhes fez o poder, legislativo geral, se

vierem a exercer na província a mesma in-

íluencia, o mesmo predomínio, em vez de serem

chamados perante tribunaes de justiça para
serem punidos pelos seus crimes, terão de

vingar-se dos amigos da legalidad.e, serão con-

servados em empregos, por exemplo, electivos,

e terão occasião de perseguir aquelles que os

, combatêrão outr'ora ; e ainda não é este o único

receio, outro ainda peior é .que os sediciosos

ficao senhores do campo, dos empregos mais

importantes, preparando-se pára uma nova ten-

tativa em tempo mais idoneo, quando se lhes

offerecer um ensejo mais vantajoso.

E que deveráõ esperar então os amigos da

legalidade, os homens que se compromettêrâo

a defender a causa do governo geral ? Devem

esperar (e muito mais depois da luta que
tem havido, do derramamento de sangue, dos

odios que se têm inveterado de parte a parte),
devem esperar ser victimas das tyrannias, das

vinganças do partido que fizer esta nova ten-

tativa; por consequencia este projecto, se acaso

passar (o que elle orador não espera) desani-

maria completamente os amigos da legalidade

que abandonariao a causa: e por consequencia

á medida que as forças da legalidade perdessem,

ganhariao as darebellião, ganharião em animo,

em coragem, vendo esta especie de sympathia

que por elles sè mostrava da parte do poder
legislativo geral depois do desprezo que fizerão

da promessa do governo, quando o governo
lhes offereceu uma amnistia a mais ampla,

mas offerecida em circumstancia muito diversa

daquella em que hoje existe a província.
Passando a tratar do artigo segundo da

emenda do Sr. Henriques de Rezende, o nobre

deputado nota que por este artigo se recom-

inenda que as operações militares continuem

com toda a actividade. Impossível julga que,
depois da concessão da amnistia a mais ampla,

como aqui* se offerece, as operações militares

na província do Rio Grande pelo lado da lega-

lidade tivessem outra actividade maior do que
a que tem havido até agora, e isto por duas

considerações ; a primeira porque, como já dis-

sera, os amigos da legalidade abandonariao as

armas nao só desalentados, não só resentidos,

mas ainda receiosos das vindictas que liou-

vessem de tomar os do partido da rebelliao,

muito mais ainda no caso de uma nova tenta-

tiva, de cujo triumpho nao perderiao as espe-

ranças.

As operações militares nao poderiao ter

lugar; cada dia haveria se estar á espera de

que os rebeldes largassem as armas ; e sabe-se

que nao ha nada peior para um partido que

combate, que a espectaçao de successos im-

previstos, a espectação de acontecimentos que

nao podem ser acautelados pela tactica do exer-

cito, e todos estes inconvenientes appareceriao,

caso semelhante medida houvesse de ser de-

cretada pelo corpo legislativo geral, na hypo-

these mais provável sem duvida de que os

rebeldes não aceitarião este offerecimento que

já uma vez regeitárão, e regeitárâo quando

ainda não estavão nem tao entranhados no

odio, nem tao interessados pela sanha do com-

bate como existem hoje-

Mas supponha-se uma hypothese contraria,

acreditando-se por momentos que os rebeldes

depõem as armas, e se sujeitao aos decretos

do governo geral, ao menos por algum tempo,

ainda assim a concessão da amnistia, tal qual

é offerecida, não iria trazer senão gravíssimos

males, porque os rebeldes, mesmo largando as

armas e todas as suas posições vantajosas, ainda

poderiao melhor que nunca preparar-se para

fazer novas tentativas, e cm que toda a espe-

rança de surtir com melhor effeito podia acom-

panhal-os. Elles seriao induzidos a isto por duas

razões principaes ; a primeira pelo odio que de-

viao ter contrahido contra o governo geral,

desde que o governo geral empregou contra
'elles 

medidas energieas, desde que propoz ás

camaras legislativas a suspensão de garantias

que devia melhor proporcionar o castigo de

seus crimes.

Devião ser induzidos a isto pela especie

de sympathia que julgavao achar no corpo

legislativo, quando depois de resistencia, de-

pois do crime, depois que a experiencia havia

ensinado que os meios de brandura não erâo

sufficientes para chamar á ordem os coriphêos

da rebelliao de 20 de Setembro, viao que o

corpo legislativo havia ainda de perdoar-lhes.

Elles estão quasi seguros que qualquer que

fosse o novo crime que intentassem, se fossem

mal succedidos, havião achar no corpo legis-

lativo o mesmo favor que lhes offereceu quando,

depois de desprezarem a amnistia do governo,

depois de terem tingido as armas no sangue

de seus irmãos, quando depois de tudo isto o

corpo legislativo lhes proporcionava um es-

quecimento tão amplo de todos os males que

tinhão perpetrado.
Nem se diga que o orador parece ser contra-

dictorio, quando, lendo sustentado a doutrina

da amnistia offerecida pelo governo, não sus-

tenta a proposição offerecida pelo Sr. Rezende;

tal contradicção não existe.

Lembra que, quando se discutio a mensagem

ao throno,, disse que era sua opinião que o

governo linha procedido politicamente em offe-

recer a amnistia aos sediciosos de 20 de Se-

tembro, quando o governo não tinha compro-

mellido o seu credito, quando na província não
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se ressumbrava senão um sentimento de ille-

galidade, porque a província toda estava pro-

pensa a este lado. Mas nas circumstancias a que
a província tem chegado, quando se conseguio

obter alli um exercito em favor da legalidade,

parece-lhe inconveniente, máo, e funesto que a

amnistia seja offerecida de novo. Uma droga

conhecida medicinal que é ás vezes remedio,

é outras vezes também veneno, segundo o gráo
da enfermidade em que se acha o doente.

A amnistia era sem duvida remedio quando
os partidos não se batião, armados um contra o

outro, quando os facciosos podiâo acreditar na

sinceridade com que o perdão lhes era offere-

cido, quando podião acreditar até certo ponto
na benevolencia com que o governo mesmo

os queria tratar; mas hoje, depois da luta

ter-se tornado mais vigorosa, offerecer-lhes a

amnistia, pretendendo que elles a aceitem, é

oíferecer aos inimigos meio debellados, ou ao

menos ameaçados de serem vencidos, um ar-

misticio para refazerem-se de forças, e espe-

rarem um melhor successo.

Vota pois contra a segunda parte da emenda

do Sr. Rezende.

0 Sr- Cornelio defende a emenda, nao em

toda a latitude em que ella é concedida, por
isso mesmo que nao approva o principio que
nella se estabelece. Deseja que, no caso de

passar a suspensão de garantias, passe também

este outro correctivo, afim de que este grande

poder que o governo vai ter nao possa servir

de grande mal á província do Rio Grande do

Sul.

Nao quer que a assembléa geral haja de

sanccionar actos do governo contrários á letra

da lei; e como o governo déra uma amnistia

para o Rio Grande, sabendo que para isso nao

tinha autoridade ; nao quer elle, deputado, que
a assembléa geral haja de approvar este acto

do governo.
Pôde a assembléa deixar de accusar o mi-

nistro, que o deva ser; mas approvar actos que o

governo fez em menoscabo da lei, é o que elle

deputado não deseja que nunca faça a assem-

bléa geral.
Deseja pois que se dê a amnistia, mas nao

se diga que se approva a amnistia do governo;
e por isso é de opinião contraria á do illustre

deputado o Sr. Ferreira da Veiga, quando diz

que approva a primeira parte da emenda e

reprova a segunda.

Depois de mais algumas reflexões, passa a

responder aos argumentos do Sr. Ferreira da

Veiga.

Depois de fallarem mais alguns senhores, a

discussão fica adiada pela hora.

O Sa. Presidente marca para ordem do dia

a continuação da mesma matéria, e a discussão

de pareceres adiados, e levanta a sessão de-

pois das duas horas da tarde.

Sessão em SfO de .Isilho

PRESIDENCIA DO SR. ARAÜJ0 LIMA

Summario. — Expediente. — Ordem do dia. —

Suspensão de garantias para a província do

Rio Grande do Sul.

Feita a chamada ás dez horas, e aberta a

sessão alguns minutos depojs, é lida, e approvada

a acta da- antecedente.

Comparecem 88 Srs. deputados, faltando

com causa communicada os Srs. Castro e Silva,

Lima, Mello, Paula Albuquerque, Ferreira

França, Lessa, Tobias, Pontes, Hollanda e

Luiz Cavalcanti ; e sem participarem os Srs.

Peixoto de Albuquerque, Fontes e Climaco.

EXPEDIENTE

O Sr. Secretario Belisario , dando conta do

expediente, 16 dous officios : um do ministro da

marinha, participando, que por decreto de 17

do corrente fôra interinamente encarregado da

repartição dos negocios da fazenda, durante o

impedimento do conselheiro Manoel do Nasci-

mento Castro e Silva ; e outro do ministro da

justiça , acompanhándo as informações dos

prelados dos religiosos franciscanos e carme-

iitas, ácerca dos quesitos constantes do officio a
¦ elle dirigido em 27 do mez passado. 

— Do Io

fica a camara inteirada, e o 2o para ser

presente a quem pedio taes informações.

Sao remettidas á commissao de orçamento

duas tabellas, demonstrando as operações das

directorias da numeração e assignatura das

notas do novo padrão.
A' commissão de justiça civil a representação

da irmandade da santa casa da misericórdia do

Sabará.

A' de pensões e ordenados a representação

de D. Marianna Felippa de Assis.

A' de marinha e guerra a representação do

marechal de campo Antonio Manoel da Silveira

Sampaio.

Approva-se a redacçao da resolução decla-

rando, que os alvarás de 16 de Dezembro de

1790 e 17 de Dezembro de 1802, continuarão a

regu]ar as reformas dos officiaes da exlincta

segunda linha, que para ella passáíao da pri-
meira antes do decreto de 4 de Dezembro

de 1802.

E' igualmente approvado o seguinte reque-

ri mento :

« A commissão de pensões e ordenados para
interpôr o seu parecer sobre o requerimento da

marqueza de Jacarepaguá, precisa saber se, ao

tempo em que se remunerarão os serviços de

seu marido o marquez do mesmo titulo, conce-

dendo-se-lhe por decreto de 10 de Fevereiro de

1825 a pensão de 3001000, elle era brigadeiro

effectivo, ou reformado do exercito: requer
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portanto que se peça ao governo este esclare-

cimento.

« Paço da camara dos deputados, 19 de Julho

de 1836. — Joaquim Floriano de Toledo.—

Gomes da Fonseca. »

Lê-se e fica sobre a mesa o seguinte parecer :

« A 3a commissao de fazenda, a quem foi

remettida a representação dos capellães dá

imperial capella, pedindo a graça de serem

contemplados no augmento de congrua proposto

na sessüo do anno passado a favor dos conegos

da mesma capella, observando, que no projecto

de lei do orçamento que se discute para o futuro

anno financeiro foi já tomada em consideração

esta matéria e deferida a pretenção dos suppli-

cantes ; mas que todavia deve este objecto ser

determinado por lei permanente, como se acha

proposto pela commissao de fazenda do anno

passado em o projecto sob n. 298, que não foi

ainda discutido , offerece como additamento

áquelle, quando entrar na ordem dos trabalhos

a seguinte emenda :

« Art. 2.° Ficão igualmeute elevadas a 4001000

as congruas dos capellães da mesma imperial

capella.

« Paço da camara, em 16 de Julho de 1836.—

J. Pedro de Carvalho. — J. J. Fernandes

Torres. »

E' approvada a Ia parte, e regeitada a 2a do

parecer da sobredita commissao, que prin-

cipia : « Jacintho José Thomaz da Silva,queixa-

se a esta augusta camara contra o ex-mi-

nistro e secretario de estado dos negocios da

fazenda (cujo nome não declara) por havel-o

demittido do emprego de guarda-mór da alfan-

dega da provincia de Pernambuco, de que era

proprietário, por virtude de renuncia do dito

emprego, que na pessoa delle fizera o niarquez

de Caravellas, a quem foi dado por seus ser-

viços, como diz em sua representação, mas que

não consta dos documentos a ella juntos, e

depois de allegar o bom desempenho de suas

obrigações, para prova do que apresenta attes-

tados de diversas pessoas, conclue pedindo ,

que seja reintegrado no seu officio, ou se lhe dê

outro de igual lotação.

« A 3* commissão de fazenda, a quem foi

presente este negocio, não achou no allegado

pelo supplicante, nem nos documentos juntos,

razão alguma que fundamente a queixa contra

o ministro, porquanto achando-se elle autorisado

a reformar as aífandegas do império, nada mais

fez do que usar de um arbítrio que a lei lhe

concedera, dispensando do serviço o empregado,

que julgou menos apto para o seu bom des-

empenho, o que não pôde ser-lhe imputado a

crime. E' portanto o parecer da commissão,

que não pôde ter lugar a recommendação^ao

governo, para que faça reintegrar o supplicante

no emprego de que o demittio ; mas não duvida,

quanto á 2a parle da representação, propor que
seja a mesma enviada ao governo coin os

documentos, para que a tome na consideração

que merecer, por isso que nas suas attribuições

está reparar o damno do supplicante, quando o

considere digno da mercê que sólicita.

« Paço da camara, em 17 -de Julho de

1836. — J. Pedro de Carvalho. — J. J. Fer-

nandes Torres.—Duarte Silva. »

ORDEM DO DIA

Entra em discussão o seguinte parecer, o

qual, depois de discutido, é approvado :

« Carlos Felippe Gançon Riviére, de nação

fíanceza, representa a esta augusta camara, que

tendo sido detnittiào do serviço do*Brazil etn

consequencia da carta de lei de 24 de Novembro

de 1830; e tendo requerido ao governo o cutn-

primento para com elle do artigo 10 da supra-

citada lei, lhe fôra indeferido, quanto ao .

pagamento da pensão de novecentos francos, a

que o governo estava obrigado, segundo a letra

do contracto celebrado entre o supplicante e o

encarregado de negocios do Brazil em França :

e tendo sido ouvido o governo a respeito, in-

formou este desfavoravelmente ao supplicante

sob pretexto de não ser attendivel a sua pre-

tenção por se lhe ter dado demissão em con -

sequencia de acto legislativo, e não por arbítrio

do governo.
« A commissão de guerra, não se podendo

conformar com a opinião do governo, porque

julga que os contractos devem ser religiosa-

mente observados, quando nelles se nao ache

clausula nociva ao mais desfavorecido dos con-

tractantes, é de parecer que se remetta o reque-

rimento com os papeis annexos ao governo

para que faça effectiva a clausula do contracto

a que recusa dar cumprimento.

« Paço da camara dos deputados, 6 de Ou-

tubro de 1832.—F. do Rego. —Vieira Souto.

— Maciel. »

Entra em discussão um parecer da primeira

commissão de fazenda sobre o requerimento do

conselheiro João José Lopes Mendes Ribeiro,

o qual parecer sendo favoravel á pretenção do

supplicante, rernette o negocio ao governo.
Propõe-se a impressão do parecer, e o adia-

mento para este fim, e discutido não se approva.

Continua a discussão, que fica adiada para
se passar á outra parte da ordem do dia.

Entra o Sr. ministro da justiça com as for-

malidades do estylo, e çccupando o competente

lugar, continua em sua presença a terceira dis-

cussâo sobre suspensão de garantias para a

provincia do Rio Grande do Sul.

0 Sr. Martim Francisco, em longo discurso,

combate o projecto ; e sobre a emenda ácerca

da amnistia, é de opinião que deve haver es-

quecimento para os crimes politicos, porém nao

para os delidos individuaes,
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0 Sr, Henriques de Rezende sustenta a sua
emenda sobre a amnistia, e diz que a apre-

sentou com um antidoto ao projecto sobre

suspensão de garantias, porque sé tal projecto
não se houvesse apresentado, elle não teria

offerecido semelhante emenda.

0 Sr. Limpo de Abreu (ministro dos estran-

geiros) dá explicações ao que dissera na sessão

anterior, e responde a vários argumentos dos

precedentes oradores.

0 Sr. Vasconcellos, depois de algumas

breves reflexões, diz que, pela sua parte está pro-

penso a approvar a amnístia promettida pelo

governo, mas nao sem informações ; não sabe

dentro de cjue tempo foi concedida esta graça.

Quanto á outra parte da emenda do Sr. Re-

zende, em que se quer dar amnistia a todos os

rio-grandenses dentro de um rnez depois da

publicação da lei, pede aos Srs. deputados que
attendão a quem está com as armas na mão ;

que consultem mais esta matéria ; que talvez a

amnistia neste caso seja mais prejudicial aos

sediciosos do que a suspensão de garantias.
Lendo-se a historia das amnistias, mórmente

daqueilas que têm sido concedidas fóra de

sazão, ficar-se-ha convencido de que esta graça
nas circumstancias actuaes ha de ser mais

prejudicial aos sediciosos do que os mais ri-

gorosos processos. Cumpre deixar algum tempo

mais, e não discutir jâ matéria desta natureza.

O que deseja é que os Srs. ministros informem

em que fôrma foi a amnistia que o governo

julgou de absoluta necessidade dar aos rebeldes

ou sediciosos.

Parece-lhe mais conveniente adiar-se estas

emendas para serem tratadas em projecto se-

parado ; e não haver votação directa sobre ellas ;
e se isto pôde ter lugar, pedirá o adiamento, ou

destacamento dessas emendas do projecto a que
ellas forâo offerecidas.

A proclamaçao do governo concedendo a am-

nistia pareceu-lhe muito obscura ; não sabe a

quem pôde aproveitar este acto do governo;

proval-o parece-lhe perigoso : por isso se o re-

gimento não lhe prohibe propôr o adiamento das

emendas para serem consideradas em projecto
separado, elle o proporá : pois quanto á primeira

parte, não se acha esclarecido ; e não pôde votar

a favor da segunda que concede uma nova am-

nistia, tanto porque considera que a amnistia no

caso actual é offensiva dos princípios da hu-

manidade, da generosidade e da política, corno

porque entende que ella produzirá gravíssimos
males até aos mesmos sediciosos.

Ha de votar contra a proposta porque a julga
inefficaz.

0 Sr. Aguilar Pantoja (ministro da justiça)
diz que o acto porque o governo prometteu a

amnistia é a proclamação de Dezembro de 1835 ;
não pôde citar todas as phrases delia, mas pa-
rece-lhe pouco ou menos ser concebida nestes

termos : Que o governo promette a amnistia a

todo3 aquelles não rebeldes, mas aos sediciosos

do Rio Grande, que linhão entrado na sedição

de 20 de Setembro, e espera que a assembléa

geral confirme este acto de utilidade evidente.

Observa que o governo não prometteu amnistia

aos rebeldes, ao contrario o governo distinguio .

bem a rebellião da sedição, diz que prometteu
a amnistia aos sediciosos.

0 Sr. Vasconcellos observa que lhe parece
indifferente que o governo concedesse a' am-

nistia aos sediciosos ou rebeldes, uma vez que
estava no caso de conceder a amnistia. O que
deseja saber é a quem aproveita a amnistia,

pela maneira por que foi concebida; se os

juizes e$tac> suficientemente habilitados para
declarar se tal sugeito está no caso da amnistia

concedida pelo governo ; pois que o governo
não marcou época, não falia expressamente

em sediciosos, não distinguio cousa alguma ;

portanto deseja que o nobre ministro esclareça,

se um sugeito depois da publicação da amnistia,

tendo procurado submetter-se ao governo geral,
está comprehendido na amnistia.

Depois de mais algumas observações sobre as

duvidas que tem em votar pela emenda na

primeira parte, diz que, sem estar presente o

acto do governo, julga não se poder tomar de-

liberação a tal respeito; que se arrisca a fazer

uma lei muito vaga. muito equivoca e obscura,

e até incapaz de ter boa execução.

Declara não estar fazendo opposiçâo ao go-
verno, e quasi que quer comprometter o seu
voto approvando este acto, salva sempre a res-

ponsabilidade ministerial, porque é caso mui
diverso, pois que pôde se considerar que o acto
era necessário, que a política exige e impõe o
dever de approvar um acto illegal, sem que

por isso deixe o governo de estar sujeito ás

penas da lei. Mas, repete, que não está fazendo

opposiçâo ao governo ; só deseja saber como é

concedida esta graça ; se está concebida em

termos tão claros que possa ter boa execução.

Torna' a pedir á camara que attenda á sua

petição sobre essas emendas.

Supponha-se que se regeita a emenda que

propõe a approvação deste acto do governo, em

que triste posição não se consideraráõ aquelles

que desenvolvêrão, que concebêrão esta so-

dição, e que hoje militão nas fileiras da lega-

lidade ? Vai-se de certo, por uma votação

directa sobre essas emendas, produzir males

muito consideráveis na província do Rio Grande

do Sul.

Nao insistirá sobre o que disséra a respeito

de outra parte da emenda ; pede sô á camara

que approve o seu adiamento ; que separe a

emenda do projecto da suspensão de garantias.
Roga aos Srs. ministros, que não o considerem

na opposiçâo, ao menos nessas poucas palavras

que tem dito, que lhe parecem ser nimiamente
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ministeriatis ; declare-se, julgue-se bem claro

esse acto do governo para que possa ter boa

execução ; se ficar a cousa vaga, em que em-

baraços se não porá o que tiver de dar execução

a semelhante acto ?

0 Sr. Limpo de Abreu (ministro dos estran-

geiros) declara que, o que se quiz com a pro-
clamação da amnistia, foi extremar os homens

que pretendião, na opinião do governo, a se-

paração da província do Rio Grande do Sul, e-

ps que, posto terem entrado na sedição por
motivos de resentimentos contra a adminis-

tração do Sr. 
'Braga, 

não tendião para esta

separação, e por isso era de crêr que se reu-

nissem ao Sr. Araújo Ribeiro logo .que che-

gasse ao Rio Grande ; por isso proclamou-se

para que elles se reunissem, e pelo faeto de se

reunirem á autoridade legitima, o governo lhes

promettia unia amnistia, um esquecimento de

todos os feitos passados até a occasiâo de ap-

parecer no Rio Grande o Sr. Araújo Ribeiro.

Havia um inconveniente que foi não se fixar

uma época dentro da qual essas pessoas se

devião apresentar ao presidente afun de lhes

offerecer os seus serviços e coadjuval-o.

O governo, mandando a proclamação da am-

nistia, officiou ao Sr. Araújo Ribeiro, dizendo-

lhe que elle fixasse este prazo para que todas as

pessoas que dentro delle se apresentassem

fossem comprehendidas na amnistia ; o go-
verno porém ainda não teve informações ácerea

desta medida.

Foi esta uma das razões porque hontem elle,

Sr. ministro, declarara que votaria contra a

primeira parte da emenda do Sr. Rezende, mas

unicamente com ofimdeque.se tomasse em

consideração em separado, afim de que pudesse
ser approvada com todo o conhecimento de

causa. Nesta parte declara ter a satisfação de

concordar com o nobre deputado, o Sr. Vas-

concellos.

Quanto porém á parte da .emenda em que
diz se conceda a amnistia aos que continuarão

a empunhar as armas contra a integridade do

império, nesta parte não votará nem pelo adia-

mento, nem para que esta matéria se separe,

afim de tomar-se em consideração em outra

occasiâo. Mas daqui não se subentenda que ha

de votar contra toda a idéa da amnistia.

Quanto á primeira parte, póde-se fazer uma

ampliação a respeito de indivíduos que têm

feito relevantes serviços á causa da legalidade,

com os acontecimentos da contra-revolução que
teve lugar em Porto Alegre ; mas a respeito de

outros de que não se tem informações taes, que

podem prevalecer no corpo legislativo, por ora

é de opinião que elles devem ser castigados na

conformidade das leis.

Lê-se e é apoiado o seguinte requerimento do

Sr. Vasconcellos :

« Peço o adiamento das emendas da amnistia

para serem consideradas como projecto de lei

em separado. »

Também é lido e apoiado o seguinte do Sr.

Limpo :

« Que se adie para se considerar em separado

a parte sórnente da emenda que approva a

amnistia coneedida pelo governo. »

0 Sr. Limpo de Abreu (ministro dos estran-

geiros) declara fazer este requerimento porque
tem de votar contra a segunda parte da emenda,

O Sr. Presidente consulta a cainara, que
decide que a votação destes requerimentos não

seja feita em separado, mis sim depois de finda

a discussão da proposta.
A requerimento do Sr. Raphael de Carvalho,

sao de novo apoiados os ditos requerimentos.

Julgando-se a matéria discutida, são postos
á votação os requerimentos dos Srs. Vascon-

cellos e Limpo de Abreu, e são regeitados.

0 Sr. Paranhos propõe votação nominal

sobre a emenda do Sr. Rezende, e a camara

decide negativamente ; depois do que, posta a

emenda do Sr. Rezende a votos, é regeitada,

tanto no todo do art. 1", como por partes ; por
corisequencia julga-se prejudicado o resto da

emenda,

A proposta é adoptada por 45 votos contra 37.

Volta-se á discussão do parecer dacòmmissão

de orçamento, a respeito da pretenção do con-

selheiro João José Lopes Mendes Ribeiro.

0 Sr. Alcibiades, depois de a motivar, manda

á mesa a seguinte emenda :

« Que se peção informações ao governo sobre

os fundamentos que teve para indeferir aos re-

querimeutos do supplicante, mandando-se-lhe

para este fim os papeis e cópias do presente

parecer da commissão. »

Depois de alguma discussão, fica a matéria

adiada por haver dado a hora.

O Sr. Presidente marca para ordem do dia

o orçamento da repartição dos negocios estran-

geiros, e antes de vir o ministro, continuação

da discussão da matéria adiada, e varias reso-

luções ; e levanta a sessão ás duas horas da

tarde.

Sessão em S3 de Julho

PRESIDENCIA DO SR. ARAÚJO LIMA

Summario.—Expediente.—Ordem do dia.—Dis-

cussão do orçamento da repartição dos nego-

cios estrangeiros.

A's dez horas feita a chamada, depois de se

acharem em numero legal os Srs. deputados,

o Sr. presidente declara aberta a sessão ; lida

a acta da antecedente, posta em discussão, é

approvada.
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Faltão com causa participada os Srs. Lima 
j

e Silva, Mello, Paula Albuquerque, Luiz Cavai-

canti, Ferreira França, Lessa e Castro e Silva ;
e sem participação os Srs. Souza Martins,

Fontes, Barreto, Azevedo e Brito, Rodrigues

Barbosa e Macedo.

O Sr. Presidente retirando-se por incom-

modado, a cadeira é occupada pelo Sr. vice-

presidente.

EXPEDIENTE

O Sr. 1" Secretario, dando conta do expe-

diente, faz menção de um officio de José

Ewbank, cidadão inglez, offerecendo uma esta-

tistica do commercio desta praça do Rio de

Janeiro dísde 30 de Junho de 1833 até o 1° de

Julho do corrente.—A' commissâo de orça-

rnento, indo a imprimir-se o mappa.

Um requerimento de José Ricardo da Costa,

pedindo ser declarado no gozo dos direitos de

cidadão brazileiro, na fôrma do § 4o art. 6o da

constituição do império.—A' commissâo de

constituição.

Um requerimento dos empregados da conta-

doria geral da revisão do thesouro publico na-

cional, pedindo melhoramento dos seus venci-

mentos.—A' commissâo de pensões e orde-

nados.

E' lida e approvada a redacção da resolução,

approvando a tença annual de 80$000, con-

cedida ao sargento-mór effectivo, João Francisco

Leal.

E' lida e approvada a redacção da resolução,

approvando a pensão de 25I0Q0 mensaes, con-

cedida a José Francisco de Souza, que foi

commissario da escuna União.

Entra em discussão um parecer da 3a com-

missão de fazenda/ sobre o requerimento de

Florencio José de Oliveira, em que se queixa
de haver sido reformado contra a lei : sendo a

commissâo de parecer que o exame deste ne-

gocio era mais proprio da commissâo de ma-

tinha e guerra, e que á ella fosse remettido o

requerimento do supplicante.

Assim se vence.

O parecer é o seguinte :

« Foi á 3a commissâo de fazenda o íequeri-

mento de Florencio José de Oliveira, no qual
expõe que tendo sido reformado contra a

lei, e sem que o requeresse, no posto de Io sar-

gento do corpo da artilharia da marinha, quando
contava 38 annos de serviço, e lhe competia

a reforma no posto immediato, obteve em De-

zembro do anno proximo passado reparação

deita injustiça, quanto á patente e soldo futuro ;
mas que julgando-se com direito a perceber a

differença do soldo de Io sargento á 2o tenente,

durante o tempo da primeira reforma, o

governo recusou satisfazer-lhe, e por isso

pede á esta augusta camara reparação daf

injustiça, que contra elle fez. A commissâo,

observando que o exame deste negocio é só

proprio da commissâo de marinha e guerra,
é de parecer que á ella seja remettido o reque-

rimento do supplicante.

« Paço da camara, em 19 de Julho de 1836.
—J. P. de Carvalho.—J. J. Fernandes Torres. »

Entra em discussão, e fica adiado, por se

pedir a palavra, outro parecer da 3a commissâo

de fazenda sobre os requerimentos de Mar-

cellino Martins Bastos.

O parecer é o seguinte :

« Forão vistos pela 3a commissâo de fazenda

os requerimentos de Marcellino Martins Bastos,

nos quaes pede á esta augusta camara a in-

demnisaçao do prêmio, que julga competir-lhe

pela administração do dizimo do pescado na

província da Bahia, e que lhe foi negada pela

junta da fazenda daquella província, e pelo
mesmo thesouro nacional.

«A commissâo, depois di3 haver attenta e

escrupulosamente examinado os requerimentos,

e documentos que os acompanhárão, antes de

dar o seu parecer, julga conveniente expôr á

consideração da camara o estado, e as circum-

stancias do negocio.

« Pela provisão do thesouro de 6 de Agosto

de 1825 se ordenou á junta da fazenda da pro-
vincia da Bahia, que fizesse administrar o ren-

dimento do dizimo de miunças. por pessoas de

seu conceito, e que o não arrematasse.

« O supplicante encarregou-se de administrar

o dizimo do pescado desde Itapagipe até Ubarana

por espaço de um anno, de que assignou termo

a 30 de Junho de 1830, declarando que to-

mava a administração debaixo das instrucções,

que se lhe derão por copia, e com a obrigação de

entrar nos cofres da thesouraria com a quantia
de 510$000 mensaes. A 5 de Julho do anno

seguinte renovou o contracto debaixo das

mesmas condições, elevando porém á 600$000

a prestação mensal, offerecida no anno an-

tecedente. Em o art. 2o das instrucções dadas aos

administradores do dizimo arbitrou-se-lhes o

prêmio da 4a parte do producto da renda, fi-

cando a seu cargo todas as despezas de admi-

nistração ; e a respeito dos administradores do

dizimo do pescado se determinou, que fizessem

mensalmente as suas entradas no cofre.

« O supplicante mostra haver feito a entrada

das prestações, a que se obrigou em todo o Io

anno, e no 2° até o mez de Janeiro, deixando

de fazel-o nos 5 mezes, que faltavão para com-

pletar o seu contracto, e desde então começou a

reclamar que se lhe abonasse em sua conta o

prêmio promettido nas instrucções, correspon-

dentes ás quantias por elle recolhidás ao cofre

provincial. A junta de fazenda desprezou con-

stantemente as representações do supplicante,

undada em que elle offerecera as prestações de
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510$, e 600$ mensaes em concurrencia com

outras, e que era obrigado a preencher este

contracto. O thesouro nacional semelhantemente

desattendeu á sua pretenção sob igual fu nda-

mento, e tal foi o motivo porque o supplicante

recorreu ao poder legislativo.

« A commissao observa que, depois de haver

o thesouro ordenado á junta de fazenda, que

nao arrematasse o dizimo de miunças, o do

pescado só podia ser conferido por adminis-

tração ; e tanto mais, quando se mostra que o

thesouro annullou contractos de arremataç5o

feitos pela junta, por serem contrários a essa

ordem. Nos lermos que o supplicante assignou,

está declarado, que a renda lhe foi dadq por ad-

ministraçao e nao por arremataçâo ; e neste caso

a quantia oferecida parece uma caução, ou

garantia do contracto : ha mais a declaração

de que é sujeito ás instrucçOes, que lhe asse-

guravão um prêmio, e nao se encontra a pro-

messa, de que a quantia oferecida pertencesse
liquida ao cofre da província.

« Entre os documentos, com que o supplicante

reclamou o seu direito perante a junta, appa-

rece a conta desta administração pela qual se

mostra, que longe de ser elle devedor á fazenda,

é antes credor pelo excesso do prêmio, que

deve receber das quantias, que recolheu ao cofre

da província. A commissao abstém-se de entrar

no exame dessa conta, nao só porque pertence a

sua fiscalisação ao governo, como por entender,

que só lhe cumpria enunciar o seu voto sobre a

natureza do contracto ; e pelo que tem exposto,

se persuade de que ao supplicante foi dada a

administração de uma renda, e nao a sua

arremataçâo: e admira-se de que ao mesmo

passo, que se dá ao contracto o nome de admi-

nistração, se exija do contractante um paga-
mento certo, o que só tem lugar nas arre-

matações.

« A commissao considera-se ainda obrigada

a expôr alguns dos fundamentos, com que o sup-

plicante procura tornar mais justificada a sua

pretenção. Mostra elle por documento que a

renda do dizitno do pescado nos annos ante-

riores produzio entre 205$776 a 392$256

mensaes, que elle a elevou a 510$ no 1" anno,

e a 600$ no 2o, e que ainda deduzida a 41 parte

pela sua administração, teve a fazenda publica
um augmento, que é manifesto no 2o anno, com-

parado com o de maior rendimento anterior.

Allega também que desde a publicação da lei,

que abolio o imposto do dizimo do pescado, os

devedores começárao a subtrair-se ao seu pa-

gamento, antes mesmo que ella tivesse exe-

cuçao, e que com isto a renda foi diminuindo,

e jámais podia elle arrecadar uma somma equi-

valente á que promettera recolher mensalmente

na thesouraria, e que, além deste prejuízo, e

do que sofre emquanto ás despezas da admi-

nistração se nao mostrao compensadas 
'pelo

prêmio da 4" quarta parte do produeto da

TOMO II

renda, será reduzido á miséria com sua nume-

rosa família, se por ventura nao fôr altendido,

antes obrigado a satisfazer o que delle se exige.

. « A commissao, depois de haver exposto íiel-

mente quanto encontrou nas representações,

e nos documentos do supplicante, depois de

haver enunciado o seu voto quanto á natureza

do contracto, que ella considera de admi-

nistração, entende que a reclamação do sup-

plicante é fundada em justiça, e na letra do

contracto ;e que lhe assiste o direito de haver

o prêmio arbitrado nas instrucções da junta,
das quantias que arrecadou do imposto por elle

administrado,*e que fez recolher á thesouraria;

mas sendo da competencia do governo tomar

as contas da administração ; embora a junta da

fazenda prescindisse de entrar nesse exame, e

se contentasse com a exigencia da prestação
oferecida: 6 a commissao de parecer que se

remettao os papeis ao governo para que faça de

novo examinar a natureza do contracto do sup-

plicante, e que tomadas as suas contas lhe de-

fira como fôr de justiça.

.< Paço da camara dos deputados, 12 de Julho

de 1836.—J. P. de Carvalho.— J. J, Fer-

nandes Torres.»

E' lido e julgado objecto de deliberação, e vai

a imprimir-se o parecer, e resolução oferecida

pela commissao de justiça criminal, sobre uma

representação, que a esta augusta camara di-

rigirao os amnistiados da província de Minas

pelos successos de 22 de Março de 1833.

O parecer é o seguinte:

« 
"Foi 

presente á commissao de justiça cri-

minai, uma representação, que a esta augusta

camara dirigirão os amnistiados da província
de Minas Geraes, pelos successos de 22 de

Março de 1833, reclamando justiça contra a

oppressao, que lhes fazem algumas autoridades

daquella província, em menoscabo do decreto

de 19 de Junho de 1835, que com demasiada

restricçao querem entender, fazendo seqüestrar

os bens, e propriedades dos representantes, a

pretexto de indemnisaçOes dos prejuízos cau-

sados por oecasiao da sediçao do referido dia

22 de Março, que julgao nao comprehendidos

na amnigtia, segundo o aviso da repartição da

justiça de 4 de Setembro de 1835, que se julga
apoiado no art. 66 do codigo criminal. Igual-

mente os representantes pedem providencias
legislativas a respeito da intellígencia da citada

amnistia ; se por ventura compreliende os ac-

cusados de ferimentos, tentativas de homicídio,

e outros crimes de diversa natureza, praticados
em consequeneia e continuação da sediçao. A

commissao tendo examinado os papeis, e ordens

tendentes ao objecto da representação, vem

expôr a esta augusta camara sua opinião a res-

peito.
« A commissao, emquanto ao Io quesito, en-

tende que sendo a amnistia um perdão do crime

14
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commettido contra a governo nacional, e tendo

por fim levar ao esquecimento semelhante facto

criminoso, cujos effeitos nao só beneficião

os criminosos convencidos, como igualmente

quaesquer outros suspeitos, ou que o possao ser,

deve necessariamente comprehender o damno

causado á nação, o qual devendo ser por todos

indemnisado, a amnistia impedio o con-he-

cimento de todos os responsáveis. E é este utn

dos effeitos, que distingue a amnistia de um

perdão qualquer do poder moderador, quando

agracia um sentenciado. Porém sendo a ara-

nistia o perdão da injuria feita á nação, en-

tende a commissao elIa nao pode comprehender

os prejuizos particulares, pelos quaes os pre-

judieados podem civilménte demandar os au-

tores do seu damno. Pelo que diz respeito porém

á 2a parte da representação, se a amnistia com-

prehende os criminosos de ferimentos, e outros

crimes, que forao perpetrados em consequencia,

e continuação da sedição, a commissao guiada

pelos mesmos princípios de justiça, entende que

a amnistia abrange todos oa ferimentos feitos, ou

recebidos em combate, onde nao só o numero

faz desconhecer o verdadeiro autor do mal, como

também seria quasi illusoria a amnistia para os

que tiverem entrado em combate, porque,

quando escapassem de serem julgados au-

tores, não podiao livrar-se da cumplicidade.

Porém a commissao não julga, que a am-

nistia possa beneficiar a homens isolados, que

aproveitando-se do estado sedicioso do paiz,

commettem mortes, ferimentos e roubos,

mostrando assim uma alma perversa, e sendo

distinguidos de seus concidadãos, quando

commetterâo semelhantes attentados. A com-

missão na intelligencia que dá, julga apoiar-se

em casos semelhantes, pois que não consta,

que a respeito de outros amnistiados tenha

havido esta indemnisaçâo, nem tão pcuco

processos de ferimentos, ou mortes, que ti-

vessem lugar em combate. Entretanto para

evitar contestações que possão trazer as di-

versas intelligencias a este respeito, a com-

missão offerece a resolução seguinte, relativa

á Ia parte, sobre a qual ora existem decisões do

poder executivo :

« A assembléa geral legislativa resolve :

« A amnistia concedida aos comprehendidos

na sedição de 22 de Março de 1833, em a pro-

vincia de Minas Geraes, é extensiva ás indem-

nisações, que possão ter lugar pelos prejuízos

causados a nação por occasião de tal delicto.

« Sala das commissões, 16 de Julho' de 1836.

— Gonçalves Martins.— Cerqueira Leite.—Fer-

nand.es Torres, concordando sómente com a

resolução.»

ORDEM DO DIA

Continua a discussão adiada na sessão ante-

cedente, sobre o parecer da 1" commissao de

fazenda, ácerca do requerimento do conselheiro

João José Lopes Mendes Piibeiro, em que a

commissao, depois de expender muitas razões

em favor da justiça do representante, conclue

que no competente artigo da lei do orçamento

se abone a quantia necessaria para a aposenta-

doria do representante.

Depois de breve discussão, continua a ficar

adiado para se passar á outra parte da ordem

do dia.

Continua a discussão sobre o orçamento da

repartição do ministério dos negocios estran-

geiros, e emendas apoiadas.

_ 0 Sr. Maciel Monteiro tomando parte na

discussão, declara votar pela emenda do Sr. mi-

nistro dos estrangeiros, por conhecer que por

pouco que se reflicta é a repartição dos negocios

estrangeiros a menos aquinhoada, e as con-

signações que vêm contempladas 110 orçamento,

não podem habilitar ao governo para des«m-

penhar as obrigações que lhe são impostas neste

ramo de publica administração.

0 Sr. Henriques de Eesende oppõe-se á des-

peza com a diplomacia, deseja que as duas se-

cretarias do império e estrangeiros se refundão

em uma só, etc.

Desenvolve algumas idéas em apoio da sua

opinião.

0 Sr. Limpo de Abreu (ministro dos estran-

geiros) responde a todos os argumentos pro-
duzidos na câmara, quer pelo Sr. Vasconcellos,

na ultima sessão em que se tratou desta ma-

teria, quer na de hoje pelos dons precedentes
oradores.

0 Sr, Vasconoellos insiste na sua opinião

emittida na ultima sessão em que se tratou

desta matéria.

0 Sr. Souza Oliveira responde a alguns dos

topicos do Sr. Limpo de Abreu.

Dá-se por discutida a matéria, e pondo-se a

votos o § Io da proposta, é approvado, e bem

assim a emenda do Sr. Limpo de Abreu, que
declara, que se accrescente com a secretaria

5:300$000.

O § 2o é approvado.

A emenda do Sr. Fernandes da Silveira, para

que se accrescente 2:000$ com o ordenado dos

dous commissarios da Serra Leôa, é regei-

tada.

O j$ 3" é approvado, e a emenda da com-

missão regeitada.

A emenda do Sr. Limpo de Abreu, que

accreseenta 7:700$ ás despezas com as lega-

ções e consulados, é approvada.

A emenda do mesmo illustre deputado, que

accrescenta nas despezas eventuaes mais 7:000$,

também é approvada.
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Como tenha dado a hora, o Sr. vice-presidente

dá para ordem do dia 22, antes das 11 horas,

a mesma matéria dada para hoje, depois o

orçamento do ministério da marinha, e levanta

a sessão pelas duas horas e meia da tarde.

Sessão em SS de Julho

PRESIDENCIA DO SR. ARAÜJO LIMA -

Summario.—Ordem do dia.—Discussão do or-

çamento do ministério da marinha.

Feifa a chamada ás dez horas, e aberta a

sessão alguns minutos depois, é lida e appro-

vada a acta da antecedente.

Comparecem 86 Srs. deputados, faltando com

causa communicada os Srs. Lima e Silva,

Castro e Silva, Mello, Ferreira França, Lessa,

Odorico, Luiz Cavalcanti, Ernesto, Azevedo e

Brito, Chiehorro, Tobias e Costa ; e sem par-
ticiparem os Srs. Pinto de Mendonça, Fontes e

Corumbá.

Não havendo expediente, o Sr. secretario Be-

lisario passa a ler :

1.°Redacçâo das emendas approvadas á pro-

posta do governo sobre a suspensão de algumas

formalidades, que garantem a liberdade indi-

vidual do cidadão na província deS. Pedro do

Rio Grande.

. Approvada.

2.° O seguinte parecer da commissão de jus-
tiça civil, que é também approvado :

« Francisco do Nascimento Almeida Gonzaga,

queixa-se de ter sido demittido do emprego de

ajudante do porteiro da secretaria d'estado dos

negocios da justiça, e pede que esta augusta ca-

mara o faça reintegrar. A commissão de justiça

civil, reconhecendo que a pretenção do sup-

plicantc não cabe em sua competencia, é de pa-

recer que se remetta ao governo a representação,

e documentos annexos, afim de que á vista de

tudo o mesmo governo lhe defira, como fôr de

justiça.

<t Paço da camara dos deputados, 18 de Julho

de 1886. — Pinto Clnchorro. — Mendes dos

Santos.—Sousa e Oliveira. »

3.° O da commissão de pensões e ordenados,

nestes termos :

<( Por decreto de 21 de Maio de 1835

se concedeu a tença annual de 120$000

ao tenente coronel reformado de 1' linha Se-

bastião Navarro de Andrade. A commissão

de pensões e ordenados offerece para ser dis-

cutido o seguinte projecto de resolução :

« A assembléa geral legislativa resolve :

« Artigo único. Fica approvada a tença an-

nual de 1201000 concedida por decreto de 21

de Maio de 1835 ao tenente coronel reformado

de 1" linha Sebastião Navarro de Andrade.

« Paço da camara dos deputados, 18 de Julho

de 1836.— Gomes da Fonsecai.—J. F. de To-

ledo. »

Julga-se objecto de deliberação a resolução

offerecida, é vai a imprimir com o parecer.

ORDEM DO DIA

Continua a discussão do parecer da com-

missão de-orçamento a respeito do conselheiro

João José Lopes Mendes Ribeiro, com a emen'da

já apoiada do Sr. Alcibiades.

O Sn. Duarte Silva offerece a seguinte

emenda ao parecer da commissão :

« A assembléa geral legislativa resolve :
' 

« Artigo único. Ao conselheiro João José

Lopes Mendes Ribeiro compete o vencimento

correspondente ao ordenado de 1:800$, desde

que fôr aposentado, na conformidade da reso-

lução de 9 de Outubro de 1835. Esta disposição

é extensiva áquelles em circumstancias iguaes.

Salva a redacçâo.—Duarte e Silva. »

E' apoiada e entra em discussão, a qual ainda

fica adiada para se passar á outra parte da

ordem do dia.

Annunciando-se a chegada do Sr. ministro

da marinha, é introduzido com as formalidades

do estylo, toma assento á esquerda do 4o se-

cretario, e em sua presença tem lugar a dis-

cussão do seguinte capitulo do orçamento, re-

lativo ao ministério da marinha :

CAPITULO V

Ministério da marinha

« Art. 6". O ministro e secretario de estado

dos negocios da marinha é autorisado a dis-

pender no anno financeiro desta lei:

§ 1". Com a secretaria de es-

tado e seu expediente, ia-

clusive a despeza da im-

pressão dos actòs expedidos

por este ministério  25:8001000

§ 2". Com os officiaes do

corpo da armada, guardas-
marinha e aspirantes.... 161:764$680

§ 3". Com o corpo de arti-

lharia de marinha  145:664$410

§ 4°. Com a academia  12:2400000

§ 5". Com os navios armados

e paquetes  836:470$880

§ 6°. Com os arsenaes, seus

operários, escravos da na-

ção, galés, inválidos, e re-

paros de edifícios, inclusive

20:000$, para a conti-

nuação das obras do dique. 492:1111478
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52:303$040

12:9061000

1:2401000

45:308$000

97:0001000

54:000$000

1,994:8031934

Emendas da commissão :

« § 4o.— Accrescente-se — de marinha.

« § 5o.— Redigido assim—com os navios ar-

mados e desarmados, praças que os devem

guarnecer, munições navaes de guerra e boca;

engajamento de marinheiros, gratificações aos

mestres de escola dos navios, e aos pilotos que
servem de escrivães ; custeio dos paquetes da

linha do sul e outras despezas — 785:542$740.

« § 7".— Redigido assim — com as inten-

dencias e empregados nas repartições de fa-

zenda e seu expediente.

« § 10.— Com as obras, custeio de pharóes
e barcos.de soccorro 40:00$000.

« § 11.— Supprimido. »

São apoiadas e entrao com o orçamento res-

pectivo em discussão.

0 Sr. Raphael de Carvalho, depois de as mo-

tivar, manda á mesa as seguintes emendas ;

« Para construcção de um pharol na ilha de

S. João, 10:000$>000. Para outro em Salinas no

Pará, 10:000$000. »

São apoiadas.

«Emenda para ser collocada onde convier:

« Consigne-se desde já a quantia de 100:000$

para comprar dous barcos de .vapor, que sirvão

de paquetes para os portos do império, cuja

quantia n5o terá differente applicação. Salva a

redacçao.— Fernandes da Silveira. »

0 Sr. Torres faz algumas observações sobre a

proposta do orçamento, e sobre algumas das

emendas da commissão. Tanto como a com-

missão, está convencido da necessidade de pro-
mover por todos os meios possíveis a prosperi-
dade da marinha militar do Brazil, a força que
sem duvida mais nos convém, de que mais ne-

cessidade temos; mas também está persuadido

que se nao deve dar fundos de mais para ser-

viços determinados, sejao ou nao precisos esses

fundps, e quando dando-se ao governo para o

serviço da marinha militar mais fundos do que
os necessários para este serviço de necessidade

a camara se ha de ver na impossibilidade de

decretar fundos para outros serviços.

Nestes princípios pois entende que o orça-

menío pela commissão adoptado é bastante de-

feituoso. Nao sendo tao amigo da especialidade

como se mostrárão o armo passado dous dis-

tinetos membros da camara ( o actual Sr. mi-

nistro da fazenda, e o actual inspector do the-

souro), pois que entende que em certos ramos

de despezas publicas é necessário que se dê ao

governo o arbítrio de se mover do modo mais

conveniente ao serviço publico, decretando o

corpo legislativo as sommas que se devem des-

tinar para esse ramo do serviço publico en-

globadas, comtudo o englobamento, em sua

opinião, nuuca se pode estender a despezas que
sejão de natureza differente.

Nao acharia, por exemplo, inconveniente que
se decretassem as despezas do corpo da arti-

lharia de marinha, no do corpo da armada en-

globadamente, mas nao julga conveniente de-

creta.r-se englobadamente os fundos necessários

para o serviço dos navios armados e serviço

dos desarmados. Dando-se englobadamente as

sommas que o corpo legislativo decretar para
estes ramos do serviço, pôde o governo dispender

toda esta quantia em um ramo de serviço pu-
blico, por exemplo, nos navios armados, quando
ella se dá para dous serviços, e deixar o outro

ramo muito importante, como, por exemplo, a

despeza com os navios desarmados, porque esta

despeza envolve a conservação dos mesmos

navios, o que é muito prejudicial, mas pode um

ministro qualquer deixar de fazer esta despeza

sem que lhe resulte uma immediata responsa-

bilidade. Parece-lhe exagerada a quantia que
se pede para os navios armados.

Observa que para 1,800 praças, que foi o

numero marcado na lei de fixação de forças de

mar, é que o governo tinha direito de pedir
fundos, que nessas 1,800 praças se eonsiderâo

nao só os marinheiros, mas os officiaes, os

officiaes de fazenda, officiaes de apito, soldados

do corpo de artilharia de marinha embarcados

effectivamente a bordo dos navios de guerra :

e sendo a^sim, nota que no § 3o, vindo contem-

piado nao só o soldo, mas a etape dos soldados

do corpo de artilharia de marinha no seu es-

tado completo, tornando-se a pedir debaixo do

titulo — navios armados—o soldo e etape para
esses mesmos soldados, é evidente que ha uma

verdadeira duplicata, devendo observar-se de-

mais, que quando se fixou a força de mar

fixou-se em 1,200 praças o corpo de artilharia

de marinha, e um dos motivos que se teve para
isto foi a opinião do Sr. ministro que disse ser

preciso elevar a força de artilharia de marinha

ao seu estado completo para embarcar maior

numero de soldados a supprir de alguma sorte

aos marinheiros que faltassem, etc.

Depois de mais algumas reflexões para
mostrar a exageraçSo na quantia pedida para

§ 7°. Com as intendencias, e

empregados da arrecadação

da fazenda, e expedientes

de diversas repartições...

§ 8o. Com o hospital da ma-

rinha

§ 9o. Com a auditoria, exe-

cutoria e seu expediente..

§ 10. Com as obras, custeio de

pharóes, e barcas de soe-

corro 

§ 11. Com o estabelecimento

de boias, e melhoramentos

de portos

§ 12. Com os reformados e

avulsos
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este serviço, e a reducção que nelle se podia

fazer, sem que disto resultasse prejuizo ao ser-

viço publico, passa a mostrar, á vista da ana-

lyse das despezas que se fazem nos arsenaes,

a reducção que se podia fazer nesta parte, etc.

A' vista destas reflexões, o illustre deputado

remette á mesa as seguintes emendas :

« Emenda para ser substituída ao § 5o:

« § 5". Com os navios armados 427:9761000.

« § 6°. Com os navios desarmados 65:904$000.

« § 7". Com os paquetes 72;000$000.

« O § 6° da proposta passa a ser 8o, e redija-se

assim : — Com os arsenaes, ele., 432:000$000.

— Rodrigues Torres. »

0 Sr. Salvador José Maciel (ministro da ma-

vinha ) responde ás observações do Sr. Torres,

não podemos porém ouvil-o bem.

0 Sr. Vianna, em defesa da commissão do

orçamento, lembra que é estylo, ao menos por

alguns annos tem visto praticar tia camara, que

a illustre commissüo de marinha e guerra é que

toma o trabalho de fazer o orçamento da ma-

rinha e guerra: e a commissão de orçamento

recebe-os feitos.

Declara ter-se reservado para a discussão o

impugnar alguns dos artigos votados pela com-

missão. Parece-lhe poder se fazer algumas sup-

pressões neste ministério, sem ser por espirito

de opposiçao, e sem que se falte com o serviço

publico.

Pede retirar, da parte da commissão do or-

çamento, a emenda ao § 5", pois que a diffe-

rença que se nota entre a quantia pedida pelo

governo e a votada pela commissão, é a do cos-

teio dos paquetes ao norte do Rio de Janeiro,

para o que se tinha consignado 96:000$ no

ministério do império, quantia que, sendo

supprimida, e pendendo o contracto a respeito

da approvação da camara, deve ficar subsistindo

o artigo da proposta do governo, tal e qual.

Persuade-se poder fazer-se alguns córtes nas

quantias pedidas para este ministério, abstra-

hindo-se mesmo de fallar no officiaPde mais

que vem este anno na secretaria de estado.

Observa que lhe parecem demasiados os ven-

cimentos do director-commandante da academia

dos guardas-marinha ; não lhe parecendo que

seja de tanta importancia o commando dos

guardas-marinha, que force a nação a ter um

official de patente superior que gaste 3:0551960 ;

e como nao vê legislação em que se apoie o go-

verno para isto, só vindo citado um aviso de

1834, que lhe parece ser do Sr. Antero, deseja

saber que utilidade presta este homem, em que

lei se funda o governo para lhe dar 3:055$ ; e

se não pôde este serviço ser desempenhado poç

um official que gaste menos dinheiro á nação.

Depois de algumas observações sobre a

quantia pedida para os navios armados, e con-

cordar nas reflexões a este respeito, feitas pelo

Sr. Torres, passa a fazer algumas observações

a respeito do § 6o, depois do que pede infor-

inações ácerca da obra do dique, em que se

gaslão 20:000$000.

Deseja ser informado sobre os pharóes, se

todos elles estão em andamento, etc.; sobre a

quantia de 6:000$ que pedem para recrutas, se-

gundo consta do orçamento apresentado pelo

Sr. ministro, etc.

Julga, á vista das observações que faz, que

algumas economias, algumas suppressões se

podem fazer , deseja pois ouvir a este respeito a

opinião do Sr. ministro, se concorda nellas,

pois que elle, deputado, deseja mandar emendas

suppressivas á mesa.

Finalmente, depois de mais outras reflexões,

conclue pedindo informações sobre o roubo

que de bordo de um dos paquetes que tinha de

sahir para o norte se fizera em um caixão que

levava novos bilhetes : ouvira que fòra arrom-

bado um caixão, e que fôra furtada uma porção

de bilhetes já numerados, para serem assignados

nas províncias ; deseja pois saber que provi-

deneias se derão, de quanto era o roubo ; não

podendo deixar de dizer que máo fado per-

segue os novos bilhetes, cuja operação foi lâo

bem começada, e já é o segundo roubo que se

faz, um no thesouro, e outro dizem que a bordo

desse paquete; pede pois informações a este

respeito.

0 Sr. Salvador José Maciel ( ministro da

marinha ) informa, quanto á ultima parte do

discurso do nobre deputado, que se apprehendeu

a um preto em uma loja, um bilhete que não

estava assignado, que demais havia em uma

carteira certo numero delles de 5$ ; que feliz-

mente dos bilhetes roubados apenas faltão dous,

obtendo-se recolher todos os outros ; que este

era o facto, e que se está sobre elle procedendo

judicialmente, a ver o resultado.

Passa depois a responder ás mais obser-

vações feitas pelo Sr. Vianna.

Havendo dado a hora, o Sr. presidente de-

clara a discussão adiada; dá para a ordem do

dia a mesma matéria, e levanta a sessão depois

das duas horas.
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Sessíio em S3 cie «Sulho

PRES1DENGIA DO SR. ARAÚJO LIMA

Sümmario. — Expediente. — Ordem do dia. —

Continuação da discussão do orçamento do

ministério da marinha.

A's dez horas feita a chamada, depois de

estarem 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. Lima

e Silva, Castro e Silva, Mello, Luiz Cavalcanti,

Ferreira França, Lessa, Araújo Vianna, Co-

rumbá e Tobias ; e sem ella os Srs. Costa e

Fontes.

EXPEDIENTE

O Sr." Io Secretario, dando conta do ex-

pediente, lê um officio do ministro da fazenda

interino, ácerca do edifício que se está cons-

truindo na Bahia, para a thesouraria da pro-
vincia.—Vai á commissão de orçamento.

Outro do ministro da guerra, informando

sobre os requerimentos de João Morezzi, e

Luiz Antonio da Silva Ferreira. — Vai á de

marinha e guerra.

Outro do secretario do senado, sobre a tença

ao coronel José Ferreira da Cunha.— Vai a

imprimir a resolução respectiva.

•Um requerimento do conselheiro de guerra,
e vogaes do conselho supremo militar, pedindo,

que se dê andamento ao projecto n. 180, vindo

do senado.—Vai ao Sr. presidente.

Outro da sociedade auxiliadora da industria

nacional, pedindo loterias para aquclle estabele-

cimento.—Vai á 3a corumissâo de fazenda.

Outro dos officiaes do exercito, e dos com-

batentes da armada, e da artilharia da marinha,

sobre augmento de vencimento.—Vai á de ma-

rinha e guerra.

Outro de João Antunes da Costa e Silva.—¦

Vai á de petições.

Approva-sea redacção da resolução ácerca de

ordenados dos empregados da fabrica da polvora
da Estrella.

Julgada objecto de deliberação vai a imprimir

a resolução proposta pelo Sr. Henriques de

Rezende, annullando o decreto de 28 de Abril

de 1836, a respeito de Emiliano Felippe Benicio

Mondurucú.

E' o seguinte :

« O decreto e instrücções de 4 de Dezembro

de 1822, determinão que os ajudantes e majores

dos corpos de 2" linha sejão tirados da 1", para
onde deveráõ voltar com os accessos que lhes

competirem, em caso de promoções ; e que os

majores e ajudantes existentes nesses corpos na

data daquellas instrücções sigão sem accessos

nos mesmos ; e a fôrma de taes accessos está

regulada pela provisão de 15 de Setembro de

1S24, determinando que os ajudantes passaráõ

por graduação a capitães com o mesmo soldo

de ajudantes, e de capitães a tenentes co-

roneis, etc. E nisto é tão restricta a legislação,

existente, que o decreto de 5 de Março de 1823

diz que se em alguma província não houver corpo

de l"'linlisr, donde se possão tirar os ajudantes e

majores para a 2% se dê disso parte ao im-

perador para providenciara respeito ; e quando

pela provisão de 21 do Fevereiro de 1823 se

regulão as antigüidades dos officiaes que da 2"'

linha passarem para a Ia, exceptuão-se ex-

pressamente os majores e ajudantes por haver

a respeito delles legislação particular no

decreto e instrücções de 4 de Dezembro de

1822.

« A' vista disto é insustentável a consulta de 6

de Novembro de 1835, que considera como

proposta legal uma informação da junta pro-
visoria de Pernambuco de 1823, sobre o direito

de Emiliano Felippe Benicio Mondurucú, para
ser major effectivo de 2' linha. Ainda mais

insustentável £ o decreto de 28 de Abril do

corrente anno, que o fez major effectivo de Ia

linha, porque nem a consulta nem o decreto se

apoiâo em legislação alguma ; tendo aliás contra

si as leis citadas, clamorosameute violadas.

Portanto proponho á consideração da camara a

seguinte resolução :

« A assembléa geral legislativa resolve :

« Art. 1.° E' nulio e de nenhum effeito o

decreto de 28 de Abril de 1836, que declarou

major effectivo de Ia linha a Emiliano Felippe

Benicio Mondurucú.

« Art. 2.° O governo fará indemnisar o the-

souro publico, de quaesquer quantias que a se-

melhante titulo tenho t.al indivíduo recebido.

« Camara dos deputados, 23 de Julho de

1836.—Henriques de Resende. »

Vai á commissrio de pensões e ordenados o

projecto de resolução do Sr. Fernandes da Sil-

veira, ácerca do major Pedro Ribeiro de Araújo,

por pedido do seu autor.

E' o seguinte:

« Garantindo a constituição do império a re-

compensa dos serviços feitos ao estado ; e con-

siderando o abaixo assignado relevantes, e ex-

traordinarios os prestados pelo major Pedro Ri-

beiro de Araújo, que servio á*nação por mais

de 40 annos, e especialmente na época gloriosa
da independencia do Brazil, por ser um dos

primeiros, que reunio tropas na província da

Bahia, e as dirigio ao combate contra o inimigo,

sustentaudo-as á expensas suas, merecendo por

isso os maiores respeitos, e elogios dos seus

compatriotas, e especialmente dos chefes das

forças brazileiras, inclusive o general Labatut,
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que o distinguio com a patente de major do

exercito depois do combate de 8 de Novembro

de 1823 no campo 
"do 

Pirajá, no qual com-

bateu o inimigo com coragem desmedida, á

vista da desigualdade de forças, resultando-lhe

disso o perdera vista, e inhabilitado para pvo-
mover seus interesses, ede sua numerosa fa-

milia, sem que até hoje tenhão sido tomadas

em consideração taes circumstancias, motivo

que incita o abaixo assignado a offerecer á con-

sideração da camara a seguinte resolução, que

pede vá á commissão respectiva :

« A assembléa geral legislativa resolve :

« Ait. l.° Fica concedida ao major Pedro Ri-

beiro de Araújo a pensão de 600S000, que re-

verterá em beneficio dos seus filhos.

« Paço da camara dos deputados, 23 de Julho

de 1836.—Fernandes da Silveira. »

Julgada objecto de deliberação, vai a ira-

primir-se com a resolução respectiva o seguinte

parecer :

« A commissão encarregada d) exame das

contas dò tutor de S. M. o Imperador, e de

suas augustas irmãs, tem a honra de apre-

sentar á camara a synopse das informações sub-

ministradas pelo mesmo tutor, aeom-

panhadas do seu juízo sobre os objectos que lhe

parecêrão mais attendiveis.

« A educação dos augustos pupillos parece ter

sido sufficientemente accurada, quanto aos

seus desenvolvimentos intellectuaes e physicos,
colligindo-se das informações dos respectivos

mestres lisongeiras esperanças de um aper-

feiçoamento compatível com os nossos meios ;
mas tem a commissão de notar, que nada se

diga, nem conste ácerca da instrucçâo moral de

tão altas personagens, sendo este um dos prin-
cipaes objectos inherentes á tutela, e que tanto

interessa aos príncipes, quanto importa á so-

ciedade. Debaixo desta consideração, propõe
desde já a commissão, que se recomtnende ao

tutor todo o desvelo a semelhante respeito.

« Quanto á administração dos bens,_cumpre

expôr em períodos separados o que diz respeito

a cada um dos augustos tutelados.

« Da conta corrente n. 1°, relativa a S. M. o

Imperador, consta que sendo a sua receita real e

effectiva do Io de Abril de 1835 até 31 de Março

do corrente anno de 247:497^133 e a sua des-

peza propriamente de consumo (incluídas al-

gumas poucas addições pertencentes a annos

anteriores) de 229:874^389, um saldo resultou a

favor do cofre de Sua Magestade de 17:622$744,

que junto ao que passou do anno findo para este

de 9:7531399, dá o total de 27:376^143, do qual
se deve subtrahir a importancia de 6 apólices

da divida publica de 1:000$000, carregada em

despeza no valor real de 5:290$354 ; ficando

assim um saldo liquido de 22:085$789, que

passão á conta do futuro anno. Além

destas 6 apólices de 1:0001000 compradas o

anno passado, possue Sua Magestade mais

17 ditas de 1:000$, e uma de 400$, pro-
venieutes dos juros de 72, que lhe tocarão por
sua herança materna, o que tudo monta a 95

apólices 
*de 

1:000$, e uma de 400$ nominaes.

Nenhuma outra acquisição tem provindo a S. M.

o Imperador, ainda mesmo a titulo de herança

de seu augusto pai o Sr. D. Pedro duque de

Bragança, por se achar esta dependente de in-

ventario.

« Consta igualmente de conta corrente n. 2,

respectiva á Sereníssima Princeza Imperial a

Sra. D. Januaria, que sendo a sua receita efle-

ctiva, durante aquelie mesmo tempo de 8:902$, e

a sua despeza de 3:102$496, um saldo resulta

a favor da mesma senhora de 5:799$502, que

junto ao que passou do anno findo para este de

53õ$710, monta a 6:335$212, do qualse deve

subtrahir a importancia de sete apólices da

divida publica de 1:000$, carregada em despeza

no valor real de 6:157$687, ficando assim um

saldo liquido de 177$525. Além destas sete

apólices de 1:000$, possue S. A. Imperial 75

ditas de 1:000$, tres de 600$, e uma de 400$,

capital, e juros de 36, que lhe couberão na sua

herança materna ; e de saldos anteriores, ou

restos de seus alimentos, fazendo todas o total

de 89 apólices dos valores já mencionados.

Oecorre ácerca da herança paterna de S. A. Im-

perial o mesmo, que já se disse relativamente a

S. M. o Imperador.

« Consta finalmente da conta corrente n. 3»

respectiva a Sua Alteza a Princeza Sra. D. Fran-

cisca, que sendo a sua receita effectiva de 8:896$,

e a sua despeza propriamente dc consumo de

2:258$833, resulta da mesma sorte » favor do

seu cofre um saldo de 6:637$167, que junto ao

do anuo proximo passado de 707$450, monta a

7:344$617 ; do qual se devo subtrahir a impor-

tancia de oito apólices da ^ivida publica de

1:000$, carregada em despeza no valor real de

7:053$806, ficando assim um saldo liquido de

2:908$011. Além destas oito apólices de

1:000$, possue Sua Alteza mais 65 ditas de
1:000$, tres de 600$, e duas de 400$, capital e

juros de 36, que lhe couberão na sua herança
materna, e de saldos anteriores. Oecorre ácerca
da suiT herança paterna o que fica dito.

« Tal é em summa o que se verifica da ex-

posição e documentos apresentados pelo Exm.
tutor, quanto aos bens da propriedade indi-

vidual dos seus augustos pupillos. Cabe aqui á

commissão declarar, antes que passe ao exame

de outros artigos, que ainda respeitão em par-
ticular a S. M. o Imperador, que posto seja

muito louvável a applicaçao dos dinheiros dis-

poniveis, e visivelmente tenha resultado desse

acertado passo de S. Ex. um augmento de ca-

pitai em beneficio de seus augustos pupillos,
nao é todavia menos sensível a falta de dados
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mais explícitos para se poder avaliar iodo o

mérito da sua administração.

« E' patente, por exemplo, o accreseimo das

receitas sobre as despezas, como já se disse :

mas entretanto a commissão nao pôde examinar

se essas differenças provém em tudo de uma

economia regrada, e bem entendida, e sobre-

tudo compatível com o decoro dos augustos

tutelados ; e ainda que a esle respeito descanse

sobre a urbanidade, e pundonor de S. Ex., outro

tanto nao pôde fazer quanto á arrecadação,

para cujo exame fôra mister ter presente o in-

ventario de todos os bens com as suas respe-

ctivas avaliações, assim como o quadro das des-

pezas com as devidas explicações sobre as diffe-

renças occorridas. A falta pois desses, ou de

outros dados semelhantes, nao cabe á com-

missão censurar de teimes os réditos prove-
mentes-dos bens de raiz, comparada a presente
receita com a do anno proximo passado, e só

lhe cumpre notar a pouca solicitude de que o

proprio tutor se deixa arguir ácerca da divida do

ex-thesoureiro Manoel Ignacio Soares Lisboa.

« Chega apenas a 2:405$005, tudo quanto se

tem arrecadado para preencher a quantia de

113:858$553, em que ficára alcançado aquelle

thesoureiro ! E ainda assim S. Ex. corno que
desmaia no desempenho dessa agencia, dando

mais a desesperação do eífectivo embolso desse

alcance, do que a razão sufficiente de tão dimi-

nuto arrecadamento. Nao são certamente satis-

factorias as suas informações a este respeito,

quando elle mesmo confessa, que ainda estão

por penhorar bens, que se achao em mao de

um depositário conhecido e abonado, ao mesmo

tempo que não declara quaes as dividas já

penhoradas, quaes os devedores, quaes as dili-

gencias que se vão fazendo, e quaes emfim todas

as circurnstancias de tão importante objecto.

« Nao pôde também a commissao deixar de

notar que nenhuma palavra se dissesse no rela-

torio deste anno ácerca do estado em que se

acha a causa, que o Exm. tutor communicou o

anno passado haver sido proposta contra Pia-

cido Antonio Pereira de Abreu, thesoureiro

que foi da casa imperial, no reinado do Sr. D,

Pedro I, para indemnisaçao do alcance, que se

lhe verificou de 27:828$694 ; mas espera que
na futura sessão estas faltas serão exuberante-

mente reparadas.

« A' vista de todas as considerações que se

achão expendidas, a commissao propõe que se

recommende ao Exm. tutor, que nas suas fu-

turas contas apresente esclarecimentos mais

precisos, e provas convincentes de sua solici-

iude a semelhante respeito, acompanhando o

seu relatorio de um inventario impresso com

todas as declarações preseriptas em direito, e

um quadro dos empregados no serviço da casa

imperial com os vencimentos de cada um, e as

ordens que os fixárão. Só por esta fôrma a

camara poderá ficar habilitada para conceber

por si mesma o mérito intrínseco da adminís-

tração, não tendo a commissao mais do que
verificar as contas á vista dos documentos.

« A commissão prosegue ainda na enunciaçao

do seu juizo ácerca dos bens patrimoniaes da

corôa.

« A decencia devida a S, M. o Imperador, na

parte que diz respeito á sua habitação parece
não ter sido despresada. Achao-se reparados,

segundo a exposição do Exm. tutor, o paço-da
cidade e o palacete da Ponta do Cajú, e sobre-

tudo augmentado, e embellezado o paço da

Boa Vista, onde é a principal residencia da au-

gusta família imperial. E' pois de esperar que
S. Ex. vá aproveitando os meios mais oppor-

tunos de melhcyar os commodos, e o decoro,

de que é sempre digno o chefe do estado.

<( A administração da fazenda de Santa Cruz

havendo produzido um rendimento liquido de

23:065$299, sobre despezas em grande parte

produetivas, e um accrescimo de escravatura, e

de gados, tem sem duvida alguma melhorado

comparativamente com a do anno proximo

passado, e nenhuma censura se offerece á

commissao que fazer a seu respeito.

« Nada igualmente ella pôde offerecer de novo

sobre as feitorias do Bom Jardim, e de Santa-

rém, senão que se achão pagos os seus respe-

ctivos arrendamentos na fôrma já conhecida

pela camara, á vista das contas transactas.

Quanto á de Periperi, de que ora se apresenta a

escriptura de arrendamento, celebrada em Ou-

tubro proximo passado, a commissão, posto não

tenha dados, corno já declarou, para comparar

a sua capacidade e importancia com o preço do

dito arrendamento, todavia achando vantajosas

as condições desse contracto, entende que elle

deve ser approvado, uma vez que se acha

effectuado, e seria talvez prejudicial qualquer
innovação á semelhante respeito. Entretanto

cumpre aqui á commissão declarar de uma

vez sobre todos os arrendamentos feitos, que
muito importa aos interesses dos augustos pu-

pillos, que taes contractos se fação sempre por
arrematação publica, e autoridade do juiz com-

petente, como 6 de direito; e neste sentido

propõe que se advirta ao Exm. tutor, afim de

que proceda nessa conformidade para o futuro.

« Cumpre á commissão ponderar aqui outra

falta que encontrou no relatorio. Havendo-se

dito o anno passado que o ex-administrador das

fazendas de S. José e Gorgo d'Anta (Perrout)
ficára alcançado na sua administração, que suas

contas forão reconhecidas inexactas, nenhuma

declaração se encontra a este respeito no rela-

torio do corrente anno, quando o corpo legisla-

tivo devera ser informado das providencias que
se derâo, do fim que teve este negocio ou do

estado em que se acha.

«Resta ainda á commissão expôr em particular
as duvidas, que por parte do administrador da

fazenda de Santa Cruz forão offerecidas, ao Exm,



SESSÃO EM 23 DE JULHO DE 1836 113

tutor, e por este submettidas á caraara. Essas

duvidas consistem em que havendo algumas

pessoas entrado nas medições de suas

sesmarias por terras da sobredita fazenda,

elle administrador se acha embaraçado em pôr
termo a semelhantes invasões, visto nao ter

ella limites certos, e tão conhecidos, que se

possa saber, se alguns dos seus visinhos con-

frontantes os transpõem, ou nao : incerteza esta,

que provém principalmente do vago da reso-

lução de 25 de Novembro de 1830, emquanto

determina que a sobredita fazenda só compre-

lienda os terrenos, em cuja effectiva, e legitima

posse se achava o Sr. D. Pedro no dia 25

de Março de 1824, e nao dá a entender de uma

maneira positiva, qual seja a mente da lei, se

se devão só considerar taes os terrenos postos
ein cultura, ou aforamento naquella época, ou

se mesmo aquelles que já se achavão com-

prehendidos em urna antiga medição do tempo

dos jesuítas, julgada por sentença: e ainda

talvez na do piloto Simâo Antônio da Rocha

Pinheiro, sem embargo de nao estarem esses

terrenos cultivados, ou aforados. Em verdade

a commissao reconhece o peso dessas duvidas,

que nada menos poderiao importar para segu-

rança dos direitos da corôa, do que a inter-

vençao do poder judicial, que em ultima analyse

teria de recorrer á assernbléa geral para fixar

o sentido da sobredita lei, por cujo motivo

propõe que se encarregue á commissâo de

justiça civil o desempenho dessa tarefa, recom-

mendando-se entretanto ao Exm. tutor toda a

vigilancia a semelhante respeito, e a inter-

posição de todo o recurso legal, que possa
segurar qualquer direito da corôa, e embaraçar

o recrescimento de maiores difficuldades judi-
ciarias.

« Não devendo ficar indeciso o dominio da

corôa sobre a caudelaria da Cachoeira do Campo

na provinc-ia de Minas Geraes, e nao constando

do reíatorio deste anno, que o Exm. tutor satis-

fizesse ás exigencias da commissao do anno

passado, talvez por lhe nao terem sido official-

mente feitas, a commissâo entende, que se lhe

deve recommendar, que na futura sessão, á par
do inventario dos bens, que existirem na dita

caudelaria pertencentes ao Sr. D. Pedro

duque de Bragança, o mesmo Exm. tutor pi-
nistre á assernbléa geral todas as informações,

e documentos, que puder obter, afim de que se

tome uma deliberação, que termine quaesquer
duvidas para o futuro entre os bens da corôa,

e os propriog nacionaes.

« Tal é o reíatorio, que a commissao pôde
offerecer á camara; e tal é a sua maneira parti-
cular de encarar os objectos indicados, con-
cluindo, como ultimatum do seu parecer, que
sejao as contas approvadas, e para isso offerece
o seguinte projecto de resolução :

« A assernbléa geral legislativa resolve :

Artigo único. Fic&o approvadas as contas

do tutor de S. M. o Imperador, e de suas au-

gustas irmãs, pertencentes ao anno que decorreu

do Io de Abril de 1835 ao ultimo de Março

de 1836.

« Paço da camara dos deputados, em 21 de

Julho de 1836.—F. P. Almeida Albuquerque.
—J. P. de Carvalho. — F. Alvares Machado. »

ORDEM DO DIA

Continua a discussão sobre o parecer ácerca

da pretençao do conselheiro João José Lopes

Mendes Ribeiro.

E' apoiada a seguinte emenda :

« O conselheiro João José Lopes Mendes Ri-

beiro será aposentado, tendo por base para o

ordenado, aquelle declarado no seu assenta-

mento, na folha.—Rezende. »

Depois de algum debate, fica ainda a dis-

cussao adiada para se passar á outra parte da

ordem do dia.

Annunçiando-se a chegada do Sr. ministro

da marinha, é introduzido com as formali-

dades do estylo, e continua a discussão do orça-

mento.

0 Sr. Henriquea de Rezende pede informa-

ções ao Sr. ministro ácerca dos paquetes, e

sendo satisfeito por este senhor, continua larga-

mente em suas reflexões sobre este objecto. Nao

vai contra a idéa dos paquetes de vapor, mas

lembra que o governo fizera um contracto com

este fim, que nao fôra approvado, posto que boa

fôra a idéa.

Quanto á emenda do Sr. Fernandes da

Silveira, votaria pela quantia, mas nao no

ministério da marinha, mas no do im-

perio, com a obrigação de fazer este contracto,

e a camara discutir com tempo as estipulações

delle, etc.

Falia também sobre outros objectos desta

repartição em geral, e declara votar contra

todas as emendas que tendâo a augmento de

despezas, vendo clamar continuadamente por
um de icit.

Quanto á quantia para melhoramento dos

portos deseja que não seja mandada como

se mandou para colonias de degradados, etc.

Lê-se e é apoiada a seguinte emenda do

Sr. Vianna :

« Supprima-se o desde já, nas despezas vo-

tadas para a academia de marinha, as come-

dorias do commandante ou director da com-

panhia dos guardas-marinha, na importancia

de 1:163$000. »

_ 
0 Sr. Fernandes da Silveira bem que en-

sitiado pela experiencia de que o governo nao

está habilitado a promover emprezas, cointudo,

confiado no actual Sr. ministro da marinha,

TOMO II 15
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á vista do interesse que este senhor tem to-

mado pelo melhoramento da reparliç&o-a seu

seu cargo, mandára á mesa emenda consignando

a quantia de 100:000$ para compra de duas

barcas de vapor que sirvao de correios, não

obstante vêr a inclinação da camara a approvar

o contracto feito pelo governo com uma com-

panhia que estabeleça barcas de vapor que
sirvao de correios, para o que não dará elle de-

putado o seu voto, por achar tal contracto

oneroso á nação, e mesmo porque vai aniquillar

o commercio de cabotagem na costa do Brazil.

Antes quer pois que o governo tome a si esta

empreza do que se vá aniquillar o commercio

de cabotagem, e arruinar muitas famílias.

Ouvira fallar que, a respeito de melhora-

mentos de portos nao havia plano, nao havia

cousa alguma, tendo-se nao obstante consignado

quantia pára isso. Elle deputado coucordava

que de certo desde 1880 (êm-se consignado

quantias para este fim ; mas infelizmente os

ministros que têm antecedido ao actual, nao

têm applicado essas quantias consignadas para
melhoramento daquelles portos, que delles pre-

cisárão; e como agora se tem principiado a

melhorar os portos, principalmente de sua pro-

vincia, para onde o Sr. rçinistro manda pôr á

disposição do presidente 4:000$ para este me-

lhoramento ; não julga dever supprimir-se uma

quantia dada para conclusão deste melhora-

mento.

Gonclue mandando á mesa a seguinte emenda,

que é apoiada, depois de ter exposto a neces-

sidade de consignar a quantia na emenda para
o fim designado nella :

« Onde se diz—o melhoramento dos portos—,

accrescente-se inclusive 8:000$ para o melhora-

mento dos portos de Sergipe. »

0 Sr. Vianna observa que a commissão

deseja tanto o melhoramento dos portos das

províncias como o Sr. deputado que acaba de

fallar; mas parece-lhe que o Sr. ministro

conviera na suppressão proposta perante a com-

missão de marinha e guerra, da qual passou o

orçamento féito á commissão do orçamento.

Deseja que o Sr. ministro esclareça se se

tem feito esses melhoramentos, para que se tem

consignado sommas ; lembra que se observe o

que se tem feito com o dinheiro dado para o

canal da Pavuna, com o dado para colonias de

degradados, etc.; por consequencia, apesar dos

bons desejos de alguns senhores, julga que com

essas emendas nao se vai senão prejudicar o

paiz. Julga melhor, mais regular que o governo

mande examinar esses portos, apresente o es-

tado delles, e diga ao depois a quantia neces-

saria para essas obras ; nao podendo o governo

fazel-os sem um prévio exame.

Gonclue fazendo algumas reflexões sobre pa-

quetes de vapor, etc.

0 Sr. Veiga Pessoa motiva a seguinte

emenda, que é lida e apoiada:

« Com um pharol na barra do Cabedello, na

província da Parahyba do Norte, 12:000$000. »

Depois de fallarem os Srs. Francisco do

Rego e Torres, e o Sr. ministro responder ás

reflexões destes dous senhores, vem á mesa e

é lida e apoiada a seguinte emenda do Sr. Inno-

cencio José Galvâo :

« Ao § 10—Com as obras, costeio de pharóes
e barcas de soccorro, inclusive 12:000$ para
desde já se principiara obra do novo pharol na

barra da Bahia, 52:000$000. »

0 Sr. Torres, depois de apresentar os mo-

tivos que tem para retirar a sua emenda e

substituil-a por outra, remette á mesa a se-

guinte, havendo conseguido retirar a que offe-

recêra na anterior sessão :

« Para ser substituída no § 6o:

« § 5.° Com os navios armados, 542:9761000.
« § 6." Com os navios desarmados, 65:904$000.
« § 7.° Com os paquetes, 72:000$000.
« O § 6o, passa a ser 8o—e redija-se assim

—Com os arsenaes, etc., 432:0001000. »

Vem finalmente á mesa a seguinte emenda

do Sr. Ribeiro de Andrada, depois de ter o seu

illustre autor ouvido.as informações a respeito,

feitas pelo Sr. ministro :

« Eleve-se a quantia consignada para as des-

pezas com o material do arsenal de Santos a

12:000$000. »

Havendo dado a hora, o Sr. presidente de-

clara a discussão adiada, e, marcando para
ordem do dia a mesma já designada, levanta a

sessão pelas duas horas da tarde.

Sessão em S6 dl© <Jullio

PRESIDENCIA DO SR. ARAÚJO LIMA

Summario. — Expediente. — Ordem do dia. —

Ceremonial para o juramento da princesa
imperial a Sra. D. Januaria. — Conti-

nuação da discussão do orçamento do ministério

da marinha.

A's dez horas faz-se a chamada, e achando-se

em numero legal os Srs. deputados, o Sr. pre-
sidente declara aberta a sessão ; lida a acta da

antecedente, posta em discussão, é approvada.

Faltão com causa participada os Srs. Lima

e Silva, Pontes, Mello, Luiz Cavalcanti, Ferreira

França, Lessa, Tobias e Castro e Silva ; e sem

participação os Srs. Remigio, Macedo e Fontes.

EXPEDIENTE

O Sr. Io Secretario,dá conta do expediente,

lendo um officio do ministro do império, en-
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viando cópias dos actos legislativos da asserobléa

provincial de Pernambuco, desde n. 14 até 20.
—A imprimir e depois á commissao das as-
sembléas 

provinciaes.

O ¦ Sr. Martim Francisco manda á mesa o
seguinte projecto :

« A assembléa geral legislativa decreta :

« Art. 1.° Nenhuma venda de escravo é va-

lida, senão perante o juiz de paz do districto,

em que residir o vendedor.

« Art. 2.° No acto da venda o vendedor apre-

sentará o titulo,, que justifica o seu dominio, ou

na falta deste duas testemunhas de reconhecido

credito, que authentiquem sua identicidade e

idoneidade.

« Art. 3.° Concluída a venda, o juiz mandará

lavrar termo delia em livro, para esse fim des-

tinado, no qual se faça menção : Io, dos nomes

do vendedor, e comprador ; 2o, do titulo, ou
- testemunhas, que a autorisárão ; 3", do nome,

nação, e signaes do escravo vendido ; 4°, do dia,

mez, e anno, em que a dita venda se eííectuou ;
este termo será assignado pelo juiz, vendedor, e

comprador, e pelas testemunhas, no caso de

falta de titulo.

« Art. 4.° N*o caso de venda contra o disposto

nos arts. 1", 2o e 3o, aquelle que a denunciar,

receberá :

.« § 1.° Do vendedor, e comprador, isto é, de

cada um, a oitava parte do valor, porque foi

vendido o escravo, se o vendedor fôr seu legitimo

senhor.

« § 2.° Do vendedor o dobro do valor, porque
foi vendido o escravo, e este entregue a seu

legitimo senhor, se houver sido furtado.

« § 3.° Do mesmo vendedor o dobro do valor,

porque foi vendido o supposto escravo, e e?te

pesto em liberdade se fôr livre, além das outras

penas decretadas no codigo penal.
« Art. 5." Ficão revogadas todas as dis-

posições em contrario.

« Paço da camara, 26 de Julho de 1836.—

M. F. Ribeiro de Andrada. »

Vai á commissao de justiça civil o reque-

rimento do padre Manoel José Gonçalves Fraga.

E' lido, e approvado, o seguinte requerimento

do Sr. Peixoto de Albuquerque :

« Requeiro que se peça ao governo, pela
repartição competente, uma relação dos em-

pregados da alfandega de Pernambuco, com as

informações que sobre elles deu o inspector da

respectiva alfandega, quando nisto não haja

inconveniente.

« Paço da camara, etc.—Peixoto dè Al-

buquerque. »

E' lido e approvado o seguinte requerimento

da commissao de marinha e guerra:
« A commissão de marinha e guerra, tendo

examinado o requerimento de Florencio José

de Oliveira, 2o tenente reformado do corpo de

artilharia da marinha, e reconhecendo justa a

pretençao do supplicante, nao pôde comtudo

deliberar definitivamente, sem que tenha in-

formações do governo sobre tal pretençao. Por-

tanto requer, que se remetta o requerimento do

supplicante ao ministro da repartição com-

petente, exigindo informações a respeito.

<c Paço da camara dos deputados, 23 de

Julho de 1836.—-jF. do Rego Barros.—lio-

drigues Torres.—Pinto Peixoto.»

ORDEM DO DIA

Continua a discussão sobre o parecer ácerca

da pretençao do conselheiro João José Lopes

Mendes Ribeiro.

Dá-se por discutida a matéria, e põe-se a

votos o parecer da commissao, e qual se

approva por trinta e oito votos contra trinta e

seis.

A emenda do Sr. Alcibiades é regeitada, e as

outras emendas ficao prejudicadas.
Entrâo em discussão as tres emendas do se-

nado aos artigos desta camara sobre o cere-

monial para o juramento da princeza imperial,

a Senhora D. Januaria, as quaes emendas sao

todas approvadas sen^opposiçao ; e adoptados

os artigos com as emendas, passâo a ter o con-

veniente destino.

O Sr. 1° Secretario lê um officio do Sr. mi- .

nistro da marinha, e.m que participa que não

lhe é possivel assistir hoje á discussão do orça-

mento.

Fica a camara inteirada.

Continua a discussão do orçamento do mi-

nisterio da marinha, com as emendas apoiadas

nas anteriores sessões, vindo mais á mesa a

seguinte, do Sr. Vasconcellos, que é lida e

apoiada :

« Ao § 5", com os navios armados 537:976$.
— Vasconcellos.»

O Sr. Rezende manda á mesa as seguintes

emendas :

1.a « Supprima-se o soldo de quatro guardas-
marinha, e tres aspirantes, que são de menor-

idade.

2." « Supprimão-se as comedorias do di-

rector da academia, e commandante da com-

panhia de guardas-marinha, idem do cirurgião,
e do 1° tenente mestre do apparelho.—Re-

zende.»

São apoiadas, e entrão em discussão.

Depois de fallarem os Srs. Henriques de

Rezende, Vasconcellos, Limpo e Hollanda Ca-

valcantt, julga-se a matéria discutida.

Põe-se a votos o § Io, e é approvado ; e bem

assim o 2", 3o e 4"; e o 5o e 6o ficão prejudi-
cados ; os mais paragraphos, até 12, são appro-

vados, e igualmente as emendas da commissao



116 SESSÃO EM 27 DE JULHO DE 1836

do orçamento, que lhe são relativos, excepto

as emendas aos §§ 5° e 11, que ficão prejudi-
cadas.

A emenda do Sr. Rodrigues Torres é appro-

vada.

A emenda do Sr. Galvâo é também appro-

vada.

As emendas dos Srs. Raphael de Carvalho e

Fernandes da Silveira também seapprovão.

As outras emendas ficao regeitadas.

Entra em discussão a seguinte resolução :

« A assembléa geral legislativa resolve :

« Artigo único. Fica approvada a jubilaç&o
concedida por decreto de 24 de Janeiro do cor-

rente anno, a José Theodoro da Rosa Gama,

na cadeira de grarnmatica latina, da cidade

de Cabô Frio, com o ordenado annual de

240$000.

« Paço da camara dos deputados, 23 de Maio

de 1833.—¦J. F. de Toledo.— J M. Carneiro

da Cunha.—H. J. B. Paim. »

Depois de algum debate sobre a resolução,

o Sr. Paula Araújo propõe o adiamento, para

que o projecto seja remettido á commissâo de

constituição, afim de interpôr um parecer sobre

se o objecto é provincial, ou pertence a esta

camara a sua decisão.

O adiamento é apoiado, discutido, e afinal

approvado.

O Sr. Presidente, como tivesse dado a hora,

dá para ordem do dia 27 o orçamento do mi-

nisterio da guerra e differentes resoluções, e

levanta a sessão depois das duas horas da tarde.

Sessão em 551" tio «Julho

PRESIDENCIA DO SR, ARAÚJO LIMA

Summario. —Expediente. — Ordem do dia.—

Discussão do orçamento do ministério da

guerra.

Feita a chamada ás dez horas, e aberta logo

depois a sessão, é lida e approvada a acta da

anteeedente.

Comparecem 87 Srs. deputados, faltando com

causa communícada os Srs. Lima e Silva,

Castro e Silva, Mello, Ferreira França, Lessa,
Baptista Caetano, Odorico, Costa Miranda, Luiz

Cavalcanti, Carvalho, Tobias e Santa Barbara ;
e sem participarem os Srs. Fontes e bispo do

Cuyabá.

EXPEDIENTE

O Sr. Secretario Belisario lê um officio do

ministro da guerra, dando os esclarecimentos

pedidos ácerca do finado marquez de Jaca-

repaguá.—A' commissâo que pedio taes infor-

inações.

Remettem-se á commissâo de marinha e

guerra o requerimento de Custodio Ang3lo de

Vasconcellos, pedindo a effectividade do posto,
em que fôra reformado, e o de Jacintho Hyp-

polito Guion, sobre a sua reintegração no posto
de que fôra demittido.

A representação da camara municipal da

imperial cidade de S. Paulo, pedindo decisão

da duvida, que submetteu á esta augusta ca-

mara, sobre estarem, ou não sujeitos os seus

livros á taxa do sello. —E' enviada á com-

missão a que está affecto este negocio.

Approva-se o seguinte requerimento :

« A commissâo das assembléas provinciaes
requer que lhe seja adjunta a commissâo eecle-

siastica para dar um parecer sobre o reque-

rirnento do padre Luiz José Dias Custodio, que
se queixa de uma lei provincial da província de

Minas Geraes, que autorisou o presidente da

província a remover os parochos de umas

para outras parochias, e suspendel-os em certos

casos.

«Paço da camara dos deputados, a 26 de

Julho de 1836.—Souza Martins.—Henriques de

Rezende. »

Lê-se e julga-se objecto de deliberação a

resolução offerecida no seguinte parecer da com-

missão de pensões e ordenados :

<( Por decreto de 9 de Fevereiro de 1833 se

determinou que uma vez extineto o officio de

solicitador dos feitos da fazenda da província
de Minas Geraes, na fôrma da lei de 4 de Ou-

tubro de 1832, se continuasse pelos cofres da

fazenda o pagamento da pensão de 100$, con-

cedida por decreto de 23 de Julho de 1818, a

D. Emerenciana do Nascimento Luna, D. Es-

meria Franciscá de Luna e D. Francisca de

Borja Luna, deduzida do rendimento daquelle

officio com sobrevivência de umas a outras, na

conformidade do referido decreto de 23 de

Julho de 1818. A commissâo de pensões e

ordenados apresenta para ser tomado na consi-

deração que merecer o seguinte projecto de re-

solução :

" A assembléa geral legislativa resolve :

« Artigo único. A pensão de 100$ por anno,

concedida por decreto de 23 de Julho de 1818
•a D. Emerenciana do Nascimento Luna, D. Es-

meria Francisca de Luna, e D. Francisca de

Borja Luna, deduzida do rendimento do ex-

tineto officio do solicitador dos feitos da fazenda

da província de Minas Geraes, será paga pelos
cofres da fazenda, com sobrevivência de umas

ás outras, na conformidade do decreto de 9 de

Fevereiro de 1833.

« Paço da camara dos deputados, 18 de

Julho de 1836. — Gomes da Fonseca.—J. F.

de Toledo.»

O Sr. Carneiro LeXo pede dispensa de im-
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pressão e urgência para se discutir na sessão,

seguinte a dita resolução, e a camara decide

affirmativamente.

Julga-se objecto de deliberação, e vai a im-

primir a resolução offerecida com o seguinte

parecer da commissão de instrucção publica :

« João de Barros Falcão de Albuquerque

Maranhão, estudante do 5° anno'no curso de

sciencias jurídicas e sociaes da academia de

Olinda, julgando-se offendido em seus direitos

pela congregação dos lentes daquella mesma

academia, recorreu á assembléa geral legislativa

para provel-o de justo e prompto remedio ; e

porque esta augusta camara entendesse pela

parte que lhe toca, que para deferir conscien-

ciosamente ao supplicante, era-lhe mister ouvir

a commissão de instrucção publica, remettendo-

lhe para esse fim em 6 do proximo passado
Junho o requerimento do supplicante, vem a

commissã» desempenhar hoje este dever, apre-

sentando, depois do mais escrupuloso e miúdo

exame, o juizo que fez á vista dos documentos

que acompanhão o requerimento do estudante

queixoso. Senhores, João de Barros Falcão de

Albuquerque Maranhão, depois de freqüentar

com applauso os quatro primeiros annos do

referido curso jurídico, e de ser plenamente
approvado em todos elles, proseguia na fre-

quenciado 5o e ultimo ; mas tendo infelizmente

pelos fins deste sido pronunciado e preso por
um crime aliás afiançavel, que o inhabilitou de

apresentar-se em pessoa para fazer o acto, e re-

ceber o gráo, cujas habilitações tinha, requereu

todavia á congregação houvesse por bem ad-

mittil-o aos exames, abonando-lhe as poucas
faltas feitas por elle com causa no dito anno ;
a congregação por seu despacho de 17 de Se-

tembro de 1833 annuio sim á abonar-lhe as

faltas ; mas quanto ao acto disse — 
que o faria

quando se mostrasse desimpedido—documento

n. 1. Afiançado e solto, o supplicante requer de

novo á congregação haja de marcar-lhe dia

para tirar ponto e ser examinado, e a congre-

gação profere o seguinte despacho—Ajuntando

documento porque prove ter cessado o impedi-

mento.—Cumpra-se o despacho da congregação

de 17 de Setembro de 1832. Olinda, 7 de Maio

de 1833. Ajunta o supplicante o exigido docu-

mento, e tem por despacho—Não pôde ser

admittido a fazer acto sem decisão do governo
supremo. Olinda, em congregação extraordi-

naria, 30 de Outubro de 1833—documento

n. 2. Julgado e absolvido o supplicante pelo

jury, e munido da competente certidão jurada e

seliada, requer outra vez á congregação em

Outubro do anno proximo passado de 1835—

queira ella fazer-lhe justiça, admittindo-o ( de-

pois de examinados todos os quintannistas, á

cjuem não pretende prejudicar) a fazer acto das

matérias do dito 5o anno, afim de receber, se fôr

approvado, o gráo de bacharel formado, e poder
tirar sua carta. O despacho seguinte ( quem o

esperava ! ) é proferido no requerimento do es-

tudante—Não tem lugar a pretenção do suppli-

cante á vista do art. 8o, cap. 6o dos estatutos.

Olinda, em congregação, aos 13 de Outubro

de 1835—documento n. 3 !!! Ora, o citado ar-

tigo é palavra por palavra, como a commissão

passa a transcrever : « Quando aconteça (art. 8",

cap. 6o dos estatutos) que algum estudante ha-

bilitado para fazer acto, se ache impossibilitado

de o effectuar antes de férias, será admittido a

fazel-o depois dellas antes do encerramento da

matricula, uma vez que o requeira á congre-

gação, e perante ella justifique a impossibilidade,

em que se achava.» Eis tudo que se lê no ar-

tigo, a cuja doutrina se submetteu respeitosa-

mente o estudante, e em cujas disposições

portanto nada ressumbra que obstasse a que
fosse admittido a fazer os exames que requeria,

e para os quaes se achava legalmente habili-

tado ; a congregação porém enxergou no artigo,

o que não enxerga a commissão, nem enxer-

gará de certo esta illustre camara.

« A' vista, pois, de quanto fica expendido, e

mesmo para salvar o decoro da congregação,

que pôde ser taxada por alguém de parcial, ou

menos amiga da justiça, o que a commissão não

crê, é a commissãó de parecer, que attendendo-

se ás razões allegadas pelo estudante recorrente,

já não pouco prejudicado na carreira litteraria

com tamanha demora, seja elle remediado com

a seguinte resolução :

« A assembléa geral legislativa resolve :

'< Artigo único. O director da academia de

sciencias sociaes, e jurídicas da cidade de

Olinda, admitta o quintannista João de Barros

Falcão de Albuquerque Maranhão a fazer acto

das matérias do 5° anno para que muito ha,

se acha legalmente habilitado.

<( Paço da camara dos deputados, 11 de

Julho de 1836.—A. M. de Moura.—J. José

Rodrigues Torres.—Paulo José de Mello Aze-

vedo e Brito. »

ORDEM DO DIA

Entra em discussão o seguinte :

« A assembléa geral legislativa resolve :

« Artigo único. Fica approvada a tença con-

cedida por decreto de 13 de Setembro de
1827, ao tenente-coronel Felix de Seixas Souto

Maior.

« Paço da camara dos deputados, em 13 de
Julho de 1836.—J. F. de Toledo.— Gomes
da Fonseca. »

Depois de discutida é approvada e adoptada>

e passa á commissão da redacção.

.Entra em discussão o seguinte :

« A assembléa geral legislativa resolve :

« Artigo único. O governo continuará a pagar
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ao cirurgião-mór, que foi da tropa de Matto-

Grosso, José Alexandrino Dias de Moura, o

vencimento de 300$ annuaes, que lhe fui

conferido na respectiva patente, e o indeni-

nisatá do que tem deixado de receber desde

Abril do anno proximo passado.

« Paço da camara dos deputados, 12 de Ou-

tubro de 1832.—M. Lopes Gama.—A. de

Souza e Oliveira Coutinho. »

0 Sr. Vianna propõe o adiamento desta

matéria por tres dias, para ser mais bem escla-

recido sobre o negocio.

O adiamento é apoiado e discutido, e afinal

regeitado.

Continua por conseguinte a discussão sobre

a resolução, e dando-se por discutida, é appro-

vada por 36 votos contra 32.

Remette-se á commissão de redacçao.

Entra em discussão a seguinte resolução :

« A assembléa geral legislativa resolve;

« Artigo único. Fica approvada a pensão de

300$, concedida por decreto do governo de 30

de Outubro de 1834, a Jesuina Emilia de Me-

deiros, viuva do offkial da secretaria da camara

dos senadores, Theodozio Pulclierio da Silva.

« Paço da camara dos deputados, em 23 de

Junho de 1835.—Peixoto de Albuquerque.—

Visconde de Goyanna. »

O Sr. Rezende manda á mesa, e é apoiado, o

seguinte artigo additivo :

« A assembléa geral legislativa resolve :

« Artigo único. Fica approvada a pensão de

320$ concedida por decreto do governo de 17

de Março do corrente anno á D. Izabel Maria

Heredia, etc. ».

Julgada discutida a matéria, é approvada a

sobredita resolução, e ficando empatada a vo-

taçSo sobre o artigo additivo.

O Sr. 4o Secretario pede urgência para
entrar outra vez em discussão o dito artigo

additivo, e sendo apoiada, é approvada, e afinal

adoptada a resolução com o artigo additivo, é

remettida á commissão de redacçao.

Põe-se a votos a emenda additiva, e como

na votação ha empate, fica a matéria adiada.

0 Sr. Ferreira de Castro propõe a urgência

para que este negocio se decida por uma

vez.

A urgência é apoiada, e, depois de approvada,

approva-se igualmente a emenda, a qual, sendo

adoptada conjunctamente com a resolução, é

remettida á commissao de redacçao.

0 Sr, Paula Araujo'observa que a camara

tem deliberado sobre pensões por serviços ordi-

narios, e elle deputado se anima a pedir a ur-

gencia para se tratar de pensões sobre serviços

extraordinários, e por isso propõe que se discuta

a resolução n. 59 deste anno.

A urgência proposta é apoiada, e depois de

discutida, approvada.

Entra por consequencia em discussão a se-

guinte resolução :

« A assembléa geral legislativa resolve :

• « Artigo único. Ficão approvadas as pensões

annuaes de 300$, concedidas por decretos de 6

e 7 do corrente mez de Junho, aos segundos

tenentes da armada nacional, Manoel Lopes

Pinhel e Antonio Vellozo.

« Paço da camara dos deputados, 2 de Junho

de 1836.—•/. F. de Toledo.—Paim.— Gomes

da Fonseca. »

O Sr. Ferreira de Castro offerece o seguinte

artigo additivo, que é apoiado:

« A assembléa geral legislativa revive :

« Artigo único. Fica- approvada a pensão
animal de 360$ concedida ao Io tenente da

armada nacional, João da Silva Lisboa, etc. »

E' mais apoiada a seguinte emenda do Sr.

Gonçalves Martins :

« Que se accrescente á resolução os motivos

exarados no parecer da commissão.— Gonçalves

Martins. »

Dá-se por discutida a matéria, e posta a votos

a resolução, é quasi geralmente approvada. As

emendas também se approvão; e sendo tudo

adoptado, é remettido á commissão de re-

dacçâo.

Lê-se um officio do Sr. ministro da guerra,
em que participa que por se achar impossibi-

litado nao pôde vir assistir á discussão do pro-

jecto de lei do orçamento da repartição a seu

cargo.

0 Sr. Maciel Monteiro obtendo a palavra

pela ordem, observa que a matéria que se vai

discutir é muito interessante, e á sua discussão

deve assistir o Sr. ministro da guerra, para dar

os esclarecimentos precisos; e como elle se

ache impossibilitado de comparecer, segundo o

officio que dirigio á camara, elle deputado, tem

que propôr o adiamento até que S. Ex. esteja

presente, pois que não entende que n'um go-

verno constitucional se possa discutir matéria

de tal natureza sem que o ministro esteja pre-

sente; e entende igualmente que não pôde

haver n'um governo constitucional um ministro

que não saiba fallar no parlamen-to.

0 Sr. Limpo de Abreu (ministro dos estran-

geiros) declara-se contra o adiamento, que lhe

parece querer envolver como obrigação dos mi-

nistros assistirem ás discussões das propostas,

quando a constituição, tratando das propostas,

diz que elles poderáõ comparecesse quizerem ;

ora, sendo is!,o assim, julga que o ministro pode
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deixar de assistir á discussão ; demais observa

que o ministro está incommodado, e sendo

assim, como se quer obrigar ao ministro a vir

assistir á discussão, e não querer-se que a ca-

niara trate deste objecto sem a presença do

respectivo ministro, quando elle não pôde
vir? O adiamento pois parece-lhe aníi-parla-

meutar, até contra o regimento da casa, que
não diz que deve adiar-se a discussão de uma

proposta, até que o ministro compareça.

Demais, parece-lhe que as razões que se apre-

seniárão em favor do adiamento não são sufíi-

cientes'; os orçamentos da marinha e guerra
fundao-se em pareceres das commissões res-

pectivas, e principalmente nas informações por

escriplo que o ministro é obrigado a dar em

virtude da constituição ; essas informações se

derão.

Conclue observando que duvida nenhuma

ha em que o ministro da guerra está incoromo-

dado, e por consequencia julga que o Sr. de-

putado autor do requerimento de adiamento

não insistirá nelle, não sendo possível calcular

até quando durará o incommodo do ministro,

e quando por outra parte o governo deve ser

habilitado com os meios necessários para provçr
á segurança e tranquillidade do império.

0 Sr. Carneiro Leão declara tomar parte na

discussão, por ouvir o nobre ministro dos es-

trangeiros dizer que a proposição do adiamento

era anti-parlamentar.

Concorda com o nobre ministro, que os mi-

nistros de estado não são obrigados a assistir á

discussão de sua proposta, e que o artigo da

constituição a este respeito é facultativo ; mas

também está na opinião de que a camara não é

obrigada a discutir hoje esta proposta ; podendo
adial-a para depois discutil-a, dizendo-se, se-

gundo as conveniências, se convém ou não

adial-a.

Se pois os ministros não são obrigados pela
constituição a assistir á discussão das propostas,
a camara também nao é obrigada a discutir já
hoje a proposta do orçamento da guerra, pôde
adial-a se julgar conveniente, assim como o mi-

nistro pôde deixar de assistir á discussão.

O Sr. ministro da guerra não se escusa ; seria

melhor, se elle não quer comparecer, que isto

dissesse; mas dizendo que se acha actualmente

impossibilitado, parece-lhe que o Sr. ministro

dos estrangeiros não teve toda a attenção com o

seu collega da repartição da guerra, quando se

oppõe a que a camara espere por elle para esta

discussão ; parece-lhe que o Sr. ministro dos

estrangeiros, por attenção, por decoro devido

ao seu collega, não devia exigir que a camara

privasse desta honraria ao Sr. ministro dos ne-

gocios da guerra. ( Apoiados e risadas .)

Demais, elle deputado, observa que as infor-

mações escriptas não são tão circumstanciadas

que possão excluir outras que sejão necessárias.

Lembra mais que, posto que o Sr. ministro

dos negocios estrangeiros possa dar esclareci-

mentos á camara no que toca ás intenções do

governo sobre a política em geual, comtudo, no

que é particular ao ministério da guerra, o

Sr. ministro dos estrangeiros não pôde offerecèr

(Ts esclarecimentos precisos á camara; por-
tanto não deve privar a camara de ouvir ao

Sr. ministro da guerra a respeito.

Cumpre que o Sr. ministro compareça, se

não se acha impedido por moléstia cbronica,

porque então cumpre sahir do ministério da

guerra, pois que nas circumstancias actuaes não

estamos em termos de haver um ministro ca-

chetico. Duas províncias auhão-se sublevadas, a

repartição da guerra desorganisada ; não temos

exercito, não temos disciplina ; se o ministro

pois não está em circumstancias de bem exercer

o seu emprego, cumpre deixar o lugar.

Vota pelo adiamento.

0 Sr. Maciel Monteiro declara não saber em

que possa ser taxado de pouco parlamentar,

quando propuzera o adiamento, principalmente

quando é uso da camara, e que semelhantes

propostas têm sido discutidas em presença dos

Srs.ministros respectivos. Parece-lhe antes que o

nobre ministro dos estrangeiros não procedeu
neste caso muito parlamentarmente, querendo
dar a entender que a presença do nobre ministro

da guerra era escusada. Demais elle, deputado,

entende de absoluta necessidade que o ministro

esteja presente para os esclarecimentos neces-

sarios ; não quer com o adiamento senão acau-

telar alguns inconvenientes que possão resultar

ao mesmo Sr. ministro, e dar ao governo uma

prova de consideração.

Entende que a falta do ministro respectivo

nesta discussão, pôde ser de gravíssimo damno

não sô á nação, como ao governo. A' nação,

porque pôde acontecer que a camara, não

muito esclarecida sobre o que convém resolver

neste objecto, não invista ao governo com os

meios necessários para restabelecer a ordem no

império ; e por outro lado, sendo esta uma pro-„

posta do governo, parece-lhe convir rnuifo que
o governo esclareça a camara.

Depois de mais algumas reflexões sobre a

necessidade de estar presente o Sr. ministro da

guerra a esta discussão, passa a responder ás

razões apresentadas pelo Sr. Limpo de Abreu,

e diz que o nobre ministro dos negocios es-

trangeiros parece estar esquecido do que se

passou na camara, quando se discutia a fixação

de forças, quando foi dito muitas vezes que o

relatorio do Sr. ministro da guerra foi muito

escasso, muito mesquinho ; que muitos depu-

tados não votárão pelas forças pedidas pelo go-
verno, em consequencia de não terem infor-

mações sufficientes ; por consequencia a razão

dada pelo ministro dos estrangeiros, de que o

ministro da guerra-informou a camara de tudo
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quanto devia informar, não pôde proceder, não

pôde fazer com que o adiamento não passe.
Não demonstrára que houvesse uma obri-

gação escripta, do ministro assistir á dis-

cussão ; mas h'a uma obrigação que resulta da

relação entre o governo e o corpo legislativo ; o

governo tendo de exigir meios do corpo legis»

lativo, deve prestar para esse fim as informações

necessarias ao corpo legislativo; e quanto ao

prolongamento que pôde ter a impossibilidade

do ministro, diria que a prolongar-se muito este

impedimento, bom é que o ministro passe a

pasta a' um seu collega ; que de um ou outro

modo é preciso que a proposta do governo tenha

um defensor.

Gonclue insistindo pelo adiamento ; conhe-

cendo todavia que não ha uma obrigação es-

cripta, e que se com effeito o ministro da

guerra dissesse que não vinha assistir á dis-

cussão, não propunha o adiamento mas di-

zendo que está impedido por hoje, póde-se
esperar até amanha ou depois, ou até que possa
apresentar-se.

0 Sr. Souza e Oliveira julga que a disposição

da constituição, do regimento das camaras, que
admittem os Srs. ministros a assistir ás dis-

cussões desta natureza, é uma disposição toda a

favor do governo, e que está nos interesses dos

ministros, afim de que a sua falta não prive as

camaras de esclarecimentos precisos para bem

votar.

Recorda-se que o Sr. ministro dos negocios

estrangeiros se mostrara sentido de que o se-

nado não annuisse ao adiamento por elle pe-
dido, de uma discussão naquella camara, para
a qual fôra convidado ; parece-lhe pois que o

Sr. ministro deve agora ser da mesma opinião

no caso de que se trata.

Conclue votando pelo adiamento.

0 Sr. Ferreira da Veiga funda o seu voto

contra o adiamento nos mesmos argumentos

produzidos por alguns senhores a favor do

adiamento.

Ouvira ao Sr. Souza e Oliveira, que a facul-

dade dos ministros assistirem ás discussões e

tomarem parte nellas, considera-se mais como

um favor que se concede aos membros do mi-

nisterio do que como uma garantia dada aos

interesses do paiz; e se é sobre este argumento

que o Sr. deputado se funda, pergunta se

não pôde o governo prescindir do favor.

Observa que poderá se dizer que não podem
os membros da administração prescindir deste

favor, porque é em utilidade do paiz que elles

sejâo ouvidos, que prestem suas informações

vocalmente, mas não pôde suppôr-se que o mi-

nistro da guerra ( ainda mesmo annuindo a

algumas das idéas que deixárâo entrever alguns

Srs. deputados ) julgue ter dado tantas quantas
informações está habilitado a dar ácerca da

matéria, e por consequencia é inútil, não pôde

servir senão para perda de tempo o seu com-

parecimento na camara.

Está persuadido elle, deputado, que o mi-

nistro da guerra está com effeito impossibilitado

de comparecer na camara a defender a pro-

posla, e por consequencia, partindo do prin-
cipio apresentado por um illustre deputado que
consagra como um favor dado ao ministro, o

que está na constituição e no regimento da casa

a semelhante respeito, tem de votar contra o

adiamento, porque não julga que o'adiamento

esteja no interesse do paiz-; antes o que está

no interesse do paiz é que a camara quanto
antes melhore quauto fòr possivel, conclua a

lei do orçamento.

A sessão está muito adiantada, diz o orador ;
e demais, a fallar francamente, tem-se visto o

interesse que o paiz tira da presença de alguns

ministros na camara... Sr. presidente, eu nao

continuarei, mas certamente não ha interesse

para o paiz em que as discussões da camara

tomem uma attitude desagradavel, tomem um

aspecto que não pôde servir nem á causa pu-
blica, nem ao paiz, nem para que a lei do or-

çamento que discutimos seja mais completa e

mais aperfeiçoada.

0 Sr. Vasconeellos pede ao Sr. ministro dos

negocios estrangeiros que attenda á attenção

e* respeito com que' trata o seu collega.

Está profundamente convencido que o nobre

ministro da guerra está impedido de compa-

recer, e que tanto é isto verdade que ha poucos
dias compareceu no senado.

Parece-lhe que a urbanidade que deve haver

para com o nobre ministro da guerra pede que

por elle se espere, que se adie a discussão até

que elle compareça na tribuna. Demais elle,

deputado, não quer roubar ao ministro da

guerra a gloria de fazer triumphar su'as theorias

na tribuna, que é por este preço que hoje se

pode obter o governo, porque hoj e se pôde
mandar aos homens ; é por isso que o nobre

ministro da guerra deve vir mostrar que elle é

homem de estado, não só em acções, mas na

tribuna.

Elle, deputado, se admira de que a esta dou-

trina se opponha o Sr. Ferreira da Veiga, que
ainda ha poucos dius pedio o adiamento de

uma discussão, até que comparecesse o nobre

ministro dos negocios estrangeirosf-e hoje en-

tende que não deve comparecer o ministro da

guerra.
O orador nota, quanto á reticencia do dis-

curso do Sr. Ferreira da Veiga, que não sabe

para que são essas reticencias ; que diga-se

antes francamente: —Não 
queremos ouvir

as vozes importunas da opposição, por isso

quando ella toma a palavra, nós- sabemos

voltar as costas. — Aqui se vê quando ella

toma a palavra, os bancos ficão desertos.

Pergunta se nos outros paizes, a opposição
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nâo incommôda aos governos, se projectão elles

quebral-a ?

Algumas vozes : — Não, não.

O Sr. Vasconcellos observa mais, que no

tempo em que vivemos nao se pôde governar os

povos senão por leis ensaiadas no fogo do ra-

ciocinio, é eniao que ellas se tornão mais fortes ;

que a fortaleza das leis é tanto maior quanto
mais resistencia encontrao na tribuna; mas que
nossos ministros, os homens que pertencem
ao governo, não querem discussão.

Todos os governos esclarecidos do mundo,

estudando as necessidades da época, appellão

para a publicidade, appellão para as discussões ;

só o nosso governo, só os homens que o apoião

não a querem, expressões desagradaveis sus-

citâo-se na presença dos ministros, e que dis-

cussões desagradaveis ?

O orador, continuando, diz: Por ventura

jurei eu para votar pelo orçamento da guerra,
de votar por tudo quanto as commissões de

guerra e orçamento julgassem conveniente ?

Como é que eu posso avaliar os pedacinhos
de pernas que se perdem nos combates, sem.

que o ministro apresente na camara a avaliação

dessas pernas ?

Eu não sei que expressões offensivas se tem

proferido nesta casa contra qualquer dos mi-

nistros ; eu pela minha parte ainda uma só pa-
lavra não proferi contra os ministros. Contra o

governo monstro, contra o governo Paraguay,

sim ; e juro que emquanto elle não trilhar a

estrada constitucional hei de procurar contra

sua vontade, para que caminhe por ella.

O orador nao sabe porque se nao quer a

presença do ministro ; nem sabe como pensão
o seu collega e os illustres deputados que
apoião o governo.

Quanto ás observações do Sr. Limpo de

Abreu, diz que nao ha duvida, que nao ha lei

que obrigue os ministros a assistir ás discussões

de suas propostas ; ífias que quem vive em

um governo representativo, deve persuadir-se

que ha necessidades neste governo, que sao

tão imperiosas como leis escriptas.

Nao duvida de que a primeira necessidade

que tem um governo representativo, é que o

governo dirija as carnaras legislativas; é por
isso que se exige que o governo seja da maioria,
e no emtanto entre nós se pregão doutrinas

contrarias, se entende que o governo não deve

comparecer no corpo legislativo ; não deve pro-
curar mostrar-se aos membros deste corpo, mi-

nistrar meios á maioria para que ella possa
sustentar os seus actos, embaraçar por todos os

meios possíveis decisões precipitadas, decisões

infensas á administração. Não será isto neces-

sidade de um governo representativo só no

Brazil, aonde só se quer do governo represen-

ativo o que possa inteiessar os projectos de

TOMO II

alguém, e não cousa alguma que possa bene-

ficiar ao publico.

Quanto á observação de estar adiantada a

sessão, perguntará que necessidade ha de

apressar uma lei tão importante sem discussão ?

Que pressa é esta de fechar-se as camaras ?

As eleições ? Interessão ellas a um governo
tão patriotico ? E' necessário que elle fique

com os braços bem livres para poder bracejar

nos círculos eleitoraes? Nao ha necessidades

maiores do paiz ?

O illustre deputado não tem pressa nenhuma

na approvaçao da lei do orçamento ; o que de-

seja é que ella sr ja melhorada, pois que as leis

do orçamento que têm sido feitas nao honrao

muito a assembléa geral, e eis a razão porque
deseja que se discuta com muita attençao a lei

do orçamento, lembrando que em outros paizes
a discussão da lei do orçamento absorve mezes

e mezes, e nao vê razão para que entre nós se

queira appcovar em um só dia, e se vá dizer ao

governo puro e patriotico, tomai um credito cm

massa para dispender como quizerdes; ainda

mesmo quando o governo conhece que houve

duplicatas, que houve excesso de despezas, ou

erro no calculo, ou como quizerera chamar,

como já aconteceu.

O Sr. Paula Araújo depois de algumas re-
flexões, diz que a questão se reduz a saber se
convém ou não adiar a matéria, e elle, depu-
tado, julga que não é conveniente.

Depois de responder ás diversas reflexões

produzidas na camara em apoio do adiamento,

observa que ha esclarecimentos ácerca da ma-

teria, pois que as illustres commissões de ma-

rinha e guerra e do orçamento derao seu parecer,
o que nao farião se nao tivessem esclarecimentos,

e nem elle, deputado, tem visto pedir esses escla-

recimentos ao governo. Parece-lhe que viria o
ministro á camara, e nao se fallaria da matéria

principal; que se veriao personalidades.
Lembra que a sessão está a acabar, e o que

se tem feito ? Bonitos discursos, ramalhetes
bem enfeitados, tem-se sustentado optimas con-
clusões theologicas, e só a questão dos Moraves
consumio dias á camara; entretanto que os
codigos, a lei da guarda nacional exigem re-
forma ; e outras muitas cousas exigem medidas
muito necessarias ; no emtanto o Brazil quer
cousas, quer se modifiquem suas leis, e nada
disto tem-se feito.

Nota que os illustres deputados que sustentao
o adiamento, que querem que compareça o mi-
nistro, são os mesmos que têm gasto todo o
tempo na presente sessão.

Depois de mais reflexões, nota que se prin-
cipiou a fazer uma parada de princípios, que
nem sempre virá sustentar; que não é por cousa
desta natureza 

que se deve prolongar a sessão.
Continuando o illustre deputado, observa que

alguns dos senhores 
que exigem, e que clamão .

n.
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por o ministério não estar parlamentarmente
organisado, já estiverão no ministério, e no em-

tanto o que fizerão alguns desses illustres de-

putados eminentemente parlamentares ? Seus

actos existem ; o que apparece ? Empréstimos

forçados, despezas extraordinarias feitas sem

consentimento do corpo legislativo.

Conclue dizendo que a faculdade de faüar é

muito bella cousa, quando tem por fim sustentar

medidas úteis, mas quando se desliza do trilho

que deve pisar, quando só serve de sustentar

medidas más, em vez de ser util ao paiz, é pre-

judicial.
Havendo ainda alguns dos senhores que já

tinhão fallado, pedido a palavra, o Sr. Io secre-

tario lê o artigo do regimento que prohibe
fallar-sí mais de uma vez nestas questões, á

excepçao do autor do requerimento, que tem a

palavra mais uma vez.

0 Sr. Maciel Monteiro responde ao argu-

mento do Sr, Paula Araújo. Pergunta ao illustre

deputado que declamár.a contra os actos da

camara, e a accusára de que nada tem feito de

utilidade ao paiz, o que tem feito o illustre de-

putado.
Lembra, que a opposição sempre está pre-

sente na casa quando se trata destas matérias,

o que nao acontece com o illustre deputado,

que sim vota, mas não está presente ás dis-

cussões; e que portanto a opposição faz mais

que o illustre deputado que a reprehendeu ;

pois que toma a opposição parte nas discussões,

quer que as medidas saião com acerto e

com o gráo de perfeição compativel cora

as cousas humanas. Demais, se acaso a camara

não tem procedido segundo as vistas do paiz,
se nao tem prestado alguma cousa de util ao

paiz, á opposição não se deve imputar isto ;

esla imputação assenta maravilhosamente na

maioria.

Observa mais que o illustre deputado não

parece, pelo ardor com que apoia o governo,
não estar contente com elle; e seria contra-

dictorio, entendendo que o governo é máo, obrar

como tem obrado o illustre deputado.

Conclue fazendo ainda algumas observações

em resposta ao discurso do Sr. Paula Araújo.

0 Sr. Francisco do Rego vota pelo adiamento,

sem intenção de prolongar a discussão, mas

porque conhece que é do interesse do ministro

da guerra o estar presente á discussão.

Observa que o ministro diz que não pôde
assistir á discussão por incommodado, e pa-
rece-lhe a camara obrar com razão em adiar

a discussão. Nem se diga que a commissao de

marinha e guerra está habilitada a dar as infor-

mações que alguns dos membros da camara

pedirem, pois que não se pôde isto conceber á

vista do que se passou na camara com o Sr. mi-

nistro da marinha, que, pedindo dinheiro para
2,000 praças, disse ao depois que era engano

seu ; e a elle não estar presente, aconteceria

votar a camara por uma quantia além da neces-

saria.

Vota pois pelo adiamento, pois que, apesar

de ter alguns esclarecimentos, não está habi-
litado para informar os Srs. deputados e

dar-lhes quaesquer esclarecimentos, principal-
mente á vista do que aconteceu com o da ma-

rinha.

0 Sr, Torres declara que, bem como um

illustre deputado, também quer cousas e não

palavras, e é porque quer mais cousas que pa-
lavras, que vota pelo adiamento ; porque ne-

nliuma discussão pôde produzir mais cousas do

que a discussão do orçamento, porque é delia

que depende maior ou menor sacrifício que
tem de fazer a nação para o serviço publico do

estado. E' nas discussões do orçamento que a

camara deve procurar todas as informações ne-

cessarias para poder votar com conhecimento

de causa.

Lembra que, á vista das declarações que
fizera n'uma das passadas sessões o ministro

da marinha, a camara votou por uma emenda

que diminuía as despezas do ministro da ma-

rinha; mas que, se o ministro nao estivesse

presente, embora um ou outro deputado mos-

trasse que havia duplicata, poderia a maioria

da camara ficar persuadida que a opinião de

um ou outro deputado era sómente por espirito

de opposição, e por consequencia votar a ca-

mara, não estando presente o ministro, por um

orçamento exagerado, por maiores, quantias do

que as necessarias para fazer o serviço desta re-

partição. E como elle, deputado, quer evitar que
no ministério da guerra se realise isto que se

realisaria, a nao estar presente o Sr. ministro

da marinha, não pôde deixar de votar pelo
adiamento da matéria ; persuadido de que o

Sr. ministro da guerra pôde prestar á camara

muitos esclarecimentos sobre os negocios de

sua repartição ; com o zelo e probidade que tem,

não quererá de certo que a camara vote por
maiores quantias que as necessarias, para
occorrer ao serviço publico de sua repar-

tiçao ; por consequencia 
"julga 

dever passar o

adiamento, que não lhe parece será muito longo,

porque S. Ex. nao está tão incommodado que
não possa satisfazer ás outras obrigações de seu

cargo.

Quanto á censura feita pelo Sr. Paula Araújo,

de que nada se tem feito, observa que aquelles

deputados que insistem na discussão circum-

stanciada do orçamento, e querem saber até que

ponto são necessarias quantias para um certo

serviço, alguma cousa fazem ; e demais elle,

orador, por exemplo, que não tem a fortuna de

poder merecer a sympathia da camara, como

ha de pretender que passe um projecto seu P

Os illustres deputados que contão com o voto

da maioria apresentem os projectos, que podem
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sem duvida passar; mas aquelles que estão
certos de que suas idéas não são recebidas na
camara, que não merecem as sympathias da
maioria, nao merecem a censura de não pre-
parar ^ projectos, cujas idéas não agradão á
maioria; mas sustentando princípios que llies

parecem algum dia triumphar, discutindo o
orçamento, mostrando a exageração que ha em
alguns ramos do serviço publico, algum serviço

prestão á nação ; e elle, orador, está persuadido
que serviços prestárão aquelles deputados que
fallárão na discussão do orçamento da marinha.

Podia a camara, sem as razões que elles

apresentárão, votar por mais 200:000* inúteis;

e poupar 200:000$ é algum serviço.

O iílustre orador continua ainda a desen-

volver a sua opinião em favor do adiamento,

mostrando a sua necessidade.

Depois de fallar o Sr. Raphael de Carvalho,

motivando o seu voto contra o adiamento, dá-se
a matéria por discutida; e o adiamento sub-
mettido á votação é regeitado por 41 votos
contra 40.

Ainda suscita-se uma outra questão de
ordem sobre a verificação da votação, e afinal
decide-se que não deve ter lugar a veri-
ficação.

Sendo pois regeitado o adiamento, entra em
discussão o seguinte :

CAPITULO VI

Ministério da guerra

« Art. 7.° O ministro e secretario de estado

dos negocios da guerra é autorisado a dis-

pender no anno financeiro desta lei:

1.° Com a secretaria de es-

tado e seu expediente, inclu-

srve a impressão dos actos

expedidos por este minis-

terio... 

2.° Com o conselho su-

premo militar

3.° Com os commandos de

armas

§ 4." Com estado-maior do ex-

ercito, officiaes de corpos,

officiaes avulsos, compre-

hendidos os de 2" linha que
vencem soldo, e reformados.

§ 5.° Com o corpo de enge-

nheiros

§ 6.° Com os corpos de Ia

linha e companhias de ar-

tifices

§ 7.° Com as divisões de pe-
destres e ligeiros

§ 8.° Com os hospitaes regi-

mentaes

§ 9." Com a academia mi-

litar,

24:121*200

12:664*670

18:1591600

1,061:390*493

30:2(

1,346:3701100

36:383*540

26:802*000

22;520$000

10. Com o archivo militar

e officina lythographica....

11. Com os arsenaes de

guerra e armazéns de de-

positos de artigos bellicos.

Í2. Com gratificações e ca-

valgaduras

13. Com telegraphos, luzes,

diarias a presos condem-

nados a trabalhos, soldadas

a patrões e remadores de

escaleres, alugueis de casas,

transportes e outras des-

pezas
Í4. Com as obras e reparos

indispensáveis nas fortalezas

e quartéis, e continuação das

da academia militar

15. Com as despezas even-

tuaes

16. Com a divida passiva

posterior ao anno de 1826.

6:923$800

228:7521200

19:000*000

32:800*000

40:000*000

30:000*000

200:000*000

3,156:097*583

São apoiadas as seguintes emendas da com-

missão:

« § 4.° Seja substituído pelos seguintes:

« § 4.° Com o estado-maior do exercito,

53:287*030.

« § 5.° Com os officiaes de Ia linha em

corpos avulsos, 500:000*000.

« § 6." Com os officiaes de 2a linha que têm

soldo, 100:000*000.

« § 7.° Com os reformados, 380:000*000.

« O § 5o passa a ser 8o; o § 6o passa a ser 9o,

redigido assim :

« Com os corpos do exercito, ligeiros de

Matto-Grosso e companhias de artífices.

« O § 7°.supprimido.

« Os §§ 8", 9o e 10, passão a ser 10,

11 e 12.

« O § 11 passa a ser 13, redigido assim :

« Com os arsenaes de guerra e armazéns de

artigos bellicos ; podendo ser elevado ao numero

de 200 os menores addidos ao arsenal de guerra
da côrte, 200:000*000.

« O § 12 passa a ser 14, redigido assim :
« Com as gratificações e ca valgaduras aos

officiaes engenheiros e das outras armas que
possão ser empregados, 6:000*000.

« O § 13 passa a ser 15.

« O § 14 passa a ser 16, redigido assim :

« Com a continuação das obras e reparos dos

edifícios que o governo julgar indispensáveis,

com despezas eventuaes, 70:000*000.
« O § 15 supprimido.

« O § 16 passa a ser 17, rpdigido assim :
« Com a amortisação da divida passiva an-

terior ao anno de 1826, 100:000*000.
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« § 18 additivo:

« Com a compra de armamento, e com a

ofíicina de armeiro, 30:000^000. »

Vêm á mesa e sao apoiadas as seguintes

emendas:

« Com o reparo da fortaleza do Cabedello,

na província da Parahyba do Norte, 20:000$000.
—Salva aredacção.—Albuquerque Maranhão. »

« Para ser collocada como melhor convier

ii'um dos paragraphos do art. 7o do ministério

da guerra :

« Com o prompto reparo da fortaleza da

barra do Rio Grande do Norte, desde já,
8:000$000.—Brito Guerra. »

« O § 7° redija-se assim: Com as divisões

do Rio Doce, ligeiros do Maranhão, Goyaz e

pedestres do Espirito-Santo, 68:498$440.—Âssis

Mascar etihas. »

Depois de fallarem alguns senhores, fica Et

discussão adiada pela hora.

O Sr . Presidente depois de marcar para a

ordem do dia da seguinte sessão, ás 11 haras,

continuação da discussão do orçamento da re-

partição da guerra, e antes a resolução não im-

pressa, cuja urgência se vencêra hoje, appro-

vando a pensão de 100$ concedida a D. Eme-

renciana do Nascimento Luna, e suas irmãs.

Resolução n. 117 de 1833, na parte relativa á

tença concedida a Fredesvindo da Silva Leite.

Resolução n. 81 de 1836. Resolução n. 384 de

1835. Resolução n. 52 de 1836. Resolução

n. 521 de 1835. Resolução n. 76 de 1836.

Resolução n. 459 de 1835. Resolução n. 165

de 1834, vinda do senado, levanta a presente

pelas duas horas da tarde.

Sessão em S8 de Julliü

PRESIDENCJA DO SR. ARAÜJO LIMA

Summario. — Expediente.—Ordem do dia.—

Continuação da discussão do orçamento do

ministério da guerra.

A's dez horas feita a chamada, e achando-se

em numero legal os Srs. deputados, o Sr. pre-

sidente declara aberta a sessão ; lida a acta da

antecedente, é approvada.

Paltão com causa participada os Srs. Lima e

Silva, Albuquerque Cavalcanti, Castro e Silva,

Mello, Luiz Cavalcanti, Ferreira França e

Tobias ; e sem participação os Srs. Peixoto de

Albuquerque, Fontes, arcebispo da Bahia, Cor-

nelio e Duarte Silva.

EXPEDIENTE

O Sr. Io Secretario dá conta do expediente,

lendo o seguinte ofíicio do ministro dos ne-

gocios estrangeiros :

« Illm. e Exm. Sr.—Tenho a honra de dar

a V. Ex. os esclarecimentos que de mira exigio

pelo seu aviso de 14 do corrente, em conse-

quencia da resolução da camara dos Srs. depu-

tados, tanto sobre o direito em que se fundava

a pratica seguida nesta côrte, de se nacionali-

sarem portuguezas as embarcações de qualquer
nação, como . sobre a autorisação, que para isso

tenhao os cônsules de Portugal. Estes esclareci-

mentos são os seguintes, os quaes rogo a V. Ex.

leve ao conhecimento dacamaradosSrs.de-

putados :

« 1." Verifica-se a nacionalidade e idoneidade

do comprador, que, sendo residente nesta côrte,

deve achar-se registrado, como subdito por-

tuguez na chancellaria do consulado, e sendo

residente em outra qualquer parte, justifica a

sua nacionalidade, e apresenta documento au-

thentico, com poderes especiaes, que habilite,

como procurador, a pessoa que tem de repre-

sentar no acto de aceitar a escriptura, como

comprador.

« 2.° Examina-se a identidade do vendedor, e

legalidade dos documentos de propriedade, e

sendo procurador, os poderes que tem para
fazer a venda boa e valiosa.

<c 3.° Logo que taes documentos se achâo em

regra, se exige do comprador o conhecimento

de haver pago na administração das diversas

rendas nacionaes os 5 j5or cento do preço da

venda, impostos pelo governo imperial, como

renda nacional, sobre as embarcações vendidas

neste porto, qner nacionaes, quer estrangeiras,

que passao a novos proprietários, ou a outras

bandeiras.

« 4.° Com este conhecimento de haver pago
o direito estabelecido pelo governo imperial, e

outro do consulado geral de haver entregue 15

por cento do preço da venda, 
pelo direito de

siza e paço da madeira, no cofre do consulado

(fazendo ao todo 20 por cento do preço da

venda) se lavra a escriptura de compra, a qual

é assignada pelo cônsul geral, ou quem o repre-

senta, pelo vendedor e comprador, e mais duas

testemunhas presentes.

« 5." Celebrada que seja a escriptura, vai uçn

agente do consulado a bordo do navio com-

prado, investido dos poderes necessários, para

fazer içar a bandeira portugueza, e lavrar na

mesma occasião o termo de embadeiramento,

que com todos os mais documentos ficâo au-

toados, e archivados na chancellaria do consu-

lado.

« 6.° Mestre carpinteiro e calafate, nomeados

pelo consulado, fazem a medição e descripção

da embarcação, e com este documento se faz o

registro conforme o impresso n. 1.

« 7." O individuo que pretender despachar a

embarcação na qualidade de mestre, antes de

ser admittido, deve igualmente provar com do-

cumento authentico ser subdito portuguez, e
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que o sejão também duas terças partes de sua

tripolaçâo.

« 8.° Logo que taes documentos, e relação

da matricula se achâo no consulado, se faz

certificar para a repartição competente na fôrma

dos impressos ns. 2, 3, 4,5 e 6, nos quaes
se declara o nome, ou nomes dos proprietários,

- do mestre, sua residência, medição, tripolaçâo,

armamento e todas as mais declarações exi-

gidas na hiesa do despacho marítimo.

« 9.° Legalisados que sejâo os despachos na-

quella repartição, e verificado o manifesto da

carga de sahida, se passa o certificado para se

alcançar o passaporte extraordinário na iegação

de Sua Magestade Fidelissima, por ida somente,

como no impresso n, 7.

« 10. Todo este processo é regulado pelo re-

gimento do consulado geral, pelas leis portu-

guezas e por ordens do tbesouro sobre a arre-

cadaçâo, e remessa do direito da siza e paço da

madeira, bem como diversos officios do go-
verno, a quem o consulado regularmente tem

dado conta destes embandeiramentos.

i Deus guarde a V. Ex.—Paço, em 26 de

Julho de 1836.—Antonio Paulino Limpo de

Abreu. »

E' remettido a quem pedio taes informações.

Lê-se mais o seguinte officio, e o incluso do

presidente da província das Alagoas, cuja leitura

é requerida pelo Sr. Ignacio Joaquim da

Gosta :

« Illm. e .Exm. Sr.—De ordem do regente

em nome do imperador o Senhor D. Pedro II,

passo ás mãos de V. Ex., com o incluso officio,

por copia, do presidente da província das

Alagoas, datado de 9 de Junho proximo findo,

a resolução impressa, n. 13, da assembléa le-

gislativa da mesma província, estabelecendo a
força policial para o anno financeiro de 1836 a
1837 : afim de que, sendo tudo presente na

camara dos Srs. deputados, possa tomar o

seu objecto na consideração de que o achar

digno.

• « Deus guarde a V. Ex.—Paço, em 25 de

Julho de 1836.—Antonio Paulino Limpo de

Abreu.—Sr. Bernardo Belizario Soares de

Souza.

« Illm. e Exm. Sr.—Tenho a honra de parti-
cipar a V. Ex., para que o leve ao conheci-

mento do regente, em nome do imperador o

Senhor D. Pedro II, que esta província fica em

paz, e por ora desassombrada da politica tur-
fculenta que tantos males lhe causou; praza
aos céos que algum contagio não venha alterar

a ordem, e envenenar os espíritos e cabeças

menos reflectidas de que abunda ; se bem que
eu posso assegurar a V. Ex. que já não é tão
fácil, porque agente boa, e que tem que perder,
os senhores de engenho, lavradores, pro-

prietarios e negociantes que presentemente sa-

boieão a paz, que desejão, e que me bemdizem

por esse gozo, estão prevenidos contra os tur-

bulentos de todo o genero.
<( Quando cheguei a esta província achei uma

guerra civil de mais de dous annos com os cha-

mados cabanos, e que se renovava periódica-
mente; achei, depois de uma sedição formal,

dous partidos em campo curando só de se lios-

tilisarem ; achei finalmente muitos outros ele-

mentos de perturbação: hoje porém nem guerra,
e nem partidos se conhecem ostensivamente ;
e o resultado dessas rixas, e mesmo de intrigas

particulares, tem diminuído consideravelmente,

não só pelo systema de brandura e imparciali-

dade que adoptei na minha administração, se-

não por achar meios de distrahir os ânimos

para fins úteis e de interesse publico, restando

unicamente os torcicólos de malversudores que
nesta cidade tenho feito chamar á rcsponsabili-

dade por dcsencargo meu ; preceito da lei,

ordens do governo supremo, e repetidas re-

commendações da assembléa provincial; posto

que com minguado fructo e tropeços quasi in-

vensiveis, comtudo um colosso vai despontando

já bem pronunciado, que eu considero de fu-

turo máo agouro, e de resultados tristes.

Eu fallo do massiço formado pelos quatros

juizes de direito das quatro únicas comarcas

desta província, todos de uma só família, po-
derosa pela sua força numérica, e mais ou

menos potentosa : porque dous são irmãos, o

de Maceió e o da comarca desta capital, o

peior delles ; e os dous das comarcas da Atalaya

e do Penedo são casados com duas irmãs dos

primeiros ; o que já tenho ponderado ao go-
verno supremo em outras occasiões ; tanto

mais formidáveis são, quanto hoje se achão

como acastellados, senhores de toda a força

policial, em virtude da resolução de 24 de Fe-

vereiro, que remetto inclusa, resolução feita

por elles, porque todos quatro são deputados,

e dirigem a maioria composta de seus pa-
rentes e adherentes, que arrastrão alguns

homens sincerões ; resolução que foi sanccio-

nada pelo vice-presidente de sua mão, e também

deputado, quando eu estive doente em Feve-

reiro, e que nega ao presidente da província
até a nomeação dos commandantes!! Este

colosso por ora apenas impõe ao presidente
uma especie de coacção na influencia que a lei

lhe dá sobre o judicial da provincia, como já
ha exemplos, e por isso, eu devo ser franco e
leal, antes quero a minha demissão, para ir aos

pés do throno dar a razão de minha acanhada
administração, e mesmo empregar-me em

qualquer outra cousa que util possa ser ao

meu paiz, com gloria minha, do que fazer um

papel de automato, ludibrioso na alta conside-

ração que me deu o governo supremo. Bogo

pois a V. Ex., com a maior instancia, se digne

de levar tudo isto ao conhecimento do regente

do império em nome do imperador, para
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deliberar como achar de rnais interesse, na

certeza de que por este governo provincial
nada se pôde remediar na quadra actual, sem

o perigo de alguma alteração no socego publico
de que goza a província, e mesmo risco indi-

vidual.

« Deus guarde a V. Ex.—Palacio do governo

das Alagoas, 9 de Junho de 1836.—Illm. e

Exm. Sr. José Ignacio Borges.— Antonio

Joaquim de Moura. »

Depois de breves reflexões, é remettido o

oííicio á commissao das assembléas provinciaes.

O Sr. Io Secretario declara que o diploma

do deputado supplente pela província de

S. Paulo, o Sr. Rodrigo Antonio Monteiro de

Barros, é remettido á commissão dc poderes.

ORDEM DO DIA

Entra em discussão a resolução da com-

missão de pensões e ordenados, que approva a

pensão de cem mil réis por anno, concedida a

D. Emerenciana do Nascimento Luna, e outros ;

e que na sessão antecedente havia sido dispen-

sada da impressão, a requerimento do Sr. Car-

neiro Leão, tendo-se igualmente vencido a ur-

gencia.

Dá-se por discutida a resolução, e posta a

votos é approvada e adoptada, e remette-se á

commissão de redacçâo.

Entra em discussão a resolução que approva

a tença de 1001000 concedida ao tenente co-

ronel effectivo de cavallaria Fredesvindo da

Silva Leite, correspondente ao posto de major,

por decreto de 4 de Julho de 1832.

Depois de discutida, é approvada e adoptada,

e remette-se á commissão de redacçâo.

Entra em discussão o seguinte :*

« A assembléa geral legislativa resolve :

«Fica approvada a mercê da sobrevivência

da pensão de 1001000, concedida pelo governo

a Maria Antonia da Silva, Rosa Antonia da

Silva e Antonia Francisca da Silva, filhas do

pensionario Antonio Ferreira da Silva, da ci-

dade de Goyaz, para a perceberem repartida-

mente por fallecimento do dito seu pai.

« Paço da camara dos deputados, 18 de

Agosto de 1828.—M. J. de Souza França.—

B. P. de Vasconcellos, vencido.—J. J. da

Silva Guimarães.—J. de Rezende Costa.—

Calmon. »

Depois de discutida, é approvada e adoptada'

e remette-se á commissão de redacçâo.

Entra em discussão a resolução do anno

passado, que approva a pensão de oitocentos

mil réis annuaes, concedida a João Carlos da

Cunha Gusmão e Vasconcellos, por decreto do

governo, de 15 de Janeiro de 1835, etc.

O Sr. Paüla Araújo propõe o adiamento, o

qual é apoiado e discutido, e afinal regeitadoi

Continua a discussão, e dando-se por con-

cluida, a resolução, é posta a votos, e não se

approva.

Lô-se o parecer da commissão de poderes,

approvando o diploma do Sr.- Rodrigo Antonio

Monteiro de Barros, e adoptado este, o Sr. de-

putado é introduzido com as formalidades do

estylo, presta juramento, e toma assento.

O parecer é o seguinte :

« A commissão de poderes examinou o dí-

ploma, que a camara municipal da capital da

provincia de S. Paulo, enviára ao Sr. Rodrigo

Antonio Monteiro de Barros, para vir tomar

assento nesta camara em lugar do Sr. Raphael

Tobias de Aguiar, que regressára á mesma pro-

vincia. A commissão achou o diploma con-

forme a acta da apuração geral-dos votos para a

eleição dos deputados, e esta conforme as leis,

e instrucções respectivas, sendo o Sr. Monteiro

de Barros o supplente á quem toca actuahnente

substituir a qualquer deputado que faltar por

aquella provincia ; e como o Sr. Tobias por

carta de 30 de Junho ultimo participou a esta

camara que não pôde comparecer na presente

sessão, por incommodo, que o obrigou a voltar

á provincia ; é a commissão de parecer que o

Sr. Rodrigo Antonio Monteiro de Barros tome

assento, como supplente.

« Paço da camara dos deputados, 28 de Julho

de 1836. —C.J. de Araújo Vianna.— Car-

neiro Leão.—M. I. de Mello e Souza. »

Continua a discussão do orçamento do mi-

nistro da guerra, com as emendas apoiadas na

sessão anterior.

Depois de fallarem os Srs. Francisco do Rego,

Calmon, Brito Guerra, Duarte e Silva e Vascon-

cellos, fica a discussão adiada pela hora.

O Sr. Presidente marca para ordem do dia,

a mesma já designada, e levanta a sessão

depois das duas horas da tarde.
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Sessão em S9 de Julho

• PRESIDENCIA DO SR. ARAÚJO LIMA

Summario. — Expediente. — Ordem do dia. —

Continuação da discussão do orçamento do

ministério da guerra.

A's- 10 horas, feila a chamada, achando-se

em numero legal os Srs. deputados, o Sr. presi-
dente declara aberta a sessão ; e lida a acta da

antecedente, é approvada.

Faltão com causa participada os Srs. Lima e

Silva, Pontes, Mello, Luiz Cavalcanti, arcebispo,

Ferreira França e Lessa ; e sem participação os

Srs. Pinto de Mendonça e Fontes.

EXPEDIENTE

O Sr. Io Secretario, dando conta do expe-

diente, lê um ofiicio do ministro da fazenda

remettendo a informação exigida do adminis-,

trador da mesa das diversas rendas nacionaes

desta côrte, relativa aos documentos de que
trata o § 1° do art. 46 do regulamento de 26 de

Março de 1833. — A quem pedio esta infor-

maçao.

Outro do ministro da justiça, remettendo um

offlcio do presidente do Rio de Janeiro, e outro,

que ao mesmo presidente dirigira o secretario

da assembléa provincial, pedindo fosse remo-

vido para a thesouraria da mesma província a

quantia de 6:600$857, que existia no cofre

da conservatória dos Índios, para que a as-

sembléa geral resolvesse sobre este objecto o

que julgasse conveniente.— A' commissão do

orçamento.

Outro do mesmo ministro, remettendo o of-

ficio do presidente da Bahia de 27 de Maio pas-
sadocom o do promotor publico daquella ci-

dade, expondo as razões porque não procedeu
nos termos da lei, como lhe fôra ordenado,

sobre os indicios que havião, de ter sido aberta

a mala das cartas conduzidas de Pernambuco

pela corveta ingleza Bower, por depender de

medidas legislativas as duvidas offerecidas pelo
referido promotor. 

— A' commissão de justiça
criminal.

Lêm-se as redacções das seguintes reso-

luções :

Uma approvando a pensão annual de 360$,

concedida ao 1" tenente da armada João da

Silva Lisboa, comprehendendo-se nella a gra-
tificação de 180$ que já percebia pelos serviços

prestados á nação.

Outra autorisando o governo a continuar a

pagar ao cirurgião-môr José Alexandrino Dias

de Moura o vencimento de 300$, que lhe forão

conferidos na sua patente, e a indemnisal-o do

que tem deixado de perceber desde Abril de

1831.

Outra approvando as pensões annuaes de

500$ concedidas aos 20S tenentes da armada Ma-

noel Lopes Pinhel, e Antonio Velloso.

Outra declarando, que a pensão de 100$

annuaes, concedida a D. Einerenciana do Nas-

cimento Luna, D. Esmeria Francisca de Lunà,

e D. Francisca de Borja Luna, será paga pelos
cofres da fazenda nacional com sobrevivência de

umas a ouíras, na conformidade do decreto de

9 de Fevereiro de 1833.

Outra approvando a pensão annual de 300$,

concedida a Jesuina Emilia de Medeiros, viuva

do official da secretaria do senado, Theodosio

Pulquerio da Silva.

Outra approvando a pensão annual de 320$

concedida a D. Isabel Maria Heredia, em re-

muneraçâo dos serviços de seu fallecido marido

Carlos Maria Heredia, official da secretaria da

cantara dos senadores.

Outra approvando a tença de 120$ annuaes,

concedida ao tenente coronel Felix de Seixas

Souto Maior. * ,

Todas estas redacções são approvadas.

E' lido o parecer da commissão ecclesiastica,

sobre o requerimento do reverendo provincial
do convento do Carmo, pedindo a permissão
de admittir 30 noviços na sua ordem : a com-

missão offerece uma resolução, que não é

julgada objecto de deliberação; e o parecer fica

adiado por haver voto separado do Sr. Gurgel ;
e é o seguinte parecer:

« O reverendo provincial dos religiosos car-

melitas desta côrte, requer a esta camara, que
lhe seja permittida a faculdade para admittir

30 noviços na sua ordem, allegando para isto

a necessidade que têm de ministros, com que

possa manter, e observar as importantes obri-

gações e officios de sua instituição, e ser igual-

mente util á sociedade brazileira. A com-

missão ecclesiastica, não podendo ser indiffe-

rente a uma tão justa allegaçâo, passa a expôr

a esta camara, o que julga a tal respeito.

« Convencida das immensas vantagens, e

serviços, que não só a igreja, mas mesmo o

estado tem conseguido, e pôde ainda continuar

a conseguir das ordens religiosas nesta côrte, e

ainda mesmo em todo o império, como se nSo

pôde negar á vista do testemunho da historia
do paiz, a commissão ecclesiastica lendo pen-
sado com bastante madureza, e circumspecção

sobre as ditas ordens, está hoje na persuasão
ainda mais avançada de que no tempo pre-
sente ellas são de maior interesse publico,
por isso que também ellas podem prestar ser-
viços os mais importantes, e porventura os

mais necessários. Esta camara não ignora, o

mesmo governo tem reconhecido, e accusa, e
com ambos a commissão ecclesiastica lamenta,

e deplora o estado da publica, quasi geral des-

moralisaçao, origem certamente única de todos
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os males, que perdem, e arruinão o Brazil.

Ora, e se para a reforma dos costumes, se para
o restabelecimento da moral publica acha-se

nas ordens religiosas um agente poderoso, e

tanto mais poderoso quanto são mais proprios
os meios, que ellas empregão para aquelles

fins, é sem duvida uma verdade de primeira
intuição a que acima disse, e expôz a com-

missão, a saber : que as ordens religiosas sao

hoje ainda de maior interesse publico. Disse

a commissâo, que as ordens religiosas em-

pregão os meios mais proprios para o resta-

belecimento da moral, e cumpre não omittil-os,

porque elles tanto justilicão a religião como

lionrao a humanidade ; sao aquelles meios a

illustraçâo do espirito, e a formação de um

coração todo virtuoso. Ninguém ha, que desço-

nheça as escolas, que as ordens religiosas

sempre mantiverão, e podem ainda manter e

sustentar para o ensino .das sciencias as mais

úteis ; todos sabem, que ellas podem em-

pregar-se no importante e fructuoso ministério

da pregação, e do confissionario, e se uma, e

outra destas cousas formão uma educação

completamente boa, e pura, e se de tal edu-

cação resultao immensos bens á religião, e ao

estado, as ordens religiosas sao certamente de

muito interesse publico. Nem se diga, que
este mesmo resultado se pôde, e deve esperar

do clero secular, e que este portanto basta

para taes officios. A commissâo nao ignora a

instituição do clero secular ; mas onde está

este clero ? Nao está tão reduzido seu numero ?

Dos poucos ecclesiasticos que existem, os

mesmos empregados nao estão quasi reduzidos

á miséria pela mesquinhez de suas congruas,

e não é tão difficil a todos uma honesta con-

servação ?! Demais a instituição do clero

secular estabelece por ventura escolas regu-

lares, e sujeita-o acaso aos ministérios, que só

exerce a religião claustral ? Certamente nao.

A cornmissão ecclesiastica tendo demais em

consideração, que havendo a constituição do

império no art. 5o do tit. Io, admittido e fir-

mado para continuar a ser a do império a

mesma religião catholica apostolica romana,

sem exclusão de alguma de suas partes, fazendo

pela disciplina com que então ella vigorava

entre nós, parte de sua communhão ; e de seu

corpo as ordens religiosas, estas sem duvida

adquirirão um direito perfeito á sua conser-

vaçâo no império, desde que aquella consti-

tuiçao foi adoptada, e solemnemente jurada.

Mas como conserval-as sem a admissão de no-

viços, que substituindo os que morrem, ou se

secularisâo, supprao a falta destes ? ! Além disto

a mesma cornmissão teve em vista, e em par-
ticular attenção e respeito o § Io, do art. 179

da mesma constituição, onde está consagrado,

e plenamente garantido o uso da liberdade civil

sem outra excepção, que nao seja só uma lei

positiva.

«A mesma cornmissão teve mais em vista,

além de outras leis, o decreto de 16 de Se-

lembro de 1817, em o qual reconhecendo-se os

serviços, que as ordens religiosas têm feito, e

prestado ao publico, sao também ellas consi-

deradas como uma classe de subditos, como

qualquer outra, e devem por isso, diz o citado

decreto, gozar da protecçao das leis. Ultima-

mente a opinião publica, que se tem manifes-

tado a favor das ordens religiosas, pois que já
em duas províncias do império têm ellas sido

protegidas com a concessão de noviços pelas
respectivas assembléas legislativas ; ao mesmo

tempo que em outras se projecta a mesma con-

cessão. O exemplo, o importante exemplo de

nações, e entre estas o de uma das mais civi-

lisadas que conhecemos, as quaes todas têm

admittido em seu seio corporações religiosas,

.convidando-as até de paizes estrangeiros.

« Finalmente a convicção firme, em que está

a commissâo, de que as ordens religiosas, entre

estas a dos carmelitas de que ora se trata, em

nada podem prejudicar, e offender a prospe-
ridade do Brazil, antes promovel-a, e attendendo

mesmo, que é tão diminuto o numero de no-

viços que se pede ; e que as pessoas que se

destinarem a preencher este numero não serão

certamente violadas ; por isso; e pelo mais, que
a commissâo tem ponderado, é de parecer, que
se adopte a seguinte resolução :

« A assembléa geral legislativa resolve :

« Art. l.° Fica autorisado o reverendo pro-
vincial dos religiosos carmelitas desta côrte, a

admittir trinta noviços na sua ordem.

« Art. 2.° Ficão revogadas todas as leis em

contrario.

« Paço da camara dos deputados, 7 de Junho

de 1836. — Bispo do Cuyabá. — Arcebispo da

Bahia. »

VOTO SEPARADO

« Nao havendo acto algum legislativo que

prohiba o ingresso de nocivos nas ordens re-

1 igiosas, o que só foi prohibido temporariamente

por portaria da secretaria de estado dos negocios

da justiça, de 31 de Janeiro de 1824, que de-

termina, que os prelados das ditas ordens não

os admiltão sem licença ; e não constando, que
o reverendo provincial dos carmelitas se di-

rigisse ao governo, para obtel-a, como exige a

mencionada portaria, e como já fez o reverendo

provincial dos franciscanos, que do governo
obteve licença para admittir até 50 noviços na

sua ordem, pela portaria de 5 de Março de

1825 : sou de parecer, que nao é necessário acto

legislativo para deferir á pretençao do suppli-

cante, e por isso seja o seu requerimento en-

viado ao governo, para o tomar na devida

consideração,
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«Paço da eamara dos deputados, 26 de

Julho de 1836.—Manoel Joaquim do Amaral

Gurgel. »

E' approvado o parecer da 3* commissão de

fazendo, sobre o requerimento de Marcellino

Martins Bastos, que pede uma indemnisação do

prêmio, que julga competir-lhe pela adminis-

tração do dizimo do pescado na província da

Bahia. A commissão julgou, que se devião re-

metter os papeis ao governo, para que faça de

novo examinar a natureza do contracto do

supplicante, e que tomadas as suas contas, lhe

defira como fôr de justiça. ( Vide acta de 21

de Julho.)

Não é approvado outro parecer da mesma

commissão, sobre a pretenção de Manoel Pe-

reira Heitor de Macedo, e José Jacome Doria,

ambos officiaes da intendencia de marinha da

Bahia, em que se queixão da maneira desigual

porque fôra executado o decreto de 2 de Abril

de 1835. A commissão entendeu, que se devião

remetter ao governo os papeis do supplicante,

afim de ser tomada em consideração a justa pre-

tenção dos mesmos. (Vide acta de 22 de Se-

tembro de 1835.)

Faz-se menção de um requerimento de Pedro

Gendre, em que denuncia violação da oon-

stituição, commettida pelo supremo tribunal de

justiça.—A' commissão de justiça civil.

ORDEM DO DIA

Entra em discussão, e é approvada, a reso-

lução approvando a pensão de 600$ annuaes,

concedida por decreto de 19 de Novembro 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.

Entra em discussão, e é regeitada, a reso-

luçao que approva a pensão annual de 1:800$

concedida ao senador Manoel Ferreira da

Camara de Bittancourt e Sá, em plena remu-

neração de seus serviços, com sobrevivência a

favor de seus nove netos.

E' approvada a resolução que approva a

pensão alimentaria concedida por decreto de 18

de Setembro de 1833, de 12$ mensaes a

D. Anna Barbosa de Jesus, viuva de Felippe

Antonio, Io tenente graduado, patrão-mór

que foi do porto do Rio de Janeiro, em remu-

neração dos serviços por seu marido prestados
na guerra da independencia, quebrando por
uma vez um braço, por outra duas costellas, e

vindo finalmente a fallecer pelo resultado de

uma queda que déra na querena da fragata

Príncipe Imperial.

E' igualmente approvada a resolução que
approva a tença de 300$ concedida a Paulo

Freire, de Andrada, por decreto de 26 de

Agosto de 1835, correspondente ao posto de

TOMO II

chefe de esquadra, e em remuneração de seus

serviços.

E' regeilada a resolução vinda do senado,

approvando a pensão de 1:200$ concedida á

marqueza de S. Amaro, por decreto de 27

de Abril de 1833, em remuneração dos serviços

de seu fallecido marido, o rnarquez do mesmo

titulo.

Continua a discussão adiada do orçamento

do ministério da guerra, que ainda fica adiada

depois de fallarem os Srs. Ferreira da Veiga,

Limpo e Vasconcellos,

Dada a hora, o Sr. presidente marca a ordem

do dia da seguinte sessão, e levanta a presente
ás duas horas da tarde.

Sessão em ÍÍO de Julho

PRESIDENCIA DO SR. ARAÚJO LIMA

Summario.— Expediente. — Ordem do dia. —

Continuação da discussão do orçamento da

guerra. Votação.

Faz-se a chamada ás dez horas, e abre-se a

sessão logo depois ; é lida, e approvada a acta

da antecedente.

Comparecem 90 Srs. deputados, faltando

com causa communicada os Srs. Lima, Mello,

Ferreira França, Fernandes Torres, Monteiro

de Barros, arcebispo, Pontes, Lessa e Hollanda ;

e sem participarem os Srs. Fontes e Climaco.

EXPEDIENTE

O Sr. Secretario Belizario, dá conta do ex-

pediente, lendo os seguintes oíficios :

1." Do ministro interino dos negocios do

império, informando sobre a permissão que

pretende Francisco Antonio Pacheco Torres,

para abrir um canal de communicação entre a

lagoa de Rodrigo de Freitas, e a praia de Bo-

tafogo.—A' commissão do commercio.

2." Do ministro da marinha, dando as in-

formações exigidas ácerca do requerimento do

2° tenente reformado do corpo da artilharia

de marinha, Florencio José de Oliveira. — A

commissão de marinha e guerra.

3.° Do secretario do senado, participando'

que o senado adoptou, e vai dirigir á sancção

a resolução, que eleva a 2:400$000 a congrua

do bispo de Goyaz.—Fica a camara inteirada.

4." Do mesmo secretario, acompanhando a

proposição do senado, que approva a pensão
concedida aos oito filhos do visconde de Al-

cantara.—A imprimir.

5." Do Sr. José Joaquim Fernandes Torres

participando, que fallecera seu pai, e por isso

não comparecerá a algumas sessões,—Inteirada,

17
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6.° Do vice-presidente da província de Matto

Grosso, acompanhando os actos legislativos da

respectiva assembléa. — A imprimir-se, indo

depois á commissao das assembléas provinciaes.
Sâo remettidos á commissão de marinha e

guerra o requerimento dos officiaes do imperial

corpo de engenheiros, pedindo melhoramento de

vencimentos.

A' commissao de fazenda o requerimento

dos confessores, e thesoureiros da capella im-

perial, sobre igual pretenção.
Approva-se a redacçao da resolução, ap-

provando a mercê da spbrevivencia da pénsao
de 100$, concedida ás filhas do pensionario
Antonio Ferreira da Silva, da cidade de Goyaz.

O Sr. Henriqües de Rezende manda á

mesa, e a seu pedido é enviada á commissão

de constituição, a seguinte indicação :

« Requeiro que a commissao de constituição

chamando a si o pontificai romano, examine

o juramento de vassalagem, preito, e home-

nagem que ao summo pontífice romano prestão
os bispos no acto de sua ordenação, e dêrn

sobre elle o seu parecer: o juramento é con-

cebido nos termos seguintes :

« 1." Eu F. eleito para a igreja de.... fiel

antes, e desde agora serei obediente á S. Pedro

ea nosso senhor o papa F.... e a seus sue-

cessores canonicamente eleitos.

« 2.° Nao assistirei á janta, conselho, ou

facto, em que se trate de conjurar contra a vida

do papa, ou para perda de algum de seus

membros, ou para que seja preso em má prisão,
ou para que se ponha em sua pessoa mãos de

qualquer maneira, ou para que, sobre qualquer

pretexto que seja, se lhe infira injurias algumas.

« 3." Não revelarei o conselho que por si,

ou por seus núncios, ou por letras me confiar,

e que eu saiba poder converter em damno seu.

« 4.° Serei um auxiliador dos papas para
conservar, e defender o papado e as regalias de

S. Pedro, salvo minha ordem contra quem quer

que seja.

« 5.° Tratarei honorificamente o legado da

Sé Apostolica em sua ida, e volta, e o ajudarei

em suas necessidades.

i< 6." Procurarei conservar, defender, aug-

mentar, e promover os direitos, honras, pri-
vilegios, e a autoridade da santa igreja romana,

do papa nosso senhor e de seus referidos sue-

cessores. Não assistirei á junta, feitos, ou tra-

tados, em que se machine contra o mesmo

nosso senhor, e contra a mesma igreja ro-

mana, cousa alguma contraria ou prejudicial á

honra, direito, ou poder de suas pessoas, e se

chegar ao meu conhecimento, que se trata, ou

procura, por quem quer que seja, semelhantes

cousas, o impedirei quanto puder, e o commu-

nicarei o mais breve possivel ao mesmo senhor

nosso, ou a qualquer outro que o possa levar ao

seu conhecimento.

« 7.° Guardarei com todas as minhas forças,

e farei que guardem os outros, as regras dos

santos padres, os decretos, ordens, ou dis-

posições, reservas, provisões, e mandados apos- •

tolicos. Perseguirei quanto couber em minhas

forças, e impugnarei os hereges, scismaticos, e

rebekles ao mesmo senhor nosso ou a seus

referidos successores.

« 8.° Irei ao concilio, sempre que chamado

seja, a nao estar impedido com algum impe-

dimento canonico.

« 9.° Visitarei cada tres annos as igrejas dos

apostolos pessoalmente, e por mim mesmo, e

darei conta ao mesmo senhor, e a seus sue-

cessores de todo o meu officio pastoral, e de

todas as cousas de qualquer maneira per-
tencentes ao estado de minha igreja, á dis-

ciplina do clero, e do povo, em uma palavra, da

salvação das almas, que me têm sido encom-

mendadas ; e receberei humildemente, quando
cheguem ás minhas mãos os mandados apos-

tolicos, e os executarei com a maior diligencia,

e se estiver legitimamente impedido, cumprirei

todo o referido por um determinado enviado,

que leve especial poder, do grêmio do meu

cabido, ou outro constituído em dignidade ec-

clesiastica, ou que se ache condecorado, ou em

falta destes por um sacerdote de minha

diocese, ou por algum outro presbyterio
secular, ou regular de experiencia, virtude

e religião, plenamente instruído em tudo o re-

ferido, mas ácerca de tal impedimento farei

manifestação por provas legitimas, que re-

melterei pelo citado enviado ao cardeal ponente
da santa igreja romana na congregação do sa-

grado concilio.

« 10. Nao venderei as possessões pertencentes
á minha mesa, nem as doarei, nem enfeudarei

de novo, nem as empenharei, nem as alienarei,

seja de que maneira fôr, ainda mesmo com

consentimento do cabido de minha igreja, sem

consultar o romano pontífice, e quando chegue

o caso de que quer alienação, satisfeito mesmo

quero incorrer nas penas contidas em certa

constituição publicada sobre este ponto.—Hen-
riques de Mezende. »

Não se julga objecto de deliberação a reso-

lução oíferecida no seguinte parecer :

«A 3a commissao de fazenda examinou o re-

querimento, e mais papeis inclusos de Antonio

Júlio de Almeida, em que representa o sup-

plicante que tendo servido para mais de trinta

e cinco annos, primeiro no officio de escrivão

da mesa de inspecção, e posteriormente ex-

tineta aquella repartição, e creada a junta de

commercio no officio de escrivão de matricula

de navios mercantes, tendo o vencimento não

só do ordenado de 350$000, corno de emo-

lumentos, que rendião ultimamente 600$000, e

que lhe forâo concedidos na provisão de sua

nomeação, como accrescimo de ordenado,
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acontece porém quo em virtude da lei de 10

de Setembro de 1830, que abolio os emolu-

mentos que pagavao as embarcações de cabo-

tagem, soffre grande.diminuição o rendimento

do seu officio, que de 600$000 passou a render

nos annos subsequentes áquella lei menos de

50$000, como provou osupplicante com as cer-

tidões que ajunfou, pedindo em consequencia o

subsidio de quinhentos mil réis, a titulo de in-

demnisaçao da perda que soffreu nos emolu-

mentos, e em attençao aos annos de serviço.

A commissão, além das razões ponderadas pelo
supplicante, julga mais que sendo fundada a sua

pretençao no alvará também junto de 4 de Fe-

vereiro de 1810, que garantio os emolu-

mentos resultantes da matricula de navios

mercantes, aos empregados que então os per-
cebião, e lhes prometteu in demnisaçao, quando
em sua vida, e sua posse elles se abolissem a

beneficio do commercio marítimo ; e como o

citado alvará sómente garantio as indemnisações

reguladas pelo que rendião os emolumentos no

tempo de sua data, e estes, conforme os escla-
recimentos pedidos pela commissão, montão
naquella data á quantia de quatrocentos mil
réis ; por isso offerece a commissão á ap-

provação da assembléa geral a seguinte reso-
lução:

« A assembléa geral legislativa resolve :

« Artigo único. Antonio Júlio de Almeida,

além dos vencimentos que actualmente percebe
como escrivão de matricula de navios mer-

cantes, tem direito a perceber mais pelo the-
souro publico a quantia de quatrocentos mil
réis, em indemnisaçao dos emolumentos que
lhe pertenciao, e que forâo abolidos pela lei de
10 de Setembro de 1830.

« Picão revogadas as disposições em contrario,

« Paço da camara dos deputados, 23 de
Julho de 1836.—J. J. Fernandes Torres.—J.

P. de Carvalho. »

ORDEM DO DIA

Entra em discussão a resolução approvando

a tença de 240$ annuaes, concedida a Joaquim

Alberto de Souza e Oliveira, coronel efFectivo

de cavallaria addido ao estado-maior do exer-

cito, por decreto do governo de 12 de Outubro

de 1832.

0 Sr. Sebastião do Rego motiva e manda á

mesa a seguinte emenda :

« Substituitiva. A assembléa geral legislativa

resolve:

« Ficao approvadas todas as tenças conce-

didas pelo governo. »

0 Sr. Junqueira remette á mesa a seguinte .

«A passar o artigo substituitivo, cada de-
• 

putado concorrerá com 50 por cento para ajuda

do pagamento das tenças e pensões. »

0 Sr. Carneiro Leão, attendendo aos motivos

expostos pelo nobre autor do artigo substituitivo,

fundamenta e remette á mesa a seguinte

emenda :

« Artigo. Ficâo approvadas todas as tenças

militares concedidas até o dia 3 de Maio do

corrente anno, estando ellas em conformidade
*com 

a tabella do assento do conselho ultra-

marino de 23 de Março de 1792, e sendo con-

cedidas aos proprios militares que fizerao os

serviços. »

« Ficão prohibidas, de ora em diante, todas

as concessões de tenças por serviços militares

ordinários. »

Depois de fallarem alguns senhores, fica a

discussão adiada para se passar á outra parte
da ordem do dia.

Continua a discussão do orçamento da

guerra, com as emendas apoiadas nas ante-

riores sessões, e depois de fallarem os Srs. Limpo

de Abreu e Francisco do Rego, dá-se a matéria

por discutida.

Pondo-se a votos os paragraphos do artigo 7".

São approvados os §§ Io, 2o, 3", e approvada

a reducção feita pela commissão ao § 4", e nao o

desenglobamento, approvando-se nesta parte o

mesmo paragrapho.

Os §§ 5o e 6o são approvados, depois de regeU

tada a emenda da commissão que supprimia

o § 7o; é este approvado com a emenda do

Sr. Assis Mascarenhas.

Os §§ 8o 9° e 10, são approvados, e igualmente

as emendas da commissão aos §§ 11 e 12.

O § 13 é approvado ; assim como os §§ 14 e 15,

e a emenda da commissão que englobou as

duas parcellas.

E' também approvada a emenda da com-

missão ao § 16, e regeitado o paragrapho addi-

tivo por ella offerecido.

As emendas dos Srs. Brito Guerra e Albu-

querque Maranhão, são regeitadas.

Esgotada a ordem do dia, o Sr. Henriques
de Rezende pede urgência para entrar em dis-
cussão o parecer adiado da commissão de con-
stituição sobre o requrimento do padre Caldas ;
depois de discutida a urgência, não é appro-
vada.

Volta-se á discussão que havia ficado adiada

para se passar a discutir o orçamento, e depois
de fallar o Sr. Souza e Oliveira, ainda fica
adiada pela hora.

O Sr. Presidente marca a ordem do dia da
seguinte sessão, e levanta a presente depois das
duas horas da tarde.

<»
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CAIARA DOS SRS DEPUTADOS

Sessão em 1 do Agosto

PRESIDENCIA DO SR. ARAÚJO LIMA

Summario. — Ordem do dia.—Discussão do

orçamento da fazenda.

A's 10 horas feita a chamada, depois de

estarem em numero legal os Srs. deputados,

declara-se aberta a sessão ; e lida a acta daan-

tecedente, é approvada.

Faltão com causa participada os Srs. Lima

e Silva, Pontes, Hollanda, Alvarenga Ferreira,

Gosta, Mello, arcebispo da Bahia, Fernandes

Torres e Paula Albuquerque ; e sem ella os Srs.

Abranches, Luiz Cavalcanti e Fontes.

Não ha expediente.

O Sr. Io Secretario lê os seguintes pare-
eeres :

1°. « ForSo presentes á 3° commissao de fa-

zenda os requerimentos e mais papeis de Fir-

mino Herculano de Brito, acompanhados de

um officio do ministro e secretario de estado

dos negocios da fazenda, dos quaes consta que
tendo sido aposentado com 38 annos de serviço,

ao tempo em que percebia o ordenado de 800$,

sendo 400$ como 2o escripturario, e outra igual

quantia como escrivão da fabrica de lapidação

de diamantes, o respectivo ministro duvidára

mandar pagar-lhe aquelle ordenado por inteiro,

e que recorrendo o supplicante á assembléa

geral legislativa, esta houve por bem declarar,

em resolução de 27 de Outubro de 1835, que o

supplicante tinha direito a perceber, além do

ordenado de 2° escripturario, também o de es-

erivâo da referida fabrica, que lhe foi dado pelo
decreto da sua nomeação, datado em 4 de Fe-

vereiro de 1828; mas como naquella resolução

houve engano a respeito da data do decreto,

que conferio ao supplicante o segundo emprego,

o ministro actual da fazenda duvidou deferir-lhe

quanto ao pagamento, até que a assembléa geral
decidisse o mencionado engano. A commissão

reconhecendo que o direito do supplicante ao

ordenado de 800$ 
já 

foi reconhecido, e approvado

pela assembléa, e que existe equivocação na

lelra do decreto de 27 de Outubro de 1835,

sob n. 85, limita-se a oíferecer a seguinte reso-

lução declarativa :

« A assembléa geral legislativa resolve :

« Artigo único. No decreto de 27 de Ou-

tubro de 1835, art.l", em lugar das palavras—
e o terceiro, o ordenado que lhe foi concedido

por decreto de 11 de Maio de 1812—lêa-se—e o

terceiro, o ordenado, que lhe foi concedido por
decreto de 4 de Fevereiro de 1828.

« Paço da camara, em 14 de Julho de 1836.
—J. P. de Carvalho.—J. J. Fernandes Torres.»

Julgada objecto de deliberação a resolução,

é dispensada de impressão.

2o. « Por decreto do Io de Outubro de 1835,

foi concedida a D. Thereza Delfina Rita de

Lemos e Amaral, a pensão annual de 300$,

igual á metade do ordenado que vencia seu ma-

rido o fallecido Dr. Maiianno José do Amaral;

lente de uma das cadeiras da escola de medicina

desta côrte, em attenção aos serviços que este

prestou etn diversos lugares. A commissão de

pensões e ordenados limita-se a apresentar para
ser discutido o seguinte projecto de resolução :

« A assembléa geral legislativa resolve :

« Artigo único. Fica approvada a pensão
annual de 300$, concedida por decreto do Io de

Outubro de 1835, a D. Thereza Delfina Rita de

Lemos e Amaral.

c Paço da camara dos deputados, em 16 de

Julho de 1836.—Paim.—J. F. de Toledo.»

Vai a imprimir.

38. « Fructuoso Luiz da Moita dirigio a esta
augusta camara uma representação, na qual
expõe que tendo estabelecido nesta cidade uma

fabrica de galões, fios, e canotilhos de ouro e

prata, levantára depois outra de seda, e que
desejoso de promover a industria nascente do

paiz dera a este estabelecimento maior impulso

do que lhe perinittiao as suas faculdades, e que
recorrendo ao governo imperial para obter
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delle por emprestimo um auxilio pecuniário,
com o qual pudesse não só conservar, como

também augmentar mais a sua fabrica, nao

pudera obter o emprestimo que solicitava,

porque tao onerosas forão as condições com

que o governo se prestou, que o supplicante

preferio nâo aceital-as, e conhecendo as van-

tagens, que podem resultar ao império do au-

xilio dado a este estabelecimento fabril, onde

já existem occupados alguns jovens brazileiros,

arrancados á orphandade e á miséria, instru-

indo-se,- e habilitarido-se para serem úteis ao

seu paiz, e onde também se abre um mercado

certo ao producto da seda, de que tanto abundão

alguns lugares do Brazil, e que se acha em

abandono, conclue pedindo a concessão de seis

loterias de 80 contos de réis cada uma para
serem extrahidas no espaço de tres annos, e

applicado o seu producto para o augmento da

mesma fabrica.

« A 3a commissao de fazenda, a quem fui

presente este requerimento, bem convencida de

que muito importa promover e animar o desen-

volvimento da industria nacional, nao des-

conhece as vantagens, que resultao da fabrica

estabelecida pelo supplicante, e avaliando as

circumstancias particulares do paiz, as diffi-

culdades com que tem de lutar qualquer em-

preza deste genero em concurrencia com o

estrangeiro, a quem favorecem já o maior

conhecimento theorico e pratico de todos os

ramos de industria, já a maior facilidade dos

transportes, e o aperfeiçoamento das machinas,

que tanto supprem os braços do homem ; já em-

fim a superabundancia dos agentes, que con-

correm para facilitar o producto das matérias

primas, nao pôde deixar de penetrar-se da

convicção de que jámais teremos estabeleci-

mentos duráveis neste ramo de industria, se não

forem no seu começo auxiliados pelo braço do

governo ; e nao desejando recorrer aos pri-
vilegios sempre odiosos, sempre mais nocivos á

industria, inclina-se á prestação do auxilio

pedido pelo supplicante, como menos gravoso
ao estado ; mas todavia entende que a par do

voto favoravel para a concessão de loterias,

deve exigir em compensação algumas vantagens,

e segurança do emprestimo feito por este meio

ao supplicante, porque se convém animar uma

industria nascente, não é justo enriquecer in-

dividuos á custa do estado. Concedendo portanto
4 loterias de 100 contos de réis cada uma para
auxilio da fabrica, a commissao julga necessário

que se imponha ao seu proprietário a obrigação

de provar perante o governo a applicação que
fizer do producto dessas loterias; que seja

obrigado a conservar effectivamente empregado

certo numero de jovens brazileiros, para se

instruírem e aperfeiçoarem neste ramo de in-

dustria; que a fabrica não possa ser des-

montada dentro de um prazo determinado,

nem passar ao domínio de outrem senão

debaixo destas condições ; e finalmente que o

producto das loterias seja considerado como

emprestimo gratuito por espaço de 10 annos,

findos os quaes deverá ser recolhido ao the-

souro nacional, em prestações, para ser applicado

á amortisação da divida publica interna ; e

neste sentido offerece o seguinte projecto de

resolução :

« A assembléa geral legislativa resolve :

« Art. 1." O governo é autorisado a conceder

quatro loterias de 100 contos cada uma a

Pructuoso Luiz da Motta, para applicar o seu

producto á conservação e augmento de uma

fabrica de sedas por elle estabelecida nesta

côrte, debaixo das seguintes condições :

« 1." As loterias serão reguladas pelo plano

das que forão concedidas para o monte-pio dos

empregados públicos, e não poderáõ ser ex-

trahidas em menor espaço que o de dous annos,

nem mais de duas em cada um anno.

«2.° O proprietário da fabrica provará

perante o governo, o emprego que fizer do

producto da 1" loteria no augmento da mesma

fabrica, e não poderá extraliir 2a, sem que o

tenha feito, e assim seguidamente até a ultima.

« 3." Será obrigado a conservar effectivamente

empregados para se instruírem neste ramo de

industria, pelo menos 20 cidadãos brazileiros.

« 4." Não poderá traspassar a outrem o

dominio da fabrica, sem que o seu novo pro-

prietario se sujeite aos ônus declarados na

presente lei, por espaço de 15 annos, contados

da data ern que celebrar os ajustes com o

governo.
« 5." Findo o prazo de dez annos, será

obrigado a recolher ao thesouro em prestações
iguaes, dentro de cinco annos, a quantia que
receber liquida do producto das loterias, a qual
fica applicada para amortisação da divida pu-
bliea interna.

« 6.a O governo exigirá as garantias neces-

sarias para segurança deste contracto.

« Art. 2.° Ficão revogadas quaesquer dis-

posições em contrario.

« Paço da eamara, em 13 de Julho de 1836.
— J. P. de Carvalho. — J. J. Fernandes

Torres. »

Tem o inesmo destino.

E' reprovado o seguinte requerimento do Sr.

Rezende :

« Sendo eu, e um dos meus illustres

collegas da commissao das assembléas pro-
vinciaes, deputados por uma mesma provincia,
requeiro que em meu lugar seja nomeado outro

membro para a referida comtnissão.—Henriques

de Rezende. »

ORDEM DO DIA

Continua a discussão adiada na sessão an-

terior sobre a resolução que approva a tença de
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240$ annuaes, concedida a Joaquim Alberto

de Souza e Oliveira, e mais emendas, ele.

Depois de algum debate continua a discussão

a ficar adiada para se passar á outra parte da

ordem do dia.

Entra em discussão o Seguinte orçamento da

fazenda:

CAPITULO VJI

Ministério da fazenda

« Art. 8o. O ministro e secretario de estado

dos negocios da fazenda é autorisado a dis-

pender no anno financeiro desta lei :

§ 1". Com a divida externa

fundada £ 380,090, cal-

culadas ao cambio de

43 1/5 dinheiros sterlinos

por mil réis ao par  2,111:611$110

§ 2°. Com a divida interna

fundada  1,490:000^000

§ 3o. Com a caixa da amor-

tisação, e filial da Bahia 18:2801000

§ 4o. Com o tribunal do fhe-

souro e seu expediente,

inclusive a impressão dos

actos expedidos por este

ministério  61:472^800

§ 5o. Com as thesourarias

filiaes nas províncias. ... 243:052$240

§ 6o. Com as alfandegas e

mesas de diversas rendas 693:280^480

§ 7o. Com as recebedorias e

collectorias  125:3591000

§ 8o. Com a casa da moeda 30:176$120

§ 9". Com a operação do

troco do papel e cobre... 20:000$000

§ 10. Com os empregados

de repartições extinclas.

§ 11. Com os aposentados.

§ 12. Com pensões

§ 13. Com os meios soldos

§ 14. Com as tenças

§ 15. Com o monte-pio...

§ 16. Com o corte e con-

ducção do páo-brazil, pa-

gamento dos bens de de-

funtos e ausentes, resti-

tuição, desconto dos bi-

lhetes da alfandega e re-

paros de edifícios a cargo

deste ministério

§ 17. Com gratificações ex-

traordinarias

§ 18. Com as despezas

eventuaes

U8:622|533

163:613$791

152:694$147

94:514$624

29:455$795

41:171$624

173:0001000

6:

60:0001000

5,632:304^264

São apoiadas as seguintes emendas da com-

missão :

TOMO i

« Os §§ 6o e 7o, substituídos pelo seguinte :

§ 6°. Cotn as alfandegas,

mesas de diversas rendas,

recebedorias e collectorias 728:639$000

« § 9o. Supprimido.

« O § 16° passa a ser 14 redigido assim : Com

o córte, etc. (como no projecto), 143:000$.

« O § 18° passa a ser 16, redigido assim: Com

despezas eventuaes 50:000$000. »

Fallão sobre as emendas propostas pela
cornmissão os Srs. ministro da fazenda e

Vianna.

0 Sr. Vaseoncellos pede a palavra para

propor uma questão de ordem ; ella con-

siste em dividir a discussão deste capitulo

em Ires partes. Lembra que se trata de uma

votação de seis mil contos, e parece-lhe que
não se pedem votar seis mil contos em uma só

votação : deseja pois que se trate primeiro da

substituição do papel-moeda, depois da amor-

tisação da divida publica interna e externa, e em

terceiro lugar das diversas estações publicas de

fazenda.

Julga de absoluta necessidade que se trate de

discutir o que diz respeito á substituição do

cobre e papel-moeda, pois que se a camara en-

tender que o paiz deve fazer algum sacrifício

para evitara imminente banca-rota,talvez possa
dar algum córte na amortisaçâo, e examinar

hoje com mais particularidade os diversos

systemas de amortisaçâo.

Entende que merece uma discussão especial o

artigo do orçamento que trata da substituição do

papel-moeda, porquanto desgraçadamente vão se

verificando ou realisando suas propheciasa res-

peito dessa deplorável lei do meio circulante,que

o anno passado já considerava ser muito util não

adoptal-a. O tliesouro acaba de ser roubado na

imporlancia de 497 contos de réis, e não sabe

elle, orador, se o roubo foi no tliesouro ou fóra

do tliesouro.

O orador, a ser ministerial, a pertencer á

maioria, para defender o governo, para mostrar

que este tem procedido com toda a actividade

que a importancia da matéria exigia, teria

proposto á camara que nomeasse uma com-
missão que fosse examinar este facto extraor-
dinaric, que tanto tem de influir no credito

publico. Não se animando a enunciar todo o
seu pensamento, só lembra que caso é muito

grave. Aecresce que o nobre ministro do the-
souro, ou e governo mandou substituir as notas
dos valores que forão roubadas.

Não entrará no exame de algumas considera-

ções jurídicas; não entrará mesmo em considera-

ções financeiras, porque reserva-se para discutir

esta matéria naoccasiâo competente; mas deseja

que acamarainstitua um examesobre a utilidade

desta medida de substituição ; parecendo-lhe

que neste objecto vai o governo imitando as

18
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têas de Penelope ; substitue, torna a substituir,

parecendo que não terá um termo esta des-

graçada operação.

Prevê que o nobre ministro da fazenda

quererá dizer que quer satisfazer os sen-

timentos, os votos do legislador ; que por
isso tem precipitado essas operações ; mas

lembra-lhe o que elle, orador, dissera o anno

passado—que nao duvidava votar pela lei, se o

nobre ministro, logo que reconhecesse os

grandes defeitos da lei, se sujeitasse a um cas-

tigo ipso fado sem sentença. Deseja saber que
fim pôde ter esta substituição, senão de aggravar

mais o thesouro publico. Se as cousas cami-

nharem por este modo, não está muito distante

a banca-rota. Pede pois á camara haja de

adoptar a decisão da discussão por elle pro-

posta.

O Sr. Presidente consultando a camara, esta

decide-se pela idéa proposta pelo Sr. Vas-

concellos.

Entra por consequencia em discussão o pa-
ragrapho nono.

0 Sr. Carneiro Leão observa que, não ou-

vindo alguns dos senhores instruidos na ma-

teria fallarem, quer pedir algumas explicações

ao Sr. ministro. Pergunta-lhe pois qual é o fim

porque manda substituir as notas de 50$ por
diante ? Se elle tem outras notas novas para
continuar na substituição, ou se manda ainda

preparal-as, e tem de fazer nova encommenda

para Londres ? Quer emfim saber o prazo com

que conta para fazer toda esta substituição,

etc.

0 Sr. - Castro e Silva ( ministro da fa-,
zenda ) responde que o governo mandou

substituir essas notas de 50$ a 500$, não só

porque entendeu que havia utilidade publica
nessa medida, inutilisando assim o roubo dos

470 contos, que tanto importa esse roubo, nas

classes daquelles valores, como porque assim

determina a lei de 6 de Outubro, que ordena

que logo que appareçâo notas falsas em al-

gumas das classes, sejão ellas immediatamente

substituidas pelas de reserva, que devem haver.

E' verdade que também forão roubadas as de

20$ até 2$, mas sendo o roubo destas de 27

contos, e não tendo papel para toda a substi-

tuição, o vasio que deixava na circulação não

permittia essa medida, e entre os dous males

prefere o menor. Para supprir a falta daquelias

quatro classes, existem notas dos valores de

20$ para baixo, com as quaes póde-o governo
continuar a substituição das cédulas e de cobre.

Não pôde calcular o prazo desta nova substi-

tuição, porque depende da -preparação das

notas de 20$, que de certo consumirá mais

tempo do que com aquellas de maiores valores.

Não se fez nova encommenda, recommendou-se

sim ao nosso ministro que apressasse a re-

messa já cncommendada em virtude da lei.

I 0 Sr. Torres pede ao Sr. ministro haja de

informar se entende que, apezar desta operação

que quer fazer, deve começar o troco do cobre

na forma da lei do anno passado, ou se esta

operação do troco do cobre deve ficar adiada

até que cheguem as novas notas que S. Ex. en-

commendou para Londres ; emfim se a medida

que acaba de tomar deve ou não retardar a

operação do troco do cobre.

Em segundo lugar deseja que S. Ex. informe

á camara em que tempo (pois parece-lhe que
deve ter feito um calculo disto) esta operação do

recebimento das novas notas deve estar acabada.

Emfim deseja que o Sr. ministro informe se as

notas que forão roubadas no thesouro publico, se

achavâo ou não recolhidas em cofre forte ou de

ferro, ou em que lugar se achavão depositadas ;
e em segundo lugar se as notas que estão por nu-

merar, ou effectivas na numeração, ficão guar-
dadas em cofre de ferro ou fóra deste cofre,

fóra da casa forte.

0 Sr- Castro e Silva (ministro da fazenda)
responde que já disse que o papel que existia

era sufíiciente para a continuação do troco das

cédulas, porquanto sendo o papel 36 mil contos,

e contendo cada classe 4 mil contos, inuti-

lisadas as quatro de 50$ a 500$, restão 20 mil

contos, além dos 12 mil que depois vierão ; e

sendo 10 mil contos que existem de cédulas em

circulação, e calculando-se qual quantia de

cobre a recolher, o papel que existe chega para
essa operação.

De necessidade essa operação ha de ser

mais morosa, por isso que mais tempo se

ha de consumir na promptificação das notas de

20$ para baixo.

Quanto ao mais, pôde informar ao il-

lustre deputado que as notas que forão rou-

badas achavâo-se na casa forte dentro de latas,

e em caixões pregados, e que a não encon-

trarem os ladrões as suas chaves que estavão

dentro dos cofres que arrombárão, difficil lhes

seria sua entrada alli. Todas as notas nu-

meradas e por numerar achão-se dentro de

cofres que o governo comprou ao extincto banco

para essa operação.

O governo muito se lisongearia se a

camara mandasse de seu seio uma com-

missão, não só para ver esses estragos do

roubo, como para examinar essa operação a

seu cargo. O governo já participou á camara

esse triste acontecimento, o officio veio hoje e

ha de existir sobre a mesa.

O Sr. Io Secretario, como recebêra o officio

a que alludio o Sr. ministro ha pouco, por
isso não o lêra quando déra conta do expe -

diente.

O officio a que se refere é o seguinte,

que é remettido ás commissões 1" e 3" da fa-

zenda ;
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« Illm. e Exm. Sr.—E' do meu dever levar ao

conhecimento de V. Ex., para ser presente á

camara dos Srs. deputados, que na manha do

dia 26 do corrente, ao tempo em que se cos-

tuma abrir o thesouro nacional, achárão-se ar-

rombadas as portas da contadoria de revisão,

da directoria da numeração das notas do novo

padrão, da thesouraria dos ordenados, e a da

sabida do mesmo thesouro, que deita para a rua

de S. Jorge.

« Os membros do tribunal do thesouro,

tendo noticia detao funesto acontecimento, im-

mediatamente se reunirão em sessão extra-

ordinaria, debaixo da presidência do ministro

interino da fazenda, ordenando-se, na fôrma

das leis, o mais eecrupuloso exame do at-

tentado. Por esse exame feito pela autoridade

judicial competente, verificou-se com efleito

não só o arrombamento, e abertura das portas
acima referidas, como também a fracção dos

cofres das duas ultimas repartições, não se

achando nos segundos a quantia de 951$217,

que nelles existia de saldo ; nem nos primeiros
as chaves da casa preparada para a guarda das

notas numeradas. Forçoso foi pois arrombar

essa casa, e assim se effeituou, açhando-se

dentro todos os cofres abertos, e arrombados, e

vasias algumas caixas de lata, em que estavão

encerradas as notas que se destinavão ás pro-
vincias, cuja importancia, calculada sobre a in-

dicação dos rotulos, sobe á somma de 497:000$

de 2$ a 500$.

« O mal que a introducçâo destas notas na

circulação devia causar o credito do papel cir-

culante, e fortunas dos particulares, é a todos

evidente. Por isso o' primeiro cuidado do tri-

bunal devia ser, e foi effectivamente lançar

mão de todas as medidas ao seu alcance para
o prevenir. Com este fim mandou imprimir em

folhas avulsas, remetter ás repartições, e dis-

tribuir grátis pelos particulares, não só os nu-

meros, quantidade e valor das notas roubadas,

como também a relação das legalmente einit-

tidas, com os nomes dos seus assignatarios.

« Não se contentou o tribunal com estas pro-
videncias, porque, apesar dellas, sendo pos-
sivel a adulteração dos números, e sendo des-

conhecidos os nomes de todos os assignatarios

nas diversas províncias, podião ainda ser as

roubadas emittidas na circulação sem grande
difficuldade. O tribunal reconheceu que a me-

dida radical seria tirar immediatamente da cir-

culação todas as notas de 2$ para cima, substi-

tuindo-as por outras de novo padrão. En-

tretanto, não tendo ainda chegado as encom-

mendas para Londres, esta medida, nas cir-

cumstancias actuaes, não podia deixar de ser

de mui funestos resultados, pelo vasio que
deixaria na circulação. Era porém possível

prevenir o maior mal, que sem duvida re-

sultaria da circulação das notas de 50$ para

cima, visto que aquelle que deve resultar das

de 20$ para baixo não passa de 27:000$.

« Nesta intelligencia resolveu o tribunal que
se suspendesse por toda a parte a emissão da-

quellas notas, e se substituíssem as já emittidas

por notas de 20$ para baixo, determinando-o

assim em circular de 27 do corrente.

« Com estas medidas é de esperar que o pu-
blico venha a soffrer mui pouco do attentado

commettido, e que não diminua a confiança de

que gozão estas notas. Accresce, que mediante

as providencias que o governo tem dado por ou-

tras repartições, já se tem apprehendido algumas

das notas roubadas, prendendo-se os seus por-
tadores ou passadores, pelos quaes é tal vez pos-
sivel chegar ao conhecimento dos principaes
agentes do crime.

« Deus guarde a V. Ex.—Paço, em 30 de

Julho de 1836.—Manoel do Nascimento Castro

e Silva. »

0 Sr. Calmon, fallando sobre a matéria em

discussão, conclue pedindo o adiamento da dis-

cussão do § 9o, para que uma commissão ins-

titua exame e recolha os esclarecimentos ne-

cessarios, afim da assembléa tomar uma me-

dida a respeito, ou para que a commissão de

orçamento a"presente a segunda parte do seu

relatorio em que offerecêra algumas idéas sobre

esta matéria.

Reconhece que a divisão proposta e ap-

provada pela camara é necessaria, mas que
o mesmo nobre deputado que a propôz ha de

reconhecer que nao se pôde já discutir o objecto

do § 9o, e que se deve passar ao segundo objecto,

que é a divida interna e externa; havendo idéas

a este respeito no relatorio da commissão, es-

tando presente o Sr. ministro que pôde for-

necer os esclarecimentos necessários, etc.

O adiamento proposto é apoiado e entra em

discussão.

0 Sr. Martim Francisco approva o adia-

mento. A questão é de sua natureza tão vital,

os males tão imminentes que mister é que a ca-

mara tome uma deliberação que os possa
evitar ; para isso as duas commissões devem

tomar ura accordo : quizera mesmo que as duas

commissões, julgando preciso, examinem o es-

tado do thesouro, etc.

0 Sr. Maciel Monteiro approva o adiamento;

mas não julga que, uma vez que se adie a dis-

cussão do art. 9o, se deva principiar a discutir

os tres primeiros paragraphos; por isso pede que
também se adie a discussão dos tres primeiros,

paragraphos e que se principie a discussão com

o resto do artigo.

Depois de fallarem o Sr. Souza Martins opi-

nando a favor do adiamento, o Sr. Vasconcellos

declarando annuir, não tanto ao adiamento

proposto pelo Sr. Calmon, como ao proposto

pelo Sr. Maciel Monteiro, e exigindo algumas
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informações do Sr. ministro da fazenda, que sao
dadas poresle senhor, julga-se discutido o adia-
mento, que é approvado.

E' apoiado ao depois o adiamento proposto

pelo Sr. Maciel Monteiro, dos tres primeiros

paragraphos do artigo.

0 Sr, Maciel Monteiro sustenta o seu adia-

mento, declarando que todo o empenho que
tem em que elle passe, não é mais do que a

boa ordem da discussão, e por ver que alguma

relação tem este objecto com o meio cir-

culante.

0 Sr, Calmon sustenta igualmente o adia-

mento, e mostra que uma vez que se delibere,

que fique adiado o paragrapho novo, também

estes devem ficar adiados.

Dá-se por discutida a matéria do adiamento,

e pondo-se este a votos é approvado.

Continua por conseguinte a discussão sobre os

outros paragraphos, que versão ácerca da ad-

ministração de fazenda, cuja discussão fica

adiada pela hora.

O Sr. Presidente dá para ordem do dia 2,

a mesma matéria dada para hoje, e levanta a

sessão depois das duas horas da tarde.

Sessão em í8 de Agosto

PRESIDENGIA DO SR. ARAÚJO VIANNA

Summario. — Expediente. — Ordem do dia. —

Continuação da discussão do orçamento do

ministério da fazenda.

A's dez horas feita a chamada, depois de se

acharem em numero legal os Srs. deputados o

Sr. presidente declara aberta a sessão ; e lida

a acta da antecedente, é appro.vada.

Falt&o com causa participada os Srs. Araújo

Lima, Hollanda, Lima e Silva, Mello, Luiz Ca-

valcanti, Fernandes Torres e Monteiro de

Barros ; e sem participação o Sr. Fontes.

EXPEDIENTE

O Sr. Io Secretario dá conta do expediente,

lendo um oííicio do ministro da fazenda, re-

mettendo os esclarecimentos relativos á receita e

despeza geral do império nos tres annos finan-

ceiros de 1834 a 1837, donde resulta o déficit

para o qual pedio o credito extraordinário cons-

tante da proposta, que a tal respeito apresentou

á camara.—A's commissões, a que está affecta

a proposta.

Outro do presidente do senado, participando

que por officio do ministro do império lhe fôra

communicado, que a Sereníssima Princeza Im-

perial D. Januaria tem designado o dia 4 do

corrente, pela uma hora da tarde, para no paço
do senado prestar o juramento á constituição do

império, e que o senado deliberou que a reunião
terá lugar ás 11 horas da manha. — A camara
fica inteirada.

Faz-se menção de um requerimento de

Joaquim José da Silva, pedindo a concessão de
12 loterias para a sua fabrica de fazer papel.—
A' commissao de commercio, agricultura, in-

dustria e artes.

Outro dos músicos cantores e instrumentistas

em actual serviço nacapeila imperial, pedindo o

augmento de seus ordenados. — A' commissão

de fazenda.

Sao remettidas á commissao de orçamento

as tabellas n. 26 e 27 demonstrativas da sub-

stituição do papel-moeda. •

São lidas, e approvadas as redacções das

seguintes resoluções :

Uma approvando a pensão de 600$, con-

cedida por decreto do governo a D. Auna Luiza

Silveira da Motta.

Outra approvando a pensão alimentaria de

12$ mensaes, concedida a D. Anna Barbara de

Jesus.

Entra em discussão, e é approvado o seguinte

requerimento dos Srs. deputados Corumbá e

Assis Mascarenhas ;

« Roqueiro que se peça ao governo copia da

representação da assembléa provincial de Goyaz,

feita a S. M. o Imperador no anno passado,

pedindo providencia para se pagar a divida

inscripta naquella província.— Corumbá.—Assis

Mascarenhas. »

E' julgado objecto de deliberação, e vai a im-

primir um projecto de resolução da commissao

de pensões e ordenados, approvando a tença

annual de 300$, concedida ao almirante José

Maria de Almeida, para verificar-se em sua

filha D. Rita Joanna de Almeida.

O parecer é o seguinte :

«Por decreto de 13 de Agosto do anno proxiino

passado se concedeu ao almirante José Maria

de Almeida, a tença annual de300$000, corres-

pondente ao posto de chefe de divisão. A

commissao de pensões e ordenados, offerece

portanto para ser discutido o seguinte projecto
de resolução :

« A assembléa geral legislativa resolve :

a Artigo único. Fica approvada a tença annual

de 300$000 concedida por decreto de 13 de

Agosto de 1835, ao almirante José Maria de

Almeida, para verificar-se em sua filha D. Rita

Joanna de Almeida.

« Paço da camara dos deputados, em 18 de

Julho de 1836. — Paim.— J. F. de Toledo.»

E'julgado objecto de deliberação e vai a impri-

mir um projecto de resolução da mesma com-

missão approvando a pensão de 800$000 con-
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cedida a D. Guilhermina Amalia Corrêa de

Lima Pedreira , pertencendo metade desta

quantia repartidarnente a seus filhos.

O parecer é o seguinte.

« Por decreto de 26 de Fevereiro de 1834 o

governo concedeu a pensão annual de 800$000,
á D, Guilhermina Amalia Corrêa de Lima

Pedreira, e a seus filhos, em remuneração dos

serviços de seu marido o desembargador Luiz

Pedreira do Couto Ferraz, pelo espaço de 19

annos. A commissao de pensões e orde-

nados, limita-se a offerecer, para ser discutido,

o seguinte projecto de resolução :

« A assembléa geral legislativa resolve :

« Artigo único. Fica approvada a. pensão de

800$000 por anno, concedida por decreto de

26 de Fevereiro de 1834, a D. Guilhermina

Amalia Corrêa de Lima Pedreira, pertencendo
metade desta quantia repartidàmente a seus

filhos Luiz Pedreira do Couto Ferraz, Guilher-

mina Amalia Corrêa Pedreira, Josepha Caro-

lina Corrêa Pedreira, João Pedreira do Couto

Ferraz e Umbelina Adelaide Corrêa Pedreira.

« Paço da camara dos deputados. 18 de

Julho de 1836.— Paim.— J. F. de Toledo.»

E' julgado objecto de deliberação, e vai a

imprimir o parecer da commissão das assem-

bléas provinciaes, e a resolução, julgando nullos

e de nenhum effeito os artigos Io, 4o e 5'' da

lei provincial do Ceará de 4 de Junho de 1835.

« A commissao das assembléas provinciaes,
a quem foi presente a lei da assembléa legisla-

tiva da província do Ceará de 4 de Junho de

1835, impresso sob. n. 571, achou que o seu
art. Io é contrario ao art. 213, e seguintes até
225 do código do processo criminal, que esta-
belece as juntas de paz, e suas attribuições, e no
art. 20 da disposição provisoria ácerca da admi-
nistração da justiça civil, que determina, que
haverá tantos juizes de orphãos quantos forem

os juizes municipaes, e nomeados pela mesma

maneira. O art. 4o exigindo a renda de 300$000

para ser jurado é contrario ao art. 23 do

codigo do processo ; e não sendo os jurados
empregados públicos, mas cidadãos, que estão

de pleno direito no gozo de um direito político,
inherente a qualquer que tenha a qualificação
marcada no codigo geral da nação, não enxerga
a commissão o fundamento em que se apoiou
aquella assembléa para assim se ingerir em
cousas para que nenhum artigo do acto addi-
cional a tem autorisado ; tendo ao contrario
contra si o art. 12 do mesmo acto da reforma
da constituição. O art. 5° é também contrario
ao art. 44 do codigo, que requer urn anno pelo
menos de pratica, para que um bacharel possa
ser nomeado juiz de direito, e ao art. 35, o

qual dispondo, que os juizes municipaes subsli-
tuão os juizes de direito, lira toda a necessidade
de nomear juiz de direito interino a quem tiver

menos do anno de pratica.

«Embora o acto addicional autorise as assem-

bléas legislativas provinciaes a legislar sobre

empregos provinciaes, em cuja classe entrlo os

juizes de direito, e juizes de paz ; esta autori-

sação necessariamente fica até um certo ponto
enfreada pelo art. 20 do mesmo acto addicional,

que sujeita a serem revogados pela assembléa

geral, aquelies actos das assembléas legislativas

provinciaes , que forem contrários á consti-

tuição: e ahi está o art. 83 da constituição, que
diz que os conselhos geraes substituídos pelas
assembléas, não podem propor, discutir,

nem deliberar sobre interesses geraes da nação,

como é o codigo do processo criminal e dispo-

sição provisoria, que organisa em todo o. irn-

perio os processos judiciários, e os tribunaes

desde 1" instancia.

«Não duvida a commissao que circumstancias

locaes reclamem algumas alterações em certos

artigos do codigo, mas então ahi eslá o § 4°

do art. 83 da constituição, e o art. 9" do acto

addicional, que bem claramente dizem o que
cumpre que fação as assembléas provinciaes.
A' vista, pois, do expendido a commissão

propõe á consideração da camara a seguinte

resolução :

« A assembléa geral legislativa resolve :

« Art. 1.° São nullos, e de nenhum effeito

os arts. Io, 4o e 5o da lei da assembléa legis-

lativa da piovincia do. Ceará de 4 de Junho

de 1835.

« Art. 2.° Ficão revogadas todas as leis, e

disposições em contrario.

« Camara dos deputados, em 16 de Julho

de 1836.— Henriques de Rezende.— Con-

cordo na conclusão, Souza Martins. »

0 Sr. Vasconosllos declara que pedira a

palavra para fazer um requerimento mui

simples, e vem a ser, se já a commissao do

credito extraordinário deu o seu parecer ? Elle,

deputado, não sabe se votará a favor do pedido
do governo, porque ainda não pôde formar o

seu juizo ; mas deseja que os negocios do go-
verno não sejão tratados com tão pouca consi-

deração ; e por isso não pôde deixar de pedir a

S. Ex. o Sr. presidente que convide a illustre

commissão para apresentar o seu parecer a tal
respeito.. Insta por isto, porque vê que os Srs.
ministros apresentão as suas propostas, só pira
que ellas appareçao, e neste caso quer ser o

procurador dos Srs. ministros ; deseja emfim

que se discuta a matéria, porque quer que o

governo lenha a certeza se terá, ou não terá os
meios que pede.

0 Sr. Souza Martins, como membro da
commissao a que o Sr. Vasconeellos se referio,
declara que por estes tres ou quatro dias a com-
missão apresentará o seu parecer; e que nao o
tem já apresentado pela razão de não terem
vindo ao seu poder os esclarecimentos que pe-
dira, e que hoje chegarão.
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ORDEM DO DIA

O Sr. José Joaquim da Costa propõe a ur-

gencia para que se discuta alé ás 11 horas o

parecer da comniissSo de constituição, relativo

ao padre José Antonio de Caldas.

A urgência é apoiada e discutida, e afinal é

approvada.

Entra por consequencia em discussão o se-

guinte parecer:

« O padre José Antonio de 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 do impe-

x-ador, negou a sancção á resolução que a res-

peito foi approvada pela assembléa geral na

sessão de 1834. Os fundamentos allegados pela

regencia forâo : 1", haver o supplicante, sem

previa licença do governo imperial, aceitado o

emprego de cura do Serro Largo ; 2", ter ser-

vido de capellão do exercito argentino, durante

a guerra com o Brazil, abandonando e hostili-

sando o paiz que lhe havia dado nascimento.
* O supplicante contesta estes fundamentos

allegando, quanto ao 1°, que elle não foi cura

proprietário, mas simplesmente interino, por

isso que foi sempre reputado cidadão brazileiro

emigrado ; e quanto ao 2o, cita o art. 9o do

tratado de 27 de Agosto de 1828, no qual se

convencionou absoluto e perpetuo esqueci-

mento de todas e quaesquer opiniões políticas,

ou factos que os habitantes da província de

. Montevidéo, e os do territorio do império do

Brazil, que estivesse occupado por tropas da

republica Argentina, tivessem professado ou

praticado até a época da ratificação do dito

tratado.

a A com missão de constituição, conside-

rando que as allegações do supplicante não

destroem os ditos fundamentos apresentados

pela regencia, e já attendidos e approvados por

esta casa, na sessão do anno passado, é de pa-

recer que o supplicante seja indeferido.

« Paço da camara dos deputados, aos 5 de

Junho de 1836.—H. H. Carneiro Leão.— M.

J. de Mello e Souza.— C. J. de Araújo Vianna.»

O Sr. Ignacio Joaquim da Costa offerece

como emenda ao parecer um projecto que de-

clara :

« A assembléa geral legislativa resolve, etc.:

« O padre José Antonio de Caldas está no

gozo dos direitos políticos de cidadão brazileiro,

etc.»

E' apoiada e entra igualmente ern discussão.

Depois de algum debate, o Sr. Baptista Cae-

tano observa que a urgência fôra vencida só

até ás 11 horas, e como estas já tivessem dado,

devia passar-se á discussão do orçamento.

Consulta-se a camara se acaso se devia passar

á discussão do orçamento, não obstante não

acliar-se presente o Sr. ministro da fazenda, e

decide que não.

Continua por conseguinte a discussão sobre

o parecer.
E' apoiada a seguinte _etnenda do Sr. Alei-

biades :

« A assembléa geral legislativa resolve :

« O governo é autorisado a conceder carta de

naturalisação ao padre José Antonio de Caldas,

independente das clausulas estabelecidas na lei

da naturalisação.

« Paço da câmara dos deputados, 2 de

Agosto de 1836. Salva a redacção— Aloibiades.»

A discussão fica adiada para se passar á outra

parte da ordem do dia.

Continua a discussão sobre o orçamento do

ministério da fazenda, na parte administrativa.

São apoiadas as seguintes emendas:

« Com o juro da divida ao legado de Manoel

Fernandes Guimarães, contrahida por carta

régia de 6 de Junho de 1814, 3:090$ ; com o

pagamento do juro atrazado ao mesmo legado

de Mano elFernandes Guimarães, 1:0008000.—

Mamo.»

« Supprima-se o ordenado aos dous qualifi-

cadores do assucar.—Rodrigues Barbosa.»

Depois de longo debate em que tomão parte

os Srs. Duarte e Silva, Calmon e ministro da

fazenda, fica a discussão adiada pela hora.

O Sr. Vice-Presidente dá para ordem do dia

3 a mesma matéria dada, na ultima hora a

eleição da mesa ; e levanta a sessão depois das

duas horas da tarde.

Sessão em 3 d© Agosto

PRESIDENCIA DO SR. ARAÚJO VIANNA

Summario.— Expediente.— Ordem do dia.

Continuação da discussão do orçamento da

fazenda.

Pouco depois das dez horas o Sr. vice-pre-

sidente occupa a cadeira, e feita a chamada e

aberta a sessão, lê-se e é approvada a acta da

antecedente.

Comparecem 89 Srs. deputados, faltando

com causa communicada os Srs. Lima, Hol-

landa, Mello, Araújo Lima, Fernandes Torres,

Monteiro de Barros, Ribeiro de Andrada, Aze-

vedo e Brito, Odorico, Cerqueira Leite e Ro-

drigues Barbosa; e sem participar o Sr. Fontes.

EXPEDIENTE

O Sr. Secretario Belisario dá conta do

seguinte:

*



SESSÃO EM 3 DE AGOSTO DE 1830 143

Officio do ministro interino do império,

dando as informações exigidas ácerca do atterro

do mangue da Cidade Nova.— A quem pedio
taes informações.

Outro do ministro da jtistiça, acompanhando

o da assembléa provincial de Matto Grosso,

com o projecto de resolução creando alii uma

ralação.— A' commissao de justiça civil.

Outro do vice-presidente da provincia de

Santa Gatharina, acompanhando os actos legis-

lativos da respectiva assembléa de ns. 23 até
' 
34, promulgados na sessão deste anno.— A

imprimirem, indo depois á commissão das

assembléas provinciaes. 
¦

Outro do Sr. Holianda Cavalcanti, partici-

pando, que o seu estado de saúde não permitte

que compareça ás sessões.— Inteirada.

Requerimento de D. Januaria Gailhard,

pedindo um auxilio para melhorar a fabrica de

papel, que tem em Andarahy.—• A' commissão

do commercio.

O Mesmo Sr. Secretario passa a lêr os se-

guintes pareceres:

1.° «Por decreto de» 7 de Março de 1534,

se concedeu a D. Maria Luiza Freire a pensão
de 200$ por annb, em attenção aos serviços de

seu marido José da Silva Freire, commissario

pagador da extincta thesouraria geral das

tropas desta côrte, dos quaes doze forão pres-
tados na campanha do sul.

« A commissão de pensões e ordenados li-

mita-se a apresentar para ser discutido o se-

guinte projecto de resolução :

« A assembléa geral legislativa resolve ;

« Artigo único. Fica approvada a pensão de

200$ por anno, concedida por decreto de 7 de

Março de 1834, a D. Maria Luiza Freire.

« Paço da camara dos deputados, 16 de Julho

de 1836.— Paim.— J. F. de Toledo.»

Nao é julgada objecto de deliberação a re-

solução offerecida.

2.° « Ao tenente coronel de cavallaria João

Rebello de Vasconcellos e Souza Coelho, se

concedeu por decreto de 26 de Maio de 1835,

a tença annual de 140$000, correspondente ao

seu posto, com abatimento de 16ê000, impor-

tancia da mercê da commenda que obteve, o

que visto pela commissão de pensões e orde-

nados, ella offerece para ser discutido o se-

guinte projecto de resolução :

« A assembléa geral legislativa resolve :

« Artigo único, Fica approvada a tença

annual de 1408000, concedida por decreto de

26 de Maio de 1835, ao tenente coronel João

Rebello de Vasconcellos e Souza Coelho, fa-

zendo-se-lhe porém o abatimento de 16$ 000,
importancia da mercê da commenda que ob-
teve.

« Paço da camara dos deputados, em 28 de

Julho de 1836.— J. F. de Toledo.— Gomes

da Fonseca.»

Julga-se objecto de deliberação a resolução

offerecida, e vai a imprimir com o parecer.

(c João Henrique Freese, subdito britannico,

e negociante nesta praça, expõe a esta augusta

camara, que autorisado pela lei da assembléa

provincial do Rio de Janeiro em data de 14 de

Abril de 1835, trabalhára em Londres, e com

as melhores esperanças de resultado, para or-

ganisar uma companhia, que houvesse de em-

prehender as obras, que naquella lei se re-

ferem, e de que tantos benefícios devião provir
ao paiz. No emtanto a apparição do projecto e

lei geral de 9 de Outubro de Í835, na praça de

Londres, completamente desconcertou todos os

planos e esforços do mencionado Freese, e fez

abortar uma tentativa, de que se agourava a

prompta realisação. Nessa lei de 9 de Outubro

de 1835 forão, é certo, concedidos alguns fa-

vores á companhia; mas por outra parte se

lhe impunhão condições muito onerosas, e de

difficilima execução, e com a revogação do

art. 4o da lei provincial de 14 de Abril, era a

companhia privada do exclusivo da navegação

por vapor, entre os portos de Campos, Ma-

cahé e Rio de Janeiro, por espaço de 20 annos.

O effeito de semelhante deliberação do corpo

legislativo, foi que o director da companhia,

vendo mallogradas todas as suas diligencias

para obter o pagamento das acções, que antes

se havião tomado, teve por melhor entregar a

seus donos o que existia em deposito das

quantias já realisadas, dando com summo des-

gosto a sua commissão por acabada, até nova

decisão da legislatura brazileira. O supplicante,

porém, certo de que a empreza premeditada
chegará á effeito, logo qtiese removão as causas

que impedirão e frustrárâo a sua verificação,

vem pedir a esta augusta camara :

« 1.° A concessão do privilegio exclusivo da

navegação por vapor, entre os portos de

Campos, Macahé e Rio de Janeiro, nos termos,

em que fôra concedido pela assembléa legis-

lativa provincial do Rio de Janeiro.

« 2.° Que seja permittido á companhia em-

pregar braços livres, ou escravos, na cultura das

terras que lhe forão concedidas.

« 3.° Que o titulo de propriedade das terras

seja passado á companhia, logo que esta tiver
começado as obras.

« 4.° Que a obrigação de collocar 60 casaes

de colonos por cada légua quadrada de terra

concedida, seja reduzida á de 40 individuos.
« A commissão de commercio, agricultura,

industria e artes, a quem foi presente o supra-

mencionado requerimento, entendendo que a

companhia Freese, creada por lei provincial
de 14 de Abril de 1835, será de vantajosissimos

resultados para o paiz, quando venha a effeito,



144 SESSÃO EM 3 DE AGOSTO DE 1836

e que cumpre animar emprezas deste genero,

que a principio tem de lutar com gravíssimos
obstáculos ; julga attendivel em grande parte a

pretençâo do supplicante, e para se lhe deferir

favoravelmente, offereee o seguinte projecto de

resolução :

« A assembléa geral legislativa resolve :

« Art. 1.° O governo é autorisado a concederá

companhia que João Henrique Freese organisar,

em virtude do decreto da assembléa legislativa

provincial do Rio de. Janeiro, de 14 de Abril

de 1835, o privilegio exclusivo da navegação

por vapor, da foz dos rios Parahyba e Macahé

em direitura ao Rio de Janeiro, por espaço de

20 annos.

« § 1.° Este privilegio porém nao impedirá

que o governo possa estabelecer correios, por

qualquer fôrma que entender conveniente.

« § 2.° As embarcações da companhia para

gozarem o mencionado privilegio, serão antece-

dentemente nacionaüsadas.

« Art. 2.° Se a companhia não preencher as

condições que lhe estão impostas, e todavia

houver já introduzido os colonos, de que trata

o art. 1" § 5" da lei de 9 de Outubro de 1835,

serão estes mantidos na posse dos terrenos que

possuírem por arrendamento, ou compra feita

á companhia, pagando ella neste caso o valor

delles.

« Art. 3.° Nas condições impostas á com-

panhia, pelo art. Io da referida lei de 9 de Ou-

tubro de 1835, o numero de mais de 60 casaes

de colonos por légua quadrada, fica reduzido ao

de 60 colonos.

« Art. 4." Ficão revogadas todas as dispo-

sições em contrario.

« Paço da camara dos deputados, aos 27 de

Julho de 1836.—Evaristo Ferreira da Veiga,—

J. A. de Lemos. »

Tem o mesmo destino.

0 Sr. Visconde de Goyanna obtém a pa-
lavra pela ordem, e ooserva á camara que
consta que os rebeldes do Pará se retirárão, ou

capitular5o debaixo de certas condições ; e de-

clara que aquelles infelizes estão nas cireurn-

stancias de merecerem a consideração do

corpo legislativo : tendo elles deposto as armas;

cessão de ser inimigos, e uma vez que cessão

de o ser, sSo diguos de cotnmiseração : e em

consequencia tem que apresentar um projecto,
tenha elle a sorte que tiver.

O illustre deputado propõe a urgência, e re-

melte á mesa o seu projecto.

A urgência é apoiada e entra em discussão.

O Sr. 1° Secretario lê o seguinte projecto,
sobre cuja urgência versa a discussão :

« A assemlJléa geral legislativa resolve :

« Art. l.° Ficão amnistiados os crimes de

sedição e rebelliao verificados na província do

Pará, até a completa restauração do governo
legal.

« Art. 2.° Ficão revogadas todas as leis em

contrario.

« Paço da camara dos deputados, em 3 de

Agosto de 1836.— Visconde de Goyanna. »

0 Sr. Limpo de Abreu (ministro dos estran•

geiros) como a matéria é grave, e por isso deve

excluir a possibilidade de um improviso, suppõe

que a camara terá bastante generosidade para
conceder ao governo algum espaço para meditar

sobre um objecto tao importante, e fazer á ca-

mara as revelações convenientes e pedir as

medidas que julgar mais acertadas para com-

plernento da pacificação do Pará.

Assevera ao nobre deputado, que a justiça e

a humanidade hão de influir muito nos con-

selhos do governo ; o governo só deseja fazer-

se obedecer pelos princípios da lei, e a par dos

principios da lei, dos dogmas de justiça, não ha

de também deixar de interessar-se pela sorte

de quaesquer cidadãos.brazileiros que mereção

a clemencia do poder.
Não pôde pois deixar de conceder-se ao go-

verno espaço necessário para meditar sobre

objecto tão importante, e julga que o nobre

deputado não insistirá pela urgência emquanto

ao corpo legislativo'não vierem as communi-

cações que tem o governo recebido, e que
mostrão que as armas da legalidade obtiverao

um completo triumpho na província do Pará.

0 Sr. Visconde de Groyanna insiste pela ur-

gencia na fôrma que enunciára. Seu fim, apre-

sentando-o, nao é ambicionar a gloria de ser o

autor delle ; quer que se julgue objecto de deli-

beração, que se mande imprimir, e emquanto

outras matérias se discutem, tempo ha de -se

meditar sobre elle, Accederia a que depois de

impresso o projecto, e algum defeito se reco-

nhcça, sejaremettido á commissão ; se o Sr.

ministro quizer dar algumas informações

também seria coherente com isto ; pôde-se pois

julgar o projecto objecto de deliberação. E

quanto á urgência a que se oppôz o Sr. ministro

dos negocios estrangeiros, parece-lhe ser a ur-

gencia de se discutir o projecto ; mas a urgência

que elle, deputado, pede é em ser o projecto

julgado objecto de deliberação, por apresentai-o

em dia improprio, bem que hajâo exemplos de

se julgarem objecto de deliberação projectos
apresentados sem ser em sabbados.

Parece-lhe, pelo que ouvira ao Sr. ministro,

que o governo nSo tem em mente propor me-

didas da natureza da que elle, deputado, peopõe,

porque, a ser assim, o Sr. ministro conten-

tar-se-hia em apresentar algumas emendas, etc.

Depois de algumas observações mais, conclue

que a província não está tanto em socego como

parece ; que se está na esperança de que a as-

sembléa resolva, e logo que as medidas não

forem coherentes, nao se sabe quaes sao os re-
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sultados, nem que motivo ha de se querer que
a província do Pará seja só composta de féras,

etc.; e mais lhe parece que a província do

Pará está nas mesmas circumstancias da do

Rio Grande do Sul, a quem se prometteu
amnistia.

Insiste pois pela urgência para se julgar *o

projecto objectò de deliberação.

Suscita-se questão de ordem para saber se os

ministros, fundados no que a camara decidira

ha poucos dias, podem fallar as vezes que

querem; e fica a discussão adiada por dar a

hora para se entrar na outra parte da ordem

do dia.

Continua a discussão do orçamento da

despeza da repartição da fazenda, na parte

não adiada, com as emendas anteriormente

apoiadas.

Yêin mais á mesa, e são também apoiadas

as seguintes emendas :

« Com a construcção de um cáes no desem-

barque para a alfandega da cidade da Para-

hyba do Norte, 12 contos de réis.— V. Pessoa. »

« Inclua-se mais no § 4o a quantia de 3:360$,

correspondente á 5° parte dos ordenados que
aclualmente têm os empregados da contadoria

geral da revisão do thesouro publico a titulo

de gratificação, as quaes deveráO perceber desde

já.— Castro Vianna. »

FallSo ainda sobre a matéria os Srs. Calmon,

Castro e Silva, Vianna, Veiga Pessoa, Limpo e

Vasconcellos.

O Sr. Vice-Presidente lembra á camara, que
no dia seguinte terá lugar a reunião da as-

sembléa geral, perante a qual deve prestar ju-
ramento, como herdeira presumptiva do throno,

a Sereníssima Princeza a Sra. D. Januaria.

A discussão do orçamento fica adiada por
ter dado a hora designada para a eleição da

mesa, que tem lugar, e sahem eleitos, para

presidente o Sr. Araújo Lima com 46 votos,

vice-presidente o Sr. Araújo Vianna com 45,

secretários os Srs. Belisario com 46, Mas-

carenhas 38, Ferreira de Castro com 36, e

Odorico com 35, e supplentes os Srs. Muniz

Barreto com 20, e Cornelio com 18 votos.

O Sr. Presidente dá para ordem do dia 5

de Agosto a mesma de hoje, e mais a 1° dis-

cussão dos projectos de lei ns. 7 e 55 deste

atino, que será em Io lugar.

Levanta 
'a sessão depois das duas horas da

tarde.

TOMO II 19
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JURAMENTO DA PRINCEZA IMPERIAL

Sessão em 4 de Agosto

PRESIDENCIA DO SR. BENTO BARROSO PEREIRA

Pelas 11 horas da manhã, começão a reunir-se

no paço do senado os membros da assembléa

geral legislativa, vestidos de grande gala.

As 11 horas e meia o Sr. Bento Barroso Pe-

reira toma a presidencia, e occupão as cadeiras

de primeiro e segundo secretario os Srs. conde

de Valença e Bernardo Belisario Soares de

Souza.

O Sr. 2o Secretario procede á chamada, e

delia verifica-se acharem-se presentes 30 Srs. se-

nadores e 67 Srs. deputados.

0 Sr. Presidente : 
— A assembléa geral le-

gislativa acha-se ruunida para cumprir o dis-

posto no art. 106 da constituição do império,

deferindo o juramento a S. A. Imperial a Se-

renissima Sra. Princeza D. Januaria, herdeira

presumptiva do throno.

Passa-se á nomeação da deputação do expe-

diente, que na fôrma do regimento, approvado

interinamente, tem de receber S. A. Imperial, á

entrada do paço do' senado.

A sorte designa para membros da deputação

aos Srs. ; marquez de Barbacena, Paula Souza,

Paes de Andrade, marquez de Maricá, Almeida

e Silva, marquez de Baependy, Raphael de Gar-

valho, Mendes dos Santos, Paula Araújo, Veiga

Pessoa, Francisco do Rego Barros, Araújo

Vianna, Gomes da Fonseca, Ernesto Ferreira

França, Lemos, Galmon, Ferreira de Castro e

Almeida Albuquerque.

Lêtn-se e ficão approvadas as actas das sessões

da assembléa geral de 31 de Maio e 14 de

Junho.

O Sr. Presidente : — Suspende-se a sessão

por um pouco de tempo, até a chegada de Sua

Alteza Imperial.

Aos 5 minutos antes de 1 hora, annuncia-se

a chegada da princeza, e todos os membros da

assembléa tornão a occupar os seus lugares.

O Sr. Presidente convida os senhores

membros da deputação a receberem Sua Al-

teza Imperial. Levantão-se todos os membros

da assembléa ; e o presidente e secretários col-

locão-se no pavimento da sala, abaixo dos de-

gráos do throno.

Volta a deputação e entra na sala Sua Alteza

Imperial, trazendo a insignia da imperial ordem

do Cruzeiro.

Sua Alteza é acompanhada pelos veadores

Francisco Maria Telles, servindo de mordomo-

inór ; Ignacio Alves, servindo de estribeiro-mór ;

e João Pedro Carvalho de Moraes, servindo

de veador de semana.

Sua Alteza corresponde aos cumprimentos

dos membros da assembléa e toma assento em

uma cadeira de espaldar, que se acha col-

locada um pouco abaixo do ultimo degráo do

throno ; á esquerda de Sua Alteza, ficão em pé

os veadores que a acompanhárão.

Depois de alguns instantes, o Sr. presidente

convida a Sereníssima Princeza a prestar o ju-

ramento. Sua Alteza se levanta, põe a mão di-

reita sobre o missal que lhe apresenta o Sr. pre-

sidente, e com uma voz commovida, repete,

depois do primeiro secretario, o seguinte jura-
mento:

« Juro manter a religião catholica, aposto-

lica, romana; observar a constituição política
da nação brazileira, e ser obediente ás leis e ao

imperador.»

Depois disto, Sua Alteza senta-se, e o Sr.

Io secretario faz a leitura do seguinte termo

de juramento:

« Saibão quantos este instrumento virem,

que no anno do nascimento de Nosso Senhor

Jesus Christo de mil oitocentos e trinta e seis,

décimo quinto da independencia do império do

Brazil, aos quatro dias do mez de Agosto, pela
uma hora da tarde, nesta muito leal e heróica

cidade do Rio de Janeiro, no paço do senado,

onde se reunirão as duas caraaras, de que
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se compõe a assembléa geral do mesmo im-

perio, estando presentes 30 senadores e 67 de-

putados, sob a presidencia do Exm. Bento Bar-

roso Pereira, para o fim de dar execução ao

art. 106 da constituição do império ; estando

presente a Sereníssima Senhora Princeza Im-

peria] D. Januaria Maria Joanna Garlota Leopol-

dina Francisea Xavier de Paula Micliaella Ga-

briella Raphaella Gonzaga; nascida em 11 de

Março do anno de 1822, filha legitima do falle-

cido Sr. D. Pedro I, imperador constitucional e

defensor perpetuo que foi do Brazil, e da falle-

cida Sra. D. Maria Leopoldina Josepha Garo-

lina, imperatriz, sua mulher, archiduqueza de

Áustria ; reconhecida princeza imperial aos 31

dias do mez de Maio do corrente anno, nos

termos da lei de 30 de Outubro de 1835, lhe

foi apresentado pelo Exm. presidente o missal

em que a mesma Sereníssima Senhora pôz sua

mão direita, e sendo-lhe por mim lida a formula

determinada no art. 106 da constituição, pro-
nunciou a mesma Sereníssima Senhora Princeza

Imperial, em alta voz, o seguinte juramento : —

Juro manter a religião catholica, apostolica,

romana; observar a constituição política da

nação brazileira, e ser obediente ás leis e ao im-

perador.— E para perpetua memória se lavrou

este auto em duplicado, na conformidade do re-

gimento interno da assembléa geral interina-

mente approvado para este acto, que vai as-

signado pela Sereníssima Senhora Princeza Im-

perial, pelo presidente, pelo primeiro secretario

do senado, e pelo primeiro secretario da ca-

mara dos deputados, e eu o conde de Valença

primeiro secretario da camara dos senadores o

escrevi e subscrevo.— Conde de Valença. »

Finda esta leitura, Sua Alteza Imperial as-

signa ambos os termos, que também são as-

signados pelos membros da mesa.

O Sr. Presidente : — Está cumprida a con-

stituiçao. Convido os Srs. membros da depu-

tação a acompanharem Sua Alteza Imperial.

Sua Alteza se retira com as mesmas forma-

lidades com que fôra recebida.

O Sr.. 2o Secretario faz a leitura da acta da

presente sessão, e sendo approvada e assignada

pela mesa, levanta-se a sessão pela uma hora e

um quarto da tarde,
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Sessão em S» d© Agosto

PRESIDENCIA DO SR. ARAÚJO LIMA

Summario. — Expediente. —- Ordem do dia. —

Continuação da discussão do orçamento do

ministério da fazenda.

A's dez horas feita a chamada, depois de

estarem 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. Hol-

landa, Mello, arcebispo da Bahia, Fernandes

Torres e Monteiro de Barros ; e sem ella os

Srs. Luiz Cavalcanti, Fontes, Lessa e Rodrigues

Torres,

EXPEDIENTE

O Sr. Io Secretario, dando conta do ex-

pediente, lê um officio do ministro da fazenda,

rernettendo uma representação da assembléa de

Matto Grosso, sobre a necessidade de serem os

impostos geraes alli applicados ás despezas

provinciaes.—Vai á commissão de orçamento.

Outro do secretario do senado, participando
ter sido sanccionada a resolução, que augmenta

a congrua do bispo de Goyaz. — Fica a camara

inteirada.

Uma representação da camara municipal

de Barbacena, pedindo que seja derogada a lei

de 7 de Novembro de 1831.—Vai á commissão

de justiça civil.

Um requerimento dos confessores, e the-

soureiros da capella 
'imperial 

e cathetral, pe-
dindo augmento de vencimentos.—Vai á com-

missão a que está affecto este negocio.

Julga-se objecto de deliberação a resolução

respectiva, e vai a imprimir com este parecer :

« Por decreto de 4 do corrente mez, con-

cedeu o governo a pensão annual de 360$, ao

capitão de fragata da armada nacional Gui-

lherme Eyre, em attençãoa ter sido gravemente
ferido no combate que sustentára contra os re-

beldes da província do Pará, de que resultou

ficar privado de exercer livremente alguns mo-

vimentos com a perna esquerda. A commissão

de pensões e ordenados, á vista do exposto,

offerece para ser discutido o seguinte projecto
de resolução :

« A assembléa geral legislativa resolve :

« Artigo único. Fica approvada a pensão an-

nual de 360$, concedida por decreto de 4 do

corrente mez, ao capitão de fragata da armada

nacional Guilherme Eyre, em attençâo a ter

sido gravemente ferido no combate que sus-

tentou contra os rebeldes da província do Pará.
« Paço da camara dos deputados, 29 de Julho

de 1836.—JoaquimF.de Toledo. — Gomes da

Fonseca. »

Nío é julgada objecto de deliberação a re*

solução annexa ao parecer seguinte :

« A' commissão de pensões e ordenados foi

presente o requerimento da marqueza de Jacaré-

paguá, em que expõe que tendo-se concedido a

seu marido a pensão de 300$, quantia estabe-

lecida pela lei para remuneração dos serviços de

brigadeiro, entrou ella no gozo desta graça por
ter sido concedida para 

¦ verificar-se em sua

pessoa, até que o anno proximo passado sendo

desapprovada por esta camara, se mandou sus-

pender o pagamento da dita quantia, o que
tudo comprova por documentos, pedindo por
isso que seja novamente tomada em conside-

ração, como se tem praticado com outros etn

idênticas circumstancias.

« A commissão passou a examinar o que
occorreu acerca da matéria sujeita, e achou que

a commissão de pensões do anno de 1831,

ponderou a respeito o seguinte — 
Que aquella

mercê foi concedida ao marquez cie Jacarepaguá

em remuneração dos seus serviços, como bri-

gadeiro do exercito, não se declarando no de-

creto, se eile era então effectivo, ou reformado,

sendo por isso a commissão de parecer, que

estando neste ultimo caso só lhe devia competir

a t.ença do posto, de que teve efFectividade e

exercício, e não o da reforma; que naquelle

decreto havia de mais a declaração, de que
nessa remuneração não se comprehendião os

serviços extraordinários, que ficavão reservados

para a particular consideração do imperador,

clausula esta, que era opposta ao cap. 10

do regimento das mercês, que ordena se re-

queira logo com todos os serviços, e acções até

o tempo, em que se pedir a remuneração delles,

não valendo os que se reservarem ; pois que só

passados oito annos, é que os militares podiâo

requerar nova remuneração, sendo por isso de

parecer que se cassasse aquella cluusula, pas-

sando. além disso a pensão concedida para a

lista das lenças, a que devia pertencer. A' vista

do exposto a commissão actual exigio, que se

perguntasse ao governo, se aquelle brigadeiro

era effectivo, ou reformado ao tempo em que
se remuneravSo os seus serviços, por isso que
o parecer da commissão de 1831 se fundava em

uma hypothese, e tendo o governo informado

que elle já era reformado, julga também a actual

commissão que só lhe cabia a tença de 240$,

correspondente ao posto de coronel, e que a

ella tem direito sua mulher, por ser de na-

tureza daquellas, que já tinha assentamento, e

estava percebendo, como esta camara tem re-

solvido a respeito de outros em iguaes cir-

cumstancias ; e por isso, assim como porque, o

precedente que ha pouco teve lugar á favor do

chefe de esquadra Mourâo, não pôde fazer

mudar os princípios da commissão, ella se

limita a apresentar, para ser discutido, o se-

guinte projecto de resolução :

<f A assembléa geral legistativa resolve :



150 SESSÃO EM 6 DE AGOSTO DE 1836

« Artigo único. Fica approvada na quantia de

240$, a tença, concedida por decreto de 10 de

Fevereiro de 1825 ao fallecido marquez de

Jacarepaguá, para verificar-se na pessoa de sua

mulher a marqueza do mesmo titulo.

« Paço da camara dos deputados, 2 de Agosto

de 1836. — J. F. de Toledo. — Gomes da

Fonseca. »

Approva-se o seguinte requerimento :

« A commissâo de constituição para dar seu

parecer sobre uma indicação do Sr. Henriques de

Rezende, requer que se peça ao governo copia

da formula do juramento que costumão prestar
os reverendos bispos neste império, e infor-

mação sobre os termos, em que são concebidos
os avisos, que concedem o beneplácito ás bullas

de confirmação dos mesmos.

« Paço da camara dos deputados, 5 de Agosto

de 1836. — Cândido José de Araiijo Vianna.
—M. J. de Mello e Souza.— Carneiro Leão. »

Antes de se entrar na ordem do dia, sus-

cita-se uma questão de ordem sobre o objecto

que primeiramente se deve discutir, isto é, se a

urgência proposta pelo Sr. visconde de Goyanna,

se o parecer da commissâo de constituição

ácerca do padre Caldas, se, finalmente, a pri-
meira discussão do projecto n. 7, conforme

está declarado na acta.

O Sr. Ignacio Joaquim da Costa propõe a

urgência para que se discuta com preferencia o

parecer sobre o padre Caldas.

A urgência é apoiada e discutida, e posta a

votos não se approva.

ORDEM DO DIA

Primeira discussão do projecto do Sr. Souza

Martins, em que se declara que a província do

Piauhy fica erecta em bispado separado, e

independente da diocese do Maranhão, etc.

O Sr. Henriques de Rezende propõe o adia-

mento, o qual é apoiado, e entra em discussão,

e depois de discutido não se approva.

Continua por conseguinte a discussão sobre

o projecto, a qual fica adiada para se passar á

outra parte da ordem do dia.

Continua a diseussão do orçamento do mi-

nisterio da fazenda, na parte administrativa, e

as seguintes emendas apoiadas na sessão an-

terior :

« Com a construcção de um cáes no desem-

barque para a alfandega da cidade da Parabyba

do Norte, doze contos de réis.— Veiga Pessoa. »

« Inclua-se mais no § 4° a quantia de 3:380$,

correspondente á quinta parte dos ordenados

que actualmente têm os empregados da conta-

doria geral da revisão do thesouro publico, a

titulo de gratificação, as quaes deveráõ perceber
desde já.— Castro Vianna. »

Depois de tornarem parte na discussão os

Srs. Souza e Oliveira, ministro da fazenda e

Henriques de Rezende, é apoiada uma emenda

deste illustre deputado, que supprime do § 17

os seis contos de réis com as gratificações ex-

traordinarias, etc.; e continuando a discussão

fallão na matéria os Srs. Maciel Monteiro,

Vianna e o ministro da fazenda, e fica adiada

pela hora.

O Sr, Presidente dá para ordem do dia 6, a

mesma matéria dada hoje, e levanta a sessão

depois das duas horas da tarde.

Sessão em © d© Agosto

PRESIDENCIA DO SR. ARAÚJO LIMA

Summario.—Expediente.— Ordem do dia.—

Continuação da discussão do orçamento da

fazenda.

A's dez horas e um quarto procedendo-se á

chamada, e achando-se numero legal, o Sr.

presidente declara aberta a sessão, e proce-
dendo-se á leitura da acta da sessão antecedente,

é elIa approvada.

Faltão com participação os Srs. Hollanda,

Mello, Azevedo e Brito, Belisario, Junqueira,

Floriano de Toledo, Monteiro de Burros e

Odorico; e sem ella os Srs. Seara, Fontes e

Lessa.

EXPEDIENTE

O Sr. Secretario Assis Mascarenhas pro-
cede á leitura dos seguintes officios e reque-

rimentos :

1.° Do secretario do senado, remettendo tres

proposições daquella camara com os docu-

mentos a que ellas se referem ; pela primeira
das quaes se declara,que José Antonio Esperança

está no gozo do fôro de cidadão brazileiro, e

pelas outras, approva-se a tença de D. Leonor

Joaquina Lobão e a pensão de D. Isabel

Watson.—Vão a imprimir as proposições.
2." De um requerimento de negociantes

desta praça, em que pedem a restituição das

quantias pelas quaes forão arrematadas suas

fazendas em o auto de consumo, a que se pro-
cedeu na porta da alfandega. — Vai á 3a com-

missão de fazenda.

3.° Outro requerimento de Francisca Tarrio

Baptista, viuva do alferes de Ia linha Francisco

Antonio Baptista. — Vai á commissâo de ma-

rinha e guerra.
4.° Outro do coronel reformado de 2a linha

Sebastião Xavier de Carvalho e Souza.— Vai á

mesma commissâo.

5." Do seguinte do Sr. Alvares Machado :

« Pagando em S. Paulo o assucar e café só 5

por cento de dizimos, e feito desconto dos tran-

sporles, e isto em virtude de leis, consta agora,
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que o presidente daquella província em um re-

gulamento que fez para cobrança daquelles di-

zimos, por se terem tornado provineiaes, orde-

nára se cobrassem 10 por cento do assucar e 8

e 9 por cento do café, e sem descontos, com

grave vexame dos contribuintes, sem que para
isso haja lei provincial ; requeiro portanto se

peçâo informações ao governo a tal respeito.

« Paço da eamara dos deputados, aos 6 de

Agosto de 1836.— F. Alvares Machado. »

E' approvado.

Nao é julgado objecto de deliberação o se-

guinte projecto:

« A assembléa geral legislativa resolve:

« Art. 1.° Ficão amnistiados os crimes de se-

dição e rebellião verificados na província do

Pará, até a completa restauração do governo
legal.

«Art. 2.° Ficao revogadas todas as leis em

contrario.

« Paço da camara dos deputados, em 6 de

Agosto de 1836.— Visconde de Goyanna. »

E' julgado objecto de deliberação, e vai a im-

primir o seguinte projecto de resolução :

« A assembléa geral, etc., resolve :

« Art. 1." Os officiaes que pelo decreto de 13

de Setembro de 1831, forâo confirmados nos

postos, a que havião sido promovidos em pro-

postas legaes, contaráO suas antigüidades desde

a data dessas-propostas.

« Art. 2." Ficão para este caso sómente dero-

gadas todas as leis, decretos e disposições em

contrario.

« Camara dos deputados, 6 de Agosto de

1836.—Henriques de Rezende. »

Lêm-se os seguintes pareceres :

1.° « A' commissâo de marinha e guerra foi

presente o requerimento de Florencio José de

Oliveira, 2o tenente reformado do corpo de ar-

tilharia de marinha, no qual expõe este official,

que tendo sido involuntariamente reformado

no posto de sargento em o anno de 1826,

contra a expressa disposição do decreto de 11

de Dezembro de 1815, pois que a esse tempo

contava elle quasi 36 annos de serviço, lhe fôra

por fim reparada esta injustiça pela resolução

de consulta do Io de Dezembro de 1835, não

obstante a qual, recusa o governo mandar-lhe

pagar os soldos de 2o tenente, desde a época da

l* reforma; soldos a que lhe dá direito outra

resolução de consulta de 31 de Outubro de

1834. O ministro da marinha, que por delibe-

ração da camara foi ouvido ácerca da pretenção
do supplicante, reconhece a justiça em que se

elle funda, mas julga não poder deferir-lhe fa-

voravelmente por não estar marcada na lei do

orçamento quantia alguma para pagamento da

divida de que se trata ; e porque a commissâo

reconhece, que quando mesmo esta razão va-

liosa fosse, não está o ministro inhibido de

pedir á assembléa geral o credito preciso para
semelhante pagamento, é de parecer que re-

metta o requerimento ao governo para deferir

ao supplicante como fôr de direito.

« Paço da camara dos deputados, 2 de Agosto

de 1836.— Rodrigues Torres. — Francisco do

Rego.—Pinto Peixoto. »

E' approvado.

2.° « Tendo-se concedido por decreto de 19

de Agosto de 1835 a tença annual, de 80$ ao

major de artilharia de 1" linha, Zeferino Pi-

mentel Moreira Freire, a commissâo de pen-
sões e ordenados ofiferece para ser discutido o

seguinte projecto de resolução :

« A assembléa geral legislativa resolve :

« Artigo único. Fica approvada a tença an-

nual de 80$ concedida por decreto de 19 de

Agosto de 1835, ao major de Ia linha Zeferino

Pimentel Moreira Freire.

<( Paço da camara dos deputados, 28 de Julho

de 1836. — J. F. de Toledo. — Gomes da

Fonseca. »

Julga-se objecto de deliberação a resolução,

que vai a imprimir.

3.° « Tendo o vice-almirante reformado

Tristão Pio dos Santos, obtido uma pensão de

240$ para sua mulher, com sobrevivência a

uma única filha que então tinha, em remune-

ração dos serviços que prestára até o posto de

capitão de mar e guerra, obteve outra de igual

quantia por decreto de 11 de Abril de 1835,

para verificar-se na pessoa de sua segunda

filha D. Henriqu,eta. A legislação em que o

governo, assim como o procurador da corôa se

fundárão, parece ser a que regula as tenças ;
mas a graça foi concedida sob o titulo de pensão,
naturalmente porque o quantitativo, em que
montão ambas, excede o marcado pelo assento do

conselho ultramarino, accrescendo que tal graça
foi concedida, não obstante expôr o mesmo

procurador da coròa que ella devia verificar-se

na pessoa do dito vice-almirante, e em sua vida,

por isso que de outra maneira não seria legal,

posto que usada algumas vezes. A commissâo

de pensões e ordenados, tendo porém em vista

as decisões diversas desta camara, sobre-casos
idênticos, limita-se a apresentar, para servir
sómente de base á discussão, o seguinte pro-
jecto de resolução :

« A assembléa geral legislativa resolve :
« Artigo único. Fica approvada a pensão

de 240$ por anno, concedida por decreto de

11 de Abril de 1835, ao vice-almirante refor-

mado Tristão Pio dos Santos, para verificar-se

na pessoa de sua filha D. Henriqueta.

« Paço da camara dos deputados, 18 de Julho

de 1836.—Paim.—J. F. de Toledo. »
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Julga-se objecto de deliberação a resolução,

que vai a imprimir.

4.° « A commissão de pensões e ordenados

vendo o requerimento de Antonio Justino de

Brito e Lima, em que pede a esta augusta ca-

tnara uma pensão, em recompensa de seus ser-

viços, já em parte remunerados com a sobrevi-

vencia de um officio para seus dous filhos mais

velhos, é de parecer, que o supplicante deve

recorrer ao governo, a quem compete deferir-

lhe como achar de justiça.

« Paço da camara dos deputados, 18 de Julho

de 1836.—J. Floriano de Toledo. — Gomes da

Fonseca. »

E' approvado.

5.° « A commissao de catnaras municipaes,

a quem foi presente a conla da receita e des-

peza da camara municipal do Rio de Janeiro,

relativa ao anno municipal de 1834 a 1835,

examinando-a attentamente, achou que a dita

conta está exacta, e conforme com os docu-

mentos que acompanhão, e lei do Io de Ou-

tufcro de 1828, que serve de regimento ás

mesmas camaras, e por isso digna de appro-

vação desta augusta camara, para o que offerece

a seguinte resolução:

« A assembléa geral legislativa resolve :

« Art. l.° Fica approvada a conta da receita

e despeza da camara municipal do Rio de Ja-

neiro pertencente ao anno municipal de

1834 a 1835.

Art. 2.° Fica revogada qualquer disposição,

em contrario.

« Paço da camara dos deputados, 2 de Agosto

de 1836.—Bento de Oliveira Braga.—J. D. de

Quadros Aranha. —J. Rodrigues Barbosa. »

Julga-se objecto de deliberação a resolução,

que vai a imprimir.

6." « A' commissão de pensões e ordenados

foi remettida uma indicação do Sr. deputado

Fernandes da Silveira, afim de se conceder

uma pensão de 6001 ao major Pedro Ribeiro'

de Araújo, conforme o projecto que offereceu,

em remuneração dos relevantes serviços, que

aquelle ofíicial prestára, principalmente na

época da independencia contra as tropas lusi-

tanas na Bahia, de que lhe resultou ficar cego.

A commissão quer acreditar, que este offi-

ciai é digno de toda a consideração, e os seus

importantes serviços credores de recompensa,

rr&o pôde porém concordar no meio indicado,

porque entende, que taes remunerações devem

ser outorgadas pelo governo, na fôrma da

constituição, sujeitando-as depois á approvação

do corpo legislativo, sem que para o contrario

se possa allegar o precedente, que outr'ora teve

lugar, por serem diversas as circumstancias, e

sem entrar na comparação dellas, ou exame dos

motivos, que então determinárao o corpo legis-

lativo : o certo é, que a commissão não se faz

cargo de propôr a repetição de semelhante pre-
cedente, e por isso julga, que a parle interes-

sada deverá recorrer ao governo.

« Paço da camara dos deputados, 2 de Agosto

de 1836. — Joaquim Floriano de Toledo.—

Gomes da Fonseca.»

Fica adiado por se pedir a palavra.

7°, " A' commissão de justiça civil foi pre-

sente o requerimento de Manoel José Gonçalves

Fraga, presbytero secular, instruído com com-

petentes documentos, por onde mostra que

tendo vindo para o Brazil no anno de 1825 com

passaporte da secretaria de estado dos negocios

da marinha, do reino de Portugal, donde é na-

tural, residia desde, então na villa de Gaeteté,

província da Bahia, que sendo promulgada

naquella villa a lei de 23 de Outubro de 1832,

sómente em 2 de Abril de 1834, fizera logo em

Julho desse mesmo anno, perante a camara da

dita villa, a declaração que exige o art. Io § 4o

da mesma lei, e que requerendo ao governo a

sua carta de naturalisação lhe fôra esta negada

em Julho do anno passado, porque se oppoz o

procurador delle, que se contasse aquelle anno

da data da promulgação da lei, naquella villa, e

por isso vem pedir uma declaração da lei.

« A commissão vendo provado, que o sup-

plicante residia effectivamente naquella villa ha

oito annos, e que a lei só foi alii promulgada

em 2 de Abril de 1834, por estar contrariado o

exemplar delia, que para alli fôra remettido,

como tudo vem declarado na acta da mesma

camara, junta por certidão, não vê a necessidade

da medida legislativa, lembrada pelo procurador
da corôa, porque dizendo a lei « excepto se

« domiciliado por mais de quatro annos no im-

<( perio ao tempo da promulgação da lei, re-

« querer dentro de um anno carta de natu-

« ralisação » não pôde admittir duvida que estes

dous prazos de quatro, e urn anno se devem

contar da data da promulgação, e não da pro-

mulgação na secretaria de estado, mas sim nos

lugares em que residem os indivíduos que ti-

verem de fazer taes declarações ; e nem a ca-

mara poderia receber essas declarações, e crear

os livros que a lei manda para ellas, sem ter

recebido e publicado a lei para conhecimento

dos habitantes do seu município, nem o prazo

de anno e meio que decorreu entre a sua pro-

mulgação na secretaria de estado, e a que fez a

camara de Gaeteté no seu município é tão longo

que devesse fazer necessário um acto legislativo

ínterpretativo. E' portanto a commissão de pa-

recer, que se remetia ao governo o reque-

riinento do supplicante, para lhe deferir na

fôrma da lei citada.

« Paço da camara dos deputados, em 2 de

Agosto de 1836.—Souza e Oliveira. — Pinto

Chichorro.—Mendes dos Santos.»
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Fica adiado por se pedir a palavra.

. 8°. « A eommissao de marinha e guerra, para
dar seu parecer sobre o requerimento de Fran-

cisco do Rego Barros Falcão, o qual pede ser

reintegrado no posto de capitão da Ia linha,

precisa que pela secretaria de estado dos ne-

gocios da guerra lhe sejão ministradas todas as

informações, que alli possao existir acerca do

deduzido no requerimento do supplicante; e

por isso requer, que se solicite do governo as

referidas informações.— Rodrigues Torres.-—•

F. do fíego.—Pinto Peixoto.»

E' approvado.

O Sr. Ignacio Joaquim da Gosta pede ao Sr.

presidente, que continue com a discussão do pa-

recer da eommissao ide constituição, ácerea do

padre Caldas, cuja urgência se venceu em outra

sessão, e por este fim elle, deputado, torna de

novo a propor a urgência, até se cencluir esle

negocio.

A urgência proposta é apoiada, e depois de

discutida, approva-se.

Continua por consequencia a discussão sobre

o referido parecer, e emendas apoiadas, a qual
ainda fica adiada para se passar á outra parte
da ordem do dia.

' 

ORDEM DO DIA

Continua a discussão do orçamento, na parte
relativa á administração de fazenda,

E' apoiada a seguinte emenda do Sr. Vascon-

cellos :

« O governo é autorisado a fazer em bilhetes

da alfandega as consignações para a caixa de

amortisaçao, provendo a que elles se vençao

antes dos pagamentos da mesma caixa, afim de

que p.ossa occorrer-se a alguma fallencia.

« Que o governo faça examinar todas as di-

vidas publicas dos devedores originários na

província de Minas Geraes, de 30 e mais

aunos ; e bem assim o estado dos devedores

para serem alliviados em todo, ou em parte, dos

pagamentos, como fôr de equidade; apresen-

tando á assembléa geral uma lista dos deve-

dores com as declarações sobreditas, etc. »

Julga-se afinal a matéria suffieienternente

discutida.

O § 4o é posto a votos e approvado, e a

emenda do Sr. Castro Vianna é regeitada.

O § 5" lambem se approva.

A quantia proposta pela eommissao aos §§ 6o

e 7o, é approvada.

O § 8o é igualmente approvado ; e bem assim
o décimo, com a emenda do Sr. Henriques de

Rezende.

Sao approvados os §§ 11, 12, 13,14 e 15, e

o 16 com a emenda da eommissao, de 143:000$.

TOMO !í

A emenda de suppressao do § 17 é regeitada,

e o paragrapho approvado.

O § 18 é approvado com a emenda da com-

missão, que dá para despezas eveníuaes 50:000$.

As emendas do Sr. Veiga Pessoa, do Sr.

Manso, e do Sr. Rodrigues Barbosa sao regei-

tadas.

A emenda do Sr. Vasconcellos, até as palavras
—dos 

pagamentos da mesma caixa—é appro-

vada ; o resto é regeitado.

Depois de urna questão de ordem, delibera a

eommissao que entre em discussão o § 9o, que
havia ficado adiado em uma das anteriores

sessões.

Dá-se por discutida, e posta a votos uma

emenda de suppressao do paragrapho, não se

approva. O paragrapho é approvado.

Entrao em discussão os §§ 1", 2o e 3", que
também haviao ficado adiados.

A discussão destes paragraphos fica adiada

pela hora.

O Sr, Presidente dá para ordem do dia 8 a

continuação do orçamento e mais matéria

dada, e levanta a sessão pelas duas horas da

tarde.

Sessão em 8 de Agosto

PRESIDENCIA DO SR. ARAÚJO LIMA

Sdmmario. — Expediente. — Ordem do dia.—

Parecer da eommissao do orçamento sobre o

credito pedido pelo governo para occorrer ás

despezas com as revoltas do Rio Grande do

Sul e Pará.—Discussão do orçamento do mi-

nisterio da. fazenda.

A's dez horas feita a chamada, e achando-se

em numero legal os Srs. deputados, o Sr. pre-
sidente declara aberta a sessão ; lida a acta da

antecedente, é approvada.

Faltão com causa participada os Srs. Odorico,

Pontes, Hollanda, Mello e Limpo ; e sem par-
ticipaçao os Srs. Barbosa Cordeiro, Luiz Cavai-
eanti e Fontes.

EXPEDIENTE

O Sr. Io Secretario, dando conta do expe-"diente, 
lê um officio do secretario do senado,

enviando as emendas feitas, e approvadas pelo
senado ás que forao approvadas por esta ca-
mara sobre as propostas do poder executivo,
fixando as forças de mar e terra para o anno
financeiro de 1837 a 1838.—A imprimirem-se
as emendas.

Faz-se menção de uma representação da
câmara municipal da villa de Jacarehy, pedindo
a revogação da lei de 7 de Novembro de 1831.
—A' eommissao de justiça civil,

20
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Um officio de José de Rezende Costa, offe-

recendo cem exemplares da memória histórica

sobre a descoberta do diamantes no Brazil, con-

tractos, etc.—Já forao distribuidos os exem-

plares.
Um requerimento de Estanislau Antonio Tei-

xeira da Matta, pedindo uma pensão, em re-

muneraçao dos serviços de seu pai.—A' com-

missão de pensões e ordenados.

Outro de Manoel José Corrêa Calheiros, offi-

ciai da secretaria desta augusta camara, pe-
dindo dous annos de licença para na Europa

tratar de sua saúde.—A' mesa.

Um officio do ministro da justiça, pedindo
dia e hora para vir á camara apresentar duas

propostas.—Marca-se-lhe o dia 9 pelo meio dia.

ORDEM DO DIA

Continua a discussão adiada sobre o parecer
da com missão de constituição acerca do padre
José Antonio Caldas, e emendas apoiadas.

O Sr. Alcibiades, com permissão da camara

retira a sua emenda.

Julgada finda a discussão, e pondo-se á votos

o parecer, é approvado, ficando prejudicada a

emenda do Sr. Costa.

O Sr. Souza Martins, como relator das com-

missões reunidas 1* e 3" de fazenda, lê o se-

guinte parecer, sobre o credito de dous mil

contos, pedido pelo governo :

« As commissões de orçamento, e 3" de fa-

zenda, tendo presente a proposta do governo de

22 de Junho passado, na qual solicita do corpo

legislativo um credito de 2,000 contos para
occorrer ás despezas extraordinarias, occa-

sionadas pelas revoltas do Pará e Rio Grande

do Sul; e havendo examinado os documentos

que acompanharão a referida proposta, e os que
ao depois forão remettidos á camara para funda-

mental-a, e justifical-a ; antes de emittir o seu

parecer, julgSo conveniente fazer á camara as

seguintes observações :

« Primeiramente muito peza ás commissões

reunidas, que nao fosse approvado pela camara

o requerimento por ellas feito para lhes ser

adjunta a commissao de marinha e guerra, a

qual de certo era mais competente para ajuizar

da necessidade de todas as despezas extraordi-

narias para cujo supprimento se reclama o-cre-

dito. E como os membros das commissões

reunidas nao têm conhecimentos profissionaes
sobre os dous ramos de despezas publicas de

marinha e guerra, vêm-se obrigados a admittir

os orçamentos do governo, taes e quaes lhes

forao apresentados, sem ousar nelles fazer al-

guma reducçao, com o receio de que isso possa

prejudicar o serviço publico das referidas re-

partições, e mallograr-se assim em parte os

esforços do governo na pacificação das pro-
vincias revoltadas.

« Notárão as commissões que quasi todas as

despezas accrescidas no ministério da guerra,

para o corrente anuo financeiro, segundo o

orçamento do respectivo ministro, provém de

haver passado na presente sessão o projecto de

lei de fixação de forças de terra, que autorisa o

governo a eleval-as, desde já, ao seu estado

completo, e a dar a gratificação da terça parte
do soldo ás praças que entrarem em campanha

nas províncias revoltadas. Como a lei de 26

de Agosto de 1835, que fixou as forças de terra

para o corrente anno financeiro, havia sómente

autorisado o governo a elevar o exercito até

6,320 praças, e a lei do orçamento vigente

havia acreditado o ministério da guerra só com

a quantia correspondente á essa fixação ; é ma-

nifesto que a recente autcrisação de elevar as

forças fixadas no seu estado completo, isto é, a

10,261 praças, importa a necessidade de mi-

nistrar-se ao governo os fundos necessários

para esse augmento de força, bem como para o

pagamento das gratificações da terça parte do

soldo aos officiaes e soldados que entrarem em

campanha, o que tudo é orçado pelo respectivo

ministro em a quantia de 812:336$263, além

das sommas votadas para o ministério da guerra
na lei do orçamento vigente.

« As commissões advertem que nos orça-

mentos dessas despezas accrescidas, que lhes

foi presente, apparecem algumas addições, bem

como o augmento de despeza com o conselho-

supremo militar, com a academia militar e com

a officina lythographica, que não sao conse-

quencia do augmento da força fixada ; mas

como taes despezas 
'são 

autorisadas por lei, e já
forao reconhecidas necessarias pela illustre

commissao de marinha e guerra, no projecto
de lei do orçamento que se discute, não podião
ser regeitadas como supérfluas pelas commissOes

reunidas.

« Quanto aos documentos enviados pelo go-
verno para authenticar as despezas extraordi-

narias do ministério da marinha, faz-se mister

observar que elles constao de duas tabellas, em

uma das quaes se orção as despezas extraor-

dinarias feitas por esta repartição em o anno

financeiro findo, calculadas em 500:000^000

approximadamente, e em outra os gastos extra-

ordinários que provavelmente se effectuaráõ no

anno financeiro corrente, que se computão em

813:927$928. Relativamente a este augmento

de despeza cumpre notar, que as leis de 22 de

Agosto de 1834 e de 27 de Agosto de 1835, que
fixarão as forças de mar para o anno financeiro

findo e para o presente autorisavao o governo
em circumstancias extraordinarias a elevar a

força de mar a 3,000 praças, e a artilharia de

marinha a 1,000, emquanto as leis de orça-

rnento de 3 de Outubro de 1834 e de 31 de

Outubro de 1835, que creditarão o ministério

da marinha com as sommas correspondentes

ás suas despezas, sómente as calcularão na hy-
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pothese de permanecerem as cousas no estado
ordinário da paz, e não lhe derao o credito cor-
respondente ás despezas accrescidas que se
houvessem de fazer na occurrencia de ser a
força marítima elevada ao máximo, a que o go-
verno se achava autorisado em circurnstancias

extraordinarias.

« Ora, as com missões julgão innegavel que
depois das rebelliões occorridas na província do
Pará em 7 de Janeiro de 1835, e no Rio Grande
do Sul em 20 de Setembro do mesmo anno,
o governo devia considerar verificado o caso

previsto nas citadas leis de fixação, e autori-
sado a elevar a força marítima ao pé de respei-
tabilidade necessaria para comprimir as sedi-

ções, dissolver os rebeldes e pacificar as duas pro-
vincias assoladas por essas facções desordenadas,

que hao feito estremecer a união e a integridade

do império ; e por isso assentão que a autori-

sação dada ao governo para elevar as forças de

mar, em circurnstancias taes, envolve o reco-

nhecimento da necessidade de habilitar o go-
verno com os fundos correspondentes a e.sse

augmento de forças.

« Accresce que pelo art, 4" da lei de 22 de

Setembro do anno passado, o governo foi auto-

risado a gastar 220:000$000 com um corpo de

voluntários no Pará, e na presente sessão já

passou na casa outro projecto de lei que faculta

ao governo dispender mais 250:000$ com as

guardas nacionaes no Rio Grande do Sul, auto-

. risações que importao na quantia de 470:000$

nâo contemplados na lei do orçamento que re-

gula no anno corrente.

« Em presença de taes considerações fica ma-

nifesto, que essas despezas extraordinarias a

que se não pôde occorrer sem o credito pedido,

já forão antecedentemente reconhecidas ne-

cessarias pelo corpo legislativo, que autorisou

o governo a fazel-as ; e por isso pensão as
commissOes que a camara não pôde negar o

credito agora reclamado, sem cahir na absurda

contradicção de autorisar o governo a fazer

serviços públicos, que reconheceu necessários, e

negar-lhe os meios indispensáveis para satis-

fazer a execução e cumprimento dos mesmos

serviços. Qualquer que seja o gráo de con-

fiança que o governo deva ou possa merecer da

camara dos deputados, julgão as commissOes

que a manifesta, e urgente necessidade de fazer

esforços extraordinários na pacificação das

províncias revoltadas, fallão mui alto para
reunir em tomo do governo todos os repre-

sentantes da nação brasileira, e conceder-lhe

os subsídios necessários, cuja falta talvez possa"
occasionar a perda de duas importantes pró-
vincias do império, perda lamentavel, que seria

duas ignominiosas nodoas no circulo luminoso

da bandeira nacional. Demonstrada a neces-

sidade do credito, e a impossibilidade em que
aliás o governo se acharia de preencher as

importantes funeções, que pela constituição e

pelas leis lhe estão commettidas ; as com-

missões reunidas julgão que se não pode
recusar ao governo os 2,000 contos que elle

pede para as despezas extraordinarias, feitas

com a pacificação das províncias do Pará e

Rio Grande do Sul.

« Quanto aos meios de fornecer ao governo os

fundos necessários para satisfazer este credito,

as com missões pensavão á primeira vista, que
elles se poderião encontrar nas sobras que por
ventura se achassem reservadas no thesouro

publico, accumuladas em os annos financeiros

passados, e no presente : porquanto era presu-
mivel que algumas sobras houvessem já pro-
venientes do excesso das rendas arrecadadas

sobre as quantias fixadas para os diversos mi-

nisterios, já da differença entre as quantias
votadas, e as sommas effectivamente dispen-

didas ; e já finalmente das receitas extraor-

dínarias que fluirão ao thesouro, sem ter sido

contempladas ao orçamento das rendas, ém

cuja classe entra a somma de 1,081:129$176,

que o governo recebeu de saldo no ajuste de

contas com o banco. Mas o governo mostra, em

os últimos documentos enviados á camara, que
taes sobras hão sido applicadas ás urgências

das despezas occurrentes, para as quães não

forão bastantes as sommas votadas nas leis de

orçamento dos annos transactos. Gabe aqui

fazer especial menção das despezas accrescidas

com as differenças entre o cambio par, cal-

culado nas leis do orçamento, e a taxa real em

que se effectuárao as transacções para Londres,

tanto nas remessas de fundos para o paga-
mento da divida externa, como nas feitas pelo
ministério dos negocios estrangeiros ; com o

supprhnento feito ás rendas provinciaes até o

anno financeiro findo, em conformidade com o

art. 41 da lei de 18 de Outubro de 1833 ;

com a promptificação das notas do novo padrão

para o que se não havia votado quantia alguma

nas leis de orçamento, e finalmente com a

maior despeza das alfandegas e collectorias

depois da reforma.

« As commissões porém devem observar que
esses documentos justificativos do governo são

apenas tres tabellas, em que se mostra em

resumo -a receita, e despeza effectiva ou pre-
sumida em os tres annos financeiros de 1834 a

1837, de onde apparece um déficit de

2,621:0351600 para o serviço do corrente anno

financeiro ; e duas outras tabellas, das quaes
uma mostra o quadro approximado das rendas

arrecadadas no ultimo anno financeiro, e outra

o das despezas feitas em o mesmo anno, que
em parte também sao calculadas por approxi-

mação, por não haver ainda o governo recebido

os esclarecimentos necessários de muitas pro-
vincias. Documentos taes são absolutamente

insufficientes para que a camara possa ficar

segura, não só do quantitativo, como da lega-

lidade das sommas dispendidas em os dous
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últimos annos financeiros ; visto que o mesmo

governo assevera não ter ainda todas as peças

justificativas das despezas do anno de 1834 a

1835, e que as do anno de 1835 a 1836 são

orçadas por approximação, em cujo calculo é

factível que se tenlião commeítido erros consi-

deraveis para mais, ou para menos. Tão in-

completas são essas tabellas, .que nem a

mesma do anno de 1834 a 1835 indica suffi-

cientemente a autorisaçáo legal em que se

funda o excesso das despezas effectuadas sobre

as que for&o votadas na respectiva lei do orça-

mento. Mas como o governo pelo art. 13 da

lei de 31 de Outubro de 1835 se acha dis-

pensado de apresentar na presente sessão o

balanço dos dous últimos annos financeiros, as

commissões julgão imdispensavel que se

aguarde a apresentação dos oalanços, para que

examinados pela commissão de contas, e reco-

nhecida a autorisação legal dessas despezas,

assim como a authenticidade dos documentos

que as abonão, passa a camara convencer-se da

sua conveniência, e legalidade ; e depois appro-

val-as ou reproval-as,segundo bem lhe aprouver.

Mas actnalmente as commissões não poderião
sem temeridade, fazer juizo algum a respeito;

e por isso prescindindo da legalidade ou quan-
tidade das sommas dispendidas em os dous

últimos annos financeiros, são obrigadas a

admittir a demonstração do governo como ve-

ridica, na impossibilidade de colher outra mais

especificada e mais conveniente.

« Para encontrar pois as despezas ordinarias,

e extraordinarias do anno corrente, orçadas

nas tabellas enviadas á camara em 14,470:000$

o governo conta somente com o saldo do anno

financeiro findo, que elle calcula em 348:964$,

e com o producto das receitas que se houverem

de realisar no decurso do anno, o qual dedu-

zido o desfalque presumido nas duas provin-
cias revoltadas, é orçado em 11,600:000$, vindo

a ser o total dos recursos esperados pelo go-
verno 11,948:964$000. Todavia as commissões

reunidas julgão que este calculo deve ser muito

inferior á realidade, cotno passa a demonstrar.

Parece primeiramente improvável, que as

rendas geraes das duas províncias do Pará e

Rio Grande do Sul, orçadas pelo Sr. ministro

da fazenda em 1,012:400$ hajão de soffrer no

decurso do anno o desfalque de 665:262$,

porque constando achar-se restaurada á legali-

dade a capital da província do Pará, desde 13

de Maio passado, e também estar já em poder
das forças legaes a capital do Rio Grande do

Sul, sendo o commercio marítimo destas pro-
vincias protegido pela nossa esquadra, não é

presumivel, que as suas rendas venhão a soffrer

tamanha quebra, como o inculca a cautelosa

previsão do governo. Também as rendas do

anno corrente nas outras províncias devem

produzir mais do que são orçadas pelo Sr. mi-

nistro da fazenda : por exemplo, no orçamento

do governo o producto dos rendimentos da
alfandega do Rio de Janeiro é calculado em
3,620:000$, quando no ultimo anno financeiro,
essa receita subio a 3,931:883$ ; não sendo de
esperar que soffra diminuição em os annos fu-
turos, á vista do progressivo incremento do
nosso commercio. Um augmento proporcional
se deve presumir das outras alfandegas do im-

perio, bem como da melhor arrecadação das
rendas publicas, a cujo respeito as commissões
concordão perfeitamente com o parecer da
commissão do orçamento já referido na casa.
Além de ser muito provável (á vista das noti-
cias ultimamente recebidas) que o restabele-
cimento da ordem nas duas províncias revol-
tadas se consiga antes do fim do corrente anno,

e em tal caso o governo não terá precisão de

manter o numero de forças de mar e terra,

que actualmente se fazem precisas, podendo
com a sua reducção poupar uma parte das des-

pezas que para tal fim são orçadas pelas repar-

tições da guerra e marinha.

«Isto posto, assentão as commissões que uma

parte do credito pedido pelo governo pôde ser

supprido com as sobras da receita presumível
no anno corrente, sendo sómente necessário

crear recursos extraordinários na importancia

de 1,500:000$, que as commissões julgão
indispensável autorisar o governo a adquirir

por meio de alguma operação de credito.

« Mas sendo avesso ao bem êxito dessa ope-

ração financeira-, prescrever ao governo o modo

ou expediente de que ella deva lançar mão

para obter a quantia concedida, julgão as com-

missões que a tal respeito se lhe deve deixar a

mais ampla faculdade, para que segundo as

circumstancias, e entre os vários arbitrios que
se lhe possao offerecer, tenha o governo a

vantagem de poder escolher aquelle que mais

conveniente fôr aos interesses do paiz, ou que
mais prompto possa occorrer ás urgências do

thesouro ; e por isso offerecem á consideração

da camara a proposta do governo assim emen-

dada, e convertida em projecto de lei.

PROPOSTA DO GOVERNO

« A assembléa geral legislativa resolve :

« Art. 1." O governo é autorisado a emittir

até dous mil contos de réis em apólices da

divida publica interna, afim de occorrer ás
despezas com a pacificação das províncias do
Pará e S. Paulo, devendo dar uma conta espe-

cificada do seu emprego á assembléa geral le-

gislativa, logo que cessem' os motivos, inde-

pendente do balanço geral da receita e des-

peza.

« Art. 2." Fica igualmente autorisado a

emittir bilhetes de credito com o vencimento

de 1/2 °/o 
ao rnez, nos intervallos da emissão

do art. 1°, que deve ser por maneira, que não

altere sensivelmente o preço das apólices no
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mercado, com tanto que esta medida seja lo-

mada dentro do credito concedido.

# Art. 3.° Ficão revogadas todas as leis em

contrario.

« Paço da camara dos deputados, 8 de Agosto

de 1836,

Emendas das commissões

« Art. l.° E' concedido ao governo um cre-

dito complementar de dous mil contos para oc-

correr ás despezas extraordinarias feitas com a

pacificação das provincias do Pará e S. Pedro do

Sul, em os annos financeiros de 1835 a 1836 e

de 1836 a 1837, ficando comprehendidos nesta

quantia os 220:000$ creditados no art. 4o da

lei de 22 de Setembro do anno passado, e os

250:000$ autorisados no projecto de lei, appro-

vado na presente sessão, que suspende algumas

garantias do cidadão na provincia de S. Pedro

do Sul.

« Art. 2.° Para supprir os fundos concedidos

no artigo precedente, o governo fará applicaçSo

das sobras da receita geral que possão haver,

além das quantias fixadas em os annos finan-

ceiros passados, e no corrente ; e na falta é au-

torisado a contrahir um emprestimo dentro do

império, que nao poderá exceder de 1,500:000$,

pelo modo e condições que mais convenientes

forem aos interesses nacionaes : devendo o mi-

nistro da fazenda dar uma conta circumstan-

ciada elo emprego desta quantia, logo que se

consiga a tranquillidade das mencionadas pro-

vincias, independente do balanço geral da re-

ceita e despeza.

« Paço da camara dos deputados, aos 8 de

Agosto de 1836.— F. de S. Martins. — J. J.

Fernandes Torres. — J. P. de Carvalho. —

Duarte Silva, com restricções. »

O parecer vai a imprimir, e tendo o Sr.Calmon

pedido, que se imprimissem também os docu-

mentos, assim se decide.

Continua a discussão sobre os §§ Io, 2° e 3o

do orçamento do ministério da fazenda, jul-

gada a matéria discutida, sao approvados os

ditos tres paragraphos.

Entra em discussão o tit. 2° da renda geral
capitulo u-nico, com as emendas da commissao.

A discussão fica adiada pela hora.

O Sr. Presidente dá para a ordem do dia :

em Io lugar, a Ia discussão do projecto n. 2 da

commissão do orçamento, antes de vir o mi-

nistro da fazenda, a resolução não impressa in-

terpretando o decreto de 27 de Outubro de

1835, e depois continuação do orçamento, e le-

vanta a sessão pelas duas horas da tarde.

Sessão es ti 9 de Agosto

PRESIDÊNCIA DO SR. ARAÚJO LIMA

Summario. — Expediente. —¦ Ordem do dia.—

Continuação da discussão do orçamento do

ministério da fazenda, 
— Discussão da re-

ceita geral do império.

A's dez horas feita a chamada e achando-se

presentes 91 Srs. deputados, o Sr. presidente
declara aberta a sessão ; lida a acta da ante-

cedente, é approvada.

Fallâo com causa communicada os Srs. Odo-

rico, Albuquerque Cavalcanti, Hollanda, Mello,

Pontes , Costa Miranda , Barbosa Cordeiro ,

Costa e Limpo de Abreu ; e sem participar o

Sr. Fontes.

EXPEDIENTE

O Sr. Secretario BELisARiodá conta do se-

guinte :

Officio do ministro interino do império acom-

panhando o do presidente da provincia de Per-

nambuco com os papeis relativos ao engaja-

mento de un> engenheiro hollandez para ser

empregado nas obras hydraulicas, de que carece

o porto da capital daquella provincia.—A' com-

missão de marinha e guerra.

Uma labella demonstrando as operações de

assignatura e substituição das notas do novo

padrão.—A' commissao do orçamento.

Representação da mesa de direcçao da socie-

dade promotora de colonisação do Rio de Ja-

neiro, pedindo se institua exame da lei de 13

de Setembro de 1830. — A' com missão de jus-

tiça civil.

Dita dos negociantes fazendeiros da ilha

Grande, Mangaratiba e Paraty, contra o decreto

do governo, prorogando o prazo concedido á

companhia Nictheroy.—A' commissao de com-

rnercio.

Dita do conselho de administração da caixa

economica desta côrte, pedindo uma dotação,

cujo rendimento pelo menos baste para as des-

pezas do expediente. — A' mesma commissao.

Dita de José Bernardo da Costa e Graça, e

Antonio Pereira da Costa Camaçari, em que

pedem dispensa na lei para serem julgados pelo

jury de outro município, vista a parcialidade do

jury de Atalaya onde residem,—A' commissao

de justiça criminal.

Requerimento dos confessores e thesoureiros

da capella imperial, pedindo augmènto de orde-

nado.—A' commissao a que está affecto este

negocio.

Dito do padre João Simões, e outros habitantes

do Serro do Frio, em que pedem autorisaçao

para formarem uma companhia de mineração

de diamantes.—A' commissao de commercio.
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O Sr, Vianna, em nome de João Diogo Slurz,

agente da companhia do Rio Doce, offerece

algumas estampas de machinas, e carros mo-

vidos por vapor.—A' commiss&o dita.

Approva-se a redacção de doas resoluções,

uma approvando a te riça concedida ao tenente

coronel graduado Fredesvindo da Silva Leite, e

outra approvando a tença concedida ao chefe

de esquadra Paulo Freire de Andrade.

Lêm-se os seguintes pareceres :

1.° « Bernardo José Vianna, ex-escrivão da

mesa grande da alfandega desta corte, apo-

sentado na fôrma da lei de 4 de Outubro de

1831, com vencimento correspondente ao orde-

nado de 8001000, que percebia antes que lhe

competissem os emolumentos, em cuja posse
eslava ao tempo de sua aposentadoria ; por não

estar declarado na lei, que o governo pudesse
aposentar cora vencimento correspondente aos

emolumentos aquelles empregados, que os per-
cebião, requereu á esta augusta camara uma

interpretação dã citada lei, e sendo o seu reque-

rirnento enviado á 3a commissão de fazenda,

esta achou attendivel a matéria da repre-

sentação, e fundada em justiça ; o como se per-
suadisse de que uma medida geral convinha

ser tomada a beneficio dos que se achassem em

circumstancias idênticas, offereceu a resolução,

que se acha impressa sob n. 24 deste anno,

a qual não mereceu a approvação do camara.

« O supplicante representa de novo, pedindo

que se faça a declaração da lei citada para o

caso em questão, porque não considera preju-
dicado o seu direito pela regeição daquella me-

dida geral, e a 3a commissão de fazenda, a quem
foi remettida a representação, baseada nas razões

que expendeu no parecer impresso, sob numero

já citado, e considerando mais que a camara,

não obstante haver recusado a medida geral,
não desconhece o fundamento em que se basêa

a reclamação do supplicante, entende que deve

ser deferido por meio da seguinte resolução :

« A assembléa geral legislativa resolve :

« Art. 1." O governo fica autorisado para apo-

sentar a Bernardo José Vianna, escrivão que foi

da mesa grande da alfandega desta côrte, com

o vencimento correspondente á lotação do

mesmo officio, e aos annos de serviço na repar-

tição., em conformidade da lei de 4 de Outubro

de 1831.

« Art. 2.° Ficão derogadas as disposições em

contrario.

« Paço da camara dos deputados, em 5 de

Agosto de 1836.—J. P. de Carvalho.—J. J.

Fernandes Torres. »

Julga-se objecto de deliberação a resolução

offerecida, e vai a imprimir com o parecer.
2.° « Na commissão de pensões e ordenados

foi visto um requerimento, que á esta augusta

camara foi dirigido por vários agraciados, que

tendo obtido a approvação de suas tençaspelo

corpo legislativo, requerem o pagamento cfellas

desde a data da concessão da mercê, e não

depois da confirmação das camaras legislativas,

como é opinião do ministro da fazenda. A

commissão entendendo que este negocio tem

muita relação com igual pretenção dos pen-
sionistas, que foi tomada em consideração pela
3a commissão de fazenda em parecer de 9 de

Julho de 1835 ; julga que a ella seja devolvido

o requerimento dos supplicantes.

<( Paço da camara dos deputados, em 6 de

Agosto de 1836.— Gomes da Fonseca.—J. F. de

Toledo. »

Approvado.

3." « D, Maria Joanna Pinto Gavião, D. Maria

Policena Pinto Gavião e D. Brites Maria Pinto

Gavião, expõem a esta camara, que tendo-se-lhes

concedido, por alvará de 6 de Abril de 1827,

a tença annual de 3001000, em remuneração

dos serviços de seu pai o fallecido marechal de

campo José Joaquim da Gosta Gavião Peixoto,

teve assentamento em folha, e se lhes mandou

pagar por provisão do thesouro publico de

11 de Maio do referido anno, continuando ellas

no gozo desta mercê o anno proximo passado,
em que por esta camara fôra desapprovada, cer-

tamente por falta de esclarecimentos, e de quem
fizesse ver a justiça que lhes assistia, e portanto

pedem que se tome novamente em consideração

a sua tença. •

<c A commissão de pensões e ordenados,

tendo examinado o que ha sobre a matéria su-

jeita, achou que, a commissão de pensões do

anno de 1831, interpondo o seu parecer ácerca

desta tença, ponderou que ella foi concedida

ás supplicantes em remuneração de 57 annos

de serviços prestados por seu pai, os quaes lhes

forão cedidos por sua mãi, e irmão, o coronel

Bernardo José Pinto Gavião, que reservou só-

mente para si a remuneração da mercê hono-

rifica, que segundo o assento do conselho ultra-

marino é estimada em 20$000, que se devia

deduzir da tença de 300$000. Em taes circurn-

stancias, pois, a commissão actual offerece para
ser discutido o seguinte projeeto de resolução :

« A assembléa geral legislativa resolve :

(c Artigo único. Fica approvada a tença de

280$000, concedida por alvará de 30 de Maio

de 1827, a D. Maria Joanna Pinto Gavião, D.

Maria Policena Pinto Gavião e D. Brites Pinto

Gavião.

k Paço da camara dos deputados, 20 de Julho

de 1836.—J. F. de Toledo.— Gomes da Fon-

seca. »

Julga-se objecto de deliberação a resolução

offerecida, e vai a imprimir com o parecer.

Vai igualmente a imprimir, como voto sepa-

pado sobre a proposta do governo, pedindo um
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credito, o seguinte parecer assignado por dous

membros.—A' comniissão de orçamento, etc.

(Veja-se a acta de 9 de Julho.)

ORDEM DO DIA

Entra em primeira discussão o seguinte pro-

jecto ;

« A assembléa geral legislativa decreta :

« Art. 1°. O governo fará passar annual-

mente dos cofres dos depositos públicos para a

caixa da amortisaçao, e empregar na compra de

apólices da divida publica, assommas que pru-

dentemente julgar disponíveis, com as cautelas

e para o fim determinado nos arts. 96 da lei de

24 de Outubro de 1832, e 3o da de 10 de Ou-

tubro de 1833.

« Art. 2o. A disposição do arügo precedente

é extensiva ás províncias onde houver caixas

filiaes de amortisaçao da mesma divida.

« Art. 3°. Os juizes de orphãos perrnittiráõ
aos tutores e Curadores o emprego dos dinheiros

pertencentes aos orphaos e curados, na compra

das apólices da divida fundada, assim na caixa

da amortisaçao desta côrte, como nas filiaes das

províncias.
« Art, 4". Fic&o derogadas quaesquer dispo-

sições em contrario.

« Paço da carnara, 8 de Julho de 1836.—

Calmon.— J. F. Viannu. — S. Martins. »

O projecto é approvado em primeira dis-

cussão, para passar á segunda.

0 Sr. Henriques de Rszenda propõe a.ur-

gencia para que o projecto entre em segunda

discussão : a urgência é apoiada, e sendo dis-

cutida, é afinal approvada.

Entra em discussão o art. 1°, o qual é appro-

vado tal e qual; o art. 2° é igualmente appro-

vado. Passa-se a discutir o art. 3".

O Sr. Henriqoes de Rezende offerece o se-

guinte artigo additivo, que é apoiado :

« O governo fará vender em hasta publica

todos os prédios nacionaes, tanto rústicos, como

urbanos, que nao estiverem empregados em

serviço publico.
« Estes prédios serão vendidos por apólices

de divida publica, que se reputaráõ amorti-

sadas; e nellas convertido o produclo da-

quelles que só podem ser vendidos a di-

nheiro, etc. »

Depois de ser combatido o artigo pelos
Srs. Duarte e Silva, e Calmon, fica a discussão

adiada para se passar á ou.tra parte da ordem

do dia.

Continua a discussão do orçamento, na parte
relativa á renda geral, adiada na sessão an-

terior.

Suspende-se a discussão para ser introduzido

com a formalidade do estylo, o Sr. ministro da

justiça, o qual, tomando assento á direita do

Sr. presidente, lê as seguintes propostas :

« Augustos e digníssimos senhores repre-

sentantes da nação.

« Circumstanci?s extraordinarias demandao

medidas extraordinarias, e nem quando se ha

inteiramente sahido da orbita das leis, erigido

o crime em principio, e calcado todas as regras

da moral, se pode oceorrer com providencias
coinmuns. Entre todos os povos os crimes ex-

traordinarios sao também regulados por me-

didas especiaes. A inefficacia do nosso codigo

criminal, ainda mais inefíicaz pelas disposições

do codigo do processo, que, sem offerecer ga-

rantias infalliveis aos innocentes, dão latitude

indefinida á tortuosidade da chicana, e a cada

passo meios ao culpado para illudir a salutar

saneção da lei, torna ainda de mais vital ne-

cessidade entre nós uma medida profícua, que

preservando a innocencia, offereça aos culpados

certa a punição, e ponha a sociedade a abrigo

das suas criminosas intenções.

« Não é possível, augustos e digníssimos se-

nhores representantes da nnçao, que em uma

província, que a guerra civil dividio em dous

partidos, a innocencia esteja a abrigo dos golpes

da vingança, ou o crime possa obter severa pu-

nição. Um povo não pôde ser todo réo, todo su-

jeito a juizo : muitos cidadãos, aliás bem crimi-

nosos, escapao, ou illudem as investigações da

justiça, e então, segundo os princípios da legis-

laçao patria, muitos delles devem ser designados

pela sorte, juizes de seus cúmplices ; e neste

caso, que não pôde ser acautelado, nem reme-

diado, segundo as disposições daquella legis-

lação, terá a autoridade de ver triumphar o

anarcliista desapiedado, o homicida feroz, o

roubador insolente, aquelle que violou as leis do

pudor, que não respeitou nenhuma. E se aqui

a sociedade, e a justiça gemem por ver absol-

vido um malvado coberto de crimes, também a

sociedade, a humanidade, e a justiça gemeráõ,

se a um realmente culpado se impuzer uma

pena superior á do seu delicto, ou o que é

ainda peior, se um innocentg tiver de arrastar

os ferros, que as leis forão forçadas a forjar

contra os malfeitores. E certamente nem a in-

nocencia terá garantia, se a sorte designar para
seus juizes vencedores prevenidos, que con-

fundem os homens com o partido, e que mesmo

julg%o inimigos quantos se nao alistarão aberta-

mente nas fileiras daquelle em que elles mili-

tárao ! Riscos gravíssimos tem de correr o in-

nocente, quando o vencedor ulcerado pelos seus

proprios soffrimentos, aquelle que tem uma in-

juria, uma afronta a vingar, e que cego pelas

paixões, de que o homem nem sempre se pôde
acautelar, fôr designado juiz daquelle, a quem
reputa seu adversario, agente, ou instrumento

dos damnos que soffreu.

« Absolutamente fallando, senhores, não ha
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lei boa, ou má, as circumstancins são as que
determinSo aquella bondade, ou maldade rela-

tiva ; apreciar, combinar as diversas cireum-

stancias dos tempos, e das cousas com os fins

da lei; estabelecer a sua relativa bondade, é a

grande arte do legislador, arte, em que sois con-

summados.

« O fim principal das leis punitivas é castigar

o culpado e salvar o innocente : comparai este

fim cotli a situação de um paiz revolucionado,

anarchisado pelos intrigantes, e facciosos ; aba-

lado até os fnndamentos; attendei á confia-

graçSo das paixões, e interesses; entrai na

anaiyse das leis cornmuns do estado, e decidi,

se os nossos codigos podem alcançar aquelle

desejado fim, e então vereis que, não podendo
ficar impunidos os crimes, que horrorisão a na-

tureza, e a moral, uma medida particular, £ 
*

adaptada ás circumstancias, é absolutamente

indispensável.

« A província de S. Pedro do Rio Grande do

Sul, e a do Pará principalmente, apresentão

agora exemplos de uma ferocidade inaudita.

Naquella, homens têm sido assassinados, seus

membros arrastados pelas ruas, e arrematados

em almoeda ! Nesta, estes exemplos são ainda

mais cornmuns, entre os edifícios arruinados

no meio das cbammas, que abrasSo parte da ci-

dade, se tem visto a sangue frio matar, como

por brinco.

« O presidente da provincia, todas as cartas

particulares nos referem casos desta natureza.

Ura tenente coronel persegue os homens da le-

galidade, e como dous destes se asylão em uma

casa, elle ordena que esta seja incendiada, e lá

cabem victimas das chammas dous mancebos na

flôr da sua idade ; este mesmo homem feroz

aprisiona com as armas na mão uns oitenta in-

dividuos, elle os faz vir á sua presença, e os

manda fuzilar um a um, e sentado em uma ca-

deira, como em um tribunal, com o sangue frio

imperturbável, e de que nao ha exemplo, pre-
side áquelles assassinatos!!! Uma quadrilha
captura a—Clio—de S. M. Britannica, assassina

toda a tripolaçâo, rouba a sua carga : os offen-

d idos pedem satisfação da offensa, não ha meios

de lh'a dar, porque se os réos vão a ser julgados
no fôro com mu m, contão segura a impunidade.

« No meio de tantas difficuldades, o governo

que pesou maduramente todas ellas, e dese-

jando ver substituído a urn juízo dominado por
tão'diversas paixões, um outro mais*razoavel,

recto e imparcial, que sustente os direitos de

todos, me envia ao seio da representação na-

cional a offerecer-vos com a maior urgência a

seguinte proposta:
« Art. 1." Os comprehendidos nos crimes de

rebellião, sedição, e conspiração, e em todos os

outros praticados antes, para o fim de com-

metterem aquelles crimes, ou depois, e por
occasião delles, serão processados, e julgados
da fôrma seguinte;

« Art. 2.° O juiz de direito de cada comarca,

ou no seu impedimento, e suspeiçâo, o que lhe

fôr subrogado pelo governo na côrte, e pelos

presidentes nas províncias, é o competente para
a formação da culpa dos delinqüentes, até pro-
nuncia inclusivamente, procedendo nos termos

das leis em vigor.

« Art. 3.° O juiz de direito poderá proceder á

organisação dos corpos de delicto, corrigir, ra-

tificar, ou proceder a novo corpo de delicto, se

forem insufficientes, ou illegaes aquelles que
tiverem feito os juizes de paz ; ordenar todos os

actos, e diligencias para instrucção dos pro-
cessos, descoberta dos crimes, provas materiaes,

buscas, e prisões dos delinqüentes.

cr Art. 4." Logo que estiver concluído o

summario, ou summarios, e pronunciados os

réos, ojuiz*de direito remetterá o processo com

os delinqüentes, ou sem elles, para a relação do

districto, que fica sendo o juizo competente

para julgai- de facto e de direito.

« Art. 5.° Recebido o processo pelo presi-
dente da relação, tendo-o este feito distribuir ao

escrivão a quem tocar, ordenará que o pro-
motor, ou accusador, havendo-o, forme o libello

no prazo de cinco dias, e apenas este fôr ex-

liibido em juizo, fará notificar o réo para que
dentro de igual termo contrarie, e prepare a

sua defesa. Esta notificação será acompanhada

da copia do libello, da dos documentos, e do

rol das testemunhas.

« Art. 6.° Findo este termo, se procederá á

sessão publica do julgamento, principiando-se

pela leitura do processo, e feito interrogatorio

dos réos, audiência, e contraditas das tes-

temunhas, quando possão commodamente com-

parecer ; sustentação verbal da accusação pelo

promotor, ou pela parte, e defesa verbal do réo,

se proferirá a sentença por maioria relativa, e

em conformidade das leis, pelos juizes pre-
sentes, que conferenciaráõ entre si. No caso de

empate a decisão será peto voto do presidente.
« Art. 7.° O réo, bem como o promotor, ou

accusador, não poderá dar de suspeito mais do

que um juiz; se forem tnais.de um os réos,

cada um delles poderá recusar um juiz, ou

combinar entre si as recusações, de modo que
comtudo não fiquem em caso algum, menos

de cinco juizes inclusive o presidente, numero

indispensável para o julgamento, e a relação

poderá, com conhecimento de causa, e a re-

querimento dos réos, permittir que elles se-

parem o seu processo. O direito de recusar cessa

quando na casa não existirem mais de cinco

juizes.
« Art. 8.° Se occorrer circumstaneia em que

não haja cinco desembargadores livres, serão

chamados por officio do presidente os neces-

sarios juizes de direito criminal, ou eivei, que
não poderáõ ser os da instrucção, salvo o caso

de não haverem outros, ou quando estes não

possão ser commodamente cham-ados.
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« Art. 9.° Das sentenças, que impuzerem

pena, nao haverá recurso, salvo o de revista, no
único caso de pena capital.

« Art. 10. Nos crimes prevenidos nesta lei,
n5o se concederá fiança.

« Art. 11. Qualquer que seja o delicto, ha
lugar a accusaçao pelo promotor em falta de

parte.
Art. 12. Nâo comparecendo o réo, proce-

der-se-ha á sua revelia.
« Art. 13. Subindo o processo á relação, as

notificações de testemunhas, e mais diligencias

necessarias, serão ordenadas pelo presidente
delia.

« Art. 14. Nao tendo sido descoberto o delin-

quente no primeiro processo, emquanto o

crime nao prescrever, ha lugar nova queixa,
ou denuncia, e accusação,

« Art. 15. O governo é autorisado, nos casos

prevenidos por esta lei, para remover tem-

porariamente a relação do districto, ou uma

secção delia para o lugar do delicto.

« Art. 16. Ficâo comprehendidos nas dis-

posições desta lei os réos da actual rebelliao das

províncias do Pará, e de S. Pedro do Rio

Grande do Sul.

« Art. 17. Ficao extinctos, para os crimes de

que trata a presente lei, os juizos cornmuns.

« Art. 18. Ficao revogadas as leis, e dis-

posições em contrario.

«Palacio do Rio de Janeiro, em 9 de

Agosto de 1836. — Gustavo Adopho de Aguilar

Pantoja. »

« Augustos e digníssimos senhores repre-

sentantes da nação.

« O governo imperial, attendendo a que,
nem os delidos de rebelliao, de conspiração, e

sedição definidos nos arts. 107, 110 e 111 do

codigo criminal, nem as penas fulminadas

contra os réos destes delictos estão em har-

rnonia com a natureza de taes crimes, e os

princípios da razão jurídica, e política, julga in-

dispensável, que elles, e suas correspondentes

penas, sejao determinadas com mais clareza e

precisão. Nao é o numero dos delinqüentes,

mas a qualidade do delicto, o seu fim e damnos

que occasiona á sociedade, que deve determinar

a sua natureza e gravidade. No crime de re-

belliao, por exemplo, se exige, como circum-

stancia qualificativa delle, o numero de vinte mil

pessoas, como se o numero material de menos

um homem devesse influir na gravidade, e irn-

putaçao do facto criminoso, e mudar-lhe a

natureza.

« Mór parte destes delictos sómente têm penas
os—cabeças—como se todos os mais agentes

activos do crime, e aquelles, que forao scien-

temente instrumentos delle nao merecessem

também ser punidos. Os inconvenientes, que
opera uma tal disposição da lei, sao incal-

culaveis. Parece que desta arte o cidadão é

tomo u
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incitado a conspirar, rebellar-se, e tornar-se se-

dicioso : um mais audaz promove uma rebelliao,

elle com o codigo na mao arrastará os outros

á cumplicidade ; eu só sou o criminoso, dirá

elle, porque sou o—cabeça—vós todos estás a

abrigo da sancção das leis, porque as leis só-

mente punem o— cabeça.

« Sendo certo, que nao podem existir so-

ciedades civis, sem leis punitivas, que reprim&o,

e castiguem os que attentarem contra os direitos

dos outros, principio, que seria nao só impor-

tuno, mas ainda estranho, é singular pretender
demonstrar em uma assembléa de varões tao

illustrados, é manifesto, que todos os que violão

as leis devem ser punidos, conforme o gráo de

imputaçao em que incorrerem. Mas o codigo

parece nesta parte attenuar aquclie principio
salutar, porque perdendo de vista todos os

outros criminosos, attende só aos—cabeças.

« O governo imperial julga indispensável que
a lei nesta matéria se torne mais igual, e que
todos achem nella razão sufficiente para res-

peitar a ordem publica, e a tranquillidade geral;
com este intuito julga de seu strictissimo dever

fazer-vos a seguinte proposta :

« Art. Io. Ha crime de conspiração, qualquer

que seja o numero de pessoas, que se con-

certem para praticar algum dos crimes preve-
nidos no art. 107 do codigo penal.

«. Penas as mesmas do codigo.

« Art. 2o. Ha crime de rebelliao nos casos

indicados no art. 110 do referido codigo, qual-

quer que seja o numero de pessoas reunidas

para as commetter.

« Penas aos—cabeças—ás do mesmo codigo.

Aos que, sem serem cabeças, cooperárão acti-

vãmente—prisão com trabalho por dez a dous

annos. A todos os mais—prisão de dous annos

a seis mezes.

« Art. 3°. Ha crirne de sedição, qualquer que
seja o numero de pessoas, que se juntem para

praticar algum dos factos prevenidos no art. 111

do mencionado codigo.

« Penas aos—cabeças—as mesmas do codigo.

Aos outros réos não cabeças^—de dous annos a
seis mezes de prisão.

« Art. 4o. Ficao revogadas as disposições em
contrario.

« Palacio do Rio de Janeiro, em 9 de Agosto
de 1836. — Gustavo Adolpho de Aguilar Pan-
toja.»

Retirando-se o Sr. ministro com as forma-
lidades com que fôra recebido, o Sr. presidente
declara, que as propostas vao á commissão de

justiça criminal, e a requerimento do Sr. Cor-
nelio França vota a camara que a 1" fosse
lambem á commissão de constituição.

Continua a discussão do orçamento.

São apoiadas as seguintes emendas :

« Supprima-se o § 3" do art. 9" da lei do or-

21
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çamento do anno passado, na parte em que

impOe aos jornaes a quarta parte do porte das

cartas, e seja esta imposição substituída pela

seguinte;

« Os jornaes e mais publicações periódicas

pagaráõ desde já sómente 10 réis, por numero,

sem attençao ao peso e ás distancias. Salva a

redacçao.— Vianna.— Calmon.—S. Martins. »

« Artigo additivo. Fica abolido desde já o

porte nos correios sobre os peridicos. Todos os

que forem distribuídos ficão sujeitos ao paga-

mento do sello de cinco réis por cada folha de

qualquer formato que seja, sob pena de perdi-

mento do valor da edição. Salva a redacçao,—¦

Fernandes da Silveira. »

« A isenção de direitos de importação con-

cedida pelo art. 51, § 4" da lei de 15 de No-

vembro de 1831, ás machinas que ainda nao

estiverem em uso nas províncias para onde

forem importadas, fica extensiva desde já ás de

vapor applicadas a qualquer ramo de industria

agrícola ou fabril.

« Paço da camara dos deputados, 9 de

Agosto de 1836. Salva a redacçao.—Muniz Bar-

reto. »

« Artigo additivo. Os livros ficao desde já

isentos de direitos de importação, revogado o

§ 8o do art. 9o da lei de 31 de Outubro de

1835.— Araújo Vianna. »

« Artigos para serem collocados onde convier :

« Io. Os portes das cartas serão pagas no

lugar da remessa.

« 2o. Metade do rendimento das alfandegas

do império, será arrematada perante o ministro

da fazenda na côrte, e presidentes nas res-

pectivas províncias, porém a importancia desta

arremataçao deverá cobrir com 10 
0/o> 

pelo

menos, o rendimenio liquido daquelle dos

annos anteriores que mais tiver rendido. A este

respeito se cumprirá, quanto fôr possível, o es-

tabelecido na lei de 25 de Outubro de 1827, e

decreto do Io de Outubro de 1828. Salva a re-

dacçao.— C. França. »

« Tabella annexa ao art. 10 das emendas:

« § 1°. Novos direitos de 25 
°/0 

do rendi-

mento de um anno, ou lotação dos officios de

justiça, etc.

« § 2o. Dos de 10 
°/„ 

do valor de qualquer
ordenado, soldo, tença, pensão e congrua, e de

qualquer augmento.

« Additivo. Direitos de 5 
°/0 

por aposentado-

rias, jubilaçfles e reformas.

« § 3o. Direitos de de 5 
°/0 

de confirmação

de doações.

« § 8o. Direitos de 5 
°/» 

de administração de

capellas, dada por denuncia.

« § 9o. Direitos de 20$ pela confirmação de

legitimação á adopçao.

« Adiitivo. Direitos de 40$ pela confirmação

de compromisso e creaçao de irmandades, ou

confrarias.

« § 11. Direitos de 40$ pela matricula de

negociantes.

« § 12. Direitos de 10$ por carta de eman-

cipaçao.

« Additivo. Direitos de 40$ por dita de

supprimento de consentimento paterno para ca-

samento.— Castro e Silva. »

Depois de longamente fallarern na matéria

os Srs. Henriques de Rezende, Calmon e mi-

nistro da fazenda, fica a discussão adiada pela

hora.

O Sr. Presidente, dá para ordem do dia a

mesma matéria dada para hoje e levanta a

sessão pelas duas horas da tarde.

Sessão em 11 <le Agosto

PRESIDENCIA DO SR. ARAÚJO LIMA

Summario. — Expediente. — Ordem do dia. —

Continuação da discussão da receita geral do

império.

A's dez horas procede-se á chamada, e

achando-se numero legal de Srs. deputados, o

Sr. presidente declara aberta a sessão ; lida a

acta da antecedente, é approvada.

Faltao com participação os Srs. Odorico,

Pontes, Hollanda, Mello, Barbosa Cordeiro, arce-

bispo e Rodrigues Torres ; e sem ella os Srs.

Costa Miranda, Luiz Cavalcanti, Ignacio Joaquim

da Costa, Fontes e Mello e Souza.

EXPEDIENTE

O Sh. Io Secretario dá conta de um officio

do ministro da fazenda, acompanhando dous

outros ; 1°, do presidente da província de Minas

Geraes em data de 10, e outro do inspector da

thesouraria da mesma província em data de 9

de Julho ultimo, sobre a conveniência de serem

extremados os prédios geraes, e provinciaes.—
Remette-se á commissao de orçamento.

Vai á commissao de petições o requeri-

mento de Pedro José Pereira Vianna, e á en-

carregada das pretenções sobre o vinculo de

Jaguará da província de Minas Geraes, o

requerimento da actual mesa administrativa

daquelle vinculo.

Lêm-se os seguintes pareceres :

1.° « A commissao de marinha e guerra,

tendo examinado o requerimento feito á esta

augusta camara por João Morezzi, em que allega

que sendo escripturario do commissariado do

exercito de Portugal, veio de Lisboa em 17 de

Setembro de 1815 com a divisão de voluntários

reaes d'el-rei, na qualidade de escripturario da

intendencia de viveres da mesma divisão, com

a qual fez a campanha do sul; e pela extincçao
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da dita intendencia, tendo adherido á indepen-

dencia do Brazil, passou a ser empregado no

exercito do império, por aviso da secretaria de

estado dos negocios da guerra de 19 de Abril

de 1826, que como tal empregado fôra sempre

pago até o ultimo de Setembro do anno pro-
ximo passado, o que se vê dos avisos da mesma

secretaria de estado de 27 de Abril, e 13 de

Julho de 1830, mandando pagar-lhe, constante

do documento n. 3, e igualmente se comprova

com os documentos n. 5. Mas depois disso, sus-

eitando-se nesta côrte a duvida de estar, ou nao,

o supplicante comprehendido em o disposto na

resolução de 31 de Outubro de 1831, que de-

clara—Os empregados da extincta repartição

do commissariado, que se acharem confirmados

por aviso da secretaria de estado dos negocios

da guerra, continuarão a receber os seus orde-

nados até que sejâo empregados em outras

repartições — tendo-se portanto deixado de

pagar ao supplicante os seus vencimentos, re-

duzido este a extrema indigencia, recorre á

esta augusta camara, reclamando justiça, visto

que o governo duvida deferir-lhe. A commissâo

de marinha e guerra, julgando verificado, pelos
documentos que apresenta o supplicante, tudo

quanto allega, e o direito que lhe assiste, toma

a deliberação de offerecer á approvaçüo desta

augusta camara o seguinte projecto de reso-

luçao :

« A assembléa geral legislativa resolve :

« Artigo único. João Morezzi, que foi escriptu-

rario da extincta repartição do commissariado,

está comprehendido na resolução de 31 de Ou-

tubro de 1831.

« Paço da camara dos deputados, 11 de

Agosto de 1836,— Lima e Silva.—Pinto

Peixoto. — Francisco do Rego.»

Julga-se objecto de deliberação a resolução,

que vai a imprimir com o parecer.

2.° «A 3" commissâo de fazenda, a quem
foi remettido o officio do ministro e secretario

de estado dos negocios da fazenda, de 3 de

Junho do corrente anno, acompanhado da copia

do decreto de 30 de Maio proximo passado ,

pelo qual foi aposentado Joaquim José de

Oliveira, nq lugar de escrivão de meirinho da

extincta intendencia da cidade de Ouro Preto,

com o vencimento correspondente ao tempo de

seu serviço, na fôrma da lei de 4 de Outubro

de 1831, examinou os documentos em que o

governo se fundou para decretar esta reforma,

dos quaes consta teraquelle empregado servido

sem nota por espaço de 30 annos, e achar-se

presentemente inhabilitadoa de continuar a

servir por moléstias que padece, e como en-

tende que o mencionado decreto está nas

eircumstancias de ser approvado, é de parecer

que se adopte a seguinte resolução :

« A assembléa geral legislativa resolve:

«Artigo único. Fica approvada a aposentadoria

concedida a Joaquim José de Oliveira, escrivão

de meirinho da extincta intendencia da cidade

de Ouro Preto, por decreto de 30 de Maio d°

corrente anno.

« Paço da camara dos deputados, em 9 de

Agosto de 1836. —J. P. de Carvalho.—1 J. J.

Fernandes Torres.»

Julga-se objecto de deliberação a resolução,

que vai a imprimir com o parecer.

3.° «Foi presente á 3a commissâo de fazenda

o requerimento da sociedade auxiliadora da

industria nacional, estabelecida nesta côrte, no

qual expOe os seus ardentes desejos, e constantes

esforços por ella feitos para desempenhar o seu

titulo, e demonstra que sem o auxilio de meios

extraordinários nao pôde levar ávante o seu

projecto de instituir uma escola agrícola, para

a qual pede a esta augusta camara a concessão

de cinco loterias de cem contos de réis cada

uma, afim de applicar o producto da primeira
ao estabelecimento da escola, e o das quatro
ultimas á compra de fundos públicos, que asse-

guretn uma renda sufíiciente para occorrer ás

despezas da mesma escola,e para outros objectos

animadores da industria nacional, sujeitando-se

a incorporar no patrimonio da nação esses

fundos, e o estabelecimento, quando por ven-

tura a sociedade se dissolva, e a dar annual-

mente contas do emprego desses fundos. A

commissâo está persuadida de que a sociedade

tem feito serviços, e acredita mesmo, que faria

o melhor emprego do producto dessas loterias,

que solicita ; mas se pôde hoje descansar no

zelo e probidade das pessoas que a dirigem,

nao pôde contar que ella esteja sempre debaixo

da mesma direcçao, e ainda que a sociedade se

obriga a prestar annualmente contas do emprego

dos fundos, a commissâo receia que a inge-

rencia do governo, longe de ser proveitosa,
contribua para embaraçar a sociedade em seus

desenvolvimentos, por isso, se a commissâo não

tivesse já proposto a concessão de algumas lote-

rias para objectos mais urgentes, e a que en-

tendeu estar o corpo legislativo obrigado á

prover, nao duvidaria deferir favoravelmente

a esta pretençâo ; mas espera que a sociedade

continuando a fazer esforços para sua conser-

vaçao e augmento, conseguirá estabelecer a

escola, e mostrar praticamente as suas vanta-

gens, para que assim habilitado o corpo legis-

lativo possa attender mais opportunamente ás

petições da sociedade, e entretanto é de parecer

que nao tem lugar a concessão requerida.

« Paço da camara dos deputados, em 9 de

Agosto de 1836. — J. P. de Carvalho.—J. J.

Fernandes Torres.»

Fica adiado por se pedir a palavra.

4.° « Os confessores e thesoureiros da capella

imperial representarão a esta augusta camara,
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que tendo sido elevada a congrua, que vencião

os capellaes da mesma na 2a discussão da lei do

orçamento nao forao os supplicantrs expressa-

mente contemplados, ou porque se considerasse

que elles se achavão incluídos na denominação

geral de capellaes, ou por esquecimento, e no

primeiro caso reclamao, para evitar qualquer
interpretação prejudicial fia execução d-a lei, que
se faça delles expressa menção, e para conseguir

este favor do poder legislativo, mostrão que elles

se achão nas mesmas circumstancias dos capei-

lães cantores, que têm, com elles, residência effe-

ctiva ; que assistem ao côro em certos dias, e

que estão além disso sujeitos a diversos traba-

lhos que enumerão

« A 3a commissao de fazenda, a quem foi

este requerimento enviado, se persuade de que
a camara quando elevou as congruas dos ca-

pellaes, nao teve em vista o excluir os suppli-

cantes do beneficio aos demais capellaes feito,

mas entende que podem ser prejudicados era

seu direito, quando nao v&o expressamente de-

clarados, assim como vem no orçamento do

governo, e por isso é de parecer que na 3a dis-

cussão da lei respectiva se addicione á palavra
capellaes o seguinte : confessores e thesoureiros,

á excepçao do primeiro destes, porque tendo

actualmente o vencimento de 500$, ficaria de

peior condição se fosse incluído com os demais.

« Paço da camara dos deputados, 9 de Agosto

de 1836.—J. P. de Carvalho.—J. J. Fernandes

Torres. »

Fica sobre a mesa para se apoiar a emenda

quando entrar em 3a discussão a parte relativa

do orçamento.

ORDEM DO DIA

Continua a segunda discussão adiada na

sessão anterior sobre o projecto que primeiro
entrou em discussão, e artigo additivo.

Sao apoiadas as seguintes emendas :

1.* « O pagamento dos juros, e amortisaçao

das apólices dadas aos credores pela divida

inscripta na província de Goyaz, conforme a lei

de 15 de Novembro de 1827, fica á cargo da

caixa central da amortisação, ficando suspensa

na dita província a disposição do art. 52 da re-

ferida lei.

« Paço da camara, 11 de Agosto de 1836.—

-4ssí« Mascarenhas. — Corumbá. »

2.a « Emenda ao decreto n. 2. Artigos addi-

tivos para serem collocados, onde convier :

« Artigo. A caixa da amortisaçao da divida

publica fica de hoje em diante debaixo da irn-

mediata inspecção da camara dos deputados, e

uma commissao do seu seio, nomeada annual-

mente para o exame das contas da caixa, apre-

sentará á camara o relatorio de seus trabalhos

com as observações e propostas a respeito,

« Artigo. As caixas filiaes ficão desmem-

bradas das thesourarias das respectivas pro-
vincias, e seus balanços semestraes serão re-

mettidos á caixa matriz.

« Artigo. Além do que está consignado por
lei para dotação da caixa de amortisaçao, per-
tencem-lhe mais os seguintes impostos da re-

ceita geral ;

« § 1.° Direitos de exportação.

« § 2.° 20 
"/„ 

nos couros do Rio Grande.

« § 3." Rendimento de ancoragem.

« § 4.° Sizas de bens de raiz.

« § 5." Os impostos applicados para a amor-

tisaç&o do papel, pela lei de 6 de Outubro de

1835.

« Artigo. Compete á caixa de amortisação,

não só liquidar e fundar toda a divida contfa-

hida no império até 31 de Dezembro de 1826,

pagar o juro e amortisação dessa divida, como

também lhe compete :

« § 1.° O pagamento do atrazo, juro e amor-

tisaçâo do emprestimo brazileiro em Londres.

« § 2.° O pagamento do atraso, juro, e

amortisaçao do emprestimo portuguez.
« § 3.° O resgate e amortisaçao de todo o

papel-moeda em circulação.

« § 4.° O pagamento dos ordenados è expe-

diente das caixas matriz e filiaes, em cada uma

dellás.

«Artigo. Também lhe compete a. adminis-

tração dos cofres dos orphâos, no município da

côrte, e em todas as províncias.
« Artigo. As apólices da divida publica sao

cireulaveis, onde estiver a caixa matriz, e onde

houverem caixas filiaes, e tanto em uma, como

nas outras, precedidas as cautelas necessarias,

se poderá fazer o pagamento do juro, e amorti-

sação, embora nao sejao iriscriptas na caixa

onde forem apresentadas para o sobredito pa-

gamento.
« Artigo. Nenhuma divida será inscripta sem

proceder-se na liquidação a encontro, se o

houver, conforme o decreto de 25 de Março de

1821, posto em vigor pela lei de 20 de 0'u-

tubro de 1823.

« Artigo. Os devedores á fazenda nacional,

por dividas contrahidas até 31 de Dezembro de

1826, poderáO pagal-as em apólices da divida

publica pelo seu valor nominal.

« Paço da camara dos deputados ... de

Agosto de 1836.—J. J. Galvão. »

0 Sr, Ferreira da Veiga observa á camara

que a matéria das emendas é tão importante

que ellas devem ser impressas, e só depois de

virem impressas é que se deve discutir o pro-

jecto de que se trata, e para esse fim propõe o

adiamento.

O adiamento proposto pelo illustre deputado

é apoiado, e entra em discussão.

0 Sr, Corumbá concorda no adiamento,
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emqnanto ás emendas dos Srs. Galvâo e Hen-
riques de Rezende, porém não emquanto á
emenda proposta por elle deputado, e pelo
seu illustre collega pela província de Goyaz, o
Sr. Assis Mascarenhas, a qual encerra objecto

mui simples, que deve ser approvado.

O illustre deputado passa a expôr as razões
em que fundára a sua emenda.

0 Sr. Souza e Oliveira pronuncia-se a favor

do adiamenlo das emendas dos Srs. Galvâo,

Corumbá e Assis Mascarenhas, não para que
ellas se discutão com o projecto ora em dis-

cussão, e sim em um projecto especial; nota o

quanto a sua matéria é importante, e é de

opinião 
que ella nâo deve fazer parte de uma

lei annua.

Quanto á emenda do Sr. Henriques de Re-

zende, diz que não deve ficar adiada, antes se

deve logo-regeitar.

0 Sr. Galvâo concorda no adiamento pro-

posto, mas não para que elle seja indefinido;

entende que esta matéria é de muita impor-
tancia, e deve ser tratada nesta questão, e poJ
isso approva o adiamento, comtanto que elle
seja declarado por algum tempo.

Dá-se por discutido o adiamento.

E' posto a votos o adiamento do projecto

para a impressão das emendas, e não se

approva.

Põe»se a votos o adiamento das emendas

para se discutirem em projecto separado, e é

approvado.

Dá-se por concluída a segunda discussão do

projecto, e approva-se para passar á terceira.

Continua a discussão do orçamento na parte
relativa á renda geral e emendas apoiadas.

Fallão na matéria do orçamento e emendas

os Srs. Souza e Oliveira, ministro da fazenda e

Duarte e Silva, e são apoiadas as seguintes

emendas : ,

1°. « Ficao isentos de direitos, desde já, os

animaes importados para melhoramento das

raças.—Fernandes da Silveira. »

2a, « Art. 5o additivo—Em lugar de 2 por
cento para a renda provincial, diga-se—os im-

postos sobre as lojas, seges, barcos do interior

e taxa dos escravos.— Castro e Silva. »

8a. « Da comrnissão de orçamento.—Art. 12

redija-se assim—Continuar-se-ha a cobrar,

depois da publicação desta lei, direitos iguaes

aos de consumo das mercadorias despachadas

para a costa d'Africa por baldeação ou reexr

portaçâo.—Calmon.— Vianna.—S. Martins. »

4a. « Da mesma commissão de orçamento.
—Art. 15 redija-se assim—Art. 15. Os 7 por
cento de exportação, pertencentes á renda

geral, ficão reduzidos (menos nas províncias
do Rio de Janeiro, Minas Geraes e S. Paulo)

a 5 por cento sómente, revertendo os 2 por

cento da reducção a favor da receita das pro-
vincias.

«Art. 16. O imposto da sisa dos bens

de raiz nas provincias de Minas Geraes, S.

Paulo e Santa Catharina, fica pertencendo á

receita provincial.— Calmon.— Vianna.— S.

Martins. »

Depois de fallar o Sr. Vianna, fica a discussão

adiada pela hora.

O Sr. Presidente dá para ordem do dia 12

a continuação da mesma matéria, e levanta a

sessão depois das duas horas da tarde.

Sessão em 1% d© Agosto

PRESIDENCIA DO SR. ARAÚJO LIMA

Summario. — Expediente. — Ordem do dia. —

Discussão da receita geral do império.

A's 10 horas feita a chamada, depois de se

acharem em numero legal os Srs. deputados, o

Sr. presidente declara aberta a sessão ; olida a

acta da antecedente, posta em discussão, é ap-

provada.

Faltão com causa participada os Srs. Odorico,

Pontes, Mello, Barbosa Cordeiro, arcebispo,

Azevedo e Brito e Rodrigues Torres ; e sem

participação os Srs. Fontes e Lessa.

EXPEDIENTE

O Sr. Io Secretario dando conta do expe-

diente, lê um officio do ministro da guerra,
devolvendo o requerimento de Florencio José

de Oliveira, por pertencer á repartiçãp da ma-

rinha.—Officie-se pela repartição competente.

Outro do mesmo ministro, devolvendo o re-

querimento e documentos ácerca de Francisco

do Rego Barros Falcão, por nada mais ter que
accrescentar.—A' commissão de marinha e

guerra.

Outro do ministro da justiça, remettendo o

officio do presidente da relação da Bahia, em

que solicita do governo a decisão de algumas

duvidas ácerca da execução do regulamento

das relações.—A' commissão de justiça civil.

Faz-se menção de uma representação da

camara municipal da villa da Abbadia, contra

a assembléa provincial de Sergipe.—A' com-

missão das assembléas provinciaes.

Outra da camara municipal da villa de

Rezende, pedindo a revogação da lei de 7 de

Novembro de 1831.—A' commissão de justiça
civil, a que está affecto este negocio.

E' julgado objecto de deliberação, e vai a im-

primir, o seguinte parecer da 3a commissão de

fazenda com uma resolução :

« A' 3a commissão de fazenda foi presente o
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requerimento dos músicos, cantores e instru-

mentistas da imperial capella, pedindo a esta

augusta camara a elevação de seus ordenados,

da mesma sorte que se praticou com as digni-

dades, prebendados, e capellães da dita capella,

por lhes assistir igual direito, e as mesmas

razões que determinárão o augmento votado a

favor daquelles empregados. A commissão não

duvida attender á representação dos suppli-

cantes, mas julga que deve ser isto feito sem

gravame do thesouro, diminuindo-se o numero

de taes empregados, que parece ser excessivo,

e autorisando-se o governo a fazer esta re-

ducção, e a marcar os vencimentos dos que
devem continuar a servir, sem alteração da

quantia votada na lei do orçamenlo ; devendo

porém ter lugar a reducção sómente depois do

fallecimento dos empregados actuaes, que ex-

cederem ao numero reconhecido além do neces-

sario, ou quando por outro motivo deixarem de

continuar a servir, e para isso offerece a

seguinte resolução :

« A assembléa geral legislativa resolve :

« Ant. 1Pica autorisado o governo para
reduzir o numero dos músicos, cantores e

instrumentistas da imperial capella, e a regular-

lhes os vencimentos, sem que exceda á quantia

para este objecto votada na lei do orçamento do

corrente anno.

« Art. 2.° Esta reducção só poderá ter elfeito,

quando os actuaes empregados fallecerem, ou

por qualquer motivo deixarem de servir.
« Art. 3.° Ficão revogadas as disposições

em contrario.

« Paço da camara, em 8 de Agosto de 1836.
—J. P. de Carvalho.—J. J. Fernandes Torres.»

E' approvado o seguinte requerimento da

mesma commissão :

« A 3a commissão de fazenda, a quem foi

presente o requerimento de Feliciano da Silva

Tavares, aposentado no lugar de thesoureiro

recebedor dos sellos, e novos e velhos direitos

da província da Bahia, que pede a elevação de

sua aposentadoria ao ordenado que vencia,

quando ella teve lugar, não podendo á vista dos

documentos com que o supplicante instruio o

seu requerimento, formar um juizo ácerca dos

motivos que determinarão o governo para apo-

sental-o com a quantia de 500$, requer que se

exijão informações a este respeito.

« Paço da camara dos deputados, em 9 de

Agosto de 1836.—J, P. de Carvalho.— J. J.

Fernandes Torres.»

Continua a discussão adiada na sessão de 30

de Julho ultimo, sobre a resolução que approva

a tença de 240$ annuajes, concedida a Joaquim

Alberto de Souza da Silveira, coronel elfectivo de

cavallaria, addido ao estado-maior do exercito,

e emendas apoiadas.

Dá-se por discutida esta matéria, e posta a
votos a resolução, não se approva.

As emendas são todas igualmente regeitadas.

Entra em discussão uma resolução, não im- -

pressa, sobre o requerimento de Firmino Her-
culano de Brito, e é o seguinte :

« Artigo único. No decreto de 27 de Outubro
de 1835, art. Io, em lugar das palavras—e ter-

ceiro o ordenado, que lhe foi concedido por
decreto de 11. de Maio de 1812—lêa-se—e o

terceiro o ordenado que lhe foi concedido por
decreto de 6 de Fevereiro do 1828,—etc. »

Dando-se por discutida, é approvada e

adoptada, e remettida á commissão de redacção.

Continua a discussão do orçamento na parte
relativa á renda geral, e emendas apoiadas.

E' apoiada uma emenda do Sr. Vasconcellos,

ao § 18, que diz :

« Estas taxas serão pagas daquellas cartas

que quizerem receber as pessoas a quem forem

dirigidas, etc. »

E' apoiada uma emenda do Sr. visconde de

Goyanna, que diz :

« Por cada caixeiro que não fôr brazileiro,

200$000, etc.»

E' apoiada uma emenda do Sr. Paula Araújo,

que declara :

« Os periodicos pagaráõ desde já a décima

parte do que pagão as cartas, etc. »

E' também apoiada uma emenda do Sr. Ra-

phael de Carvalho que diz :

« Fica desde já abolida a taxa dos periodicos,
etc.»

E' apoiada uma emenda do Sr. Paranhos

que diz :

« No n. 11 do art. 9o, em lugar de—20 por
cento nos couros, etc.,—diga-se— 15 por cento

nos couros, etc.»

Tomão parte na discussão os Srs. Vascon-

cellos, Raphael de Carvalho, Maciel Monteiro,

Calmon e ministro da fazenda, e fica a discussão

adiada pela hora.

O Sr. Presidemte dá para ordem do dia 13

a continuação do orçamento, a segunda dis-

cussão do projecto n. 38, e levanta a sessão

depois das duas horas da tarde.
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Sessão em 13 de Agosto

PRESIDENCIA DO SR. ARAÜJO LIMA

Summario.—Expediente.—Ordem do dia.—

Continuação da discussão da receita geral do

império.

Peita a chamada ás dez horas, e aberta a

sessão, é lida, e approvada a acta da ante-

cedente.

Comparecem 92 Srs. deputados; faltão com

causa participada os Srs. Odorico, Mello, Ro-

drigues Torres, Lemos, Belisario, Lessa,

Costa e Pontes ; e sem participar o Sr. Fontes.

EXPEDIENTE

O Sr. Secretario Assis Mascarenhas dá

conta do seguinte:

Officio do ministro da fazenda, acompa-

nhando outro do ministro interino do império,

com a copia de um dos artigos do officio do

presidente da provincia do Pará de 28 de Maio

ultimo, em que solicita uma consignação mensal

para ser applicada ao reparo dos edifícios da

capital da dita provincia.—A' commissão de

orçamento.

Requerimento de João Carneiro da Silva

Rego, em que pede decisão de outro submettido

á esta augusta camara em 1830.—A' com-

missão das assembléas provinciaes.

Dito de Pedro Muzzi de Barros, pedindo 
"uma

pensão para seus filhos.—A' commissão de

pensões e ordenados.

O Sr. Hollanda Cavalcanti manda á mesa,

e vai á commissão de constituição, o requeri-

mento de Emiiio Manoel Moreira de Figuei-

redo, pedindo ser restituido ao gozo dos direitos

de cidadão brazileiro.

O Mesmo Sr. Secretario passa a ler os se-

guintes projectos, que se julgao objecto de de-

liberação, e vão a imprimir os dous últimos

com urgência, precedendo o respectivo relatorio:

« A assembléa geral legislativa resolve :

« Art. 1.° Ficão isentas de direitos de im-

portcição todas as machinas de qualquer natu-

reza, que sirvao para qualquer ramo de industria

agrícola ou fabril.

« Art. 2.° Ficão revogadas todas as leis e

disposições em contrario.

« Paço da camara dos deputados, 12 de

Agosto de 1836.—Baphael de Carvalho.»

« A assembléa geral legislativa decreta :

« Art. 1.° Fica supprimido o juizo da con-

servatoria ingleza, passando a ser julgados no

fôro commum todas as causas, qué erâo até

agora julgadas por aquelle juizo.
« Art. 2.° A disposição do art. 1° compre-

liende quaesquer questões ora pendentes, as

quaes passaráõ, no estado em que se acharem,

para seguirem os termos dahi por diante nos

tribunaes constitucionaes.

« Art. 3.° Ficão derogadas todas as leis e

disposições em contrario.

« Camara dos deputados, 13 de Agosto

de 1836.—Henrique» de Rezende.»

0 Sr. Alvares Machado obtém a palavra pela

ordem, e demonstra a necessidade que ha de se

lerem os dous votos em separado dos membros

da commissão das assembléas provinciaes,
sobre a lei provincial de Pernambuco, de 14

de Abril de 1836, sendo de parecer que convém

muito que se decida esta questão para que se

marque ás assembléas provinciaes quaes s5o

suas attribuições a semelhante respeito, e por

isso requer ao Sr. presidente que haja de

mandar lêr os referidos votos para este negocio

ter andamento.

Continua a leitura dos projectos:

« O abaixo-assignado, membro da commissão

das assembléas provinciaes, não podendo con-

cordar com os outros dous membros da mesma

commissão a respeito do parecer, que cumpria

dar sobre a lei provincial de Pernambuco, de

14 de Abril do corrente anno, julga de seu

dever apresentar o seu voto em separado, para

que a camara o haja de tomar na consideração

que merecer. Observa o abaixo-assignado, que

a maior parte das disposições da mencionada

lei provincial revogão, ou alterao a legislação

geral, estabelecida pelo codigo do processo cri*

minai, já suppriinindo xjs empregos existentes,

já creando outros novos, já transferindo as

attribuições dos actuae3 a outros por essa lei

instituídos. Assim, por exemplo, confere a

funccionarios denominados prefeitos as attri-

buições de chefe de policia, que competião aos

juizes de direito das comarcas, e também eu-

carrega áquelles funccionarios a execução das

sentenças crimes, que competião aos juizes
municipaes ; altera as qualificações que o codigo

exigia para ser jurado ; dispoz que houvesse

um só conselho de jurados em cada comarca ;
supprimio os juizes de orphaos, transferindo

suas attribuições aos juizes do eivei; deu novas,

e diversas attribuições aos juizes de direito e

aos promotores públicos; e creou nos lugares

das comarcas, que o juiz de direito julgasse
conveniente, certos notarios, á quem incumbio

fazer os corpos de delicto directos, e varias

outras attribuições. Finalmente a lei provincial
de Pernambuco, legislando sobre a eleição dos

officiaes da guarda nacional, abolio os conselhos

de qualificação e os jurys de revista.

« O abaixo-assignado, reconhece que o § 7o

do art. 10 da lei constitucional de 12 de Agosto

de 1834, no qual se declarão provinciaes todos

os empregos que existem nas províncias, á

excepção dos mencionados no mesmo para-
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grapho, foi sem duvida quem deu lugar á

assembléa provincial de Pernambuco legislar

sobre as attribuições dos empregos de justiça,
supprimindo uns e creando outros, entendendo

talvez, que a faculdade de crear e supprimir

empregos, envolve implicitamente a de marcar-

lhes attribuições e ordenados, Mas parece ao

abaixo-assignado, que a mente, e a intenção

da lei das reformas não foi de certo delegar

taes attribuições ás assembléas provinciaes ;

porque aliás seriamos forçados a confessar, que
dahi resultaria uma tal confusão e enredo na

ordem judiciaria, que arrastaria o império a

uma dissolução inevitável, ou pelo inenos a

eternos copflictos de jurisdicção entre os poderes
legislativos geral e provincial, donde se se-

guirião dissidências mui perigosas á união e

tranquillidade do império. Não é licito pensar,

que tal seja a intenção de nenhuma lei, e muito

menos de uma lei constitutiva e fundamental

do estado.

« Pensa o abaixo assignado, que na actual

fôrma de governo, adoptada no império do

Brazil, se deve reputar principio constitucional,

sobre o qual repousa todo o systema do nosso

governo, o seguinte, e vem a ser — as attribui-

ções legislativas que o acto addicional delega

puramente ás províncias, devem ser por ellas

exercidas sem contraste, nem embaraço algum

do poder legislativo geral. 
— Porquanto seria

impossível conceber-se um governo regular, em

que houvessem dous corpos políticos com facul-

dade de legislar sobre os mesmos assumptos, o

que envolveria a possibilidade de cada qual re-

vogar reciprocamente as leis feitas pelo outro.

Note-se, que os §§ 5" e 8° do art. 11 da lei de

12 de Agosto de Í834, em que se conferem at-

tribuiçOes cumulativas ás assembléas provin-

ciaes e geral, não altera o principio cardia!, que

fica estabelecido, antes serve para confirmal-o

e forlifieal-o : porquanto a declaração de que
nesses dous casos as attribuições sao curau-

lativas, importa a doutrina de que em todos os

mais mencionados no art. 10 e 11 sao exclusi-

vãmente privativas das assembléas provinciaes.
«Admittido pois este principio, que o abaixo

assignado julga irrefragavel e incontroverso, é

forçoso conceder, que, se ás assembléas provin-
ciaes competir a faculdade de legislar sobre as

attribuiçCes de empregos de justiça, sua creaçâo

e suppressão, será consequencia immediata, que
a assembléa geral ficará inhibida de legislar

sobre taes assumptos ; e como o codigo do pro-
cesso em grande parte se occupa da creaçâo,

fôrma da nomeação e designação das attri-

buições dos juizes e mais empregados da ordem

judiciaria, nessa parte não poderá ser reformado

pela assembléa geral, e sim pelas provinciaes.
« Mas inda concedendo-se essa competencia ás

legislaturas provinciaes, ella seria incompleta e

insufficiente para fazer a reforma dos" nossos

codigos ; porquanto a sua acçSo legislativa li-

miíando-se somente á creaçâo e suppressão dos

empregados de justiça, não se poderia estender

ás outras partes do processo, que se*achão inti-

mamente ligadas e por assim dizer encadeadas,

e dependentes das attribuições daquelles func-

cionarios. Assim, por exemplo, poderião as

legislaturas provinciaes instituir juizes de paz e

marcar-lhes attribuições ; mas as formulas e as

regras, com que se effectuassem as conciliações,

seriâo dependentes da assembléa geral ; esta

legislaria sobre a formação da culpa, sobre a

ordem do processo, citação,, libello, contra-

riedade , embargos, excepções , natureza das

provas, qualidade e capacidade das testemunhas,

etc.; porém os funccionarios que devessem

formar a culpa, ordenar o processo, receber os

embargos ou excepções, inquirir as testemunhas,

serião creados pelas assembléas provinciaes. As

fianças e sua avaliação, as pronúncias, as sen-

tenças finaes e interlocutorias, as instancias e

os-recursos serião da competencia do corpo

legislativo geral; e os empregados que hou-

vessem de receber as fianças, dar as sentenças,

ou interpôr os recursos, pertencerião á creaçâo

das assembléas provinciaes.
«Nas instancias superiores do processo novas

difficuldades surgirião de um tal systema (se tal

nome lhe pôde caber), porque competindo ás

relações julgar dos casos de nullídade, de in-

justiça, ou de incompetência dos juizos infe-

riores, taes funcções não poderião desempenhar

sem conhecimento das leis, que regulassem o

processo nos tribunaes inferiores ; e como a

jurisdicção das actuaes relações comprehendem

muitas províncias, dahi resultaria para os des-

embargadores a necessidade de aprenderem a

legislação de todas as provincias subordinadas á

sua relação e para os membros do supremo tri-

bunal de justiça, a precisão de estudarem as

leis das 18 provincias do império, afim de que
as suas decisões fossem em conformidade com

as leis de cada uma; tarefa immensa, impôs-

sivel' de ser cumprida inda pelas capacidades

de ordem a mais elevada; mormente atten-

dendo-se á multidão e variedade das leis, que
com tanta facilidade se fazem e se revogão nos

primeiros ensaios do nosso systema de governo.
« Poder-se-hia inda continuar na deducção de

outras conseqüências não menos absurdas, que
resultariâo da hypothese figurada ; mas o abaixo

assignado julga sufficienle estas primeiras obser-

vações, para fazer comprehender a impossi-

bilidade de conseguir-se um systema regular,

e accorde de legislação, no qual competisse

a dous corpos políticos diversos, faculdades

exclusivas, para legislar sobre matérias tão in-

timamente ligadas. E' obvio, que os legisladores

provinciaes não poderião adivinhar o pensa-
mento da assembléa geral, para crearem imme-

diatamente os funccionarios, que executassem

suas leis ; e que estas, formadas por vontades

diversas, algumas vezes rivaes, e outras con-
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trarias, nâo poderião fazer um todo systematico,

accorde e colxerente ; mas seria inevitavelmente

uma legislação autinoraica, discordante e in-

conciliavel em suas disposições; uma fonte

eterna de incertezas, de conílietos, de em-

baraços, 
que nem os juizes, nem os advogados,

nem as partes se poderião entender em tão in-

trincado labyrintho.
« Nem pôde ser admissível a idéa de que com-

pelindo ás assembléas provinciaes legislar sobre

a creação dos empregos de justiça, por contiexão

de matérias lhe deve pertencer a legislação sobre

as outras partes do processo : porquanto a isso

lhes obsta o art. 12 do acto addicional á consti-

tuiçâo, 
que lhes veda legislar sobre nenhum

objecto, não comprehendido paragraphos dos

arts. 10 e 11, e nestes se não expressa a attri-

buiçso de legislar sobre as matérias do processo,

que acima se indicou. Demais, como pela na-

tureza e Índole da nossa constituição política,
a assembléa geral goza de toda a plenitude do

poder legislativo, e as provinciaes somente

daquellas attribuições legislativas especiaes, que

pelo acto addicional lhes forão outorgadas, essas

attribuições se devem interpretar no sentido

stricto, e expressamente declarado nas palavras
da lei, e nâo por inducções mais ou menos

afastadas da letra, as quaes conduzirião a inva.-

sõcs, e usurpações das attribuições legislativas

da assembléa geral, que são amplíssimas, e

illimitadas pela constituição.

« Destas simplices reflexões se deverá inferir,

que sendo incompatível com a boa administração

da justiça, e com a ordem regular do processo
civil e criminal, que as assembléas provinciaes
legislem sobre attribuições dos empregos de

justiça, não podia- ser a mente e intenção da

constituição delegar ás legislaturas provinciaes
tão perniciosa e fatal attribuição ; e que portanto
se as palavras do § 7" citado parecem inculcar

que os empregos de justiça são provinciaes, e

como taes as assembléas provinciaes podem
legislar sobre a sua creação, suppressão e res-

peetivas attribuições ; tal intelligencia não é a

verdadeira, nem a genuína, que a constituição

lhes quiz dar, mas antes se deve reputar

opposta á mente da lei, contraria á índole do

nosso governo, e por consequencia falsa, e

errônea, cumprindo a assembléa geral fixar e

elucidar o sentido do mencionado paragrapho,
como lhe compete pelo art. 25 do acto addi-

cional.

« Devendo o abaixo assignado emittir o seu

juizo, quanto ao sentido em que deva ser feita

a interpretação do supracitado paragrapho, julga
conveniente examinar primeiro a opinião dos

que pensão, que as palavras—creação e sup-

pressão de emprego,— abi usadas, imporlão só-

mente a faculdade de augmentar, ou diminuir

o numero dos empregados creados por lei

geral; o que aliás combina com a disposição do

§ Io do mesmo artigo, que outorgou a faculdade

tomo n

de fazer a divisão civil e judiciaria. Pensa

porém o abaixo assignado, que esía intel-

ligencia, se fosse adoptada, comprehenderia,

nâo somente os empregados de justiça, mas

. todos os outros empregos provinciaes e muni-

cipaes, os quaes não poderião ser creados por
leis provinciaes, pertencendo sómente á estas

augmentar, ou diminuir o numero dos ins-

tituidos por lei geral ; esta intelligencia pois
abrange, mais do que é intenção da lei, e por
isso não pôde ser admissível.

« Além disso no § 11 do mesmo artigo se

contém bem claramente, que as assembléas

provinciaes podem legislar sobre os casos, c a

fôrma, porque poderão os presidentes das pro-
vindas nomear, suspender e demittir os em-

pregados provinciaes; e a fôrma da nomeação,

suspensão e demissão dos empregos de justiça,
é objecto assás importante, e que muito pôde
alterar a ordem do processo nas primeiras ins-

tancias: essa fôrma deve ser conhecida pelos
tribunaes superiores, para poderem julgar,

quando faes empregados são, ou não com-

petentes no exercício das suas funcções, e por
consequencia validos, ou nullos os actos por elles

praticados ; e inda por outras razões que aqui

seria longo deduzir. Logo, forçoso é confessar,

que esta maneira de interpretação inda não

satisfaz a necessidade de uniformisar a legis-

lação, como é indispensável em taes matérias,

para tornar accorde, regular e uniforme em

todo o império o processo civil e criminal.

« A isto accresce, que a constituição no art. 102

§ 3o confere ao poder executivo a faculdade de

nomear magistrados, e no paragrapho seguinte

a de prover os mais empregos civis. Este artigo

constitucional, que não foi declarado reformavel

pela lei de 12 de Outubro de 1834, se deve

considerar em seu inteiro vigor, ainda que o

contrario parece deduzir-se da palavras do § 7°

supracitado. Porquanto, senhores, sendo incon-

testavel que a constituição brazileira não pôde
ser reformada legalmente, se não pelos.tramites
marcados nos arts. 174, 175, 176 e 177 da

mesma constituição, é manifesto, que se deve

reputar invalida, e de nenhum effeito toda a

reforma, ou alteração de qualquer artigo consti-

tucional, que não tiver passado pelo cadinho
daquelle processo.

« Os deputados investidos da autoridade de re-
formar a constituição, não podião fazer a re-
forma, senão pelo modo, e fôrma alli marcada,
e segundo os poderes de que se achavâo mu-
nidos. Tudo quanto obrarão fóra daquelles po-
deres, se deve reputar excesso, e abuso de au-

toridade, para o que não traziâo delegação,

nem consentimento dos seus commitentes.
« Se este principio é innegavel, deve-se con-

cluir, que o provimento dos empregos eiveis,

pertencentes á administração geral, deve com-

petir ao governo geral, como é expresso no art.

102 §§ 3° e 4o da constituição, e nem podia o

22
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acto addicional despojal-o dessa prerogativa
constitucional, sem que fosse declarado re-

formavel o art. 12 por lei anterior. Ora, é pa-
tente, que todos os empregos de administração

de justiça formão uma jerarchia de funccionarios

encarregados de executar as leis geraes do ira-

perio, e como taes devem ser do provimento do

governo geral na fôrma da constituição ; logo,

não se podem reputar provinciaes, para que as

assembléas provinciaes possao legislar sobre a

fôrma com qu& os presidentes das províncias os

poderão nomear, demittir e suspender, segundo o

disposto no § Io do art. 10 do addicional, porque
isso seria contrario áquelle outro art. 10 do acto

da constituição em vigor.

« Entende pois o abaixo assignado, que para
conciliar estes dous artigos constitucionaes, que

parecem contradictorios, se deverá declarar,

que todos os cargos, a quem está confiada a

administração da justiça civil e criminal s5o

empregos geraes, ampliando-se assim a ex-

cepçao da ultima parte do § 7° do art. 10 do

acto addicional. Desta sorte ficâo salvos, e res-

peitados os §§ 3° e 4o do art. 102 da consti-

tuiçao ; firma-se o principio claro, e luminoso

do governo monarchico federal, onde cada

corpo legislativo independente na sua esphera

legislará sobre os objectos de sua competencia,

e sobre creação, nomeação, e attribuições dos

empregados, que devem executar suas leis ;
tornando-se assim claramente extremadas as

attribuições das assembléas provinciaes, e geral,
sem perigo de conflictos, e sem o risco de ser a

execução das leis geraes embargada por actos

das assembléas provinciaes, que as poderiao
inteiramente annullar.

« Nem julga o abaixo assignado, que a intel-

ligencia, na fôrma da proposta, seja tarefa ex-

cedente das attribuições da asserabléa geral;

porquanto além de ser esse o modo mais na-

tnral de conciliar dous artigos constitucionaes,

que parecem contradictorios, o providente art.

25 do acto addicional bem expressa, e caute-

losamente reservou ao poder legislativo geral a

importantíssima regalia de interpretar, no caso

de haver duvida, na execução de algum dos

seus artigos. E, se bem outros pensem que a

interpretação em taes casos deva ser sómente

declaratoria, e não. ampliativa, ou restrictiva do

sentido litteral dos artigos do acto addicional, o

abaixo assignado julga todavia, que ninguém

está autorisado a pôr limites á essa preciosa
faculdade de interpretar, que a constituição de-

legou á assembléa geral em sua plenitude, e

sem restricção alguma. Bem sabido é por todos

aquelles que sao versados na applicação pratica
das leis, que estas muitas vezes na generalidade
das suas disposições comprehendem especies,

que o legislador desejára excluir, e que não

forão exceptuadas por imprevistas. Então a ap-

plicaçao da lei nessa parte se acha em con-

tradicçao com a mente do legislador, e ao poder

competente toca inferpretal-a, ampliando, ou

restringindo a sua disposição, conforme a mente

do seu autor.

« Se pois na execução do § 7o do art. 10 ha

duvidas, e se em tal caso ao poder legislativo

geral compete interpretal-o, elle faltaria á sua

mais importante, e mais nobre missão, se re-

nunciasse o exercício deste direito, e aban-

donasse o império aos conflictos anarchicos das

assembléas legislativas, e conseqüente confusão

do systema judiciário, por effeito de um es-

crupulo não só ridiculo, e vao, como fatal ao

paiz, e indigno dos representantes da nação

brazileira.

« Lembra-se o abaixo assignado de algumas

observações já produzidas na casa, em prova
do perigo a que estão sujeitas taes inter-

pretações, allegando-se, que por tal guisa o

poder legislativo poderia destruir a constituição

do estado. Mas semelhantes receios parecem

pouco fundados, por não dizer imaginados. Por-

quanto cumpre advertir, em primeiro lugar,

que a faculdade de interpretar só é outorgada

á assembléa geral, em caso de duvida relativa

ao acto addicional, e nao a respeito da consti-

tuiçao primitiva, na qual principalmente se

achaò constituídos os poderes politicos do es-

tado. Em segundo lugar, deve-se mais attender,

que seudo os deputados da nação eleitos qua-
triennalmente pelos habitantes das províncias,
e como seus mandatarios particularmente in-

teressados no bem-estar das mesmas, járnais
consentiráõ em derogação de suas attribuições,

excepto quando evidentemente as reconhecerem

inconstitucionaes, e perniciosas ao bom regirnen

da união. Demais, como nos actos interpreta-

tivos hão de intervir os tres ramos do poder
legislativo, parece inconcebível, que as duas

camaras, e o poder executivo, que são os guardas
da constituição, abusem da faculdade interpre-

tativa, para destruição, e aniquillação da mesma

lei fundamental, que lhes deu existencia, e em

virtude da qual se achão constituídos.

« Cumpre finalmente observar, que se a

assembléa geral não der uma interpretação

authentica do mencionado artigo, seremos

constrangidos todos os annos a fazer muitas,

e diversas interpretações parciaes, revogando,

ou tolerando os actos legislativos das províncias,
segundo a maior, ou menor influencia que na

casa gozarem os seus representantes ; podendo
então acontecer a anomalia de se annullarem

os actos de umas, e confirmarem-se os de

outras, em idênticas circumstancias ; afóra o

disperdicio de tempo e de trabalho que occasio-

narião semelhantes discussões, como a expe-

riencia já o tem mostrado ; tempo precioso,

que o corpo legislativo deve econornisar, e

applicar á discussão de leis importantíssimas,

reclamadas pelas necessidades do paiz.
« Quanto aos empregos da guarda nacional,

os quaes são mais militares do que civis, e
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políticos, reconhece o abaixo assignado, que
não resultão tão graves inconvenientes em
serem declarados provinciaes, comtanto que as
assernbléas legislativas das provincias não

Possao revogar, nem alterar as leis geraes, que
estabelecem a disciplina, e organisaçao da

guarda nacional. A attribuiçâo das assernbléas

provinciaes, em tal caso, se deve limitar só-
mente a augmentar, ou diminuir o numero dos
officiaes, e a legislar sobre a fôrma da sua no-
rneaçâo, em conformidade Com a disposição
lUteral dos §§ 7" e 11 do art. 10 do acto addi-
cional. As contestações e duvidas que possao
occorrer, sobre a legalidade dessas nomeações,

sendo questões puramente administrativas,

serão decididas sem recurso pelos presidentes
das provincias, e em conformidade com as leis

provinciaes, sem que o governo geral precise
interpôr sobre ellas a sua intervenção.

« Para apoiar a congruência, e a praticabilidade
desta interpretação, nao é de pouco peso o
exemplo da constituição federal dos Estados-
Unidos da America, que nu § 16 da sessão 8",
do art. Io, conferindo ao congresso a attribuiçâo
de legislar sobre a disciplina, e organisaçao das
milícias, reservou ao governo dos estados a
nomeação dos ofíiciaes, e o cuidado de fazer

executar a disciplina prescripta pelas leis do

congresso.

« Deve-se notar, que os insfructores da guarda
nacional,' sendo ofíiciaes tirados dos corpos de

linha do exercito para serem empregados tem-

porariamente no ensino da guarda nacional,,

nao se podem considerar da mesma classe que
esta, e por isso conservao a sua qualidade de em-

pregados geraes addidos á esses corpos de

milícia nacional, e devem ser pagos pelo go-
verno geral, e subordinados ás suas instrucções.

Também o armamento da guarda nacional se

deve reputar despeza geral ; visto que esta

guarda é a força publica principal do império,

na qual principalmente repousa a segurança, e

independencia da nação e como esta é a pri-
meira interessada, cumpre ao governo geral

prover o seu armamento, e disciplina. Isso to-

davia nao tolhe que as assernbléas provinciaes

possao consignar fundos, e fazer acquisição do

armamento para a guarda nacional das suas res-

pectivas provincias (quando o governo geral
o nao possa fazer), porque sendo as provincias
igualmente interessadas naquelle armamento, e

disciplina, que muito pôde concorrer para au-

xiliar as guardas policiaes dos districtos, ou

para comprimir as sedições, insurreições de

escravos, ou excursões de Índios selvagens :

nada as deve inhibir de conspirar com o go-
verno geral para o mesmo fim, comtanto que o

uso, e emprego dessas armas fique sujeito aos

regulamentos do governo, e ao que estiver dis-

posto nas leis geraes do império .

« A' vista de tudo quanto se ha ponderado,
o abaixo assignado julga conveniente, que antes

de se revogar a lei provincial de Pernambuco,

e das outras provincias do império, que hão

legislado sobre empregos de justiça, e sobre a

guarda nacional, se adopte uma interpretação

authentica do § 7o, do art. 10 do acto addi-

cional á constituição do império ; e por isso

offerece á consideração da camara o seguinte

projecto de lei :

« A assembléa geral legislativa, em cumpri-

mento do art. 25 da carta de lei de 18 de

Agosto de 1834, decreta :

« Art. Io. Também são empregos geraes
todos os que pertencem á administração de jus-

tiça civil, e criminal ; e aquelles que para o

futuro forem creados pela assembléa geral para
a execução das suas leis.

« Art. 2". Nos empregados • da guarda na-

cional, as assernbléas provinciaes só têm a

attribuiçâo de augmentar, ou diminuir o nu-

mero dos que estiverem creados por lei geral, e

de legislar sobre a fôrma, e os casos, em que os

presidentes das provincias os poderáõ nomear,

suspender, ou demittir, competindo á assembléa

geral legislar sobre tudo o mais quanto respeita

á organisação, e disciplina da guarda nacional.

« Art. 3o. Fica assim declarada a intelli-

gencia dos §§ 7o e 11 do art. 10 da lei de 12 de

Agosto de 1834, e revogadas todas as leis em

contrario.

« Paço da camara dos deputados, em 25

de Julho de 1836.— F. de S. Martins.»

VOTO EM SEPARADO

« Não tendo podido o abaixo assignado,

membro da commíssão das assernbléas legis-

lativas provinciaôs, concordar com seus dous

outros collegas em todos os pontos de contro-

versia a respeito da lei de 14 de Abril do cor-

rente anno, sob letra — B — da assembléa le-

gislativa da província de Pernambuco, vem

apresentar em separado a esta augusta camara o

resultado de suas meditações a respeito de alguns

artigos. De passagem pede licença°para respei-

tosamente lembrar a necessidade de deferir a

varias representações de assernbléas provinciaes,

que pedem interpretação de alguns artigos do

acto addicional, porque foi positivamente sobre

a força de alguns delles, que o abaixo assignado

nao pôde concordar com seus dous collegas,

artigos que são opinião sobre que rola todo o

machinismo da referida lei : pensa o membro

divergente, que ora vos falia, que muito se ga-
nharia com esta medida: umas assernbléas

ter-se-hião contido nos justos limites de suas

attribuições, outras não teriao ficado tanto atraz

pelo receio de exceder-se; e vós, e vossa com-

missão não vos veries atopetados com as apu-

radas discussões, com que uma infinidade de

actos provinciaes absorverião todo o tempo pre-
ciso para dar-vos maduramente ao desempenho

dos deveres que vos impõem os interesses ge-
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raes do estado : e mesmo poupar-se-hia ás as-

sembléas provinciaes o desgosto de ver-se a

cada passo contrariadas etn suas decisões to-

inadas na melhor boa fé, e na persuasão de

suas faculdades, e dos interesses locaes de

suas respectivas províncias. Talvez ao abaixo

assignado nSo conviesse muito impugnar na

camara dos deputados uma lei de sua povincia ;
o melindre, a delicadeza o inhibiria de o fazer,

se o dever, que lhe impuzestes, lhe nao com-

mandasse imperiosamente satisfazer com fide-

lidade a vossa confiança. Attendei pois, se-

nhores, ao que passo a expôr-vos :

« O art. 20 do acto da reforma da consti-

tuiçao do império diz assim : o presidente da

província enviará á assembléa, e governo ge-
raes, cópias authenticas de todos os actos íe-

gislativos provinciaes, que tiverem sido pro-
mulgados, afim de examinar, se offendem a

constituição, os impostos geraes, os direitos de

outras províncias, ou os tratados, casos únicos,

em que o poder legislativo geral os poderá re-

vogar.

« O art. 83 da consiituição diz: não se

podem propôr, nem deliberar nestes conselhos

projectos : 1°, sobre interesses geraes da

nação :... 2o... 3o... 4o..., sobre execução

de leis, devendo porém dirigir e esse respeito

representações motivadas, etc.

« Daqui resulta, ao parecer do abaixo as-

signado, que uma lei provincial, que oflfendesse

em todo, ou em parte uma lei organica decre-

tada para todo o império, e que servir de

norma, e regulamento aos tribunaes geraes,
seria sem duvida nenhuma offensiva da consti-

tuiçao em seu art. 83, e portanto cahiria

debaixo das disposições do art. 20 do acto

addicional, e como tal seria revogavel pela as-

sembléa geral.
« Demais o art. 9o do acto addicional, em-

quanto não fôr interpretado como parece dever

ser, põe uma differença marcada entre as

suas disposições, e as do art. 10, quando diz :

compete ás assembléas legislativas provinciaes

propôr, discutir, e deliberar, na conformidade

dos arts. 81, 83, 84, 85, 86, 87 e 88 : de ma-

neira que quando muito, os actos comprehen-

didos nos referidos artigos para serem valiosos,

ieriao necessidade de passar por uma discussão

na assembléa geral, e receber sua definitiva

approvaçao, e a sancçao do imperador, ou de

quem em seu nome governasse o império.

Porém nem isto. As assembléas só podem a tal

respeito dirigir representações; porque só o §
S" do art. 83 foi declarado reformavel, e sua

inateria comprehendida no § 5o do art. 10 do

acto addicional.

« Nem se diga que estando as assembléas pro-
vinciaes autorisadas pelo § 7° do art. 10 re-

ferido, para crear, supprimir empregos mu-

nicip-aes, e provinciaes, e marcar-lhes ordenados,

estão ipso jure autorisadas para alterar suas

attribuições, quando mesmo isso seja em pre-

juizo de alguma lei organica, que regule in-

teresses geraes da nação ; porque absurdo seria

suppôr que tal § 7° não ficou subordinado á

constituição do império ; aliás seguir-se-hia o

outro absur lo de poderem supprimir a ma-

gistratura de paz e de direito, expressamente

estabelecida pela constituição: assim é que nao

podem ellas supprimir também as attribuições

que a taes magistraturas estão, marcadas pelo
codigo do processo criminal, e disposição pro-
visoria ácerca da administração da justiça, e

outras que lhe são relativas, porque, sendo corno

sao, leis geraes organicas, e reguladoras de

interesses, e tribunaes geraes da nnção, estão

garantidas pelos §§ Io e 4° do art. 83 da con-

stituição. Senhores, também a assembléa geral

pôde crear, e supprimir empregos, e marcar-lhes

ordenado : pôde marcar-lhes, e restringir-lhes

as attribuições, e nisto sempre forâo, e são

muito mais amplos os seus poderes : mas per-

gunta-se, pôde a assembléa geral abolir a ma-

gistratura de paz, e juizes de direito, uma vez

creada ? Pôde ella fazer, que os juizes de paz
não o sejão das conciliações'? Respon der-se-ha

que não, porque seus vastos poderes estão

subordinados .á constituição. Gomo pois po-
der-se-ha sustentar que os poderes conferidos

pelo § 7o do art." 10 do acto addicional são

absolutos, e de nenhum modo restringidos

pela constituição, que faz firmes as leis geraes,

que regulao, e uniformisâo em todo o império

os seus tribunaes, e a administração da justiça ?

« Não quer coin isto dizer o abaixo assignado,

que as assembléas provinciaes não possão sup-

primir alguns districtos de juiz de paz, ou sub-

dividil-os, e refundil-os, assim como os dis-

trictos de jurados, segundo mais convier aos

interesses locaes; quer sim dizer que este di-

reito concedido pelo referido § 7o não se pócje
estender a tanto, que se impossibilite a rea-

lisação das juntas de paz, nem o recurso es-

tabelecido pelo codigo do processo, dos jurados
de um districto para os de outro, porque seria

isto privar o réo daquella garantia que se lhe

quiz conceder, quando por ventura circurn-

stancias peculiares o houvessem tomado tão

odioso no lugar, que lhe viessem a ser sus-

peitos todos os juizes. Nem se pôde achar muita

força na razão das distancias para o preso,

porque tal razão subsiste também para os in-

dividuos que como juizes de facto, que nada

recebem por tal trabalho, terião de vir de mais

longe reunir-se na cabeça da comarca. Mas esta

questão da conveniência é pouco própria do

lugar, pois só se trata da competencia das as-

sembléas provinciaes, ás quaes no caso supposto

só tocaria representar á assembléa geral. Gon-

stituição. Art. 83 § 4".

« O mesmo se deve dizer do augmento da

renda necessaria para a qualificação dos juizes
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de facto, e esta feita pelo prefeito: esta dis-

posição torna indispensável no réo o direito de
recusar todos os juizes, dando por suspeito o

prefeito, que é um empregado do governo pro-"vincial, 
e amplamente dotado por el!e. Na In-

glaterra o caso é pouco mais ou menos assim.
E não é isto uma ferida no codigo do processo,
maxime, 

privando-se o réo do recurso á outra
co;flarca ? Demais para que a assembléa pro-
vincial 

pudesse tocar nos juizes de facto,

preciso fôra consideral-os empregados públicos,
para os comprehender nas disposições do § T

do art. 10 do acto addicional. Porém o codigo

do processo estabelece nos cidadãos o direito

inherente de ser jurado, uma vez que tenha a

qualificação marcada, e os juizes de facto não

podem ser creados, nem supprimidos pelas
assernbléas 

provinciaes ; nem mesmo pela as-

sembléa 
geral, uma vez feita a lei regulamentar

para a execução do artigo constitucional, que os
estabeleceu, e uma lei desta ordem só pôde ser
alterada 

pela assembléa geral.

« Outro tanto não pôde o membro divergente
da vossa commissão, que vos falia, dizer a res-

peito da nomeação dos officiaes da guarda
nacional, 

que pela lei, que se ventila, compete
ao presidente da província, visto que com isso
se nao altera a organisação, e disciplina dos
corpos, 

que têm de entrar em linha com os
corpos do exercito ; e portanto é essa disposição

bem favorecida pelo § 7o tantas vezes citado.

« Isto posto, entende o abaixo assignado, que
a referida lei da assembléa legislativa da pro-
vincia de Pernambuco tendo supprimido em-

pregos creados pelo codigo do processo, sup-

prirnido as attribuições de outros, privado a
muitos cidadãos do uso de direitos políticos,
concedidos pelo mesmo codigo, na qualificação

que estabeleceu para ser jurado ; offendeu em

algum de seus artigos o art. 83 §§ Io e 4o da

constituição do império, e portanto está com-

prehendido nas disposições do art. 20 do acto

addicional. Vede aqui os artigos.

« Art. 3°. Confere ao prefeito a organisação

das listas dos jurados. Estabelece a renda an-

nual de tresentos mil réis provenientes de agri-

cultura, criação, bens de raiz, ou emprego pu-
blico, para ser jurado ; e seis'centos mil réis pro-
venientes de qualquer outro titulo. Mas o art. 23

do codigo do processo diz : São aptos para serem

jurados todos os cidadãos, que podem ser elei-
tores.

« Art. 5o. Segunda parte. Supprime os juizes
de orphãos, cujas attribuições passâo para o

juiz do eivei. Mas o art. 20 da disposição pro-
visoria ácerca da administração da justiça civil,
diz quê haverá tantos juizes de orphãos, quantos
forem os juizes municipaes.

« Art. 6o. Supprime os juizes municipaes, e

passa para os juizes de direito do crime as at-
tribuições de conceder fianças, julgar as con-

travenções das posturas ; pronunciar nos casos,

em que pronunciavão os juizes de paz, dando

como elles appellação ; julgar os crimes, em

que sentenciavão os juizes de paz e municipaes.

Mas os arts. 4" e 5° do codigo do processo es-

tabele'cem os juizes de paz e municipaes, e lhe

mareão attribuições, algumas das quaes, pela
referida lei, não ficâo pertencendo a ninguém.

« Art. 7o. Na falta, ou impedimento de qual-

quer juiz de direito do crime, ou do eivei de 1"

instancia, será elle supprido pelo juiz compa-

nheiro, etc., etc. E o codigo do processo dispoz,

que o juiz municipal supprisse a falta do juiz
de direito.

« Art. 11. Supprime toda a jurisdicção dos

juizes de paz, que não pertencer ás conciliações,

eleições, e julgamento de causas eiveis, até a

quantia de cincoenta mil réis.

« Art. 15. Inliibe os escrivães uos juizes de

paz de escreverem em casos de sua competência,

que pelos arts. 13 e 14 passáráo para os no-

tarios creados pelo 12, e que colloeados em

districtos, onde não existem juizes, podem pelo
art. 14 fazer validamente tudo, independente

da presença do juiz, contra a disposição dos

arts. 137 e 143 do codigo do processo.

« E' portanto que o membro da commissão

das assernbléas legislativas provinciaes abaixo

assignado, offerece á consideração da augusta

camara a seguinte resolução :

« A assembléa geral legislativa resolve :

« Art. Io. São nullos, e como laes ficâo de

nenhum effeito os arts. 3"e 5o na segunda parte ;

6o, 7o, 11 e 14 na parte que começa—mas os

corpos de delicto até o fim : comprehendidos na

lei de 14 de Abril de 1836 da assembléa legis-

lativa da provincia de Pernambuco, e offensivcs

dos §§ Io e 4o do art. 83 da constituição do irn-

perio.

« Paço da camara dos deputados,.. .de Julho

de 1836. — Venancio Henriques de Rezende.»

ORDEM DO DIA

Continua a discussão do titulo segundo da

renda geral, com as emendas anteriormente

apoiadas.

Vêm mais á mesa, e são também apoiadas,

as seguintes :

« Additivo. A arremataçâo das alfandegas

comprehende não só os direitos de importação,
como de exportação. —C. França.»

« Additivo. Ficão livres do direito de impor-

taçâo, desde já, até o fim do 1° semestre do

anno financeiro de 1837 a 1838, todos os ge-
neros da estiva, importados para a provincia do

Pará, que forem da Ia necessidade, sendo des-

pachados para consumo na dita provincia.—
Nabueo.»
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« Emenda ao art. 13 alterado pela commiss&o

para ser 19. Art. 19°. Fica orçada a receita geral
no anno financeiro desta lei, na quantia de

15,200:0008000.

« Paço da camara dos deputados, em 13 de

Agosto de 1836.—J. J. Galvão. »

« Art. 9." § 1.° Contribuição para a junta do

commercio sobre os couros despachados para o

consumo da mesma província.

« Art. 13. Em lugar da renda das lojas—
diga-se—da renda da casa, em que estiver a
loja, etc.

« Supprimao-se no fim as palavras—a arreca-
dação deste novo imposto será feita conforme a
lei da décima urbana.

« Quando passe 
a minha emenda, que dá á

receita provincial os impostos sobre as lojas,
etc., enumere-se a sisa como renda do banco,
em substiuição daquelles impostos.— Castro e
Silva. »

« Art. 14. A moeda de ouro, e prata, e metaes

preciosos em barra, ou pinha, não estão com-

prehendidos na disposição do art. 9° § 6o da
lei de 31 de Outubro de 1835," devendo única-
mente pagar os dous por ccnio de expor-
taçao.

« O imposto sobre os barcos do interior con-
tinuará a fazer parte da renda, com applicação
especial.—Castro e Silva. »

A discussão fica adiada.

Proroga-se a sessão até ás tres horas, como

propuzera o Sr. Rezende, para tratar-se da

questão incidente ácerca do roubo do tlie-

souro.

Vem á mesa o seguinte requerimento do

Sr. Alcibiades :

« Requeiro que se nomêe uma commissao

para dar o seu parecer sobre o roubo das notas,

que de proximo se fez no thesouro, apresen-

tando as providencias legaes que se devem

tomar a respeito, ou as medidas, que se devem

tomar para acautelar quaesquer males pu-
blicos.

« Sala das sessões, 13 de Agosto de 1836.—

Alcibiades.»

E' apoiado e entra em discussão o reque-

rimento.

Tomão parte na discussão os Srs, Vianna,

Henriques de Rezende, Souza e Oliveira, mi-

nistro da fazenda, Maciel Monteiro e Calmon.

Observa-se porém, que não se precisa de tal

requerimento, porquanto este negocio já está

incumbido á terceira commissão de fazenda ;
e observa-se igualmente, que o governo deve

propôr alguma medida para remediar o mal

que se está sentindo ácerca das cédulas que se

não querem receber.

A discussão fica adiada pela hora.

O Sr. Presidente dá para ordem do dia 16

a mesma matéria, da de* hoje, principiando

pela discussão do requerimento do Sr. Alei-

biades, e levanta a sessão pelas tres horas da

tarde.

Sessão ©Ma 15S tio Agosto

PRES1DENCIA DO SR. ARAÜJO LIMA

Summario.— Expediente. — Ordem do dia. —

Discussão de diversas resoluções.

A's dez horas procede-se á chamada, e veri-

fica o Sr. presidente haver numero para se

poder deliberar, aberta a sessâo; procede-se á

leitura da acta da antecedente, que, posta em

discussão, è approvada.

Faltão com causa participada os Sr. Odorico,

Mello, Luiz Cavalcanti, arcebispo, Rodrigues

Torres e Fernandes Braga ; e sem participação
os Srs. Costa e Fontes.

EXPEDIENTE

O Sr. Io Secretario dá conta do expediente

lendo um officio do ministro da fazenda, par-
ticipando que por ter de assistir hoje a uma

sessão extraordinaria do tribunal do thesouro,

não podia comparecer na camara senão na

ultima hora.—Fica a camara inteirada.

Vai com urgência á commissao de poderes o

diplomado Sr. Luiz Carlos Coelho da Silva,
deputado supplente da província de Per-

nambuco.

Remette-se ás coinmissões de constituição e

justiça civil o requerimento de Caetano José de

Souza, pedindo que, verificando-se a perda de

papeis a que se refere, vá o seu requerimento e

documentos a uma commissão.

Vai á commissão de justiça civil um reque-

rimento dos herdeiros do fallecido brigadeiro

Luiz Antonio de Souza, da cidade de S. Paulo,

pedindo providencia legislativa sobre uma das

verbas do testamento, com que elle fallecera.

Lêrn-se os seguintes pareceres .•

1." « As commissões reunidas dos negocios

ecclesiasticos, de constituição, e das assembléas

legislativas provinciaes, ás quaes por voto da

camara foi remettido um requerimento do

padre Luiz José Dias Custodio, vigário collado

da freguezia da villa de S. João d'El-Rei, re-

presentando contra a lei n. 48 da assiembléa

provincial de Minas Geraes, datada em 6 de

Abril do corrente anno, que estabelece o modo,

como o presidente da província poderá remover

e dernittir os parochos, lôtri a honra de sub-
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metter á consideração da camara o seu parecer
a esse respeito. Primeiro que tudo não podem
as commissOes deixar de notar o erro em que
labora a assembléa. provincial, dado como
existentes na pessoa do presidente attribuições

que nao forao expressamente designadas em
seu regimento. A assembléa confundio os di-
reitos individuaes do cidadão, com as attribui-

Ções do empregado publico ; e suppoz a exis-
tencia de um principio futil em conseqüências
absurdas. E' certo que ao indivíduo permitte a

constituição fazer, oü deixar de fazer o que a

lei nao prohibe, mas o empregado publico nao

pôde exercer attribuições, que lhe n5o tinhao

sido conferidas por lei. Esta verdade é tao

evidente, 
que as commissOes se julgao dis-

pensadas de fatigar a camara com a de-

monstração delia, e entendem que a lei pro-
vincial de que se trata, ainda por este lado,

isto é, considerada na sua fôrma, e no effeito
retroactivo de que se revestira, offende a
constituição. Offende também a constituição a
referida lei considerada pelo lado da com-

petencia da assembléa provincial para legislar
sobre a matéria, porquanto as leis eanonicas,

que estabelecem a inamovilidade dos parochos
apontados no parecer de 14 de Agosto de 1835,
impresso sob n. 331, especialmente os decretos
do ultimo concilio ecumenico, sendo recebidas
como leis geraes do império pelo alvará deno-

minado das faculdades, e sobretudo pelas leis

novíssimas de 22 de Setembro de 1828, e 14

de Junho de 1831, não podem ser derogadas

pelas assembléas provinciaes. alterando-se as
formalidades determinadas para o provimento
das igrejas. O acto addicional permitte sem
duvida legislar sobre a creaçao, suppressão, e
divisão de parochias, mas nunca destruir a
índole do officio parochial, ou mudar em
amovivel a sua natureza collativa, sujeitando-se
â outras condições, que não sejao as prescriptas
pelos cânones, e recebidas e autorisadas pelas
leis e pela pratica immemorial da igreja

brazileira. Para que isto se fizesse de uma

maneira legal, seria mister suspender, ou retirar

o beneplácito concedido a essa parte da dis-
ciplina da igreja; mas ainda nesta hypothese

a constituição só outorga o direito do bene-

placito ao governo geral, quando a disposição
das leis ecclesiasticas é particular, e ao corpo le-

gislativo, quando geral. E' claro pois para as
com missões que semelhante providencia estava
fora da esphera da assembléa legislativa de Minas
Geraes; mórmente reflectindo-se que os artigos
2o e 3o são manifestamente repugnantes á dis-
ciplina universal da igreja, emquanto limitão a
intervenção dos bispos, que são os juizes, e
superiores legítimos, e naturaes dos parochos, a
um mero voto consultivo, e conferem aos pre-
sidentes o direito de suspender os parochos do
exercício de suas funcções; e que a doutrina do

art. 4o é contraria ás leis canouicas, emquanto

restringe a responsabilidade dos parochos aos

crimes puniveis pelo codigo criminal, ao mesmo

passo que ha outros mui graves, de que alli

se não faz menção, e que as ditas leis eccle-

siasticas punem com a suspensão, e mesmo com

a privação do beneficio. Finalmente, a lei de

que se trata, altera a legislação em vigor sobre

o padroado, e tende a estabelecer em cada prn-
vincia uma difíerente fôrma de o exercer, e

conseguintemcnte destróe a uniformidade que
deve caracterisar a disciplina da igreja nacional

em matéria tão importante ; além de enfra-

quecer a principal garantia, a da estabilidade,

única talvez que ainda hoje convida o clero ao

serviço das parochias, que aliás não offerecem

grandes vantagens. Portanto as commissões são

de parecer que a referida lei provincial seja

revogada, como offensiva da constituição, e

para esse fim offerecem o seguinte projecto de

resolução :

« A assembléa geral legislativa do império

resolve :

« Artigo único. E' nulla, e como tal fica de

nenhum effeito a lei n. 48 da assembléa legis-

lativa da-provincia de Minas Geraes, datada em

6 de Abril de 1836, ácerca da remoção, sus-

pensão, e demissão dos parochos.

« Paço da camara dos deputados, em 11 de

Agosto de 1836.—Arcebispo da Bahia,—Bispo

de Cuyabá.— Qurgel, com restricções.— C. J.

de-Araújo Vicmna.—H. H. Carneiro Leão.—

F. de Souza Martins. — Venancio Henriques de

Rezende.—M. ,7. de Mello e Souza, com res-

fricções.—Luiz Cavalcanti. »

Julga-se objeeto de deliberação a resolução,

que vai a imprimir com o parecer.

« A commissão de justiça criminal depois

de examinar a proposta do governti, reformando

as disposições dos artigos 107, 110 e 111 do

codigo criminal, julga que deve entrar em

discussão, sendo convertida em projecto de lei,

da maneira seguinte :

« A assembléa geral legislativa resolve :

n Art. l.° Ha crime de conspiração, qualquer

que seja o numero de pessoas, que se con-
certem para praticar algum dos crimes pre-
venidos no artigo 107 do codigo penal.

« Penas as mesmas do codigo.

« Art. 2.° Ha crime de rebellião nos casos
indicados no artigo 110 do referido codigo,

qualquer que seja o numero de pessoas re-
unidas para os commetter.

«Penas aos cabeças as do mesmo codigo.
Aos que, sem serem cabeças, cooperárao activa-
mente — 

prisão com trabalho por dez a dous
annos. A todos os mais—prisão de dous annos
a seis mezes.

« Art. 3o. Ha crime de sedição, qualquer que
seja o numero de pessoas que se juntem para
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praticar algum dos acios prevenidos no art

111 do mencionado codigo.

Penas—aos cabeças as mesmas do codigo.

Aos outros réos. não cabeças—de dons annos a

seis mezes de prisão.
« Art. 4o. Sao revogadas as disposições em

contrario.

« Sala das commissões, 11 de Agosto de 1836.
— Gonçalves Martins.— Cerqueira Leite.—

Fernandes Torres. »

Vai a imprimir o parecer com a proposta.

Remette-se á commissâo de constituição a

seguinte indicação do Sr. Ibiapina :

« Indico que se dirija uma mensagem ao

throno com o fira de ser substituído o actual

ministro da fazenda, por quem possa desfazer

a crise financeira que ameaça esmagar o

Brazil.

« Paço da camara dos deputados, 16 de

Agosto de 1836..—Ibiapina. »

Approva-se a seguinte redacção :

« A assembléa geral legislativa resolve :

« Artigo único. No decreto de 27 de.Outubro

de 1835, art. Io, em lugar das palavras—e o

terceiro, o ordenado que lhe foi concedido por
decreto de 11 de Maio de 1812—deve ler-se—

e o terceiro, o ordenado que lhe foi concedido

por decreto de 4 de Fevereiro de 1828.

« Paço da camara dos deputados. 13 de

Agosto de 1836.— G. J. de Aravjo Vianna.
—H. H. Carneiro Leão. »

ORDEM DO DIA

Continua a discussão adiada sobre o seguinte

requerimento do Sr. Alcibiades:

« Requeíro* que se nomêe uma commissâo

para dar o seu parecer sobre o roubo de notas

que de proximo se fez no thesouro, apresen-
tando as providencias legaes que se devem
tomar a respeito ; ou medidas que se devem
tomar para acautelar quaesquer males pu-
blicos, etc.»

0 Sr. Henriques de Kezende pronuncia-se
a hivor do requerimento, mas com a declaração
de que a commissâo especial, que se nomear,
seja autorisada para ir ao -thesouro, e alli fazer
todos os exames sobre este negocio : e nota que
o roubo de proximo praticado, não pôde deixar
de nascer do desmazelo de gentes do thesouro,
não criminando elle, deputado, individual-
mente a ninguém : e por consequencia mandará
á mesa um additamento.

E lida e apoiada a seguinte emenda do

illustre deputado:

« A commissâo que se nomear seja autori-
sada a ir ao thesouro ver, examinar todas as
circumstancias, que precedêrSo a descoberta

do roubo feito das cédulas no thesouro, e

todas as circumstancias até hoje a tal respeito

occorridas ; o estado material e pessoal da casa ;
e com conhecimento de causa dar o seu pa-
recer ; e o mais como no requerimento, etc.»

0 Sr. Ferreira da Veiga discorre a favor

do requerimento, e vota por elle, e pelo addi-

tamento do Sr. Henriques de Rezende.

0 Sr. PaÍKl vota contra o requerimento e

additamento, por este negocio estar affecto ás

duas commissões de orçamento e terceira, de

fazenda ; e se ellas são capazes para apresentar

o seu parecer sobre o credito de dous mil

contos de réis, também o são para tratar deste

negocio.

Interrompe-se a discussão para se lêr o pa-
recer da commissâo de constituição e poderes,
sobre o diploma do Sr. Luiz Carlos Coelho da

Silva, deputado supplente da província de Per-

nambuco, que o acha conforme á acta geral da

eleição, e entende que o mesmo senhor deve

tomar assento na casa na falta do Sr. Mello,

deputado pela mesma província.

O parecer é o seguinte :

« A commissâo de constituição, a quem foi

presente o diploma do Sr. padre Luiz Carlos

Coelho da Silva, deputado supplente da pro-
vincia de Pernambuco, tendo examinado o re-

ferido diploma, e achando-o conforme com a

acta geral da eleição, é de parecer que o re-

ferido Sr. deputado deve tomar assento, visto

faltar o Sr. Mello, deputado ordinário da re-

ferida província, e constar do officio da

camara municipal respectiva ter fallecido o Sr.

Manoel Carneiro da Cunha, que era o Io sup-

plente.

«Paço da camara dos deputados, 16 de

Agosto de 1836.— Carneiro Leão.—Araújo

Vianna.—M. J. de Mello e Souza. »

Entra em discussão o parecer, e depois de

discutido, é posto a votos e approvado.

Como o Sr. Luiz Carlos Coelho da Silva

está na sala immediata, é admittido na camara

com as formalidades do estylo ; e depois de

prestar o devido juramento, toma assento.

O Sr. Presidente declara ficar a discussão
adiada para se passar á outra parte da ordem
do dia.

0 Sr. Henriques de Eezende propõe a ur-

gencia para que continue a discussão sobre o
requerimento e emenda.

A urgência é apoiada, e, depois de discutida,
apprõvada.

Continua a discussão sobre o requerimento,
e tomâo parte nella os Srs. Duarte e Silva, Ma-
ciei Monteiro, Hollanda Cavalcanti, Limpo de
Abreu, Carneiro Leão, Calmon, Ferreira França

e Alcibiades, e fica a discussão adiada pela hora.

0 Sr. Ferreira França propõe a prorogaçao
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da sessão até se votar sobre a matéria, que
julga muito importante. A prorogação é appro-
vada e continua a discussão.

Toma parte na discussão o Sr. Vasconccllos,

que opina contra o requerimento e additamenlo,
e ê de parecer que o governo proponha alguma
medida.

Vem á mesa a seguinte emenda, que é
apoiada :

« Que seja convidado o governo a propôr
alguma medida sobre meio circulante, devendo
confiar no apoio da câmara dos deputados.—

Vasconcellos. »

Fallão sobre a matéria os Srs. Raphael de

Carvalho e Souza e Oliveira, e dá-se por dis-
cutida.

Posto a votos o requerimento do Sr. Alei-
biades, é regeitado por quarenta e quatro votos

contra 
quarenta e dous. A emenda do Sr. Hen-

i'iques de Rezende fica prejudicada.

O requerimento do Sr. Vasconcellos põe-se
a votos até ãs palavras 

— meio circulante — e
é regeitado por cincoenta votos, contra trinta e
seis. A segunda parte do requerimento fica por
conseguinte regeitada.

Dá-se para ordem do dia 17 a continuação
do orçamento', a matéria dada em outra sessão,
c levanta-se a de hoje pelas duas horas e tres

quartos da tarde.

Sessão es»» W Agosto

PRESIDÊNCIA DO SR, ARAÚJO LIMA

Summario.— Expediente.—Ordem do dia.—

Continuação da discussão da receita geral do
império.

A's dez horas feita a chamada, achando-se
em numero legal os Srs. deputados, o Sr. pre-
sidente declara aberta a sessão ; lida a acta da
antecedente, 

posta em discussão,. é approvada.

Faltâo com causa participada os Srs. Odorico,
Francisco do Rego, Rodrigues Torres, Luiz Ca-
valcanti e Sebastião do Rego ; e sem participação
os Srs. Gosta e Fontes.

EXPEDIENTE

_ 
O Sr. Io Secretario dando conta do expe-

diente, lê um officio do ministro da fazenda, en-
viando uma representação do administrador da
mesa das diversas rendas desta côrle, dia 6 do
corrente, 

pedindo solução á duvida que lhe oc-
corre sobre os direitos de exportação a que é su-

jeita a moeda estrangeira, etc.—A' commissão
de orçamento.

Outro do mesmo ministro, enviando o officio
do presidente de Minas Geraes, de 31 do Maio
deste anno, sob n. 73, e informação dada pela

TOMO II

junta administrativa dos diamantes, de Fran-

cisco de Paula Santos.—A' commissão que

pedio as informações.

Outro do ministro do império, remettendo

uma copia do decreto de 11 do corrente mez,

que concede a Salvador Cardoso de Oliveira,

em remuneração de seus serviços, a pensão
annual de 600$, com sobrevivência para suas

tres filhas repartidamente.—A' commissão de

pensões e ordenados.

Outro du secretario do senado, enviando

uma resolução do senado, tomada sobre a pro-

posição da camara dos Srs. deputados, que

junta reverte, declarando que a lei de 6 de No-

vembro de 1827 nã"o priva do meio soldo ás

viuvas dos officiaes do exercito que passarem
a segundas nupeias, etc., á qual o senado não

tem podido dar o seu consentimento.—Inteirada.

Faz-se menção de uma representação da ca-

mara municipal da villa da Barra Mansa, pe-
d indo a revogação da lei de 7 de Novembro

de 1831.—A' commissão a que está affecto

este negocio.

Outra da camara municipal da villa da Pa-

rahyba do Sul, sobre o mesmo objecto.—A'

mesma commissão.

Um requerimento de João Domingues da

Silva, professor de saúde do porto da cidade do

Recife de Pernambuco.—A' 8" commissão de

fazenda.

E' approvado o seguinte parecer :

<f A 31 commissão de fazenda, examinando

o requerimento de João Victoriano Colona, que
se queixa de ter sido mal, e indevidamente

aposentado, sem que o requeresse, por decreto

de 24 de Outubro de 1825, e pede que se mande

de novo empregal-o, ou se lhe dê uma pensão
remuneratoria de seus serviços, não encontrou

na exposição do supplicante, nem nos docu-

mentos a ella juntos razão alguma, pela qual se

mostre que injustiça se lhe fizesse no decreto

de sua aposentadoria, que aliás se acha mar-

cado com o signal de uma graça feita pelo im-

perante em attenção ao seu estado, e á miséria

a que ficaria reduzido se lhe faltasse o emprego,
donde pôde colligir-se, e também de uma infor-
mação junta ao requerimento, que a sua capa-
cidade não tinha a melhor abonação. E' por-
tanto a commissão de parecer, que não houve
injustiça contra o supplicante na aposentadoria

que se lhe deu ; e que não cabendo nas attri-
buições da camara tnandal-o de novo empregar,
e competindo ao governo conceder remune-
rações pelos serviços prestados ao estado, con-
forme a constituição determina, não tem lugar

o que o supplicante requer.

« Paço da camara dos deputados, em 11 de
Agosto de 1836.—J.P.de Carvalho,— J, J.
F, Torres,»

23
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Fica adiado por se pedir a palavra o seguinte

parecer:
« A 3" commissao de fazenda examinando a

representação, que a esta augusta catnara diri-

girao Emery Haman e Comp., e outros nego-

ciantes desta praça, queixando-se de lhes haver

sido negado pelo governo oproducto de generos
a elles pertencentes, e arrematados á porta da

alfandega, em virtude das leis em vigor, sob o

fundamento de que o thesouro publico não

é obrigado a essa satisfação, por ter ficado o

thesoureiro respectivo alcançado em o balanço

que se deu ao cofre dos depositos, e deverem

as partes haver delle as quantias que con-

sumio ; comquanto esteja convencida de que
aos supplicantes se deve restituir a quantia que

pedem, e que as faltas do thesoureiro não podem
recahir sobre as partes, que não concorrêrão

para a sua escolha, ou conservação, todavia,

como entende que nao estando exhauridos os

recursos legaes para convencer o thesoureiro,

nao deve o poder legislativo intervir na questão,
é de parecer que aos supplicantes se delira.—

Que usem dos meios legaes.

« Paço da catnara dos deputados, em 11 de

Agosto de 1836.—J. P. de Carvalho.—J. J.

Fernandes Torres. »

Vai a imprimir o seguinte parecer de com-

missão :

« A commissao de diplomacia examinou o of-

ficio do ministro e secretario de estado dos ne-

gocios estrangeiros, datado de 26 de Maio do cor-

rente, remettendo á camara a correspondência

havida entre o referido ministro, e o encar-

regado de negocios de S. M. Catholica nesta

côrte, sobre as indemnisações a que se julgão
com direito os donos das embarcações hes-

panholas Ismenia, Sultana, Recuperador e

Santa Rita, que forão apresadas por navios

de guerra brazileiros, e julgadas más presas pelos
tribunaes do Brazil.

« Consta dos documentos juntos ao dito officio,

que a escuna Ismenia fôra apprehendida na

costa d'África pelo Io tenente Pottier, e andára

por 2 annos no serviço do império, até que
fôra relaxada. Os interessados reclamárão os

prejuizos soffridos pelo injusto apresamento,

e os lucros provenientes do emprego da em-

barcaçao. Uma sentença da Ia instancia, não

conhecendo da 1" parte da reclamação, que
deve ser decidida por negociações diplomáticas,

condemnou a fazenda publica a satisfazer a 2a

parte.
« A galera Sultana foi apresada na Bahia em

1826 por um brigue de guerra, como suspeita

de ser empregada no corso e pirataria ; mas o

supremo conselho julgou-a má presa em 1828,

e condemnou os apresadores a resarcirern os

damnos causados.

« Os brigues Recuperador e Santa Rita forâo

apresados em 1820 na costa d'África, pela fra-

gata União, chamada depois Piranga, e julgadas
más prejjjs por sentenças da Ia e ultima ins-

tancia em 1822 e 1823, Os interessados re-

ceberâo os fundos pertencentes ás mesmas

presas, que se achavâo depositados no banco

do Brazil, e reclamão os damnos soffridos.
« A commissao reconhecendo que não per-

tence a esta camara interpôr juizo sobre a jus-
tiça ou injustiça destas reclamações, e que só

ao governo compete decidir pelos meios em uso,-

se ellas são fundadas, ou não, nos princípios do

direito universal marítimo e das gentes ; e en-

tendendo outrosim, que a autorisaçao soli-

citada da assembléa geral deve limitar-se uni-

camente ao caso (sendo competenlemente pro-
vado) de habilitar ao governo com o credito ne-

cessario para satisfazer ás mesmas reclamações ;
é de parecer:

« Que os papeis relativos ás referidas recla-

inações hespanholas sejão reenviados ao go-
verno, para que obre a respeito dellas segundo

os princípios do direito que devem regular a

matéria sujeita.

« Paço da camara dos deputados, 11 de

Agosto de 1836.—Calmon.— Moura.—Maeiel

Monteiro. »

Vai a imprimir o parecer com a proposta.

« As commissões reunidas de constituição e

justiça criminal, a que foi remettida a pro-

posição do poder executivo, estabelecendo uma

fôrma especial de julgamento nos crimes de

rebellião, e outros, são de parecer que a re-

ferida proposição se converta em projecto de

lei pela maneira seguinte :

« A assembléa geral legislativa decreta :

« Art. 1." Os comprehendidos nos crimes de

rebellião, sedição, e conspiração, e em todos os

outros praticados antes, para o fim de com-

metterem aquelles crimes, ou. depois, e por oc-

casião delles, serão processados, e julgados da

fôrma seguinte :

« Art. 2." O juiz de direito de cada comarca,

ou no seu impedimento, e suspeição, o que lhe

fôr subrogado pelo governo na côrte, e pelos

presidentes nas províncias, é o competente

para a formação da culpa dos delinqüentes até

pronuncia inclusi vãmente, procedendo nos

termos das leis em vigor.

« Art. 3." O juiz de direito poderá proceder
á organisação dos corpos d,e delicto, corrigir,

ratificar, ou proceder a novo corpo de delicto,

se forem insuficientes, ou illegaes aquelles que
tiverem feito os juizes de paz ; ordenar todos

os actos, e diligencias p.ara instrucção dos pro-
cessos, descoberta dos crimes, provas materiaes,

buscas, e prisões dos delinqüentes.

« Art. 4.° Logo que estiver concluido o sum-

mario, ou sumrnarios, e pronunciados os réos,

o juiz de direito remetterá o processo com os

delinqüentes, ou sem elles, para a relação do
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districto, 
que fica sendo o juizo competente para

julgar de facto n de direito.
« Ai t. 5". Recebido o processo pelo presidente

da relação, tendo-o este feito distribuir ao es-
crivão a quem tocar, ordenará que o promotor,
ou accusador, havendo-o, forme o libello no

prazo de cinco dias, e apenas este fôr exiiibido
em juirzo, fará notificar o réo para que dentro
de igual termo contrarie, e prepare a sua

defuza. Esta notificação será acompanhada da

copia do libello, da dos documentos, e do rol

das testemunhas.

« Art. 6o. Findo este termo, se procederá á

sessão 
publica do julgamento, principiando-se

pela leitura do processo, e feito interrogatorio

dos réos, audiência, e contradictas das teste-

munhas, 
quando possão commodamente com-

parecer ; sustentação verbal da accusação pelo

promotor, ou pela parte, e defesa verbal do réo,

se proferirá a sentença por. maioria relativa, e

em conformidade das leis pelos juizes pre-
sentes, 

que conferenciaráO entre si. No caso de

empate a decisão será pelo voto do presi-
dente.

« Art. 7o. O réo, bem como o promotor, ou
accusador, não poderá dar de suspeito mais do

que um juiz ; se forem mais de um os réos,

cada um delles poderá recusar um juiz, ou

combinar entre si as recusações, de modo que
comtudo não fiquem em caso algum menos de

cinco 
juizes inclusive o presidente, numero in-

dispensável 
para o julgamento, e a relação

poderá, com conhecimento de causa, e a reque-

rimento dos réos, permittir que elles separem

o seu processo. O direito de recusar cessa

quando na casa não existirem mais de cinco

juizes.
« Art. 8o, Se occorrer circumstancia em que

íião haja cinco desembargadores livres, serão
chamados 

por offlcio do presidente os neces-

sarios 
juizes de direito criminal, ou civil, que

não 
poderão ser os da instrucção, salvo o caso

de não haverem outros, ou quando estes não

possão ser commodamente chamados.

«Art. 9o. Das sentenças que. impuzeretn

pena, não haverá recurso,- salvo o de revista, no

único caso de pena capital.
« Art. 10. Nos crimes prevenidos nesta lei,

não se concederá fiança.
« Art. 11. Qualquer que seja o delicto, ha

lugar a accusação pelo promotor em falta de

parte.
« Art. 12. Não comparecendo o réo, proce-

der-se-ha á sua revelia.

« Art. 13. Subindo o processo á relação, as

notificações de testemunhas, e mais diligencias

necessarias, serão ordenadas pelo presidente
delia.

« Art. 14. Não tendo sido descoberto ode-
linquente no primeiro processo, emquanto o

crime não prescrever, ha lugar nova queixa, ou.

denuncia, e accusação.

« Art. 15. O governo é autorisado, nos casos

prevenidos por esta lei, para remover têmpora-

riamente a relação do districto, ou uma secção

delia para o lugar do delicto.

« Art. 16. Ficão comprehendidos nas dis-

posições desta lei os réos da actual rebellião

das provincias do Pará, e de S. Pedro do Rio

Grande do Sul.

« Art. 17. Ficão extinctos para os crimes de

que trata a presente lei, os juizos communs.

« Art. 18. Ficão revogadas as leis, e dispo-

sições em contrario.

« Paço da camara dos deputados, em 16 de

Agosto de 1836.—O. J. de Araújo Vianna.—

Francisco Gonçalves Martins.—J. J. Fer-

nandes Torres. — Carneiro Leão, vencido.—

F. P. Cerqueira Leite.—M. I. de Mello e

Sousa. »

E' approvado o seguinte requerimento do Sr.

Bhering :

« Requeira que pela repartição competente

se exija do governo :

« Io. Uma copia do alvará das faculdades.

« 2o. Copia de uma representação dirigida ao

governo imperial pelo fallecido bispo de Ma-

rianna, pedindo a conversão das parochias do

seu bispado em curatos amoviveis .—Bliering. »

ORDEM DO DIA

Entra em segunda discussão o projecto do

Sr. arcebispo da Bahia, sobre a relação eccle-

siastic-a.

« Art. 1." O numero de tres desembargadores

effectivos, de que ora se compõe a relação me-

tropolitana do império, fica elevado a sete e o

seu ordenado a 6001000. »

Dado por discutido, é posto a votos, e appro-

vado.

« Art. 2.° Na nomeação para o dito cargo

serão preferidos : Io, os bacharéis formados nas

faculdades jurídicas, na conformidade das leis

existentes ; 2o, os que possuírem algum bene-

ficio ecclesiastico na capital, percebendo neste

caso metade somente do ordenado de desem-

bargador. Igual preferencia terão aos benefícios

ecclesiasticos da capital, os desembargadores

que não fôrem beneficiados, com a mesma clau-

sula da deducção da metade do ordenado. »

0 Sr. Bhering manda á mesa uma emenda

que diz :

« Supprimão-se no art. 2o as palavras—Os

que possuirei alguns benefícios ecclesiasticos,

etc., até ao fim do artigo, etc. »

E' apoiada e entra em discussão, e tomando

parte nella os Srs. Bhering, arcebispo da Bahia,

Henriques de Rezende, Carneiro Leão e Paim,

dá-se a matéria por discutida.
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Põe-se a votos a primeira parte do art. 2o, e

é approvada.

Põe-se a votos a emenda do Sr. Bhering, e

não se approva.

Offerece-se á votação a segunda parte do

artigo, e é igualmente regeilada,

Fica adiada a discussão deste projecto para

se passar á outra parte parte da ordem do

dia.

Continua a discussão do orçamento, na parte

relativa á renda geral, e emendas apoiadas.

São apoiadas as seguintes emendas :

« Artigo additivo.—— Fica pertencendo, desde

já, á receita provincial a cobrança da divida

activa, no que pertence aos dizirnos, que pelo
art. 11 § 34 da lei do orçamento do anno pas-
sado foi declarada geral.

« Paço da camara dos deputados, 17 de

Agosto de 1836.—Alcibiades. »

« Ao § 2o da tabella annexa ao art. 10 das

emendas, depois das palavras—de qualquer
ordenado—accrescente-se—de empregados ge-
raes, e o mais como no resto do artigo.

« Ao § 9o áa mesma tabella, depois da pa-
lavras — confrarias, ou irmandades — accres-

cente-se —do município da côrte.—Bhering. »

0 Sr. Gralvão com consentimento da camara,

retira a sua emenda.

Fallão nas emendas os Srs. Limpo de Abreu,

Vasconcellos, Calmon e ministro da fazenda,

o dá-se a matéria por sufficientemenle dis-

cutida.

Põe-se a votos o art. 9" e seus paragraplios

que tratao da renda geral, e são approvados

todos os paragraplios, menos os 11, 21 e 22 ;

do artigo 9o additivo, proposto pela commissão ;

são approvados os §§ Io e 2o; o art. 10, proposto

pela commissão, e os paragraplios que lhe dizem

respeito são regeitados; os arts. 11, 12, 13 e

14, propostos pela commissão, são approvados,

e regeitado o 15.

Das emendas offerecidas no decurso da dis-

cussão, são approvadas :

A da commissão ao art. 12 da proposta.

A do Sr. Muniz Barreto, fazendo extensiva,

desde já, ás maehinas de vapor applicadas a

qualquer ramo de industria agricola ou fabril,

a disposição do art. 51, § 4o da lei de 15 de No-

vembro de 1831.

A do Sr. Paranhos ao § 11 do art. 9o.

A da commissão supprimindo o § 3o do art. 9"

da lei do orçamento do anno passáltío, na parte
em que impõe aos jornaes a quarta parte do

porte das cartas, e substituindo esta imposição

por 10 réis, desde já, por cada numero dos

jornaes e mais publicações periódicas, sem

attençâo ao peso e distancias.

Finalmente, a do Sr. Nabuco, isentando do

direito do importação, desde já até o fim do

primeiro semestre do anno financeiro de 1837

a 1838, todos os generos de estiva importados

para a província do Pará, que forem de primeira

necessidade, sendo despachados para consumo

da dita província.

Todas as mais emendas são regeitadas ou

julgadas prejudicadas.

Dada a hora, o Sr. presidente marca a ordem

do dia da seguinte sessão, e levanta a presente
depois das duas horas da tarde.

güesssS® cm 5.8 <3e ilgosío

PRESIDENCIA DO SR. ARAÚJO LIMA

Summario. — Expediente. — Ordem do dia. —

Continuação da discussão da receita geral do

império. — Suspensão de garantias para a

província do Rio Grande do Sul.

Feita a chamada ás dez horas, e aberta a

sessão, logo que se acha a camara em numero

legal para deliberar , é lida e approvada a acta

da antecedente.

Comparecem 90 Srs. deputados, fultando com

causa communicada os Srs. Odorico, Francisco

do Rego, Sebastião do B.ego, Rodrigues Torres,

Vieira Souto, Albuquerque Maranhão, Hollanda,

Castro Vianna, Costa e Azevedo e Brito ; e sem

participar o Sr. Fontes.

EXPEDIENTE

O Sr. Secretario Belisario dando conta do

expediente lê os seguintes ofâcios :

Do ministro interino do império, acompa-

nhando cópias dos actos da assembléa legisla-

tiva da provincia de Pernambuco, desde n. 21

a 34, pertencentes á sessão do corrente anno.

— A' imprimirem, quando já o não estejão,

indo depois á commissão das assembléas pro-

vinciaes.

Do secretario do senado, participando que

o senado adoptou e dirigio á saneção as reso-

luções, approvando as pensões concedidas a

José Francisco da Silva, ao Io tenente da ar-

mada João da Silva Lisboa eaos 20a tenentes da

mesma armada Manoel Lopes Pinhel e Antonio

Velloso.—Fica a camara inteirada.

Do mesmo secretario, acompanhando a pro-

posição do senado, que approva a tença conce-

dida a D. Leonor Contofer de Bauman.— A im-

primir a resolução.

O Mesmo Sr. Secretario Belisario passa a

ler os seguintes pareceres :

1.° « A 3* commissão de fazenda, a cujo

exame foi submettida a representação de alguns

militares agraciados com tenças, concedidas
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pelo governo imperial, e approvadas pela as-
sembléa geral legislativa, na qual pedem que se
declare desde quando lhe devem ser pagas as
tenças, se da data dos decretos que as conce-

derao, ou se da data da lei que as approvou ;
tendo reflectido sobre as razões allegadas pelos
supplicantes para deduzir o direito que lhes as-

siste de receberem as tenças desde a data do

decreto de concessão, e que se reduzem : 1", a

achar-se estabelecido no alvará de 16 de De-

zembro de 1790, § 17, e no assento do conselho

ultramarino de 28 de Março de 1792, o direito

que aos militares pertence.de receberem tenças

do governo : 2U, a existir um precedente pelo

qual se mostra terem sido pagas muitas tenças

desde a data da mercê : 3o, a desigualdade que
resultaria aos militares de se approvarem tenças

mais modernas em prejuízo de outras mais an-

tigas ; reconheceu, que na diversidade de opi-

niões a este respeito seguidas pelos differfent.es

ministros, cumpre que o poder legislativo fixe

a regra que se deve seguir ; e convencida, como

está de que as tenças não podem «er pagas sem

a approvação da assembléa geral, o que importa

o mesmo que a declaração de não existir lei

positiva, e de estarem sujeitas essas mercês á de-

pendencia da mesma assembléa; entende a

commissão que o pagamento das tenças deve

começar da data da lei que as approva, e que
dá aos agraciados o gozo desse beneficio, e nao

da do decreto que lhes faz a mercê : quanto ao

precedente allegado, a commissão nâo o consi-

dera razão sufficiente para assegurar um direito

que se disputa; serve apenas para provar que
m ausência de lei clara e terminante, é só a in-

telligencia, ou o arbítrio do ministro quem re-

gula um negocio, que aliás deve ter uma base

fixa, nao só por bem dos interessados, como da

fazenda nacional, que assim pôde estar sujeita

aos caprichos e vontade ministerial : pelo que
toca ao ultimo fundamento dos representantes,

a desigualdade e conseqüente offensa dos di-

reitos dos agraciados mais antigos, a commissão

entende que nas m5os da assembléa geral está

o prevenil-a, impo.ndo a si mesma a obrigação

de discutir essas mercês, segundo a ordem de

sua concessão ; e se a camara houver de ap-

provar o voto da commissão, é de esperar-se

que mais facilmente evitará o abuso, conhe-

cendo que delle provém o prejuizo de interesses

individuaes que aliás cumpre garantir.

« A commissão pois não podendo estar de ac-

cordo com a opinião dos representantes, e sus-

tentando a doutrina contraria, que se funda

principalmente na dependencia em que estão as

tenças de serem approvadas pelo corpo legisla-

tivo, para se pagar aos agraciados a sua impor-

tancia, offerece á consideração da camara o se-

guinte projecto de resolução :

« A assembléa geral legislativa resolve :

« Art. l.° As tenças concedidas aos militares

ou a seus parentes, pelos serviços feitos ao es-

tado, começaráõ a ser pagas desde a data da

lei que as approvar.

« Art. 2.° Ficão revogadas as disposições em

contrario.

« Paço da camara dos deputados, em 17 de

Agosto de 1836. — J. P. de Carvalho.—J. J.

Fernandes Torres.—Duarte e Silva. »

Julga-se objecto de deliberação a resolução

ofíereeida, e vai a imprimir com o parecer.

2.° « A 3a commissão de fazenda examinando

o requerimento feito a esta augusta camara pelo
capitão de artilharia da marinha João José de

Jesus Pinto e outros, pedindo que se lhes

mande pagar em apólices da divida publica as

partes que lhes couberão pelo apresamento de

algumas embarcações, que forão tomadas pela
esquadra brazileira no bloqueio do Rio da Prata,

em os annos de 1827 e 1828, não pôde tomar

conhecimento deste negocio, porque nem os

supplicantes mostrárão ter requerido ao governo
o pagamento dessas presas, a que dizem ter di-

reito, nem perante a camara justificárão que

quantias se liies devem, se forão julgadas boas

presas essas embarcações, nem habilitárao por

qualquer modo a commissão para formar um

juizo seguro a este respeito, limitando-se só-

mente a ajuntar uma relação de embarcações

apresadas sem authenticidade alguma. Em taes

circuiristancias é a commissão de parecer, que
se lhe delira.—Que requeirão competentemenle.

« Paço da camara dos deputados, em 16 de

Agosto de 1836. — J. P. de Carvalho. — J J.

Fernandes Torres.—Duarte e Silva. »

Approvado.

3." « Foi presente á 3" commissão de fa-

zenda a representação de Francisco José Meira,

em que se queixa do governo por tel-o remo-

vido do lugar de inspector da alfandega da

cidade da Parahyba do Norte, para o de es-

crivão da mesma alfandega, depois de haver

elle servido por espaço de 23 annos á fazenda

publica em diversos cargos, e ter sido nomeado

para aquelle emprego pelo vice-presidente da

província. O supplicante accusa este acto do

governo, como injusto, porque, competindo-lhe

o ordenado de 700$000, igual ao de adminis-
trador da mesa de diversas rendas, que antes
exercera, além de quatro partes de emolu-
mentos que lhe pertencião .pela tabella de 20
de Setembro de 1834, se continuasse a servir,
ficou reduzido ao de 6ÒOSOOO, e duas partes de
emolumentos, que competem áquelle outro

emprego para que foi removido. E nem só con-

sidera injusto, como também offensivo da sua

honra o exercicio de um cargo inferior na
mesma repartição, em que occupára o superior,

pela quebra que dahi pode resultar ao seu
credito, por se entender que da sua parte con-

correu a inhabilidade ; muito mais sendo pre-
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ferido ao supplicante o escrivão, que era da

alfandega, e que não contava, como elle, {antos

annos de serviço, nem está sobrecarregado de

tao numerosa familia. Fundado nestas razões

representou por duas vezes ao governo pe-
dindo-lhe que, ou o restituisse ao exercício

do primeiro cargo, ou o transferisse para o de

official-maior da secretaria da thesouraiia da

fazenda, dando-lhe mais 150$, de augmento de

ordenado para resarcir o prejuízo soffrido ; e

como o governo só attendeu á sua reclamação

quanto á transferencia, sem lhe dar o augmento

pedido, ficando assim o supplicante a vencer

somente a quantia de 650$, recorre a esta ca-

rnara para que lhe defira favoravelmente, e

para isso offerece todos os serviços que tem

prestado.

« A commissão pesando bem todas as razões

allegadas pelo supplicante, não achou que se lhe

fizesse injustiça, porquanto nem o governo es-

tava obrigado a confirmar a nomeação feita pelo
¦vice-presidente, 

quando entendesse, que outrem

podia preencher melhor que o supplicante

aquelle emprego, nem lhe parece deshonroso

que um empregado, depois de occupar um

lugar muito elevado, volte ao exercício de outro

inferior, se não é por effuito de castigo legal-

mente estabelecido, nem os repetidos exemplos

entre nós convencem de que resulte demerito

áquelle que deixa uma commissão para voltar

a outra, embora desça de graduação; além de

que a própria confissão do pretendente justifica

que o governo lhe não foi desfavorável, quando
annuio á transferencia por elle mesmo recla-

mada ; e se o não attendeu quanto ao augmento

de ordenado, é obvia a razão, a falta de lei,

que o autorisasse. Tendo porém de enunciar

o seu voto, quanto a esta parte do requeri-

mento, a commissão observa, que sendo prin-
cipio estabelecido que os ordenados, ou pa-

gamentos de serviço publico se devem regular

pela quantidade, e importancia dç> serviço, e

não pelas circumstancias do indivíduo que o

presta, não está o supplicante no caso de obter

augmento de ordenado, não só porque está suf-

ficientemente remunerado o emprego que serve,

mas ainda porque fôra uma anomalia aug-

mentar ordenados de funccionarios de uma re-

partição, que se tem reconhecido carecer de

reformas, e como desta denegação nenhum

prejuízo resulta ao- supplicante, se elle conta

serviços que mereção recompensa extraordi-

naria, porque ao governo pertence tomal-os em

consideração por outro meio : é por todas estas

razões de parecer, que seja indeferido.

« Paço da camara dos deputados, 11 de

Agosto de 1836.— J. P. de Carvalho.— J,

J. Fernandes Torres.— Duarte e Silva,

Adiado por se pedir a palavra.

ORDEM DO DIA

0 Sr, Fernandes Torres pede a palavra pela
ordem, e observa á camara a necessidade de se

tomar uma medida sobre as instrucções de 26

de Março de 1824, ácerca das eleições, e que
deverá passar uma resolução da assembléa

geral a semelhante respeito, isto é, para não

ficar duvida se acaso podem regular nas futuras

eleições as referidas instrucções de 26 de

Março de 1824, para o que propõe a urgência,

pois que tem de apresentar uma resolução.

A urgência proposta é apoiada, e julgada dis-

culida, approva-se.

Lê-se por consequeneia o seguinte projecto

de resolução, que é julgado objecto de delibe-

ração, para se imprimir e entrar na ordem dos

trabalhos :

« Art. 1". As eleições para a quarta próxima

legislatura, e as que tiverem lugar durante a

mesma, serão feitas pelas instrucções de 26 de

Março 
"de 

1824, e mais disposições posteriores
relativas ao mesmo objecto.

<( Art. 2o. Ficão validas as eleições a que,

para a mesma legislatura, se tiverem mandado

já proceder nas províncias, sendo feitas na con-

formidade das instrucções e disposições refe-

ridas.

« Art. 3o. Ficão revogadas as disposições em

contrario.

« Paço da camara dos deputados, 18 de

Agosto de 1836.— José Joaqaim Fernandes

Torres. »

0 Sr. Fernandes Torres torna a pedir a pa-
lavra pela ordem, e nota que o objecto da sua

resolução é de tal importancia e urgência, que
deve ser dispensada a impressão, e discutir-se

agora mesmo ; porque a camara deve tomar

uma deliberação a semelhante respeito, ou

approvando a resolução por julgal-a necessaria,

ou reprovando-a por entender que não se pie-
cisa de tal declaração para se proceder ás elei-

ções, e para este fim propõe a urgência.

A urgência proposta é apoiada, e approvada

por 38 votos contra 35.

Entra em discussão o 1° artigo da resolução.

0 Sr. Carneiro Leão diz que, não querendo

trahir a sua consciência, é obrigado a dizer que

tem procedido ao exame das resoluções que

tem havido a respeito de eleições, e acha que,

mesmo pelas suas próprias palavras, essas re-

soluções têm sido especiaes ; que este exame

deveria ter sido feito pelo ministro que fez a

actual convocação da legislatura ; e se elle co-

nliecesse que não tínhamos lei para essas elei-

ções, deveria propôr uma nova lei, e entretanto

semelhante lei ou resolução não tem appare-

cido ; e agora que já consta que alguns presi-

dentes das províncias têm marcado o dia para
' as eleições, e que têm mandado observar as
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instrucções de 26 de Março de 1824, é que ap-

parece esta resolução.

O illustre orador teme que não possa passar
nesta sessão este acto rivalidando as eleições, e

que fique assim uma porta aberta para ellas se

julgarem nullas pelo governo ; portanto lhe pa-
rece que seria muito melhopnão fazer resolução
alguma; e conclue, depois de outras obser-
vações, votando contra a que se discute.

0 Sr. Limpo de Abreu ( ministro dos estran-

geiros ) diz que não apoiaria esta resolução, se,
como ministro do império, não fosse obrigado
a convocar, no município da côrte e província
do Rio de Janeiro, os collegios eleitoraes para
as próximas eleições; demonstra que ainda

subsiste o preceito da constituição, que é que se

determine o modo pratico de se fazerem as

eleições ; e mostra que o governo não tem au-
toridade, nem cabe nas sua§, attribuições o

poder de declarar nullas as eleições que se
fizerem ; pelo menos elle, ministro, pela sua

parte não as declararia nullas; que esta ma-
teria é summamente grave, e não é ao governo
que compete declarar uma eleição valida ou não
valida.

Depois de outras muitas observações, conclue
votando a favor da resolução.

0 Sr. Carneiro Leão responde ás observações
do Sr. Limpo de Abreu, declarando que presta
uma inteira confiança ao Sr. ministro actual do
império ; que não julga nelle más intenções e
má fé; mas apresenta um facto que se não pôde
contestar, 

qual é o que aconteceu a respeito da
eleição de senadores pela província da Para-
hyba ; que finalmente existe a possibilidade de
se realisarem as suspeitas que elle, deputado,
tem.

0 Sr. Gcrnelio França responde aos argu-
mentos do Sr. Limpo de Abreu, e combate a
resolução ; e o Sr. Vasconcellos offerece a se-

guinte emenda substítuitiva:

« No caso do ser reconhecida a proposta na
resolução : Estão em vigor as instrucções de 26
Março de 1824, e mais disposições posteriores
relativas ás eleições nacioaaes e provin-
ciaes, etc.»

E' apoiada e entra em discussão.

0 Sr. Fernandes Torres pronuncia-se a favor
da emenda do Sr. Vasconcellos, e declara que
não duvida retirar o seu projecto.

0 Sr. Henriçjues de Bezende discorre a
favor da resolução, e vota por ella com a
emenda do Sr. Vasconcellos.

0 Sr. Ferreira da Veiga mostra a legislação

que tem havido sobre eleições, principiando
por observar que as instrucções de 26 de Março
de 1824 emanárão do poder executivo, e não do

poder legislativo, porque se não achavâo então
reunidas as camaras ; e, além destas instrucções
lia dous decretos, um de 28 de Julho de 1828,

e outro de 23 de Outubro de 1832, cujos de-

cretos confirmárão a existencia de taes instruo-

ções com algumas modificações; mas é na-

cessario que se note que a confirmação das

instrucções dadas pelo decreto de 28 de Julho

de 1828, foi para terem vigor para as eleições

da próxima legislatura : e o segundo decreto de

1832, foi igualmente dando vigor para a le-

gislatura de 33 a 37 : responde a alguns argu-

mentos que se têm apresentado, e declara que
vota pelo artigo da resolução, e pela emenda do

Sr. Vasconcellos, quando a sua votação tenha

lugar.

0 Sl\ Vasconcellos, sustentando a sua

emenda, responde a muitas das observações do

Sr. Ferreira da Veiga; sustenta o principio
apresentado, de que a legislação que existe

sobre eleições é feita para cada legislatura em

particular, e como tal tem sido confirmada, e

está persuadido que tal legislação é geral, e por-
tanto se acha em inteiro vigor.

0 Sr, Carneiro Leão declara dar prefe-
rencia á emenda do Sr. Vasconcellos, porque
ella não faz mais que confirmar o facto da exis-

tencia da lei de eleições, evitando assim que
hajâo contestações sobre as eleições futuras :

observa que o acto legislativo feito em 1832,

foi nada menos que um acto legislativo, filho

de urna sorpreza que se fez ás camaras ; e para
comprovar este facto, passa a demonstrar as

circutnstancias que o acompanhárão.

0 Sr. Limpo de Abreu ( ministro dos estran-

geiros ) declara votar pela emenda do Sr. Vas-

concellos, e declara que está persuadido que
não ejlão em vigor as disposições legislativas

ácerca do modo pratico de se fazerem as elei-

ções; responde a alguns dos argumentos apre-

sentados pelos Srs. Vasconcellos e Ferreira da

Veiga.

O Sr. Raphael de Carvalho manda á mesa
a seguinte emenda :

« Fica approvada a maneira porque o go-
verno mandou proceder ás eleições no decreto

de 3 de Junho deste anno, que manda convocar
a legislatura futura. Salva a redacção. »

E' apoiada e entra em discussão, bem como
a seguinte do Sr. Ciimaco :

« As instrucções de 26 de Março de 1824, e
as demais leis vigentes a respeito de eleições
serviráõ de lei regulamentar exigida pelo
art. 97 da constituição, emquanto por outra se
mandar o contrario. »

Dando-se o art. 1° por discutido, com as
emendas offerecidas, 

põe-se a votos e fica re-

provado, bem como todas as emendas.

Entra-se na ordem dia, discussão do orça-
mento do ministério da fazenda, na parte re-
lativa ás disposições geraes. Tit. 3o, capitulo
único.
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« Art. 14. 0 ministro da fazenda fará re-

mover da caixa dos depositos públicos para a

caixa da amortisação, debaixo da responsabili-

dade do tliesouro publico nacional, a quantia

que prudentemente julgar disponível para ser

empregada na compra de apólices da divida

publica, servindo estas de caução ao dito cofre

de deposito; e sendo o juro dellas applicado

para a amortisação da divida publica. O mesmo

se observará com os juros não reclamados que
existem na caixa da amortisação.

« Art. 15. A disposição do artigo antece-

dente se estenderá igualmente ás caixas fiiiaes,

removendo-se para ellas as quantias disponi-

veis das caixas dos depositos, para terem igual

destino.

« Art. 16. Todos os empregados públicos
receberáõ seus ordenados e gratificações inen-

salmente depois de vencidos.

« Art. 17. Ficão em vigor todas as dispo-

sições da lei de 31 de Outubro de 1835, que não

versarem particularmente sobre a receita ou

fixação de despeza, e que não tiverem sido ex-

pressamente revogadas-.

« Art. 18. Ficão revogadas todas as leis e

disposições cm contrario. »

« Emendas da cornmissão :

« Os artigos 14 e 15, supprimidos ; o artigo

16, passa a ser 20 ; o artigo 17, passa a ser

21, redigido assim ; Fica derogado o artigo 13

da lei de 31 de Outubro de 1835, e em vigor

as anteriores disposições relativas á apresen-

tação do orçamento da despeza e receita do

anno futuro, e do balanço do anno findo.

« Também continuaráõ em vigor todos os

outros artigos da referida lei que não versarem

particularmente sobre a receita ou fixação da

despeza.

« Artigo 22 additivo. O governo ficã autorisado

a conceder licenças com ven-cimentos de or-

denado pôr inteiro aos empregados que a

requererem por motivo justificado de saúde.

<c O artigo 18 passa a ser 23. »

No decurso da discussão, em que tomão parte
os Srs. Vasconcellos, Henriques de Rezende e

Carneiro Leão, vem á mesa as seguintes

emendas :

1", do Sr. Galmon —- « O artigo 22 ad-

düivo seja redigido assim : — « Fica desde

já revogado o artigo 93 da lei de 24 de Ou-

tubro de 1832. »

« 2a, do Sr. Bhering — «O ministro da

fazenda é autorisado a vender em hasta pu-
bliea os proprios nacionaes que não forem

necessários ao serviço publico, e que se es-

tiverem arruinando ; bem como os bens dos

extinetos hospícios da Terra Santa, na província
de Minas Geraes, recolhendo aos cofres públicos

0 produeto destes, corao bens de ausentes. »

São apoiadas.

A discussão fica adiada pela hora.

O Sr. Presidente marca a ordem do dia

da seguinte sessão, e levanta a presente pelas
duas horas da tarde.

gsessíío em tle Agosto

PRE3IDENCIA DO SR. ARAÚJO LIMA

Summario. — Expediente. — Ordem do dia. —

Discussão do titulo 3° da proposta do governo,

ficando a despeza do anno financeiro.

A's dez horas procede-se á chamada, e

verifica-se haver na casa numero sufíiciente para

se poder deliberar, o Sr. presidente declara

aberta a sessão, e procede-se á leitura da acta

da sessão' antecedente, que é approvada.

Faltão com participação os Srs. Odorico,

Abranches, Figueira, Albuquerque Maranhão,

Francisco do Rego, Sebastião do Piego, Pei-

xoto, Azevedo e Brito, Rodrigues Torres e

Souto ; e sem participarem os Srs. Gosta e

Fontes.

EXPEDIENTE

O Sr. Secretario lê os seguintes officios :

1.°Do ministro do império, remettendo copia

do decreto pelo qual se concede a D. Maria

Adelaide Sodré Coutinho, viuva do conselheiro

José Lino Coutinho, uma pensão annual de

800$.—Remette-se á cornmissão de pensões e

ordenados.

2." Do secretario do senado, acompanhando

a proposição daquella camara, pela qual se au-

torisa o governo a vender em hasta publica
urna porção de terreno, afim de applicar o seu

produeto á reedificação da antiga sala do se-

nado.—Vai a imprimir.

3.° Do mesmo secretario, remettendo as

emendas por aquella camara feitas, e appro-

vadas á proposta do governo, suspendendo al-

gumas das formalidades, que garantem a liber-

dade individual na provineia do Rio Grande do

Sul.—Vão a imprimir.

4.° Do mesmo secretario, remettendo outra

proposição, declarando que a disposição do art.

154 do codigo criminal eomprehende a falta de

cumprimento das instrucções aulorisadas por
decreto do poder executivo.—Vai a imprimir a

resolução.

Remette-se ácommissão de orçamento a de-

monstração das operações da directoria de as-

signatura, e substituição do papel-moeda na

corte e provineia do Rio de Janeiro, desde 23

de Dezembro proximo passado até 6 de Agosto

de 1836.

Lêm-se os seguintes parecere3 :

1.° « A cornmissão de constituição prestou a



SESSÃO EM 19 DE AGOSTO DE 1836 185

devida attençâo á indicação do Sr. deputado
Ibiapina, 

que contém a proposta de uma men-
sagem ao tlirono com o fim de ser substituído o
actual ministro da fazenda, por quem possa des-

fazer a erise financeira, que ameaça esmagar o

Brazil. A commissao comquanto julgue, que o

meio indicado n&o se desconforma da Índole
do systema representativo, e reconheça que
elle tem apoio na'historia parlamentar de na-

Ções civilisadas, que devem, servir de modelo

em taes matérias ; todavia entende, que na pre-
sente conjunctura não convém adoptal-o ; já

porque semelhante mensagem nao importa

mais do que a significação haver o rninistjo

perdido a confiança da camara, e tal significação

pôde ser feita com o auxilio de outros meios,

talvez 
preferiveis, por serem indirectos ; e já

porque estando o negocio do roubo do thesouro

affecto a duas com missões da casa, seria menos

prudente prejudicar o juizo das ditas com-

missões, adoptando desde já a proposta men-

sagem ; portanto é de parecer, que a referida
indicação não entre em discussão.

« Paço da camara dos deputados, 18 de
-Agostode 1836— J. J. de A raujo Vianna. —

S. 11 Carneiro Leão. — M. I. d,e Mello e

Souza. »

O Sr. Ibiapina pede a palavra, cm conse-

quencia do que declara-se ficar adiado o pa-
recer.

O Mesmo Sr. Deputado propOe a urgência

Para entrar em discussão, a qual urgência

é apoiada.

O Sr. Bhering pede a impressão do parecer'

O Sr. Ibiapina concorda com a impressão do

parecer, afim de entrar em discussão, e para
esse fim não duvida retirar a urgência que
propoz.

A urgência é retirada, e decide a camara que
o parecer vá a imprimir.

Continua a leitura de pareceres :

2.° « A 3" com missão de fazenda, tendo pre-
sente a representação do juiz, e tnesarios da

irmandade de S. José desta côrte, na qual

pedem, que se conceda a beneficio da sua

matriz, a mesma graça que se fez á do SS.

Sacramento, e á casa de misericórdia, de per-
nianecerem no gozo dos prêmios das loterias

que lhes forão concedidas, emquanto os por-
tadores dos bilhetes a quem couberão os ditos

prêmios os não reclamarem, desonerando-se

assim da obrigação de recolherem ao thesouro

publico nacional essas quantias, em cuja posse
estavão, entende ser justa a sua pretenção ; mas

como já no senado foi proposta a decisão deste

negocio, e se acha na casa o projecto n. 287 de

1835, vindo daquella camara, limita-se a com-

missão a propor, que entre em discussão

aquelle projecto.

tomo . •

«Paço da camara dos deputados, em 17 de

Agosto de 1836.—J. P. de Carvalho. — J. J.

F. Torres. »

E' approvàdo.

3.° « Os escripturarios da secretaria da pro-
vincia da Bahia dirigirão a esta augusta camara

uma representação, pedindo serem também'

incluídos na resolução que foi proposta nesta

casa, e julgada objecto de deliberação, em

Julho de 1834, pela qual se manda exonerar os

officiaes da dita secretaria de restituirem os

emolumentos nella arrecadados, e postos em

deposito antes do decreto de 25 de Outubro de

1832, que a junta de fazenda daquella pro-
vincia lhes fez entregar, e que o governo im-

perial mandou outra vez restituir-lhes, allegando

ossobreditos escripturarios, que partilhárão com

os officiaes o trabalho, e por isso' devem com"

elles receber o prêmio.

« Os officiaes a seu turno dirigirão outra re-

presentaçâo, pedindo, que se approve a re-

solução como foi proposta, excluindo-se os

amanuenses, porque estes nunca tiverão direito

a perceber emolumentos, que só erão repartidos

pelos officiaes, a cujo cargo se achava a expe-

diçao dos papeis, por que taes emolumentos se

arrecadavão.

« A 3'1 commissão de fazenda, a cujo exame

forão submettidas as duas representações, ob-

serva que sob o n... de 1834 se acha um parecer,
e resolução ácerca da questão principal, em que
não teve parte ; e por isso se limita, sem querer

prevenir o juizo da camara áquelle respeito, a

declarar que não julga attendivel a reclamação

dos escripturarios, porque se elles não tinhão

direito aos emolumentos no tempo em que se

fez a divisão delles, não lhes pôde agora so-

brevir um fundamento razoavel para que sejão

contemplados em um favor de que a lei, e a

pratica os excluirão. Conclue portanto a com-

missão declarando, que o seu parecer é, que
se juntem as representações ao referido pro-

jecto, para se tomar em consideração a sua

matéria, quando o mesmo fôr discutido con-

junetamente com este seu voto, contra a pre-
tenção dos escripturarios.

« Paço da camara dos deputados, em 11 de

Agosto de. 1836.—J. P. de Carvalho. — J. J.

Fernandes Torres. »

E' approvado.

ORDEM DO DIA

Continua a segunda discussão do projecto do

Sr. arcebispo da Bahia sobre a relação ecccle-

siastica.

Pa3sa-se a discutir o seguinte :

« Art. 3.° A preferencia marcada aos dous

números do artigo antecedente só poderá ter

24
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lugar concorrendo nos pretendentes os demais

requisitos exigidos em direito. »

Depois de discutido é approvado.

« Art. 4.° A presidencia da relação, no impe-

dimento ou ausência do arcebispo metropoli-

tano, seu presidente nato, será exercida pelo

provisor do arcebispo, que será sempre membro

da relação, e na falta deste pelo desembargador

mais antigo. »

E' apoiada a seguinte emenda :

« O artigo do projecto seja substituído pelo
seguinte :

« A presidencia da relação, no impedimento

ou ausência do metropolitano, seu presidente
nato, será exercida pelo desembargador mais

antigo.—Bhering»

Dado por discutido o artigo, é approvado, e a

emenda fica regeitada.

« Art. 5.° O secretario da relação perceberá o

ordenado de 2001000, e o porteiro o de 150$. »

O Sr. Bhering remette" á mesa a seguinte

emenda :

« Supprima-se o artigo 5°, etc. »

E' apoiada e entra em discussão.

Dando-se por discutida a matéria, a emenda

de suppressao põe-se a votos, nao se approva ;
e o artigo é approvado.

« Art. 8." Os utensílios e moveis que forem

precisos para a mesma relação serão, a pedido
do arcebispo, fornecidos pela fazenda publica. »

E' apoiado o seguinte artigo additivo do Sr.

Bhering:

« A nomeação dos membros da relação será

feita na conformidade do § 3o do art. 102 da

constituição do império. »

A discussão deste artigo e emenda fica adiada

para se passar á outra parte da ordem do dia_

Continua a discussão do orçamento sobre as

disposições geraes.

São apoiadas differentes emendas, e dá-se

afinal a matéria por discutida.

São regeitados os arts. 14 e 15 da proposta,
e approvados os arts. 16 e 17.

¦ São approvadas as emendas da commissao

aos arts. 14 e 15, e regeitadas as mais.

São approvadas as seguintes emendas :

« O governo fica autorisado para contractar,

desde já, pelo tempo de tres annos, que come-

çaráõ no anno financeiro desta lei, o serviço

das capatazias da alfandega, da côrte, com

aquella companhia que se obrigar a fazer o ser-

viço dellas com gente livre, e a dar cinco por
cento sobre o lanço mais favoravel que fôr offe-

recido. 19 de Agosto. S a R.— Vianna. »

« Additivos—1.° A metade da cobrança da

divida publica fica pertencendo ás provincías e

os respectivos governos a promoveráõ, guar-
dadas as leis geraes.

« 2.° O governo é autorisado a conceder á

província de Minas Geraes, os quartéis dos des-

tacamentos extinctos para prisões nos districtos

dos juizes de paz, que não forem das cidades ou

villas, se forem pedidos pela assembléa legis-

lativa provincial.— Vasconcelfos. »

« Ficão exceptuadas do art. 31 da lei de 24

de Outubro de 1833, as dividas que não exce-

derem á quantia de 500$, provenientes de bens.

de que se utilisou o estado ; as quaes serão

pagas logo que fôrem provadas na fôrma das

leis existentes.—Fortuna.»

« No caso de que passe a emenda,que manda

vender os proprios nacionaes, seja o producto

desta venda applicado a amortisar o papel-

moeda.—19 de Agosto. Salva a redacçâo.—

Vianna.»

Todas as emendas são regeitadas.

Dá-se por finda a segunda discussão do orça-

mento, e approva-se para passar á terceira.

Entra em discussão a seguinte resolução

sobre o tratado com Portugal:

« Artigo único. Fica approvado o tratado de

commercio e navegação concluído entre os

plenipotenciarios do Brazil e Portugal, e assig-

nado nesta cidade, aos 19 de Maio do corrente,

anno, etc. »

0 Sr, Henriques de Kezende, pedindo a pa-
lavra pela ordem, observa que as disposições de

um tratado contendo matéria gravíssima, e de-

mais que ligSo ao Brazil por espaço de certos

annos, qualquer decisão precipitada deve trazer

grandes desvantagens á nação. Attendendo pois
á gravidade da matéria, persuade-se que deve

ella passar por meio de decreto, e não de

resolução, porque não é possível aos membros

da camara por meio de uma resolução, que
tem uma só discussão, comprehender debaixo

de um golpe de vista todos os artigos do-tratado.

Manda á mesa a seguinte emenda, que è

apoiada :

« Em lugar de resolução—diga-se—decreta.
—Rezende. »

A emenda proposta é apoiada, e entra em

discussão.

0 Sr. Calmon diz que não duvida da gravi-
dade da matéria, mas parece-lhe que não é só

a gravidade da matéria que deve prevalecer,

para que se convenha na necessidade das Ires

discussões ; pois que matérias ha aliás graves,
e que passão por resoluções ; além de que ha

precedentes da camara ; mais de um tratado

tem passado na camara dos deputados por meio

de resolução : foi approvado e passou no se-

nado, e acha-se em vigor o tratado da Bélgica ;
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o tratado da Áustria também passou na camara
dos deputados ; e a commissão de diplomacia,

•consultando 
esses precedentes, vio que esses

tratados 
passavffo por meio de resolução. De-

pois de mais algumas reflexões, diz que deixa
a sabedoria da camara decidir se a commissão
de diplomacia foi precipitada quando offereceu
a resolução.

Por outro lado lembra que tres discussões
nos corpos legislativos lêrri a. vantagem de
deixar certos interstícios para reflexões ; que o
illustre deputado autor da emenda sabe por
experiencia 

própria que a primeira discussão,
ou é nulla; ou se é calorosa, limita a segunda

que passa com pressa, e a terceira da mesma
fôrma. Está pois persuadido qne pouco ou nada

se ganha em repetir as discussões; e quanto
aos intervallos, uma só discussão desta matéria

que occupe duas ou tres sessões, dá bastante

intervallo 
para as reflexões.

0 Sr. Sezeildõ ainda insiste na sua opinião :
lembra 

que as estipulações de um tratado não
têm a mesma natureza que uma lei interna

para o paiz, que reconhecendo-se que é má re-
voga-se ; mas a respeito de um tratado a ca-
roara fica coarctada de tocar nelle, durante os

annos que tem d-e existir; e passar por uma

só discussão matéria desta natureza, nao julga

prudente ; mister é pesar muito as estipulações

de um tratado que tem de durar o tempo nelle

marcado.

A respeito do tratado da Bélgica, lembra

que elle podia passar por uma resolução,

porque não era mais que uma ampliação do

tratado da Hollanda, que então comprehendia

a Bélgica.

O da Áustria cahio no senado, o que deve
induzir a camara a ter mais cuidado. Demais

lembra que um tratado envolve matéria de irn-

postos, matéria que nos pôde envolver em

muitas conseqüências ; e que portanto, á vista

das considerações que já expôz, não deve passar
em uma só discussão. Àbstrahe-se de entrar na

questão, se o tratado é bom ou máo ; mas

repete, sendo matéria muito grave, que tem de

pesar por espaço de alguns annos sobre o

Brazil, qualquer de suas estipulações deve ser

muito meditada.

0 Sr. Maciel Monteiro sendo em grande

psrte prevenido pelo illustre membro da com-

missão, o Sr. Calmon, accrescenta outras razões

contra a opinião do Sr. Rezende. Persuade-se

que uma só discussão basta para estabelecer

um juizo fixo sobre a matéria. Nem julga pro-
cedente a razão do Sr. Rezende, de que uma

medida legislativa qualquer pôde ser revogada, o

que não pôde acontecer com o tratado, por-

quanto este inconveniente tanto se pôde dar se

a approvação do tratado passar por meio de

urna resolução, como por decreto. Se o tratado

é bom, approve-se ; se é máo, regeite-se.

0 Sr. Bhering observa que já bem censurada

fôra a commissão de instrucção publica por
apresentar a approvação do regimento interno

de uma faculdade por meio de Cima resolução,

dizendo.-se que tal matéria devia passar por um

decreto que passasse por tres discussões, por

que a matéria era de importancia, quando já
liavião precedentes na camara a este respeito,

poique approvárãú-se os estatutos da academia

de S. Paulo, e o codigo do processo por uma

resolução: agora pede que se compare uma

cousa com outra ; e pergunta se não é de toda

a razão que passe esta matéria tão importante,

não por meio de resolução, mas de decreto.

0 Sr. Visconde de G-Oyanna é de parecer que
discutindo-se a matéria como resolução, não

ficSo os membros da camara privados de dizer

sobre ella o que entenderem, como se fosse pri-
meira discussão; mas 

"parece-lhe 
que seria

mais decente á camara, á nação, aos interesses

públicos que sobre matéria de tanta magnitude

houvesse ura debate formal, e não com tanta

ligeireza, que é o que inculca á primeira vista

a discussão que se vai principiar com uma re-

solução; objectos ha mais insignificantes que
se tem tratado por meio de decreto.

Approva a emenda do Sr. Rezende.

Julga-se discutida a questão de ordem, e a

emenda proposta pelo Sr. Rezende é approvada

por 39 votos contra 31. Passa por consequencia

o projecto a ser convertido em decreto, e tem

lugar a primeira discussão.

0 Sr. Souza Martins ouvira dizer que o go-
verno brazileiro tinha solicitado do governo

jnglez, por via do nosso diplomata em Londres,

para se revogar o tratado feito entre o Brazil e a

Inglaterra a respeito de direitos da alfandega ;
ouvira dizer que o Sr. marquez de Barbacena

tinha levado instrucções do governo brazileiro

para isto: deseja pois que o Sr. ministro dos

negocios estrangeiros informe qual é a razão por

que o governo fez esta recommendação ?

O Sr . Limpo de Abreu (ministro dos estran-

geiros) diz que é exacto o que diz o Sr. depu-

tado, mas que essa negociação não foi levada a
effeito. Quanto ao fim porque isto se pretendia,
é obvio, era para se poderem impôr maiores
direitos no consumo das fazendas inglezas.

O Sr. Souza Martins, continuando, diz que
póde-se concluir pelo que acaba de ouvir, que
o governo do Brazil está penetrado da necessi-
dade de augmentar os direitos da alfandega,

que o governo reconheceu a necessidade de
augmentar nossas rendas, e que para isto o
rneio mais favoravel, menos gravoso para os
habitantes do nosso paiz, era o de augmentar

esses direitos; e á vista desta declaração que
acaba de fazer o Sr. ministro, causa-lhe admi-
ração que o governo désse o seu assento a este

tratado com o reino de Portugal, no qual em



188 SESSÃO EM 19 DE AGOSTO DE 1838

um dos artigos se envolve a diminuição da ter-

ceira parte dos direitos de importação nas mer-

cadorias portuguezas. Que, posto que a com-

missão observe* que esta diminuição pôde ser

calculada em setenta e tres contos, çomtudo

parece-lhe não ter dados sufficientes para
formar um juizo perfeito, e elle deputado está

persuadido que a diminuição deve calcular-se

em muito mais.

Persuade-se que as relações do commercio

portuguez com as diversas praças do Brazil não

são as mesmas, e parece-lhe que, á vista

destas relações, pôde calcular que o des-

falque que as rendas publicas podem ter no

Brazil com este tratado, monta a mais de

cem contos, e como o Iratado tem de durar seis

annos, pode-se calcular em seiscentos contos

o desfalque que ás rendas publicas pôde provir ;
e não julga convir ao Brazil, no estado em que
se acha, um tal desfalque. Todavia não duvi-

daria votar pelo tratado, se o governo portuguez
nos offerecesse alguma compensação, algum

equivalente desta perda que não se pôde negar

que existe.

Observa que nós temos contas a liquidar

com o governo portuguez, e não sabemos qual
é o resultado desta liquidação, e mesmo

elle, deputado, tem razões de crer que, o go-
verno portuguez exige ou suppõe exigir de

nós quantias que não podemos dar-lhe. Vê

pelo relatorio do ministro da fazenda de Por-

tugal em 1834, fazer-se menção de quantias que
suppõe o governo do Brazil devedor a Por-

tugal, e que pelos relatorios de nossos ministros

parece não reconhecer-se. Havendo pois duvidas

a este respeito entre as duas nações, seria

mais conveniente que se deixasse a approvaçâo*

deste tratado até que soubessemos do resultado

desta liquidação, até que o governo portuguez,
talvez com o desejo de que seu tratado fosse

approvado, fosse mais favoravel a fazer algumas

concessões ao Brazil.

Parece-lhe que o tratado que se sub-

; mette á approvaçâo da camara é todo a favor

de Portugal, e que nada ou quasi nada a

favor do Brazil: tal é a sua convicção, e

aquellas pessoas que julgâo que ha alguma

compensação em se dizer que as mercadorias

portuguezas que entrarem nos portos do Brazil

serão alliviadas da terça parte dos direitos, e

que as mercadorias brazileiras gozaráõ do

mesmo favor, essas pessoas não considerâo a

matéria em todas as suas partes, porquanto as

mercadorias ou produetos do reino de Portugal

achão, fallando exactamente, o seu maior con-

sumidor no Brazil: Portugal pois tem loda_a

conveniência em que seus produetos gozem
desse privilegio : por elle as mercadorias portu-

guezas gozão nos nossos portos do privilegio
de 5 por cento menos do que as mercadorias

das outras nações, daqui resulta que o com-

mercio portuguez pode ter uma extensão mui

grande, e até pôde arredar do nosso mercado

grande porção de fazendas estrangeiras ; daqui

deduz-se algumas conseqüências ; a primeira,-

que a perda que a illustre commissão se afi-

gura deve montar em muito mais ; á proporção

que o commercio portuguez entrar a substituir

nos nossos mercados ao commercio das nações

estrangeiras, á proporção que fôr ganhando
mais ensancha, segue-se que os produetos do

commercio portuguez, ou triplicaráõ, ou qua-

druplicaráõ mesmo; e a commissão no seu

relatorio parece dar a entender isto ; e seruio

assim, a nossa perda não montará no que julga
a commissão.

Demais pôde succeder que, com o titulo

de mercadorias portuguezas, venhão a intro-

duzir-se nos nossos portos mercadorias de todas

as nações ; pôde succeder que os produetos por-

tuguezes tenhão alguma imitação com os pro-
duetos de outras nações, e em consequencia

de serem esses produetos levados a Portugal,

com sobscripto e com rotulo de mercadorias

portuguezas : não poderemos reconhecer se são

ou não mercadorias portuguezas ; e assim

podem-se aportuguezar mercadorias estran-

geiras, e ser introduzidas nos portos do Brazil.

Reflectindo-se em todas estas considerações, se

verá a amplitude, a extensão que pôde ter o

artigo do tratado quando concede a diminuição

da 3" parte dos direitos.

Vejamos porém as compensações que Por-

tugal offerece-nos por este favor. Observa que.
os produetos brazileiros, os produetos das re-

giões equinociaes não são consumidos somente

em Portugal; os consumidores deste produeto
são todas as nações da Europa, e .a algumas da

America ; e não são os portos de Portugal para
onde são conduzidos a maior parte desses pro-
duetos ; na escala dos navios nos nossos portos,
os navios portuguezes não figurão nem na vi-

gesima parte ; isto posto, que vantagens iriamos

nós ter de termos este privilegio de um paiz que
tem tres milhões de habitantes pobres (no que ha

grande differença, pois que povos pobres não

podem comprar muito, porque não. têm com

que), que vantagens teríamos se nós temos

duzentos milhões de habitantes na Europa ?

Poderia Portugal demandar mais algumas ar-

robas de arroz, mais algumas arrobas de

assucar ; isto seria cousa tão pequena que não

nos compensaria.

O nobre orador, depois de mais algumas re-

flexões, diz que o artigo do tratado é todo em

vantagem de Portugal, e que nenhuma ou mui

pequena vantagem vein resultar ao Brazil : não

votará pois pelo tratado, sem que Portugal nos

offereça compensação equivalente; mas offe-

recera Portugal essas vantagens pura e gratuita-
mente, julga que para tanto não está autorisado

pela missão dos seus constituintes que o col-

locárão na camara dos deputados.

Conclue pois pedindo o adiamento da dis-
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eussão, até a sessão do armo futuro, ou até

quando conste quaes s5o as compensações que
o governo portuguez nos faz na liquidação de
nossas contas com elle.

_ 
O adiamento 

pedido é apoiado, e entra em

\_discussao.

0. Br. Maciel Monteiro (O susurro que
havia na camara, a voz baixa do Sr. deputado,
e ao mesmo tempo a velocidade com que falia,
nos priva de podermos apresentar mais extenso
o extracto de seu discurso.) diz, que á vista das

razões que expendêra o nobre deputado para
propôr o adiamento, julga que a camara nâo o
inhibirá de entrar na matéria para res-

ponder-lhe.

Demonstra que o nobre deputado cahira em

mais de uma contradicção em seu discurso ;
uma dellas, por exemplo, quando dizendo que
Portugal era uma nação pobre, ao mesmo tempo
faz ver que no espaço de 4 annos poderia Por-
tugàl fazer excluir as fazendas das outras
nações ; se Portugal é uma nação pobre, se sua
industria é decadente, segue-se que no espaço
de 4 annos não pôde entrar em concurrencia
com as outras nações.

Observa que um dos fundamentos para o
adiamento foi que nós tínhamos uma divida
com Portugal; que tínhamos que fazer liqui-

daçao com esta nação, o que bem se compre-

hendia pelos relatorios apresentados nas ca-

ffiaras pelos respectivos ministros ; e que, sem

que Portugal nos offerecesse uma vantagem
real, urna compensação pelos favores que fa-
ziamos, o tratado não devia celebrar-se ; que-
rendo o nobre deputado que primeiro se fizesse
a liquidação, o ajuste de contas, para então se
celebrar o tratado ; mas observa ao nobre de-

putado que esta questão de contas nao podia
ser feita pelo ministro dos negocios estrangeiros,

mas sim pelo da fazenda; o tratado estando"
feito, talvez que a approvação delle possa in-
fluir no governo portuguez a respeito desta
divida.

Julga que nâo estamos no caso de dizer:
dê-se-nos tal vantagem, que se vos dará outra ;
o Brazil assegurou essa divida ; Portugal pôde
ser exigente, mas nao pôde o Brazil prescindir
do dever a que se comprometteu. Em sua
opinião, a questão do tratado é toda separada,
é toda diversa da questão de liquidação.

Depois de mais algumas reflexões em que
combate a razão principal e cardial apresentada

pelo Sr. Souza Martins para pedir o adiamento ;
passa a responder a outros argumentos deste
senhor. Demonstra a exageraçao do calculo
deste nobre deputado, para mostrar que o
déficit ha de montar por cem contos de réis ;
chama-o a que attenda para as razões apresen-
tadas 

pela commissao,

Besponde finalmente a todos os topicos do Sr.
Souza Martins, e conclue dizendo, que assim 

'

como se pronunciára contra a emenda por não

ver razões em que se apoiasse, tem de votar

contra o adiamento, reservando-se para oceasiao

opportuna o desenvolver outras idéas.

Havendo dado a hora, a discussão fica adiada.

O Sr. Presidente marca para ordem do dia a

continuação da discussão adiada e outras ma-

terias, e levanta a sessão depois das duas horas.

Sessão om SO <le Agosto

PRESIDENCIA DO SR. ARAÚJO LIMA

Summario. — Expediente.— Ordem do dia.—

Discussão do tratado de commercio e nave•

gação entre o Brasil e Portugal.

A's dez horas feita a chamada, depois de se

acharem em numero legal os Srs. deputados, o

Sr. presidente declara aberta a sessão ¦ lida a

acla da antecedente, posta em discussão, é ap-

provada.

Faltao com sausa participada os Srs. Odorico,

Torres, Souto e Castro e Silva ; e sem parti-
cipação os Srs. Gosta Miranda, Barbosa Cor-

deiro e Fontes.

EXPEDIENTE

O Sr. 1" Secretario dando conta do expe-

diente, lê utn officio do ministro do império,

transmittindo os papeis relativos á questão de

limites entre o município da cidade de Angra

dos Beis na província do Rio de Janeiro, e o

da villa das Arêas na província de S. Paulo.
—A' commissão de estatística.

Um requerimento do brigadeiro Manoel Pedro

de Freitas Guimarães, pedindo que seus filhos

depois da sua morte continuem a receber igual-

mente o soldo por inteiro da sua patente, ou do

posto, que segundo a lei lhe tocar ao tempo do

seu fallecimento.—A' commissao de pensões e
ordenados.

Outro do ajudante, e empregados do correio

geral de Pernambuco, 
pedindo se lhes augmente

a titulo de gratificação os seus vencimentos.—
A' 3* commissão de fazenda.

E' approvado o seguinte parecer :

. 
« As commissões de constituição, e justiça

civil, examinárao os quatro requerimentos, que
a esta camara têm dirigido Caetano José de
Souza e seu irmão, Antonio José de Souza, da
cidade de S. Luiz do Maranhão, representando
contra a pretençâo dos herdeiros de Francisco
José de Souza, que solicitão da assetnbléa geral
a declaração de se deverem executar neste itn-

perio as sentenças 
proferidas ern Lisboa, depois

de proclamada a independencia do Brazil, por
virtude de um recurso de aggravo ordinário in-
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terposto da relação do Maranhão antes da de-

claraçâo da independencia. As commissões ob-

servando que as especies de que tratao os ditos

requerimentos forão também o fferecidas á eon-

sideração da catnara em uma representação do

conselho geral da província do Maranhão, e

providencias em o projecto de decreto apre-

sentado pela respectiva commissão no anno de

1833, que se acha impresso sob n. 141, são de

parecer que os supplicantes aguardem a dis-

cussão do dito projecto, cujo resultado será o

deferimento dos seus requerimentos.

« Paço da catnara dos deputados, 18 de

Agosto de 1836.— G. J. de Araújo Vianna.—

Mendes dos Santos.—M. J. de Mello e Souza.—

H. II. Carneiro Leão.—S. de Souza e Oliveira.

A. P. Ckichorro da Gama.))

Vai a imprimir com urgência a redacção do

orçamento para entrar em 3" discussão.

Vai a imprimir o voto separado do Sr. Luiz

Cavalcanti, com outros votos separados do Sr.

Rezende e Souza Martins, sobre uma lei da as-

sembléa provincial de Pernambuco.

VOTO SEPARADO

« Gomo membro da eommissão das assem-

bléas legislativas provinciaes, eu julgaria não

dever apresentar a esta augusta cantara parecer

algum sobre a lei provincial de Pernambuco,

de 14 de Abril do corrente anno, ácerca da or-

ganisacão da justiça e policia, se nao tivessem já

os meus dous illustres eollegas apresentado seus

votos separados a este respeito.

« Posta em execução, como está, e incor-

porada á constituição a lei da reforma, não me

compete mais indagar se um ou.outro de seus

artigos excedeu dos poderes da legislatura que

a decretou ; cumpre-me hoje obedecer á con-

stituição reformada na forma em que ella está

escripta ; o contrario seria erigir-se a assembléa

geral em perpetua assembléa constituinte, cujos

perigos seria ocioso aqui expender.

<( A lei da reforma concede ás assembléas le-

gislativas provinciaes a attribuiçSo de supprímir

empregos até agora creados por leis geraes, e

de legislar sobre muitos objectos regulados alé

agora por leis geraes ; conseguintemente com-

pete ás assembléas provinciaes revogar as leis

geraes nos objectos que passárão . a ser pro-

vinciaes, sem cuja attribuição ellas não poderião

regular esses objectos, que já estavão legislados

pelo poder nacional.

« Não podem as assembléas provinciaes le-

gislar contra a constituição reformada, nem

contra as leis que versarem sobre objectos

geraes, que a constituição chama interesses

geraes da nação, e que a reforma explicou,

declarando quaes são os interesses geraes e

quaes os provinciaes. Querer entender que at-

tribuições qualificadas provinciaes pela lei da

reforma são interesses geraes, ou vice-versa, é

querer poder mais do que a constituição.

« Um codigo é uma lei geral ordinário, que só

tem de mais a sua extensão, ou a complicação

e reunião de muitas leis, Nao é que o pro-

cesso judiciário só possa regular-se por codigos ;

uma lei de organisaçâo judiciaria, outra lei de

processo civil, e outra do processo criminal,

cada uma dellas com bem poucos artigos,

podem estabelecer todo o systema judiciário,

sem serem necessários longos codigos. Se porém

os codigos, ou qualquer outra lei, contiverem

artigos sobre objectos provinciaes, e outros

artigos sobre objectos geraes, é claro, pelo que

fica deduzido, que as assembléas provinciaes

podem revogal-os em parte, e em parte não.

« So a garantia do § 18 do art. 179 da con-

stituição confere aos codigos a qualidade de leis

geraes, também pela garantia do § 32 do

mesmo artigo se dará semelhante qualidade á

instrucção primaria ; e conseguintemente a

nomeação e pagamento dos professores de pri-

meiras letras dever-se-ha fazer pelo governo

geral ; e bem assim os soccorros públicos pela

garantia do § 31 do mesmo artigo, onde se

comprehendem os hospitaes e professores de

saúde. Os proprios vereadores não serão em-

pregados municipaes, porque o art. 168. da

constituição manda que elles sejão electivos.

Com taes interpretações ninguém ficaria sendo

empregado provincial ou municipal.

« Lembrão alguns o inconveniente de poderem

apparecer 18 differentes codigos das diversas

provincias, que não possão. facilmente ser

conhecidos pelos magistrados dos tribunaes.

Entendo porém que sendo os magistrados es-

pecialmente destinados'ao conhecimento das

leis, seu officio lhes impõe o dever de estudar

as leis de todas as provincias, aonde sua júris-

dicção se estender; além de que as provincias

hão de seguir muito o exemplo umas das outras,

e conseguintemente não terão de verificar-se

tantas diferenças de codigos ; antes poderemos

ter a vantagem de ser mais imitado o codigo

que tiver produzido bons effeitos em alguma

província, livrando-nos assim da calamidade

que soffremos hoje pelo codigo do processo cri-

minai decretado pela assembléa geral, de quem

nenhuma garantia nos induz presentemente a

esperar como melhoramento em tal objecto.

« Quaesquer que sejáo porém as desvantagens,

só nos compete aqui examinar se a lei pro-

pincial offende á constituição, impostos geraes,

aos direitos de outras provincias, ou aos tra-

tados, casos únicos em que o poder legislativo

geral a poderá revogar, na fôrma do art. 20 da

lei da reforma. Demais a referida lei pro-

vincial, não alterando as regras nem a marcha

do processo civil ou criminal, limita-se a crear

e supprímir alguns empregos, e designar-lhe

attribuições. 
-

«Se o § T do art. 10 da lei da reforma nao
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autorisa as assembléas provinciaes a marcar at-
tribuições dos empregados provinciaes, então o

§ 16 do art. 15 da constituição, concebido nos
mesmos termos, também concede á assembiéa

geral o direito somente de crcar e supprirnir
empregos públicos sem attribuições, e con-'
seguintemente 

psse direito de marcar attri-
buições dos empregos também nao compete á
assembiéa 

geral, cujos poderes não excedem de

que expressamente lhe é outorgado pela con-
stituição. Mas seria isso um absurdo, pois que
sem attribuições nao existe emprego, e a

creaçao de um emprego publico envolve neces-

sariamente a designação de suas attribuições.

« Os empregos creados pela referida lei pro-
vincial, nao estando comprehendidos na ex-

cepçao do § 7° do art. 10 da reforma, sao todos

pelo mesmo artigo considerados empregados

provinciaes ou municipaes; e por isso entendo

que em observancia do § 7o do art. 10 da re-
forma, nao pôde a assembiéa geral revogar a
lei provincial de Pernambuco de 14 de Abril
do corrente armo, ácerca da organisaçao da

justiça e policia.
« Portanto é meu voto que sobre este objecto

nao lia necessidade de medida legislativa.

« Paço da carnara dos deputados, 19 de Agosto
de 1836.—Luiz Cavalcanti. »

E' julgado objecto de deliberação, e vai a im-

primir-se a seguinte resolução, apresentada

pela commissao de oommercio, agricultura, in-
dustria e artes-:

«Francisco de Paula Santos, negociante na
cidade do Ouro Preto provincia de Minas Geraes,
representa a esta augusta camara, que pret.cn-
dendo reunir capitaes nacionaes e estrangeiros,

para trabalhar com forças combinadas de uma
companhia em terrenos diamantinos, utilizando-
se para esse fim da disposição do art. 12 da lei de
25 de Outubro de 1832, na mesma lei tem en-
contrado embaraços para a execução da sua
empreza. Estão estes embaraços, especialmente,
na condição imposta de que os terrenos dia-
mantinos se não poderáõ arrematar por mais de
6 annos, tempo insufficiente para desempenho
e compensação de traba-lhos muito dispendiosos,
e na base que se procurou para indemnisar o
estado do preço da concessão, estabelecendo-se

a imposição de 4$500 por data de 15 braças

quadradas.
« O supplicante vem portanto pedir ao corpo

legislativo a faculdade de extrahir por tempo
indeterminado, e mediante o pagamento de 5 

°/0,

diamantes e arêas auriferas no rio Gequiti-
nhonha, na extensão que vai desde o lugar
deno.minado — Monteiro— até Santa Cruz, em

que se contâo 15 léguas, ou na extensão de 20
léguas sobre o mesmo rio, em lugar aonde não

perturbe a posse anterior de algum particular,
e que foi indicado pelo supplicante.

« A commissao de cotnmercio, agricultura, I

industria e artes, a quem foi presente a pre-
tençâo do referido Francisco de Paula Santos,

entende que se pôde deferir ao requerimento

do supplicante com a? convenientes moditi-

cações, e para esse fim propõe a seguinte

resolução :

« A assembiéa geral legislativa resolve :

« Art. 1.° O governo fica autorisado a con-

ceder á companhia que Francisco de Paula

Santos, negociante da imperial cidade do Ouro

Preto houver de organisar, a faculdade de ex-

trahir diamantes e arêas auriferas por tempo de

25 annos, no rio Gequitinhonha, na extensão

de 10 léguas, em lugares para isso deter-

minados, comtanto que não perturbe a posse
legal e anterior que ahi tiver qualquer par-
ticular.

« Art. 2." A referida companhia pagará ao

lhesouro nacional, além do imposto do ouro

que extrahir, a quantia de vinte mil réis annuaes

por cada indivíduo, livre ou escravo que ella

empregar nos mencionados trabalhos.

« Art. 3.° Ficão revogadas todas as leis e

disposições em contrario, e com especialidade,

e para este fim sómente, a resolução de 25 de

Outubro de 1832.

« Paço da camara dos deputados, 16 d(e

Agosto de 1836.—Evarido Ferreira da Veiga.
—A. J. de Lessa.—J. A. de Lemos. »

E' approvado o seguinte requerimento da com-

missão dü orçamento :

« Que o governo remetta á camara com

urgência os balancetes da renda geral, veri-

ficada no anno proximo findo de 1835 a

36, comprehendidos na tabella impressa á

folhas 5 do orçamento, enviando quanto
antes, pelo menos, os do Rio de Janeiro, Bahia ,
Pernambuco e Maranhão, se já se acharem no

lhesouro. — Calmou.—Vianna. »

ORDEM DO DIA

O TRATADO COM PORTUGAL

Continua a discussão do adiamento da reso- 
'!

lução que approva o tratado de commercio e
navegação com Portugal.

0 Sr. Sousa Martins ainda tem a palavra
mais uma vez como autor do adiamento, e in-
sistindo na utilidade delle, responde aos argu-
mentos do Sr. Maciel Monteiro que o com*
batêra. Entre outras reflexões que faz, nota-se a
resposta que dá ao Sr. Maciel Monteiro, quando
avançára que em prova das boas disposições do

governo portuguez, ácerca da divida do Brazil
apresentára (na opinião do Sr. Maciel) as van-
tajosissimas proposições do ministro Mendizabal,
em Londres, feitas ao nosso encarregado de ne-

gocios ; lembra 
que também sendo o anno pas-

sado membro da commissao diplomatica, tivera
em mfto essas proposições dc Mendizabal, cuja
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carta deve existir na mesma commissâo, e que
fôra transmittida pelo Sr. Araújo Ribeiro, então

ministro do Brazil em Londres, ao governo ;

essas proposições não passavão de uma espe-

culação de banqueiro ; e no juizo do Sr. de-

putado Vasconcellos, era uma trapassa de ban-

queiro.
Lembrára na antecedente sessão que alguma

compensação nos podia fazer Portugal pelos
favores que lhe coiicediamos ; e lembrára que
lendo ainda de liquidar-se nossas contas com

Portugal, seria mais conveniente deixar a appro-,

vaçao deste tratado para quando se concluisse

a liquidação dessas contas. A isto se respondêra

que a liquidação nao devia ser feita pelo mi-

nistro dos negocios estrangeiros, mas sim pelo
da fazenda ; mas abstrahindo-se desta questão,
ainda que lhe parece que todas as relações de

nação a naçSo se devem fazer por intermedio

do ministro dos negocios estrangeiros, per-

guntará se nessa liquidação não se podia admittir

compensações, indemnisações pelo privilegio

que nós damos a Portugal ? Porque razão se

nao ha de esperar por esse tempo, a ver se

obtemos alguma compensação, pelo grande pri-

vilegio que vamos dar aos portuguezes ? Por-

quanto já mostrára, elle deputado, que nós nao

precisamos deste privilegio que vem no tratado ;

nossos portos sao freqüentados por todas as

nações estrangeiras, que vêm procurar nossos

productos, que nunca deixárao de achar venda ;

pelo contrario, ha tres annos a esta parte, têm

ido em augmento ; não é pois para favorecer a

nossa industria que se solicita este privilegio,

tanto mais quando se deve observar que o maior

consumidor de nossos productos n&o é o reino

de Portugal, que nao entra, não dirá na vige-

sima, mas mesmo nem na trigesima parte dos

consumidores do Brazil; e outras nações ha

na Europa que sâo consumidoras dos generos

do Brazil em muito maior escala ; e se vamos

conceder um privilegio a tres milhões de habi-

tantes, porque são consumidores de nossos ge-

neros, nossos consumidores não sao só tres

milhões, mas duzentos milhões ; e se acaso

devessemos conceder privilegio pelo consumo

de nossos productos, não devia ser aos portu-

guezes; temos, por exemplo, a republica An-

seatica de Hamburgo, emporio do commercio

da Allemanha, da Prússia e da Polonia, e que
nos podia offerecer trinta ou quarenta milhões

de consumidores.

Depois de mais algumas outras reflexões, o

nobre orador diz que tinha, antes de concluir o

seu discurso, de dar uma satisfação, e uma

apologia revolvida nesta casa a respeito desta

questão.
Declara ter sido muito especialmente tratado

com todas as attenções pelo ministro plenipo-
tenciario de Portugal; que tem recebido delle

favores pessoaes; e julga que todos aquelles

que têm conhecimento com este excellente mi-

nistro, com este hábil diplomata, reconhecem

seus talentos e suas qualidades ; e á vista deste

conhecimento que lhe é pessoal, que lhe é

essencial, necessariamente Jiavia estabelecer-se

em seu espirito uma lula, um combate entre

este tratamento que lhe era muito sensível, e as

obrigações que tinha de defender os interesses

de seu paiz ; nesta luta o que a consciência lhe

affirma e diz, é que não deve pagar os bene-

ficios pessoaes pelos interesses do seu paiz.

Continua pois a persistir nos seus sentimentos,

isto é, que não convém approvarmos o tratado,

sem recebermos compensações equivalentes ao

grande privilegio que concedemos.

0 Sr. Carneiro Leão observa que Portugal

foi metropole do Brazil, que o Brazil foi por
muito tempo colonia de Portugal ; que está mui

recente a época em que nos libertámos do jugo

portuguez ; antipatliias existem no nosso paiz,
e existem muito fortemente ; e não ha dous

annos que em uma província onde existiao

talvez cento e tantos portuguezes, em comparação

de trinta e tantos mil brazileiros, a voz de—a

nossa independencia está em perigo, os portu-

guezes querem nos conquistar—, excitou a bra-

zileiros de Índole pacifica a commetterem

barbaros assassinatos sobre portuguezes. Os

odios, as antipathias, não estão acabados ;

se estão, estão perante os homens de bom senso,

que, como os nobres deputados, sabem pensar
com vistas um pouco mais largas sobre os

interesses do paiz; mas jia população é

indubitavel que existem algumas prevenções.
Parece-lhe pois que podem chocar-se as pro-
vincias, e que portanto cumpre examinar bem

se o tratado é de uma utilidade inquestionável;

e julgando que sim, deve votar por elle ; e por 
•

isso assim o declara. Gomtudo, apesar deste seu

voto, sente não ter ouvido ainda o nobre mi-

nistro dos negocios estrangeiros, parecendo-lhe

que logo que começasse a discussão, o nobre

ministro, que não está, como os outros depu-

tados, restricto a fallar uma vez sobre este

objecto, devia encetar a discussão, mormente

n'um objecto que toca especialmente a repar-

tiçâo a seu cargo ; certo de que o nobre mi-

nistro não se acanha pelas idéas emittidas pelo
nobre deputado autor do adiamento, outra cousa

pois se persuade elle, orador, existir que acanhe

o :nobre ministro ; quando muito mais um tra-

tado não é uma simples portaria, é negocio mui /

importante; e a quem ouvir a discussão do

Sr. Souza Martins, parece que o Brazil foi ven-

dido a Portugal, que todos os nossos interesses

forão vendidos á diplomacia portugueza : objecto

desta magnitude, é certo que não foi tratado

por um ministro isoladamente sem responsabi-

lidade, sem sciencia, sem conhecimento de

causa de todo o gabinete.

Nem o Sr. Ignacio Borges fez este tratado

sem concordar com seus collegas, sem tomar
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ás bases dellej.e se os nobres ministros re-

provárão o acto do Sr. Ignacio Borges, demit-
tirâo-se elles por ventura ? Não teve o então
ministro dos negocios estrangeiros todas as con-
descendências a que era obrigado pelo mais
rigoroso dever a ter com seus collegas? Nao é
de crêr ; porque se acaso se tivesse assim pas-
sado, é de suppôr que lia mais tempo teria o
nunisterio solicitado uma decisão sobre negocios
desta magnitude. O tratado pois foi feito com

pleno conhecimento do gabinete, tem elle plena
e inteira responsabilidade pelo tratado, porque

p 
adoptou e approvou ; julgou-o conforme os

interesses do paiz, e se a camara negar-lhe o
seu assenso, o ministro actual deve retirar-se
do gabinete.

Parece-lhe 
pois que o nobre ministro deve

foliar sobre a matéria; na sua posição, no
credito 

que o Sr. ministro tem merecido da
câmara, na alta figura que representa no paiz,
deve 

professar francamente ou contra ou a
favor do tratado. O que se pôde concluir
do 

que disse o Sr. Souza Martins, é que
0 tratado não deve ser adiado, mas regeitado.
O nobre deputado autor do adiamento, pelos
seus talentos, pelos seus importantes cargos,

que naturalmente occuparâ no paiz, deve racio-
cinar sobre princípios mais largos, e nao es-
treitar-se nos princípios que acabou de pro-
duzir.

I 
Observa que não ha duvida que somos de-

I vedores ao reino de Portugal de certa quantia,
e o que ha a fazer sobre isto ? Pedir a Portugal

que nos perdôe parte desta dívida? Não ; nada

i mais ha a fazer senão liquidar o que legitima-

í mente devermos, e feito isto não pagarmos,
i nem mais nem menos 5 réis; e não porque

: Portugal tira interesse desse tratado de com-

i mercio, 
pedirmos-lhe que nos perdôe alguma

i cousa da divida ; isto nao é generoso. Ou de-

; vemos ou não ; nem Portugal está nas cir-

! eumstancias da Inglaterra, que nos possa
! aterrar; nem precisamos de taes meios para

obtermos 
justiça. As nossas forças são bastantes

para isto.

Depois de liquidarmos nossas contas, o qus
legitimamente devermos deve ser pago ; e que
não devermos, não pagaremo3 ; é este o único

procedimento que o orador julga digno do paiz,
e por consequencia tudo quanto disse o nobre
deputado a quem se refere, só serve para re-

geitar o tratado, e não para adial-o.

Na opinião do orador o tratado é util e vanta-

joso, não só ao reino de Portugal, como ao ira-

perio do Brazil; traz comsigo a utilidade de asse-

gurar-nos a existencia de Ires milhões de consu-
midores para o nosso paiz, e que se diminue
um terço dos direitos dos generos portuguezes,
também de igual favor gozão os generos bra-
zileiros ; nem o nobre deputado a quem com-
bate apresenta uma estatística por onde mostre

que este favor para nós é nenhum.

Parece-lhe que a nação com quem podemos
tratar no pé da reciprocidade é a portugueza, e

se assim não pensão alguns mais, é porque sao

movidos por princípios de antipathia de que por
boas razões. Mesmo dentro da camara ouvio

que, se o tratado fosse com a França se appro-

varia ; isto ouvira em particular a um Sr. de-

putado, entretanto que a industria franceza é

capaz de esmagar a nossa, e a portugueza nao

nos pôde fazer este màl em seis annos. Demais j
Portugal tem vastas possessões na costa d'Africa. -

O coinmercio da .escravatura está acabado ; t

Portugal despeitado pôde tratar dacultivação de ,

generos coloniaes na costa d'África ; nem isto \
é uma chimera ; aquelles paizes estão na mesma j
zona que este; nas mattas da costa d'Africa j

já se descobrio a planta indígena de café.

Ainda que com muitas difíiculdades tenha de

lutar, por fim a perseverança de Portugal nos

fará mal na cultivação dos generos coloniaes

naquelias possessões, e poderia pôr-se em cir-

cumstancias não só de preencher o consumo

de Portugal, mas de rivalisar comnosco com

outras nações; tanto mais quando os braços lhe

haviao custar mais barato que a nós.

O nobre orador lembra que, se não fosse a

guerra continental, e as difficuldades que en-

controu o commercio francez na importação de

assucar para a França no tempo de Napoleão,

sem duvida nao teria apparecido a nova in-

dustria que tem enriquecido a França que lioje

suppre quasi inteiramente o seu consumo, e

que talvez lhe permitia um excesso grande

para a exportação ; quer fallar do assucar da

beterraba. A' vista pois destas e outras razões

que expõe, julga que temos também grande van-

tagern para nosso paiz, garantida no tratado.

Parece-lhe que o nobre deputado, cuja opi-

nião combate, se entregára a todos os receios

ehimericos, que nao raciocinára senão sobre

prevenções ; porque não sabe como o nobre

deputado pôde suppôr que Portugal tenha uma

industria tao adiantada, tão superior a todas as

nações da Europa, que 5 
°[„ 

lhe faça pôr ao

par de todas ellas, de maneira que possa
esmagar todo o commercio da Inglaterra,

França, e de todas as cidades anseaticas, em-

íím, de todas as nações ; e faça desapparecer do
Brazil o commercio de todas ellas, que serão
obrigadas a ir receber nossos produetos só-
mente em Lisboa.

Quanto á perda que o nobre deputado se
figura que nós teriamos, observa, entre outras
cousas, que os nos«os produetos, também

ganhâo quando, levados a Portugal, pagão
menos.

Conclue pois dizendo que o tratado é util, e

se nao o fôr, deve regeitar-se e não adiar-se.

Suscita-se uma questão de ordem sobre as
vezes que pôde fallar'o Sr. ministro dos nego-
cios estrangeiros, a qual não tem resultado

algu m.

TOMO II 25
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0 Sr. Visconde de Goyanna põe de parte a

questão, se acaso o tratado fôr regeitado o mi-

nisterio deve cahir, questão que lhe parece 

'um

pouco metaphisica. Pôde cahir o tratado e nao

o ministério ; outros sao os motivos mais fortes

porque devia já ter cahido o ministério ; de-

mais, nao existe no ministério o ministro que
assignou o tratado.

Outro objecto em que se locou merece-lhe

mais attenção, é o dos tres milhões de consu-

midores dos nossos generos que iamos ganhar.
Desejaria perguntar ao Sr. deputado se esses

milhões de consumidores estão á espera que
nós os convidemos com o tratado, ou se já
existem ? Se já existem, o que vamos ganhar?
Se existem, existem por interesse proprio,
nao vamos ganhar nada de novo; ganhamos
aquillo que já tínhamos de posse; poderáõ
elles se desviar? Nao. ainda que queirao;
nao são os lindos olhos do Brazil que nos dao

graça a serem nossos consumidores. Demais,

chegando o anno de 1842, estes tres milhões

de consumidores fogem. Se elles deixao de

existir, perdemos os tres milhões de consumi-

dores ; então para que procuramos hoje os tres

milhões ? •

O nobre deputado declara votar contra o

adiamento, porque j.ilga que a sorte do tratado

deve decidir-se nesta sessão, ou boa ou má,

talvez que sejaapprovado e com grande maoria ;
mas «lie, nobre orador, deve motivar o seu

voto, qualquer que seja a decisão da camara.

Nao pôde ter lugar o adiamento em sua opi-

niao, porque o tratado é inconveniente por tres

motivos: primeiro, porque concede um privi-
legio odioso ; segundo, porque é summamente

impolitico; terceiro, porque é ruinoso para o

Brazil.

E' um privilegio odioso, porque este tratado

exclue grande numero de consumidores estran-

geiros que têm dado consumo a todos os pro-
duetos do Brazil; exclue também a concur-

rencia dos produetos europêos importados no

Brazil; exclue o augmento de preço dos pro-
duetos do Brazil. Supponha-se uma manufactura

portugueza qualquer, por exemplo, o ferro, ven-

dido por 50$ no Brazil, e igual manufactura

ingleza ou de outra qualquer nação é vendido

no Brazil por 47$500. Eis-aqui temos o Brazil

comprando, nao ao portuguez mas ao inglez,

porque 47$500 faz mais conta que 50S000.

O tratado porém faz com que o portuguez
deixe também o ferro por 47$500 ; isto mesmo

depõe contra a manufactura portugueza, porque
é necessário abaixar os direitos para que elles

possao deixal-os por 471500 para nivelar-se

com o ferro inglez j entretanto elle nâo nos

vem por menos de 50$, com um tal tratado ;

porque os portuguezes recebem os 2$500 da

alfandega, e os 47S500 de nós; e eis-aqui uma

maneira subtil porque nós perdemos muito sem

quç o vendedor perca nada.

Verificado isto, a que se nâo pode chamar

hypothese, mas realidade futura, acontece

esmorecerem-se os francezes, in.glezes, al-

lemâes, etc,, de trazerem os seus produ-
ctos, por isso mesmo que nao podem abaixar

mais do que já tinhao abaixado. Havia

muita abundancia, e a abundancia de generos
faz a barateza, a falta delles é que faz o

augmento dos preços, e por consequeneía entrao

a afugentar-se; e eis-aqui nós perdendo grande
numero de consumidores dos produetos do

Brazil; daqui segue-se que deixao de importar

os inglezes, allemaes e francezes que vinhao

aqui nos prover de seus generos; sobretudo

exclue o augmento de preços de nossos ge-
neros, por isso mesmo que os maiores consu-

midores que temos nao estão em Portugal.

Os nossos maiores consumidores sao os es-

trangeiros que vinhao comprar nossos generos,
mas uma vez que fugirem de nossos mercados,

já cessão de ser compradores de nossos generos,

que irão perdendo de seu valor, porque o nu-

mero de compradores será muito menor que
antes. Não convém pois o tratado ; e na opinião

do orador deveria cahir logo na primeira dis-

cussao.

Accresce que as províncias podem olhar para j
este tratado de uma maneira muito diversa;

porque o olhamos, por estarmos habituados ál

côrte. As províncias conhecem o peso do com-II

mercio portuguez sobre ellas, que hoje pre-U

pondera subjugando-as : o commercio do Brazil i

é quasi exclusivamente da nação portugueza. 
1

O orador declara, que no que diz apresenta a

verdade, e se ha quetn o conteste, apresente o ;

numero de brazileiros empregados no com- í

mercio, nao porque elles não o queirao ; mas

são afugentados, sao repellidos deste genero de j
vida, e alguns tem elle, deputado, conhecido, •

que uma vez intromettidos no commercio, i

forâo tantas as hostilidades, tantas as intrigas, 1

tantas as indisposições que, ou elles desappa-

recêrao ou largárão de vida. Isto é fado, e se

houver quem deseje ouvir particularidades, as

apontará.

E' portanto o commercio exclusivo dos por-
tuguezes; as províncias conhecem que elles

hoje dominão o Brazil, a ponto de os colonos

que têm vindo serem quasi forçados a vir para
as capitaes, metterem-se de caixeiros para
formar-se ao commercio proveitoso de uma

nação estrangeira; existem entre nós, e não

só influem no commercio do paiz, como sobre

todas as cousas do Brazil. Influem no governo,
na política; influem até nas escolhas, nas elei-

ções. E nao só influem, como até ameação, se

percebem opiniões contrarias do que sentem ;
ameação até com cartas de desafio para se mal-

tratarem áquelles que querem. Se isto espanta,

e nao fôr acreditado, o orador descerá a factos

para provar quanto avança.
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| _ 
A influencia 

pois dos portuguezes entre nós é
munensa; e esta influencia tem feito grande
peso nas províncias, sobre tudo quando chegao

j 
ao ponto de influir na ordem 

publica, de

I 
desorganisar o paiz e suas instituições : duas

| 
revoluções se apresentão por esta jnesrna classe

que o orador condemna altamente. 
*

E vamos fazer este tratado com estrangeiros
°s mais perigosos ao Brazil; aquelles que se
oppuaerão mais á nossa independencia, aquelles

que nos fizerão custar mais caro a nossa liber-
dade, e aquelles que ainda hoje nos incom-
modão ! Será esta a classe de estrangeiros

que mais contemplação nos mereça ?....

os estrangeiros mais temíveis são os

que fallao a nossa linguagem, por isso que mais
facilidade têm de seduzir as classes menos il-
lustradas: a experiencia tem mostrado as re-
voluções 

que se apresentão. E' muito fácil dizer

que o tratado é com a metropole com quem
nós estivemos ligados..., pois quer-SB que
0 Brazil seja de todo o mundo ? Diz-se

que são afins de nossos avós com quem
devemos ter contemplação : não ha duvida ; o

Iorador 

também tem alguns amigos portuguezes
e adoptivos , mas o ser patrício de nossos avós
dá direito a esbulhar os direitos dos netos?

Se quatro brazileiros formarem sua casa em
•Paris, forem ricos proprietários, lá se estabele-
eerem, segue-se que qualquer brazileiro tem
direito de influir no governo da França, tem
direito de influir no seu commercio, tem o di-

| 
reito de querer dispôr alguma cousa de Paris,

[ Por isso mesmo que seus avós lá viverão e in-
fluirão ?

Não pára ainda aqui. Diz-se que isto são

prmcipios de rivalidades que deverião estar
exiinctas, 

que estamos muito illustrados para
excitarmos estas rivalidades. O orador não vê
nisto caso de rivalidade ; rivalidade existe

quando se dá igual direito de ambos os lados ;
mas em objectos de propriedade não pôde haver
rivalidade 

; a vontade de esbulhar a propriedade
alheia, estender suas propriedades, são ri vali-
dades ? Não, rivalidades poderia considerar-se
entre o inglez e o portuguez para verificação de
um tratado em que exigissem a mesma cousa ;
®as entre o brazileiro que está no gozo de sua

| propriedade, e o portuguez que quer esbulhar'
' o brazileiro do que é seu, não se pôde chamar

a isto rivalidade. Chamarem-se rivaes como se
fossem brazileiros todos, e estivessem em iguaes
circumstancias ?

Talvez que muita gente julgue que as obser-
vações do orador podem ser capituladas no ca-
falogo das frivolidades, das puerilidades, porque
a nossa independencia está mui bem firmada ;
lsto dirão aquelles que nunca se importárão
com a independencia.

I Muitos brazileiros ha que estão hoje em
fsuinmo gráo de prosperidade, que não sou-
: berão da independencia ; mas aquelles que sa-

crificárão sua vida, estima publica, bens, pa-
rentes, tudo quanto ha de mais precioso na

existencia, estão acabrunhados, não pensaráõ

como aquelles que nada fizerão, que forão

viajar á Europa estando a patria em perigo,
voltárão passado o perigo e vierão empolgar os

primeiros cargos, então muito interessados na

independencia, casárão e estão muito ricos.

O nobre orador passa a demonstrar que o I

tratado é impolitico ; que iria dar lugar a 
j

reclamações por parte dos inglezes que não !

podem olhar para elle indifferentes ; firmar-se- I

hão no artigo do tratado que diz, que pagaráõ
iguaes direitos ao que pagar a nação mais fa-

vorecida do Brazil. E' natural que os inglezes

procurem gozar de igual favor. Trarão exemplos

para serem attendidos, e realmente aos inglezes

deve o Brazil muito ; e são elles os maiores con-

sumidores que tem o Brazil ; são os compra-

dores de nossos generos: entretanto, sem se

attender á nada disto vai-se approvar um tra-

tadg com Portugal por motivos que se desço-

nhecem.

Que o tratado é ruinoso para o Brazil, julga o i

nobre orador ter demonstrado em tudo quanto
acaba de expender. Mostrou como os nossos ge-
neros perdem do preço ; como ficamos restrictos

a mendigar compradores que não precisamos.
Mostrou que não era preciso o tratado para j
os portugueies consumirem os nossos generos :

salvo se é para o que diz o tratado e parecer da

commissâo. para reexportar os generos do

Brazil, dando demais lugar a vir mercadorias

estrangeiras de Portugal debaixo do titulo de

mercadorias portuguezas.
Lembra que nenhum motivo pôde descobrir

para semelhante tratado ; que não pôde com-

prehender que vantagens tiramos dando a Por-

tugal o privilegio da diminuição da 3a parte dos

direitos de suas mercadorias.

Sente não estar presente o Sr. ministro da

fazenda, porque a guerra parece-lhe ser entre

portuguezes, o ministro da fazenda e inglezes :

e entretanto vê tratar-se com indifferença esta

questão.
Finalmente parece-lhe que com este tratado .

vai-se fazer o commercio corno antigamente no )

tempo da . colonisaçâo, quando nos vinha de :
Portugal productos estrangeiros, até com im-1

postura, _ 
arrogando-se nomes que não tinhão,

como pimenta do reino, queijo do reino, etc.;
não sabe qual o fim do governo com seme- 1
lhante tratado, qual o motivo verdadeiro de

tantas condescencias. O governo concorre para

que as províncias se perturbem com mais este

pé de cantiga. Nas províncias ha muitos que se

aproveitaráõ deste ensejo ; os olygarchicos,

aquelles que vão com tudo, comtanto que
fiquem empoleirados, aproveitão todos os prin-
cipios de discórdia para ficarem enthronisados,

estes também se aproveitaráõ.

Os democratas que entendem que com as
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caballas vencem tudo quanto ha, caballâo com

estas ou aquellas pessoas bem avessas ao seu

modo de pensar, comtanto que possão caballar.

Emfim, só ¦ restao os pobres monarchistas

que poderião contestar o tratado, mas estes

ainda se subdividem em monarcbistas de má

fé, e em monarchistas inertes.

Gonclue votando contra o adiamento, porque

deseja votar contra o tratado, para se decidir a

sorte do Brazil, boa ou má.

0 Sr. G-onçalves Martins declara que em

breve dirá as razões porque pensa que o tra-

. tado não deve ser approvado, e o adiamento

| proposto deve passar. Gomquanto estivesse

i: persuadido de que deveria por emquanto

guardar silencio sobre a matéria, acha-se in-

stado a fallar, por lhe constar que hontem, par-

ticularmente no salão,querendo-se nodoarou es-

tigmatisar as opiniões daquelles que se oppoem

ao tratado, se dissera que elle, orador, e os de-

mais oppositores, forüo á casa do ministro dos

negocios estrangeiros conferenciar, etc. ; ao que

tem a dizer que nunca procurou a casa do mi-

nistro, nem nella entrou, nem tão pouco o

Sr. ministro fôra d sua casa ; bem como jámais

com elle fallára; e que, na qualidade de depu-

tado que se acha na opposição, jámais se aba-

teria a procural-o.

O orador faz, pelos seus princípios, uma

crua guerra ao governo, porque nunca delle

pretendeu nada, e todos os Srs. deputados co-

nhecem o seu proceder. Votando pelo adiamento,

é com o fun de se accommodarem certas cort-

testações ou indisposições que apparecem entre

os membros da casa ; e para ellas se termi-

narem, julga o adiamento attendivel.

Quanto á disposição do tratado, dirá que o

considera realmente não útil ao Brazil, e sim

vantajoso aos subditos portuguezes. Nota que

se disse que o tratado offerece vantagens aos

subditos portuguezes residentes no Brazil, e aos

subditos brazileiros residentes em Portugal:

mas é isto o que o nobre orador não pensa,

porque está persuadido que Portugal, pela sua

posição geographica, e sua industria atrazada,

não tem muitos paizes onde leve seus generos

a serem consumidos, como os chapéos de Braga,

o panno de linho de Guimarães, e as chitas ou

lenços da fabrica de Alcobaça ; e aquelle que
lhe offerece mais consumo é o Brazil, por ser

aquelle paiz o único que se identifica em usos

e costumes.

Isto certo, acha-se evidentemente demon-

strado que Portugal, sem que se lhe conceda

favor ou privilegio algum, virá trazer ao Brazil

seus generos como aquelle que lhe dá mais

consumo, e lhe offerece mais vantagens em ge-

neros importaveis; se bem que esta sua im-

portação nao é de vantagem para o Brazil,

\porque Portugal não tem uma população tal

ique o seu consumo offereça vantagens compa-

rativas áquellas que pela disposição do tratado

de Portugal vai adquirir.

Demonstra que o principio de reciproci-

dade é falso, porque o commercio, além

de estar mais do lado de Portugal, tem

demais a ..mais em seu favor o estar no

Brazil o commercio na nião dos portuguezes,
tornando-se por este modo o commercio quasi
todo privativo daquella nação ; demonstra que
comquanto seja concedido um favor de 5 % aos

generos portuguezes, todavia esses generos no

mercado nunca concorrêrão com essa diffe-

rença, mas sim procurando sempre o nivela-

mento dos preços dos generos iguaes de outros

paizes, concluindo-se daqui uma offensa ás

demais nações que ficão desigualadas, e os seus

subditos aqui residentes privados de haverem

os interesses que obterão os portuguezes, o que
não é justo.

Fundado nestas razões, e pelos princípios
expendidos, declara votar pelo adiamento, e

quando elle nao passe terá de votar contra o

tratado.

0 Sr. Calmou, na qualidade de relator da

commissão de diplomacia, tendo assignado o

mesmo parecer, não pôde ser indifferente ao

presente debate, e julga do seu 
"rigoroso 

dever

justificar a commissão, cujas opiniões comparte,

e por isso também tem de emittir a sua opinião

ácerca do adiamento proposto, a que bem se

quizera limitar; mas tendo o debate não só

versado sobre o adiamento, como sobre o me-

rito, ou demerito do tratado, força é que a este

respeito diga alguma cousa : vai pois responder

a tres nobres deputados que têm entrado na

arena.

O primeiro Sr. deputado pela província do

Piauhy, contestou o tratado por ser ruinoso ao

Brazil, em consequencia de não haver recipro-

cidade, isto é, de concederem exclusivo a Por-

tugal, que traria o resultado de diminuir a con-

currencia dos nossos generos, e ampliar o con-

sumo das mercadorias de Portugal em o nosso

paiz. Daqui tirou o illustre deputado duas con-

clusões, que não esperava fossem tiradas de

taes argumentos: primeira, que se ha de veri-

ficar a perda, nSo de 72:000$, que a commissão

preconisou, mas de 100:000$; segunda, que
esta perda será aggravada, porque o consumo dos

generos de Portugal, bem longe de se conservar

no pé em que está, se elevará ao triplo, ou

quádruplo.
Em resposta a taes proposições, o nobre

orador declara que se não occupará de demon-

strar que nellas ha uma perfeita contradicçâo,

ou erro de raciocínio ; que o nobre deputado

julga que a perda, além dos 70:000$, montará

a 100:000$, fundado em que a massa das tner-

cadorias importadas será superior áquella pro-

porção que a commissão guardou, porque em

muitas províncias haverão grandes introducções



SESSÃO EM 20 D

de mercadorias filhas de necessidades peculiares,
e em outras a concurrencia não será igual. Este

juízo do nobre deputado é allusivo ás províncias
do Rio de Janeiro e Maranhão ; mas o orador
está persuadido que este augmento não provirá
do erro de calculo da commissâo, mas sitn do

que lhe foi apresentado pela alfandega do Rio
de Janeiro.

Está persuadido que o resultado da vantagem

do tratado do Brazil não será aquelle que foi

preconisado pelo nobre deputado, pois entende

que, sendo nós um povo uovo que se acha em

desenvolvimento, a sua agricultura e industria

ha de melhorar; e dada que seja essa circum-

stancia, a exportação não pôde estar esta-

cionaria.

Disse-se também que, comparando-se a

| exportação dos nossos portos para com os

portos da Europa, Portugal, povoado de tres

milhões de consumidores pobres, não offerece

vantagens para gozar de um tal exclusivo, em
desigualdade para com outras nações que
maiores vantagens oflerecem, e nos apresentão
duzentos milhões de consumidores. Este pen-
samento está mal desenvolvido,

O nobre deputado não foi exacto quando
julgou que nós temos duzentos milhões de con-
sumidores, porque, para avançar uma tal pro-

pesição, seria necessário que se tivesse conhe-

cimento das tarifas das alfandegas- das nações

que consomem nossos generos ; e se taes ele-

mentos possuisse, veria que a Gram-Bretanha,

cujo consumo é o mais colossal, não passa
todavia dé algum algodão. A mesma França
com trinta e dous milhões de habitantes, não
consome mais que alguma madeira, e pouco
assucar mascavo. As demais nações quasi nada
recebem do Brazil.

O nobre deputado talvez não reflectira que
algumas das nações mais ao norte, como a Dína-

marca e a Suécia, têm colonias, e dellas re-

cebem os generos americanos. A' vista disto,

não vê como possa o nobre deputado sustentar

que nós temos esses duzentos milhões de con-

sumidores.

Faz ver que o mesmo nobre, deputado, que
suppõe a nação portugueza uma nação de tres
milhões de pobres, e p<®co adiantada em sua

industria, é o mesmo que diz que ella vem a

gozar um grande favor ; daqui a conclusão que
se tira é que, se essa nação se torna superior
na introducção de generos, não está então tão

pobre como se diz, porque possue fundos para

grande commercio; e a sua industria se não
acha tão atrazada corno se inculca. E isto certo,
sua população não pôde ser uma população de

tres milhões de pobres.
O nobre deputado, continua o orador, en-

tende que Portugal se vê quasi como forçado a
íazer commercio com o Brazil, porque os por-
tuguezes têtn, como por mania, tomado affeição
ás nossas producções, e não podem consumir
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producções alheias. Esta proposição é menos

exacta, observando-se os factos que se têm dado

depois da independencia ; nesta época o con-

sumo do tabaco da.Bahia se elevava a grande i

auge, e hoje se acha reduzido a tres mil rolos, f

porque cm maior ponto elle é hoje exportado

da Virgínia, dos estados americanos e da Ha-

vana.

O Maranhão e Pará reexportavão arroz em

grande quantidade, hoje porém mui reduzida

se acha essa exportação, por Portugal importar

o arroz dos Estados Unidos. No mesmo caso se

acha o assucar. Pensará a nobre deputado que
o assucar do Brazil será mais doce ao paladar |
dos portuguezes que o das outras colonias ? ;
Ignorará que a producção do assucar cresce, i

e não diminue, e que na Europa já ha

assucar que compete com o das colonias ? !

Ignorará que o assucar da beterraba, na

França, em 1822, apenas montava a tres mil

kilogrammás, e hoje já monta a trinta milhões

de kilugrammas; que a França produz hoje 
j

mais assucar, em seu seio, que a província I

mais cultora deste genero, a Bahia ? E é :

necessário que se note que a França não

se esquecerá, logo que possa, de o introduzir

em toda a Europa ; e chegada que seja esta cir-

cumstancia, não convirá ao Brazil ter um paiz

que, corn certeza, lhe consuma o seu genero ?

Mas, não concluído este tratado com Por-

tugal, que certeza terá o nobre deputado de

que se não mande buscar o arroz, o café, o al-

godão etc., aos Estados-Unidos, e outros pontos ?

Outra contradicção do nobre deputado é, que
os generos de Portugal só no Brazil achâo algum

consumo, e se limitão a alguma ferragem, .

algum chapéo de Braga, algum panno de linho, í

etc. Mas o iilustre deputado deve observar, que, |
além desses generos, que hojejá pouco dão que i

fazer iis fabricas de Portugal, todavia ha o I

vinho; e pensará o nobre deputado que os

vinhos levados a qualquer outro porto, no

mundo, não acharáõ consumidores ?

O Sr. deputado pela província do Pará con-

siderou o tratado odioso, irnpolitico e ruinoso

ao commercio do Brazil. O orador nota que a

camara ouvio as razões apresentadas pelo nobre

deputado, e para se provarem taes asserções,
entende o nobre orador, e está persuadido que
a camara lhe fará justiça, e que as razões apre-

sentadas demonstrão a possibilidade de que o
tratado só seja mal aceito por aquelles que dão
todo o peso a antigas prevenções, que o orador

receia vão abrir feridas que ainda reputa mal

cicatrisadas; e nenhum outro argumento vio

apresentar-se que levasse a convicção ao co-

ração daquelles que pretendem approvar o tra-

tado.

O primeiro argumento que vira apresentar-se

fôra de que uma arroba de ferro inglez se vende

a 47$500, entretanto que o portuguez se vende

por 50|, etc., etc. Este argumento labora em
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hypotheses gratuitas, porque o preço primitivo
das ferragens inglezas é muito mais inferior

que o das ferragens portuguezas ; porque em

Portugal não ha a mesma facilidade de

mio de obra que ha em Inglaterra e outros

paizes onde taes trabalhos são meehanieos.

O nobre orador passa a observar em res-

posta a certos argumentos que o nobre depu-

tado expendeu, que é mais conveniente lançar-se

um balsamo pacificador ; e para fortificar esta

sua razão de conveniência, mostra o procedi-
mento da America ingleza para com a sua me-

tropole, a generosidade dos coriphêos da mesma

independencia para com aquelles que a ella se

oppunhão, e finalmente a conveniência do

Brazil seguir igual vereda.

Quanto ao antecedente orador, demonstra

que não vio que o nobre deputado desenvol-

vesse os seus raciocínios.

Gonclue respondendo á observação do

Sr. Souza Martins, que dissera que na appro-

vação do presente tratado via que da parte do

Brazil ha urna perda, um sacrifício e dando-se

um sacrifício, justo era que exigíssemos de Por-

tugal uma compensação. Na primeira parte do

seu discurso o orador já demonstrou que a

perda não era a que o Sr. debutado presumia;
e quando se entrar na discussão do parecer da

commissSo, se coinpromette a mostrar que tal

perda de 72 contos não se virá a verificar, que
essa perda é illusoria. Mas quanto á recompensa

de que se lembrou o Sr. deputado, qual foi a

que o Sr. deputado julgou convir? O perdão da

jliquidaçao 
da divida que existe entre Portugal e

jo Brazil. Não se limitou a que o governo por-
í tuguez fosse menos exigente em alguma recla-

I maçâo; disse bem claramente que bem podia o

| governo portuguez perdoar ao Brazil o juro e

{ amortisação da sua divida. Eu não entro, de-

clara o nobre orador, na moralidade da estipu-

lação de um tratado que tivesse por base o ra-

ciocinio do nobre deputado ; mas permitta que
lhe diga, que se elle reputa o tratado ruinoso,

como o afigura, então não lhe é também deco-

roso vender o paiz dessa maneira ; porque uma

tal negociação seria como verdadeira venda do

paiz. Não é digno sacrificar as fortunas pu-
blicas ; e taes são os resultados de um tratado

ruinoso.

O nobre orador, depois de mais algumas

observações, conclue votando contra o adia-

mento.

0 Sr. Limpo de Abreu ( ministro dos estran-

geiros ) entrando na matéria declara á camara,

que este tratado se fez com o conhecimento

delle, ministro, e que não duvidára concordar

com as bases que forão offereeidas no conselho

de ministros ; e que o único artigo que tem

soffrido até agora maior discussão, e em que
alguns nobres deputados têm fundado a sua

opinião de que o tratado deve ser regeitado, é o

art. 10, no qual se concede que as producções
brazileiras e portuguezas paguem um terço

menos doS direitos que pagão outras nações.

O orador está persuadido que neste tratado

existe uma verdadeira reciprocidade, e que elle

não é ruinoso para o commercio do Brazil,

como tem pretendido provar, antes pelo con-

trario, lhe é favoravel.

Será portanto muito breve em dar as razões

em que se funda, porque em primeiro lugar a

discussão é só sobre o adiamento, e em segundo

lugar quasi todas as razões se têm apresentado

por outros illustres deputados. Está persuadido

que a reducçâo de um terço de direitos não pôde

produzir o effeito de afugentar do mercado do

Brazil as producções estrangeiras, que tal não

pôde acontecer com o que importa Portugal,

por isso que a reducçâo de um terço não é

sufficiente para que os generos de producção

portugueza possão ser vendidos no mercado por
menos preço, porque podem concorrer, e serem

vendidas como as outras producções estran-

geiras ; por consequencia o effeito nao pôde ser

o de afugentar essas mercadorias estrangeiras

que se podem vender no Brazil; o effeito que o

ministro, julga poderá produzir é o haver no

mercado mais producções do mesmo genero, o

que sem duvida produzirá um bom resultado

ao Brazil, porque a diminuir o preço das vendas,

e assim augraentar o numero dos consumi-

dores ; e augmentando o numero dos consumi-

dores, vantajoso é para o paiz.
Estes argumentos já forão produzidos pelos

nobres deputados que têm fallado a favor do

tratado, e elle, ministro, não faz mais que re-

duzil-os a termos mais simples e claros.

O nobre ministro combate alguns dos argu-

mentos do illustre orador que encetou a dis-

cussão, e mostra que os generos portuguezes
não poderáõ ser vendidos por menos preço que
os generos dos outros paizes, porque industria

portugueza ainda é muito inferior á desses

outros paizes ; logo, vem a ser o resultado de

tudo isto o augmentar-se no mercado : e ha-

vendo mais productos no mercado para serem

vendidos, elles hão de diminuir de preço, e isto

é também um favor concedido aos consumi-

dores. Portanto, dousíftivores, na sua opinião,

resultará ao Brazil, se acaso se approvar o

tratado.

Gonclue dizendo que, quando se discutir a

matéria, terá occasiâo de desenvolver melhor

estas idéas que tem apresentado, e por isso se

limita a votar contra o adiamento ; primeiro,

porque está persuadido que convém que o tra-

tado passe ; segundo, porque se não convém

que o tratado passe, segundo a opinião de

alguns nobres deputados que o têm combatido,

justo é que nesta mesma sessão se decida este

negocio.

0 Sr. Souza Martins dá explicações ao que
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havia dito, e faz pequenas observações ao que
disse o Sr. Calmon.

0 Sr. Martim Francisco declara que pedira
a palavra para rogar á camara que discuta o

adiamento, 
porque uma grande parte do tempo

se tem gasto com a discussão do tratado ; e a

outra parte tem sido gasta em particularidades ;
tratará 

por consequencia, em poucas palavras,
da matéria do adiamento.

Mostra que se pede o adiamento para o fim

de o governo do Brazil tratar com o de Por-
tugal sobre ajustes e liquidação da divida, e

declara que se o governo pretende tratar sobre
tal objecto, que o faça embora ; porque o que
compete á camara é approvar ou regeitar o tra-

tado ; que nada nos poderá resultar da queda,
ou approvaçao do tratado; se elle cahir, en-

cetem-se novas negociações ; se fôr approvado,
também o governo brasileiro nao fica inhibido

de encetar novas negociações.

O illustre orador conclue votando contra o
adiamento.

Dá-se por discutida a matéria do adiamento,
e posto este á votos, é regeitado por grande
maioria.

Continua por consequencia a primeira dis-
cussão do projecto.

Pedem-se votos.

0 Sr. Visconde d©'Goy;anna pede a palavra,
e declara que uma matéria de tanta magnitude
como esta, nao se deve deixar passar por esta
fôrma.

O illustre orador responde a algumas das
observações expendidas pelo Sr. Calmon, e
ccnclue votando contra o projecto.

A discussão fica adiada pela hora.

O Sr. Presidente dá para ordem do dia 22,
a continuação da mesma matéria, e levanta a
sessão depois das duas horas da tarde.

Sessão ©toa Í3SÍ cie Agosto

PRESIDENCIA DO SR. ARAÚJO LIMA

Summario. — Expediente. — Ordem do dia. —

Continuação da discussão do tratado de com-

mercio e navegação entre o Brazil e Por-

tugal.

Feita a chamada ás dez horas, e aberta a

sessão, logo que se acha a camara com numero
legal para deliberar, é lida, e approvada a acta
da antecedente.

Comparecem 87 Srs. deputados, faltando
com causa communicada os Srs. Odorico, Ro-
drigues Torres, Rodrigues Barbosa, Francisco
do Rego, Barbosa Cordeiro, Luiz Cavalcanti,

Lessa, Vieira Souto e Chiehorro ; e sem par-

ticiparem os Srs. Peixoto de Albuquerque,

Fontes, Galvão, Augusto da Silva e Ciimaco.

EXPEDIENTE

O Sr. 1" Secretario dá conía do expediente,

lendo um officio do ministro da justiça, re-

mettendo os decretos constantes da relação que
a este acompanha, e pelos quaes forao apo-

sentados os desembargadores Andrú Gonçalves

de Souza, Francisco Xavier Furtado de Men-

donça e João Martiniano Barata.—A' com-

missão de pensões e ordenados.

Outro do ministro da fazenda, que é o se-

guinte :

<( Illm. e Exm. Sr.—Persuadido o governo
de que o estado do nosso meio circulante, pre-
enchido em parte com papel-moeda, e em parte

por moeda depreciada de cobre, não só influe

na vacillaçâo de nossas relações commerciaes,

como no entorpecimento de todos os ramos de

industria interna, e além disto ant'olhando con-

sequencias desastrosas que podem seguir-se a

não evital-as opportunaraente, emquanto o

nosso credito o permitte, credito que mister é

manter, e quanto possível tornar inabalavel,

tem curado por todos os meios a seu alcance

colher todos os esclarecimentos precisos a des-

cobrir qual o meio proprio e exequivel mais

prompto, e menos oneroso para conseguir-se

a regeneração do nosso meio circulante, por
maneira que afiançando ao Brazil um futuro

lisongeiro, e fazendo cessar os molivos de an-

ciedade concorra portanto a elevar a nossa

patria ao gráo de prosperidade de que é susce-

ptivel.
« Para qualquer operação desta natureza,

o primeiro elemento que se tem em vista é o

credito, e com elle as garantias que o

afiancem ; felizmente uma e outra cousa estão á

nossa disposição : de toda a parte este reconhe-

cimento é unisono, e apenas se exige saber

qual a fôrma e condições do contracto. Em

verdade um paiz novo, um solo fertilissimo,

em progresso na sua população, e applicação

ao trabalho, não pôde deixar de progredir em
suas producções e consumos. Ouvidos alguns
banqueiros mais fortes e emprehendedores de
Inglaterra, offerecêrão sua coadjuvação ao go-
verno imperial. Se a assembléa geral adoptar

qualquer das proposições com as modificações
exigidas pelas circumstancias peculiares do
Brazil, pensa o governo que a patria aben-

çoará os seus representantes por salval-a de
uma crise, talvez mais próxima do que se

julga, assegurando a foi tuna dos cidadãos,

exposta hoje a toda a sorte de ataques. Qual-

quer das proposições, ou meio que seja
adoptavel, não pôde deixar de trazer conjun-
ctamente sacrifícios pecuniários, mais ou menos
onerosos á sociedade, e portanto fóra da esphera
do governo. Não só este motivo essencial como
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a esperança da nação em seus representantes,

induzem ao governo a apresentai á camara dos

Srs. deputados as propostas e mais esclareci-

mentos obtidos sobre esta importante matéria,

certo como deve estar de que ella apreciará

uma occasiao de cumprir o seu dever para com

a patria, que lhes outorgou tamanha confiança.

Ao governo cabe coadjuvar a camara em-

quanto ella julgar conducente ao desempenho

de tão honrosa tarefa, e este serviço lhe é

offerecido franca e cordialmente. Por minha

parte pôde contar a- camara com o melhor

desejo, com todas as minhas forças, ainda

que mui dcbeis, e achar-me-ha sempre

prompto a coadjuval-a, e a prestar-lhe todas as

informações a meu alcance. O que V. Ex. se

servirá de fazer presente á camara dos Srs.

deputados.

« Deus guarde a V. Ex.—Paço, em 20 de

Agosto de 1886.— Manoel do Nascimento

Castro e Silva. »

A's duas eommissões reunidas,,3a de fazenda

e do orçamento.

Oíficio do secretario do senado, participando

que o senado adoptou, e vai dirigir á sancçao,

a resolução declarando a de 9 de Outubro do

anno passado, em que deve ler-se, em lugar de

Maria Felizarda, viuva de Manoel Pinto,—Maria

Vicencia Teixeira, viuva de Francisco Pinto de

Araújo.—Intejrada.

Outro do Sr. José Rodrigues Barbosa, parti-
cipando que por incommodos de saúde não

podia comparecer ás sessões.—Inteirada.

Representação da camara municipal da villa

do Rio de Contas, para que a comarca do

mesmo nome seja„¦ elevada a província.—A'
commissS.o de estatística.

Outra do cabido da Sé Metropolitana da

Bahia, sobre a validade ou revogação da pro-
visão de 23 de Janeiro de 1807.—A'commissão

ecclesiastica.

Requerimento dos agentes da sociedade de

mineração de Gongo-Soco, pedindo decisão de

outro sobre a reducção dos direitos que actual-

mente pagão.—A' commissão a que está affecto

este negocio.

Requerimento de João Luiz Ferreira Dru-

tnond, em que pede o pagamento do que se lhe

deve, como deputado commissario do extincto

comtnissariado do exercito.—A' commissão de

marinha e guerra.

Representação da mesa administrativa da

casa pia, e collegio de orphãos da cidade da

Bahia, sobre a entrega do capital e juros das

40 acções do banco, pertencentes ao dito col-

legio, e pedindo outras vantagens a bem do

mesmo.—A' 3a commissão de fazenda.

Vem á mesa o seguinte requerimento do

Sr. Alvares Machado :

« O trafico de africanos novos continua em

grande escala, e á face das autoridades, que o

não podem vedar. A lei de'7 de Novembro de

1831 já não existe de facto, e actuãlmeute sua

execução importaria urna perturbação geral na

policia interna do paiz ; o desbaratamento de

muitas fortunas ; a decadencia da nossa lavoura ;
e o atrazo da renda publica ; uma prompta me-

dida legislativa que amnistie o passado, e pro-
videneie o futuro, é a tal respeito reclamada por
todos, que desejão manter a paz e tranquillidade

interna. A indicação do Sr. Vasconcellos é in-

completo : só cura do futuro, nem unia provi-
dencia offerece ácerca do grande numero de

africanos novos introduzidos no império por via

do contrabando ; mas podendo esta lacuna ser

preenchida na discussão, requeiro que o Sr. pre-
sidente convide a illustre commissão de justiça
civil a dar quanto antes, o seu parecer sobre a

indicação em que o Sr. Vasconcellos propõe a

abolição da lei de 7 de Novembro de 1831.

« Paço da camara dos deputados, em sessão

de 22 de Agosto de 1836.—Alvares Machado. »

Depois de lido, o Sr. presidente convida a

commissão a dar o seu parecer a respeito.

0 Sr. Teiga Pessoa obtém a palavra pela
ordem, e diz que não sabe corno o presidente da

sua província (a Parahyba do Norte), sem

autoridade alguma creou dous lugares de juizes
do eivei ; que elle pois não podia nomear estes

lugares, sem que para isso fosse aulorisado

por urna lei provincial ; o que mesmo não

podia fazer, ainda que se quizesse valer de

uma resolução que se ventilou nesta casa em

1834, porque nella apenas se tratava de um

juiz do eivei.

Observa que agora é que no senado ap-

parece um projecto querendo dar intrepre-

tação ao acto addicional, interpretação pela

qual elle, deputado, não está ; ainda assim

mesmo o presidente não devia crear estes lu-

gares, porque isso só compete ás assembléas

provineiaes; portanto, por todas as maneiras

o presidente infringio a lei, e é preciso que o

governo geral não apoie semelhante procedi-
mento. Declara que as primeiras autoridades

.devem dar o exemplo aos povos de obedieneia

ás leis. Se elle, deputado, fosse ministro, de-

mittia o presidente por fazer uma manifesta

violação da lei, e por isso manda a seguinte

indicação á mesa :

« Indico que o governo geral mande já fazer

effeetiva a responsabilidade do actual presidente
da província da Parahyba do Norte, por haver

creado dous lugares de juizes do eivei sem

haver lei que o autorisasse para isso, etc.

« Paço da camara dos deputados, em 22 de

Agosto de 1836.— Veiga Pessoa.»

A indicação é reinettida á commissão de
' 
constituição.
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0 Sr, Raphael de Carvalho observa que o
anno 

passado se nomeára urna commissâo para
rever o codigo commercial, e dar sobre elle o
seu parecer, e que nunca mais ouvira (aliar
sobre tal objecto ; assim pede ao Sr. presidentè
que haja de convidar essa commissâo a que
apresente os seus trabalhos.

, 0 Sr. Visconde de G-syanna responde ao
illustre deputado, dizendo-lhe que o codigo do

commercio não está no esquecimento da cora-

missão; que differentes pontos têm sido exa-

minados 
por todos os membros da commissâo;

que um codigo, qualquer que elle seja, nâo

é o mesmo que uma lei, para que o Sr. de-

putado pretenda que elle já estivesse prompto
do anno passado para cá ; dê graças a Deus se

elle em vinte anhos estiver prompto ; nota que
o codigo da França levou nove annos a de-

bater-se; nota mais que o nosso codigo de

commercio é muito volumoso, tem muitos ar-

tigòs, e não é para admirar a demora que tem

havido ; portanto dê graças a Deus o illustre

deputado que elle esteja prompto para o anno.

ORDEM DO DIA

TRATADO COM PORTUGAL

Continua a discussão sobre o tratado com

Portugal.

0 Sr. Sousa Martins declara que não tendo

passado o adiamento, vê-se obrigado a votar

contra este projecto que está em primeira dis-

cussíío ; que excellentes e brilhantes discursos

forão pronunciados a favor do tratado ; que se

usou de toda a eloquencia, mas que todavia o

não convencerão, porque a sua convicção do

contrario está mui profunda, para elle, depu-

tado, se poder decidir por essas idéas ; que tem

pois meditado neste negocio pela observação

de factos anteriores, e está persuadido que o

tratado que se discute não só é contrario aos

interesses do Brazil, mas é lesivo dos direitos

das nações alliadas.

O orador mostra que quando se pretende
alterar as tarifas das alfandegas, é pratica pro-
ceder-se a averiguações sobre o objecto ; con-

sultão-se corporações interessadas no negocio,

por exemplo, a junta do commercio, os nego-

ciantes mais acreditados ; que estas consultas

são debatidas, e só depois de um rigoroso

exame é que o governo costuma fazer estas

alterações nas pautas das alfandegas ; e per-

gunta quando foi que se tratou de fazer seme-

lhantes averiguações ? Quando se tratou de

fazer esse exame sobre as mercadorias por-
tuguezas ? Sobre um tal objecto não foi ouvida

a- voz da nação brazileira. Qual foi a praça do

Brazil que dirigio ao governo alguma repre-

sentação para a concessão deste privilegio ao

governo 
'portuguez 

? Nenhuma. Quaes forão as

assembléas provinciaes do Brazil, que para

TOMO II

interesse do commercio do paiz reclamarão a

necessidade deste tratado ? Ninguém aié hoje

ainda se tinha lembrado de semelhante me-

dida para favorecer este nosso commercio.

Foi o governo de Portugal que suscitou esta

idéa ; forão os diplomatas portuguezes que nos

vierão dar esta lição.

Responde ás observações do illustre relator da

commissâo, e nota que Portugal com tres mi-

lliões de consumidores, só por si não é capaz de

consumir as producções do nosso paiz ; que

podia Portugal ser uma nação pequena, e serem

seus habitantes mais industriosos ; mas que
infelizmente nem esta razão milita a favor de

Portugal, o qual se acha atrazado um século

a respeito da industria da Europa, como geral-
mente se julga.

Se os portuguezes tivessem uns costumes

muito puros, poderia neste caso aproveitar o

Brazil.pela influencia da sua moralidade, mas

nem isso mesmo pode conseguir; não se pense

porém que elle, deputado, quer fazer a satyra

dos portuguezes; limitar-se-ha a dizer que
aquelle paiz não è a patria das moralidades e

das virtudes ; e que esse trafico infame da es-

cravatura que se faz nas. nossas costas, todo

elle é quasi feito pelos portuguezes. (Apoiados.)

E serão estes os modelos da moral ? Não

pôde atinar com a razão porque se julga que
Portugal deve ser o preferido a todas as nações

da Europa; os benefícios pois que dizem nos

podem resultar deste tratado, não são taes como

se tem julgado.
Observa o orador que a independencia do

Brazil, ganha á custa de sangue brazileiro, foi

comprada por um resgate ignominioso de mil e

quatrocentas libras stertinas, cuja divida está

hoje augmenlada a duas mil ; mostra que a

perda que vamos ter no rendimento do the-

souro com este tratado, não é de setenta e dous

contos de réis, como diz a commissâo ; se-

gundo os cálculos que elle, deputado, tem feito,

ha de passar de duzentos contos ; e em tempo

competente ha de fazer um requerimento á

camara para que se peção ao Sr. ministro da

fazenda copia dos papeis que tem em seu poder
sobre este objecto ; que portanto fique intei-

rada a camara que a perda não monta em se-

tenta e dous contos, e sim em mais de du-

zentos.

Para provar que o tratado é ruinoso, mostra

que as aguardentes do paiz pagão para consumo
^0 

0/o; 
e pelo tratado as aguardentes portu-

guezas hão de pagar só 10 7o ; e por esta fôrma

um genero de Portugal vem a ficar mais favo-

recido que um genero do paiz. Mostra que o

tratado é contrario á nossa industria ; e fallando

a respeito do sal, pergunta o que viráõ a ser

as nossas salinas com o favor que se concede

a Portugal ?

Tocando agora em outro ponto muito sério,

declara qne todas as nações do mundo são

26
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como uma grande familia; e que. todas têm

direitos entre si: e que vamos nós'fazer com

este tratado?.. Vamos privilegiar um dos nos-sos

alliados com lezão dos direitos dos outros ; e

nem se supponha que as nações serão indiífe-

rentes a isto ; não, eüas hão de dirigir as suas

reclamações ao nosso governo ; o nosso governo
sim poderá ser surdo a taes reclamações, e

não se importar com ellas ; porém elle, de-

putado, não dirá agora quantos azedumes,

e quantas inquietações nos poderáõ provir.
A experiencia do passado nos poderá provar

qual será a nossa posição para o futuro.

Quando fossemos surdos a essas reclamações,

as nações, além de outros meios, têm um para
se fazerem justiça a si, e este é o da represalia;

ellas podem nos seus portos elevar a mais 5,

a mais 10 
"/„ 

o direito das alfandegas sobre as

nossa mercadorias ; e eis-aqui a que nos

vamos expôr com este privilegio... Uma nação

que quer ser respeitada deve primeiro respeitar

as outras, e não repeliil-as, dando a uma um

privilegio exclusivo. Acabemos portanto com

isso, e não queiramos dar motivo de dissensões

entre os paizes gstrangeiros.

A' vista pois de taes considerações, julga

que o tratado não só é contrario aos inte-

resses do Brazil, como até favorece mais. as

mercadorias estrangeiras; portanto está dis-

posto a votar contra o tratado, não só na prí-
meira discussão, mas em todas as discussões

qne possão haver, afim de arredar de nós essa

infamia que vem ao paiz.

. 0 Sr. Maciel Monteiro principia por fazer

algumas observações sobre algumas das propo-
sições do Sr. Souza Martins, achando extraor-

dinario que este nobre deputado, que tantos

conhecimentos possue sobre as sciencias eco-

nomicas, despresasseas armas do raciocínio para
lançar mão da linguagem das paixões, armas

que só devêra empregar na fallença de outros

quaesquer meios. Passa a justificar a com-

missão, e o ministro que assignou o tratado,

declarando nao ser daquelles que apedrejão o

sol no seu occaso.

Lembra que quando em 1826 um ministro

plenipotenciario veio ao Brazil, por parte de

Portugal, estabeleceu-se o principio de que as

fazendas portuguezas no Brazil, e as brazileiras

em Portugal, pagarião um terço menos de di-

reitos ; principio que se acha consagrado nos

protocollos das conferências que então houverão

, entre os ministros de ambas as côrtes. Se

acaso se examinar todos os tratados feitos com

diversas nações, desde 1826 para cá, ver-se-ha

que sempre se exceptuou a nação portugueza

quando se tratava dos direitos de importação ;

, o que mostra que todas as vezes que se quizer
fazer um tratado, esse principio que men-

cionára deverá observar-se ; e não pôde por

consequencia dizer-se que as nações estran-

geiras têm de estirnular-se, de magoar-se com

o tratado que ora se discute, attendendo-se a

que quando contractámos com ellas, já reco-

nheceu-se este principio
As círcúmstancias oecorridas em Portugal,

em consequencia da successão da corôa da-

queile reino, não davão lugar a fazer-se um

tratado de commercio ; mas hoje, que se apre-

senta um ministro portuguez munido de plenos

podec.es para isso, o ministério brazileiro nao

podia proceder de outra maneira á vista do

principio reconhecido; quando se vê por um

lado, que, pelos tratados que temos com outras

potências, Portugal não devia ser posto na ca-

tegoria das outras nações, e por outro lado

tinha-se já estabelecido este principio nos pro-
tocolios das conferências.

Depois destas observações, o illustre deputado

passa a responder aos argumentos que contra

o tratado apresentára o Sr. Souza Martins.

Combate a proposição deste senhor quanto á

facilidade de contrafazerem outras nações as

fazendas portuguezas para gozarem deste favor

que se concede a Portugal.

Observa que quando um paiz está em certo

estado industrial, quando tem adoptado certa

marcha no processo de sua industria, difficil-

mente pôde empregar outra; e até é muito

prejudicial a uma nação adiantada na industria,

querer retroceder e imitar a industria de outra

nação que está muito áquetn ; e demais que.

ganharião a Inglaterra e a França em imitar

os productos de Portugal? Além de que, pro-
duetos ha n'um paiz que lhe são . peculiares,
e que níío podem cpntrafazer-se.

Depois de mais algumas reflexões em que de-

monstra que o argumento da contrafacção riâo

pôde ter lugar, passa a responder ao mesmo

Sr. Souza Martins quando pareceu negar a

relação que existe entre a importação e a ex-

portação.

Quanto a dizer-se que pelo tratado só se

dava u;n privilegio a Portugal sem que o Brazil

tirasse nenhuma compensação, elle, orador,

mostra pela tarifa dos direitos que pagâo os

generos do Brazil em Portugal, que Portugal

dá compensação ao"Brazil independente mesmo

do tratado. Por essa pauta (que lê) vê-se a

differença de direitos que pa^io os generos do

Brazil e de outras nações em Portugal, e á

vista delia nao se pôde dizer que Portugal só

é quem lucra com o tratado, e que o Brazil

nada ganha.
Depois de responder a mais alguns argu-

mentos dos Srs. Souza Martins e Gonçalves

Martins, passa a refutar algumas das propo-
sições do Sr. visconde de Goyanna.

Observa que já um dos membros da com-

missão demonstrára que nenhum argumento

havia produzido o nobre visconde para com-

provar que o tratado era odioso. Demonstra que
do exemplo apresentado pelo Sr. visconde nao
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se pôde concluir que o Brazil perde; antes, pelo
contrario, desse argumento o que se pôde con-
cluir é que o Brazil ganha, pois tem productos
francezes, 

portuguezes e inglezes pelo mesmo

preço,-onde pode escolher, e se o preço dessa
mercadoria 

qualquer, irigleza. franceza ou por-
tugueza, é o mesmo, onde existe o exclusivo

para Portugal ?

Quando -ao outro argumento de que a Ingla-
terra, França, etc., têm direito a reclamar
de nós igual concessão que a que concedemos
a Portugal, 

julga elle, orador, que a simples
leitura dos artigos de differentes tratados que
temos feito deve bastar para dissipar esta pre-
venção, e lê o art. 20 do tratado feito com a
Inglaterra, á vista do qual não pode razoavel-
mente a Inglaterra fazer semelhante recla-
mação.

Observa 
que quando se tratou de marcar di-

reitos de importação, Portugal não pôde servir
de termo de comparação. Objectára um nobre
deputado 

por Piauhy, que semelhante recla-
inação 

póde-se fazer com forças navaes de
morrões accesos, e que não era facto extranho
na nossa historia ; elle, orador, dirá que se
deveria 

passar a esponja sobre este facto,

que semelhantes reclamações nunca deverião
merecer o voto nacional; mas se ha razão
neste argumento, deve servir somente para nao
termos com a França e Inglaterra consideração
alguma.

Veja-se a condueta de Portugal em todas as

questões financeiras que tem lido com o Brazil,
e compare-se cornada Inglaterra e França.
Portugal tem-se conduzido para com o Brazil

: em toda esta questão da divida portugueza com
a "melhor 

boa fé. E dirá ao nobre deputado do

í Pará, o Sr. visconde de Goyanna, eáquelles que
s tiverem duvida sobre esta matéria, que con-

s sultem as declarações de lord Stwart quando se

» entabolárão negociações ; que verão no proto-

| collo,das .conferências a declaração deste mi-

jS nistro, — 
que o Brazil pode proceder com toda

| 
ajiberdade, certo de que a Inglaterra não se

opporá ás negociações de Portugal com o Brazil.

Quanto a dizer-se que o tratado é ruinoso,

! 

julga elle, orador, que demonstrado, como pa-
rece ter feito, que o tratado não é prejudicial,
póde-se concluir que não é ruinoso.

Disse o Sr. Gonçalves Martins que o tratado
não tem reciprocidade ; o orador observa que o

nobre deputado não demonstrou esta sua pro-
posição. Nem também julga procedentes outros
argumentos do mesmo nobre deputado.

Finalmente responde a todos os argumentos

produzidos pelos tres nobres deputados, que se

oppoem á resolução apresentada pelacommissão.

0 Sr. Gonçalves Martins observa que tem
reconhecido ter tomado parte era uma questão
melindrosa, a qual, por certo, somente pede ser

tratada por grandes financeiros, porém, bem

que jurisconsulto, espera que o nobre deputado

que o precedeu, aliás profundo financeiro, lhe

permittirá licença para tomar novamente parte
na questão.

Passa a' notar que o nobre deputado,

que é tão abalisado financeiro, deve saber

que os princípios da sciencia economica alta-

mente se pronuncião contra tratados ; o que
desenvolve contrariando os princípios do ante-

ctdente orador.

Nota que tem dito que no privilegio

que se concede a Portugal de pagarem
seus generos menos cinco por cento que os das

outras nações nada lucra o Brazil; assim como

também nada lucra o Brazil em seus generos
em Portugal pagarem menos cinco por cento, e

que tal beneficio tmlo reverte em proveito de

Portugal ; são estas as duas proposições que o

nobre orador declara ter enunciado, e das quaes

passa a desenvolver as bases de certeza em que
ellas se fundão.

Pagando os generos do Brazil em Portugal

menos cinco por cento do que aquillo que hoje

pagão, não produz isso outra cousa mais que
serem favorecidos os subditos portuguezes com

menos cinco por cento de direitos nos generos

que importão em Portugal. Pagando os generos

portuguezes cinco por cento menos em nossas

alfandegas, quem vem aproveitar este beneficio

são os introductores, e não os consumidores ; e

já em outra sessão outro illustre deputado, re-

lator da commissão de. diplomacia, apresentou

estes mesmos argumentos, dizendo que a dinii-

nuição dos cinco por cento nunca havia de fazer

com que os generos pudessem ser mais baratos

que os que nos trouxessem os estrangeiros,

porque a industria em Portugal não offerece as

vantagens que apresenta nos outros paizes;
mas daqui a conclusão que se tira é que esse

favor que se concede não resulta em proveito do

mercado em geral, porque os consumidores não

obterão os generos portuguezes mais baratos

que aquelles de igual especie que os estrangeiros

nos trouxerem, tnas sim em resultado particular
de quem introduz os generos.

Quanto aos cinco por cento diminuidos nos

generos brazileiros introduzidos em Portugal, o

nobre orador declara que passa a demonstrar

que esta utilidade é fictícia e não real, porque
deve observar-se, que para os generos brazi-

leiros gozarem deste favor, é necessário que
sejão importados em navios brazileiros ou por-
tuguezes; entretanto que não é questão du-
vidosa que Portugal tem pouca navegação, e

muito menos, ou quasi nenhuma tem o Brazil;

donde se deduz que tal vantagem ao Brazil se

não pôde dar estes, quatro annos, pois que quas:
todos os generos brazileiros terão de ser tran-

sportados em navios estrangeiros, e nesse caso

isentos ficâo os generos desse favor; e ainda

quando se venha a conseguir essa navegação,

nao é desconhecido que os transportes em navios
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brazileiros e portuguezes são mais caros que
em navios estrangeiros, e isto certo os cinco

por cento não farào face á differença do preço,
ou farão de dous ou tres porcento ; assim como

também é certo que os navios de uma e outra

nação se hao de aproveitar do favor concedido

para exigirem mais pelos transportes, donde do

mesmo modo resultará a differença de dous ou

tres por cento, differença esta que nunca se dará

em favor do mercado.

E' indubitavel, adverte o nobre orador, que os

nossos generos pelo facto de tal privilegio não

subiráõ de valor, attendendo-se a que os nossos

generos, que são considerados coloniaes nao

esperao pelo mercado portuguez ; o que sim os

faz subir de preço .=ao as noticias que nos vêm

da Europa. Resta também ver-se se, nâo con-

cedido tal favor, Portugal será ou 1A0 nosso

consumidor : elle ha de continuar a ser nosso

consumidor; e porque ? Porque elle nao tem

outro p:>iz consumidor dos seus generos que
nao seja o Brazil ; e isto pelas relações de pa-
rentesco, usos, costumes, eaté mesmo pelo gosto
da população, e trazendo-nos os generos, os

nossos serão levados, porque aquelle paiz sem

elles nao pôde passar, pelas razões já estabele-

cidas, etc.

Disse-se porém que o despeito pôde
fazer conj que os portuguezes mudem de re-

lações commerciaes; ao que o nobre orador

responde, observando que o despeito nao é que
influe em sua convicção, assim como está per-
suadido que para com Portugal nao influirá tal

despeito ; pois a elle sobresahirá como verda-

deiras influencias a necessidade, a precisão;

mas quando tal despeito se dê, os s'eus effeitos

nao se sentiráõ já, hao de se conhecer daqui a

algum tempo ; e se elles tem de estar suspensos

por quatro annos, melhor será que elles prin-

cipiem já, uma vez que o Brazil com isso lucre

(do que o nobre orador está persuadido).
Porém quem nao vê as difficuldades com que
Portugal tem a lutar para se dispensar de vir

procurar os generos do Brazil? Que difficul-

dades se nao encontrao em formar colonias ?

Quantos annos demandao primeiro que ellas of-

fereçao compensação dos incommodos e des-

pezas que taes em prezas trazem.

Disse-se mais, Portugal despeitado fará que
sejao tirados aos nossos generos as vantagens

que gozavao, porque nossos generos levados por
navios portuguezes ou brazileiros, pagao alli

menos direitos que pagao os generos de igual

especie, levados por outras nações. Mas neste

caso, declara o nobre orador, já vejo mais uma

razão para votar contra o tratado ; porque diz-

se que o assucar paga 720 réis por arroba,

quando é levado dos portos do Brazil, e quando
levado dos portos de outras nações paga 1$200 ;
mas neste caso cuido que nós, em vez de ga-
nbarmos, perdemos, pois que indo pagar dous

terços são 800 réis: entretanto que hoje pa-

gamos 72 réis, e assim á proporção os mais ge-
neros ; este é um daquelles favores que nos

offerecem da parte de Portugal !

O nobre orador continua a respondera alguns

dos argumentos do Sr. Maciel Monteiro, refor-

çando as suas opiniões emittidas na anterior

sessão, e conelue declarando ainda votar contra

o tratado, por julgar que nao é util nem vanta-

joso ao paiz.

0 Sr. Oalmoil ainda não ouvio produzir na

casa argumentos em opposição ás razões em

que se fundamentou a commissão diplomatica

para firmar o seu parecer, pronunciando-se pelo
tratado: os illustres deputados entrando em

divagações estranhas á matéria, não têm com-

batido as estipulações do tratado. Declara con-

tinuar a sustentar o parecer da commissão, e

por isso o mesmo tratado ; e principia por res-

ponder ao nobre deputado por Piauhy, que
encetou a discussão de hoje, pedindo a sua

attençâo.

O illustre deputado, não entrando no mérito

ou demerito das estipulações do tratado, não o

atacou por motivos que deduzisse de sua ma-

teria, começou seu ataque pelas formulas, admi-

rando-se o mesmo nobre deputado de que o

governo fosse celebrar este tratado com Por-

tugal, paiz menos commercial do que a Ingla-

terra e a França, ou a republica Anseatica de

Hamburgo, etc., etc.

Este argumento não importa menos que
uma censura ao governo, esta porém não lhe

cabe, porque quem offereceu a proposição foi

Portugal ; a camara pese bem essas razões,

as quaes o orador considera mal applicadas á

matéria em questão, porque é certo que trataSos

de commercio desta ordem só se fazem, ou

com as nações que os propoem, porque têm

interesse ou compensações que vão encontrar,

ou então, quando solicitados pelo nosso go-
verno, attendendo ás vantagens que resultaráõ

do consumo de nossos generos. Está o orador

persuadido que, se outras nações, ainda que
bem poderosas, tivessem offerecido as mesmas

vantagens que Portugal nos offerece, o go-
verno, aceitando essas proposições, teria feito

grande serviço ao paiz ; e quando houvesse

feito tal tratado, elle, orador o defenderia do

mesmo modo.

Gabe aqui responder ao nobre deputado,

sobre a conclusão que tirou deste seu argu-

rnento, de que assim corno é util reduzir um

terço dos direitos aos generos portuguezes, do

mesmo modo ha de ser para com os generos
das nações ingleza e franceza : parece-lhe que
o nobre deputado labora em um equivoco,

porque não entra em gráo de comparação os

generos brazileiros que são consumidos em

Portugal, e os que sao consumidos nestes dous

paizes.

Quanto a um outro argumento que não
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oi tirado do mérito das estipulações do tratado,
fmas sim de recordações do antigo systema,
das desavenças políticas entre os dous estados,
do tratado do reconhecimento da indepen-
ciência, e das estipulações pecuniarias em que
entrámos com Portugal, o orador fará justiça
ao coração do nobre deputado a quem responde;

tem em muita conta seus illustres -sentimentos,

¦ e seu brazileirismo, e por isso não attribue tudo

quanto disse, nesse topico desagradavel e ma-

ligno, senSo ao desejo que tem de atacar uma

Matéria que julga impopular; e em falta de

argumentos se servira daquelles de que o

orador se ia occupar.

Parece-lhe 
que o nobre deputado, para sus-

tentar e dar mais força á impugnação do tra-

tado, julgára conveniente, recorrer aos tempos

barbaros do systema colonial, em que se pra-
ticárSo factos que importárão nada menos que
o atrazo ou destruição da nossa industria ; mas

j 
para que recorrer, por occasiSo de uma estipu-

! lação feita ein 1836, a argumentos tirados de

I faclo anteriores a 1821 ? Deve lembrar-se o

} nobre deputado que, tendo o Brazil feito parte
i da metropole, temo-nos separado amigavel-

mente; e qual a nação que por semelhante

modo se separou da outra ? Recorra o nobre

deputado á historia, e veja qual a nação que
assim tem procedido? Todas as separações

têm trazido odios; e se entre nós os têm havido

é isso inherente ao passo que teve lugar, -ne-

nhuma separação houve jamais tão feliz como

• a nossa.

Ao buril da historia compete fazer essa

descripçao, e demonstrar as circumstancias

que a acompanhárao; a historia ha de con-

fessar que o acto do reconhecimento da inde-

pendencia, celebrado quatro annos depois do

grito delia, foi aquelle acto a quem talvez nós

devamos estarmos hoje aqui sentados, o im-

perio existir, e a manterem-se unidas as dezoito

províncias do Brazil.

Se o procedimento de Portugal fosse se-

melhante ao do monarcha hespanhol, outros

seriao talvez os resultados. Notou-se porém que
a nossa independencia nos tinha custado um

milhão e quatrocentas mil libras sterlinas;

mas mostre-se um exemplo de uma nação que
se separasse de outra que nao fizesse partilhar
a sua divida. Todas estas observações nao sao

mais que questões alheias á matéria, e que
nao têm por fim mais que indispôr ânimos.

Observa que o mesmo nobre deputado qui-
zera demonstrar que o tratado era ruinoso ao

paiz, e por isso não devia ser approvado ; e

como provou o nobre deputado isto ? Dernons-

trando que elle causava prejuízo ao paiz na

reducçao de um terço nos direitos, e que o

commercio portuguez sobresahiria ás outras

nações quando entrassem em concurrencia.
Para o nobre deputado sustentar o primeiro
argumento, se fundára em que a perda que se

tem verificar nao será de setenta e dous contos,

como a commissao calcula, mas que excederá

a duzentos contos. Senhores, diz o nobre orador,

quando se trata de cálculos, quando se tem de

empregar cifras em nossos argumentos, convém

ser muito circumspecto, convém que se nao

aventurem factos que se não possão justificar;
e quaes forao os dados de que se servio a com-

missão. A commissao servio-se de documentos

officiaes, que o orador declara estarem em sua

mao, documentos que forão remettidos pelo
Sr. ministro da fazenda, o qual os recebeu de 

"

uma autoridade sua subalterna.

Aqui o nobre orador chama a attenção do Sr.

ministro da fazenda, em consequencia de na

casa se lhe haver feito uma grave accusação, da

qual convém se justifique, e lhe declara que
desta vez o terá de seu lado. O nobre ministro

remetteu á camara officios com documentos

authenticos, extrahidos dos livros competentes

da alfandega, e delles se vê qual o rendimento

dos 15 
°/0, 

pagos das mercadorias portuguezas

que entrárão no Rio de Janeiro nos annos de

33, 34 e 35 ; e cumpre notar-se que tal con-

sumo nao é da província do Rio de Janeiro, mas

das de Minas, Matto-Grosso, Goyaz e parte da

de S. Paulo, em cujos dados a commissao

fundamentou o seu calculo. Mas o illustre de- •

putado fundamenta o seu calculo em um

official da alfandega, que, diz elle, lhe asse-

gurou que taes dados sao falsos; donde se

conclue que labora em falsidade tudo quanto
disse o inspector da alfandega, e o Sr. ministro,

que informou a camara sobre taes dados, man-

dando á camara um calculo inexacto sobre

bases falsas.

E note-se que o Sr. ministro guarda o

silencio sabendo que já se descobrio a falsi-

dade ; ainda não remetteu á camara esse acto

especial em que se demonstra que o inspector

da alfandega se enganou. Se o Sr. ministro tem

sciencia do facto e occulta-o á camara, o Sr.

ministro está na rigorosa necessidade de se

justificar.

O Sr. Castro e Silva (ministro da fazenda):
— Peço a palavra.

O Sr. Galmon : — O Sr. ministro fallará
sobre tal negocio: ea quem dará a camara
mais attenção, aos cálculos da commissao, feitos
sobre dados authenticos, ou sobre uma asseve-
ração de um membro da casa, que se funda-
menta em o dito de um official da alfandega ?
A camara em sua sabedoria parece que deve
descansar nos dados da commissao.

O nobre orador passa a responder aos argu-
mentos de consumo apresentados pelo Sr. Souza
Martins, e reforçados pelo Sr. Gonçalves
Martins, e conclue observando que, se bem que
a Bahia tenha, como se diz, mais povoaçao que
comparta os usos, costumes e gostos portu-
guezes, todavia o Rio do Janeiro é das pro-
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vincias marítimas aquella que percebe mais

direitos em eonsequencia dos generos que

passão ás províncias de Minas, Matlo Grosso,

Goyaz, e parte de S. Paulo.

Reforçou-se hoje a idéa de que o Brazil não

tem necessidade de mendigar um consumidor

especial e particular, porque nossos consumi-

dores sâo todas as classes que commodamente

povoão toda a superfície da Europa ; e vem a

ser os duzentos milhões de habitantes que o

illustre deputado fantasiou, mas que na rea-

lidade não existem. O nobre orador aqui re-

produz alguns argumentos em que demonstra

qual o consumo das diversas nações da Europa,

comparativamente com o de Portugal ; o pro-

gresso da cultura do assucar de beterraba na

França; a possibilidade em que esse commer-

cio se estenda pela Europa, e quanto o homem

político e de estado deve prever o futuro,

não limitando sómente suas vistas ao presente.
Convém pois attendendo ao augmento de tal

industria, concluir o presente tratado, porque

quando a Europa venha a ser pela França

abastecida de assucar, o Brazil em Portugal

contará com um certo consumidor.

Continua respondendo a outros argumentos

do Sr. Souza Martins ; e querendo responder aos

argumentos do Sr. Gonçalves Martins, observa

que este Sr. deputado se não acha presente, por
cuja razão se reserva para no dia seguinte res-

ponder-ihe.

Declara que espera ainda que o nobre

deputado pela província de Piauhy votará

pelo tratado, na certeza em que está de que a

opposição do nobre deputado é de convicção, de

boa fé, e não obstinada em suas opiniões, e

porque não vota por caprichos. A convicção ha

de pois calar em seu coração; e igual convicção

espera encontrar no nobre deputado pela pro-
vincia da Bahia, a quem aguarda responder na

seguinte sessão, adiando portanto o seu discurso

em eonsequencia de ter dado a hora, e não

querer abusar da paciência da camara.

A discussão fica adiada pela hora.

O Sr. Presidente declara, que a ordem do

dia para a seguinte sessão é a continuação da

matéria adiada, e levanta a presente pelas duas

horas e meia da tarde.

iessão em SS de Agosto

PRESIDENCIA DO SR. ARAÚJO LIMA

Sümmario. — Expediente. — Ordem do dia.—

Continuação da discussão do tratado do com-

mercio e navegação entre o Brazil e Portugal.

A's dez horas procede-se á chamada, e

acliando-se numt-ro sufficiente de Srs. depu-

tados para poder haver sessão, o Sr. presidente

a declara aberta ; é lida e approvada a acla da

antecedende".

Falíão com causa participada os Srs. Odorico,
-Veiga Pessoa, Vasconcelos Pessoa, Peixoto,

Barbosa Cordeiro, Augusto da Silva, Galvão,

Azevedo e Brito, Climaco, Rodrigues Torres,

Rodrigues Barbosa e Chicliorro ; e sem parti-
cipação.o Sr. Fontes.

EXPEDIENTE

O Sr. Secretario dá conta do expediente,

lendo os seguintes officios :

1.° Do ministro da fazenda, remettendo

uma representação do administrador da mesa

de diversas rendas desta côrte, sobre a-duvida

que lhe occorre, se é permittido despachar para
fóra do império a moeda de ouro, prata, e

cobre de cunho nacional.—Vai á com missão de

orçamento.

2.° Do mesmo ministro, remettendo com

os documentos respectivos, a copia aullientica

do decreto de 11 do corrente, pelo qual Antonio

Rodrigues do Amaral foi aposentado com o

ordenado por inteiro no lugar de escrivão da

extincta intendencia e conferencia da casa da

fundição da província de Matto Grosso.—Vai á

eommissâo de pensões e ordenados.

3.° Do secretario do senado, remettendo

com os documentos respectivos duas proposições
daquella camara, approvando as tenças con-

cedidas pelo governo ao almirante reformado

Rodrigo José Ferreira Lobo, e D. Maria Isabel

Gordilho de Barbuda.—Vão a imprimir.

O Sn. 1" Secretario dá conta de um officio

do Dr. Domingos Ribeiro dos Guimarães Pei-

xoto, pedindo-lhe que fizesse distribuir pelos
membros da casa 100 exemplares que remetteu,

dos estatutos que offereceu, e submette, á sa-

bedoria da faculdade de medicina desta côrte.
—Manda-se distribuir.

Lêm-se os seguintes pareceres :

1.° « Antonio de Jesus Silva, continuo da re-

lação desta côrte, requer a esta augusta ca-

mara, que haja de autorisar o tliesouro pu-
blico nacional a pagar-lhe a quantia de

622$222, que se lhe devem de seus ordenados,

desde Março de 1833 até Junho de 1835, os

quaes tem deixado de receber pelas razões que
exponde em seu requerimento.
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« A commissão cie orçamento, a quem foi

presente este requerimento, para poder interpor
o seu parecer, requer que seja primeiro ouvido
o Sr. ministro da justiça, remettendo-se-lhe o
requerimento do supplicante, afim de que elle
exponha 

qual a duvida que se lhe offerece, no
caso de ser verdadeiro o que se allega.

« Paço da camara, 19 de Julho de 1836.—-
Vianna.—S. Martins.— Calmem. »

E' approyado.

2.° « A 3° commissao de fazenda, para
poder interpor o seu parecer, ácerca da repre-
sentação 

que a esta augusta camara dirigirão o

provedor e rnesarios da irmandade da San-
tissimo Sacramento da freguezia de Nossa Se-
nhora da Candelaria nesta côrte, solicitando a
isenção do pagamento da décima dos prédios
urbanos, 

pertencentes á instituição de caridade
a seu cargo, requer que pelo intermédio do go-
verno se exijao os seguintes esclarecimentos :

í( 1.° Copia da lei, ou ordem que fundou esta
instituição de caridade, e dos estatutos porque
se rege.

« 2.° Quanto tem produzido nos tres ul-
tiinos annos o imposto da décima sobre os pre-
dios pertencentes á dita instituição, tanto da 1\
como da 2" décima.

« Paço da camara dos deputados, em 8 de
Agosto de 1836.—José Pedro de Carvalho.—
J. J. Fernandes Torres. »

E' approvado.

3.° « A sociedade auxiliadora das artes, e
ofíicios e beneficente dos socios, e suas famílias,
estabelecida nesta côrte, pede a concessão de
cinco loterias, conforme o plano das que se
decretarão para a praça do commercio, afim de
ser applicado o seu produeto ao fundo de-uma
caixa de monte-pio da mesma sociedade.

« A 3a commissao de fazenda, a quem foi re-

mettido o requerimento da sociedade, com-

quanto louve os seus desejos philantropicos, e
faça votos pela sua prosperidade, todavia, tendo
ern consideração a necessidade de reservar este
recurso para objectos mais indispensáveis, e a

que cumpre attender de preferencia, é de pa-
recer, que não pôde ter lugar a concessão re-

querida.

« Paço da camara dos deputados,, em 8 de
Agosto de 1836.— J. J. Fernandes Torres.—
J. P. de Carvalho.—Duarte e Silva..»

E' approvado.

4.° v O provedor e mesarios da irmandade do
SS. Sacramento da nova parochia de Nossa
Senhora da Gloria, erecta nesta côrte, dirigirão
a esta augusta camara uma representação, na

qual expõem que havendo os fregueses da dita

parochia comprado um terreno e capella, onde
se acha còllocada a igreja matriz, insufficiente

para as necessidades da população, que se

augmenta de dia a dia,e desejando edificar uma

nova matriz, não só para maior decencia do

culto, mas também para maior com modo dos

freis, se achão embaraçados pela falta de meios

para levar ao fim uma obra tão dispendiosa,

como é a edificação de um templo, para que
nao bastão as offertas graciosas dos parochianos ;
e por isso recorrem ao poder legislativo, implo-

rando delle a graça de lhe conceder dez loterias

a beneficio de suas obras, sendo o governo para
isso habilitado, e para regular o plano dellas a

exemplo do que se praticou com as demais
matrizes desta côrte.

« A 3a commissão de fazenda, a quem foi re-

mettido este negocio, reconhece que um dos

objectos que mais devem merecer a attenç&o do

Brazil, é a conservação'e decencia dos templos

destinados para o exercício das funeções pa-
rochiaes, e já que as cireumstancias do lhe-

souro publico não permittern que delle se

possão distrahir as quantias necessarias para
occorrera despezas deste genero, entende que se

não deve negar a concessão pedida com a li mi-

taçao que lhe pareceu conveniente, por que além

das razões expostas occorre o haver-se conce-

dido ás outras matrizes um favor igual, e por
isso não hesita ern offerecer á consideração da

camara a seguinte resolução :

« A assembléa geral legislativa resolve :

« Art. 1.° O governo é autorisado para fazer

extrahir cinco loterias, segundo o plano das que
forão concedidas á praça do commercio, e para
applicar o seu produeto a beneficio da nova

matriz da parochia de Nossa Senhora da Gloria,

erecta nesta côrte.

« Art, 2." Ficão revogadas as disposições em

contrario.

« Paçò da camara dos deputados, em 8 de

Agosto de 1836. — J. P. de Carvalho.—J. J.

Fernandes Torres.»

Julga-se objecto de deliberação a resolução

que vai a imprimir.

OPvDEM DO DIA

TRATADO COM PORTUGAL

Continua a discussão do tratado com Por-
tugal.

0 Sr. Sousa Martins pede a palavra pela
ordem, e observa a camara que na discussão de
hontern, elle, deputado, tinha fallado sobre
um documento cuja existencia fôra contestada

pelo nobre deputado relator da commissão de
diplomacia, e por isso antes de começar a
discussão, quer fazer um requerimento para se

pedir esse documento: declara que nao tem
conhecimento algum com esse empregado de

que se fallára, e nenhuma communicação tivera
com elle.
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Lê-se o seguinte requerimento do- illustre

deputado:

« Piequeiro que se peça ao governo copia de

uma representação dirigida por um dos em-

pregados da alfandega ao ministro da fazenda,

em que se mostra não serem exactos os dados

sobre que a commissão de diplomacia baseou

os seus cálculos a respeito dos direitos de im-

portaçfto pagos pelas mercadorias portuguezas
nas alfandegas do Brazil.»

O Sr. Presidente declara que o requeri-

mento entra em discussão.

Julgado discutido, é posto a votos e appro-

vado.

Continua a discussão do tratado com Por

tugal.

0 Sr. Martim Francisco, em um longo dis-

curso, pronuncia-se contra o tratado, passando a

fazer uma analyse de seus artigos, e mostrando,

segundo sua opinião, os seus inconvenientes.

O Sr. Presidente:—O Sr. visconde de

Goyanna tem a palavra.

0 Sr.'Visconde de G-oyanna... (*)

0 Sr. Maciel Monteiro toma ainda parte

na discussão par"a responder com especialidade

ao nobre deputado o Sr. visconde de Goyanna.

Observa que este Sr. deputado amargamente

se queixára de haver o Jornal do Commercio

alterado, e até mesmo invertido seu discurso ;

porém hoje, esse Sr. deputado, querendo

mostrar á casa as alterações que forão feitas no

seu discurso, produzio quasi exactamente

aquillo que o mesmo Jornal do Commcrcio

publicou. O orador observa que o Jornal do

Commercio na publicação de tal discurso, foi

(*) O Jornal do Commercio, em longo ar-

ligo, nesta mesma data, declara que deixa de

publicar o discurso do Sr. visconde de Goyanna

por lhe haver o mesmo Sr. visconde arguido,

da tribuna da camara, o proposito de mutilar

e trancar todos os seus discursos, não por culpa

dos tachygraphos, nem do curto espaço de

tempo, mas por ter elle, Sr. visconde, votado para

que não passasse o codigo do commercio. E que

assim procedia o Jornal do Commercio ,por

favorecer um partido, e guiado por aquella

potência invisível, citada pelo Sr. deputado, em

outra sessão ( o dinheiro ).

E termina o artigo dizendo: « De resto, tal

é o receio que temos de incorrer no desagrado

do nobre visconde, que nunca mais nos da-

j remos ao trabalho de reproduzir os seus dis-

cursos. Não : nossa mão sacrilega jámais irá

polluir os atavios dessas peças de eloquencia,

cuja virgindade deve permanecer intacta.»

(Nota do compilador.)

mais exacto de que hoje o nobre deputado ré-

produzindo-o.
O nobre orador apresenta alguns dos argu-

mentos produzidos pelo nobre deputado na

sessão de 20 do corrente, e que na presente

sessão algum tanto forão por elle desfigurados;

observa que tal matéria não tem relação alguma

com a presente questão ; mas tem a notar que o

nobre deputado a quem combate, todas as vezes

que falia na camara sempre apresenta um

grande resentimento contra os lusitanos; o

orador não sabe se para isso tem alguma razão ;

talvez isto provenha de se achar desgostoso por

não continuar o seu reinado na província do

Pará, de que foi presidente.

Demonstra que o mesmo nobre deputado

attribuio ás imprudências dos lusitanos os actos

de calamidade e barbaridade praticados no Pará,

os quaes não teriâo tido lugar se elles não :

dessem a taes actos causa ; mas o nobre orador

julga que é preciso haver-se perdido o senso

commum para se assim pensar; e considera

que taes proposições são boas para se enun-

ciarem em um tablado, em uma praça ou uma

rua, mas não na tribuna.

Pergunta por esta occasião ao Sr. deputado

se lhe consta que os Vinagres, Bento Manoeis e

Limas, sejâo filhos de Portugal ? Mas o que

consta com exactidão, é que os filhos de Por-

tugal têm sido victimas de meras vinganças,

etc.

O nobr*e orador passa a responder, em um

longo discurso, aos argumentos do nobre depu-

tado, bem como aos que produzio o Sr. Pii-

beiro de Andrada ; reforça os argumentos que

já tem produzido em outras sessões ; e continua

ainda a mostrar as vantagens do tratado, e a

votar por elle.

0 Sr. Castro e Silva ( ministro da fazenda )
diz que na sessão de hontem fôra interpellado

por um nobre deputado da Bahia, para res-

ponder ácerca da veracidade das informações

que mandára á camara; porém, tendo dado a

hora, não pôde fazer a declaração que ora tem

de apresentar á camara. Observa que havendo

recebido (na qualidade de ministro da fazenda)

utn officio da camara, no qual se lhe exigião

informações ácerca do rendimento dos direitos

provenientes dos generos portuguezes, impor-

tados no império durante os tres últimos annos,

officiou ao inspector da alfandega da côrte, bem

como ao inspector das demais alfandegas das

províncias, para fazerem remessa das ditas

informações; e havendo apenas recebido as

informações do inspector da alfandega da côrte,

extrahidas dos livros respectivos, as remetteu

á camara; passado algum tempo depois desta

remessa, o primeiro escriplurario da.alfandega,

Raphael de Carvalho, indo á sua casa fallar-

lhe sobre suas pretenções, no fim de sua expo-

siçao dissera que tendo lido no Correio Official,

!
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ó officio que o orador, na qualidade de mi-
nistro, havia dirigido â cansara, acompanhado
das informações dadas pelo inspector da alfan-
dega, elle Raphael de Carvalho <is julgára in-
exactas, em consequencia de se dar ao trabalho
de fazer una resumo mais exacto, e mostrar
uma alteração ; ao que o nobre orador lhe res-

pondera, que logo que tivesse o seu trabalho

prompto o apresentasse, afim do inspector da
alfandega corrigir a informação que havia dado,
sendo este para tal fim ouvido, e quando
mexacto, outra informação se remetter á ca-
mara ; porém até hoje tal escripturario nunca
(«ais lhe appareceu ; e da conclusão de sua
mesma conversa com elle, observara que tal
censura 

provinha mais de indisposição para
com o inspector do que zelo do serviço publico.

Estas sao as informações que o nobre depi.i-
tado tem de dar.

Não ha mais quem tenha a palavra ; e pas-
sando-se a votar, o Sr. Alcibiades pede a vo-
tação nominal, porém não se vence.

Põe-se a votos se o projecto passa á segunda
discussão, e vence-se pela negativa por 45 v^tos
contra 37.

Entra em terceira discussão o projecto n. 2,
annexo á lei do orçamento, e apresentado pela
respectiva commissâo, autorisando o governo
a passar annualmente dos cofres dos depósitos

públicos para a caixa de amortisaçâo, e em-

pregar na compra de apólices da divida pu-
Mica, as sommas que prudentemente julgar
disponíveis, com as cautelas e para o fim de-
terminado nos arts. 96 da lei de 24 de Outubro
de 1832 e 3o da de 10 de Outubro de 1833,
estendendo esta disposição ás províncias onde
houver caixas filiaes de amortisaçâo da mesma
divida; finalmente o art. 3o do projecto auto-
risa os juizes de orphâos a perinittir aos tutores
e curadores o emprego de dinheiros perten-
centes aos orphãos e curados, na compra das
apólices da divida fundada, assim na caixa de

amortisaçâo desta côrte, como rias filiaes das

províncias.

Vêm á mesa as seguintes emendas :

1.' Do Sr. Corumbá. —« O pagamento dos

juros, e amortisaçâo das apólices, etc. id.
sessão de 11 de Agosto corrente.)

« A caixa de amortisaçâo desta côrte, e as
filiaes das províncias receberáõ as apólices de
divida fundada pertencente aos dinheiros dos
orphãos e curados das differentes províncias que
assim e determinarem. — Salva a redacção. —

Sebastião do Rego »

No decurso da discussão vêm mais á mesa
e são apoiadas as seguintes emendas :

« O pagamento dos juros e amortisaçâo das

.apólices dadas aos credores pela divida inscripta
na província de Coyaz, conforme a lei de 15 de
Novembro de 1827, fica a cargo da caixa

TOMO II

central da amortisaçâo, ficando suspensa na

dita província a disposição do art. 52 da referida

lei.—Assis Mascareiihas.— Corumbá.»

« A caixa da amortisaçâo desta côrte, e as

filiaes das províncias, receberáõ as apólices da

divida fundada pertencente aos dinheiros dos

orphãos e curados das differentes províncias

que assim determinarem.—Sebastião do liego.»

Encerrada a discussão, é adopíado o projecto
com a emenda dos Srs. Assis Mascarenhas c

Corumbá, sendo regeitada a do Sr. Sebastião

do Rego.

O Sr. Presidente, havendo dado a hora, dá

para a ordem do dia da seguinte sessão, ás 11

horas, 3" discussão do orçamento; e antes,

emendas do senado ao projecto sobre fixação

de Forças de mar e terra, e levanta a sessão

pouco depois das 2 horas da tarde.

Sessão em SSí cie Agosto

PRESIDÊNCIA DO SR. ARAÚJO LIMA

Summario.— Expediente. —Ordem do dia.—

Discussão do titulo 3o da proposta do governo

que trata da despeza geral.

A's 10 horas feita a chamada, depois de se

acharem em numero legal os Srs. deputados,

o Sr. presidente declara aberta a sessão ; lida a

acta da antecedente, posta em discussão, é

approvada.

Faltâo com causa participada os Srs. Odo-

rico, Barbosa Cordeiro, Luiz Cavalcanti, Ro-

drigues Torres, Rodrigues Barbosa, Gonçalves

Martins e Pontes ; e sem participação os Srs,

Souza Martins, Figueira de Mello, Remigio.

Costa, Alcibiades, Melio e Souza e Fontes.

EXPEDIENTE

O Sr. Io Secretario, dando conta do expe-

diente, lê uin officio do ministro da fazenda,

remettendo o quadro demonstrativo dos direitos

do ouro pagos nos últimos cinco annos frnan-
ceiros pela sociedade estrangeira de mineração
do Gongo-Soco, e do Morro Velho. —Fica

sobre a mesa.

Outro do ministro da guerra, enviando o

projecto do codigo militar, que offerece o ba-
charel formado José Thomaz de Aquino. — A'
commissâo de marinha e guerra.

Outro do secretario do senado, acompa-
nhando uma proposição do mesmo senado,

para que o governo, e no emtanto os presidentes
das províncias, possão nomear quem interina-

mente substitua as vagas ou impedimentos dos
empregados da nomeação do mesmo governo,
servindo entretanto aquelle que por lei está
designado.—A imprimir,

27
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Outro do mesmo secretario, enviando as

emendas feitas e approvadas pelo senado á

proposição desta camara, sobre as revistas do

supremo tribunal de justiça, etc. — Vão a

imprimir.

Outro do mesmo secretario, participando que
o senado approvou, afim de dirigir á sancção im-

perial, as resoluções desta camara, approvando

a tença concedida ao chefe de esquadra refor-

mado Joaquim Mourão Pinheiro, e a pensão
concedida a D. Atina Luiza Silveira da Motta.—

Fica a camara inteirada.

Um officio do Sr. deputado Gonçalves Mar-

tins, participando não poder continuar a com-

parecer nas sessões do corrente armo, por se

retirar para a Bahia. — Inteirada.

Faz-se menção de um requerimento de Maria

Francisca de Jesus, pedindo indetnnisação da

quantia de 5:2531697 roubada ao cofre dos

orphâos.— A' commissâo de justiça civil.

Outro dos religiosos de S. Francisco, e mein-

bros das ordens terceiras da cidade da Bahia,

pedindo a abrogaçâo do acto legislativo pro-
vincial de 4 de Junho de 1835.—A' commissâo

das assembléas provinciaes.

Outro de Antonio Thomaz de Oliveira Bo-

telho.—A' commissâo de justiça civil.

O Sr. Visconde de Goyanna manda á mesa

o seguinte requerimento :

« Requeiro que a policia da mesa remova

da casa os tachygraphos do estrangeiro Jornal

do Commercio, pela parcialidade positiva cpm

que falsifica os actos desta augusta camara.—

Visconde de Goyanna.»

A' commissâo de policia.

ORDEM DO DIA

Entra em 3a discussão a lei do orçamento.

A commissâo de orçamento offerece para
entrar em discussão, conjunctamente com a lei

do orçamento, o seu parecer sobre as repre-

sentações que as assembléas provinciaes da

Bahia, Pernambuco e Santa Gatharina dirigirão

á esta camara:

« A commissâo do orçamento examinou as

representações que as assembléas provinciaes
da Bahia, Pernambuco e Santa Gatharina diri-

girão á esta camara, expondo a difficuldade e

apuro em que se achão para supprir o déficit

verificado entre as rendas que lhes furão dei-

xadas pela lei de 8 de Outubro de 1834, e as

despezas provinciaes que já estavão decretadas,

e em vigor antes da publicação da mesma lei, e

requerendo que pela caixa geral seja supprido

aquelle déficit no corrente anno financeiro de

183C a 37, em attenção á impossibidade de

haver de prompto a somma necessaria por 
I

meio de novos impostos, ou de melhoramento

na fiscalisação, ou de emprestimos.

« A assernbléa da Bahia, referindo os motivos

em que se funda, requer que a assernbléa geral
ou fixe a quota com a província deve concorrer

para a despeza do império, ou deixe para a

receita provincial a renda da exportação, ou

pelo menos suppra o déficit de 150 contos, que
tem de verificar-se no corrente anno ; pedindo
além disso, que a província seja contemplada na

partilha da sua divida activa, cuja cobrança

ficou pertencendo integralmente á receita geral.
« A assernbléa de Pernambuco convocada ex-

traordinariamente pelo presidente, afim de

oecorrer ao déficit que se encontrára na com-

paraçâo da despeza provincial, decretada com

as rendas que ficarão á província, faz vêr a

absoluta impossibilidade em que se acha de

fazer face ao mesmo déficit, e requer que pela
caixa geral seja supprido.

« A assernbléa de Santa Catharina, mostrando

por cálculos seguros que a sua receita anda por
40 contos e setecentos mil réis, e que a sua
despeza excede de 53 contos, inclusive os sup-

primentos que faz ás respectivas camaras

municipaes, requer que pela caixa geral lhe

seja fornecida no corrente anno a quantia de

29:77915000.

« A commissâo^sabetjdo que a camara tem

por mais de uma vez regeitado o systema de

quotas provinciaes para a despeza geral, e não

quer privar-se da renda da exportação, recu-

sando até diminuir os 7 
°/0 

estabelecidos, como

prova a ultima votação contra a reducção

proposta de 2 
°/u 

a favor da receita das pro-
vincias ; julga inútil, e baldado offerecer ar-

bitrio algum sobre esses dous topicos da repre-

sentação da Bahia. Nada lhe cumpre dizer

também ácerca da partilha da divida activa ;

pois que esse arbitrio foi já adoptado na 2a dis-

cussão da lei do orçamento. Resta-lhe por-
tanto occupar-se do supprimento do déficit que
as tres assembléas representantes reclamão, e

esperão da assernbléa geral.
« E não desejando fatigar a camara com a ex-

posição das razões que poderia allegar, á favor

da pretenção das mesmas assembléas, a coui-

missão limitar-se-ha a lembrar á assernbléa

geral: Io, que não é justo que as províncias,
cujas despezas erão d'untes pagas pelas rendas

existentes, sejão agora (depois da partilha das

mesmas rendas) compellidas a pagal-as pelo

producto de novos impostos, porquanto dalri

resultaria que os contribuintes de urnas pro-
vincias (mormente os daquellas, que como a

Bahia e Pernambuco, fornecessem antiualmente

vários milhões para a despeza geral) ficarião

mais sobrecarregados, que os contribuintes

de outras províncias; desigualdade odiosa, e

opposta aos §§ 13 e 15 do art. 179 da consti-

tuição : 2o, que não é político forçar as asse®-

bléas provinciaes a imporem novas contri-
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buições, ou a alterarem com precipitação, e
escutando sómente o apuro do momento, os
impostos estabelecidos; porquanto, além de
faltarem os conhecimentos precisos (e infeliz-
mente ainda não difundidos por to'do o paiz,
como aliás conviria que estivessem) para o
acerto de qualquer deliberação sobre um objecto
tSo grave, e ligado á propriedade publica, como
o da imposição; é de receiar que a população
das províncias maiores não veja com satis-

façâo applicar-se quasi todo o producto de

suas rendas á despeza cororrium, sem que
dellas quasi nada se destine aos melhoramentos,

e necessidades locaes:e 3°, que o augmcnto

verificado na receita geral do anno proximo
findo dá direito a esperar que a mesma receita

se avantage ainda inais no anno corrente, e se

possa attender sem gravame ás representações

das províncias, applicando-se ao supprimento

requerido uma parte das sobras, com que
devemos contar á vista 

' 
da despeza geral

(11,498:0791850) decretada para 
"o 

presente
annO, e da renda geral que tem de arrecadar-se
e que excederá de 14 mil contos. Isto posto,
a commissão é de parecer, que na 3a discussão
da lei do orçamento se adopte o seguinte artigo,

que será collocado no capitulo das disposições

geraes :

«Artigo. O governo fica aytorisado o fazer

supprir pela caixa geral, o déficit que no cor-

rente anno financeiro de 1836 a 1837 houver de

verificar-se entre a receita e despeza provincial,
decretada 

pelas assembléas da Bahia, Per-

nambuco e Santa Gatharina.

« Paço da camara, 23 de Agosto de 1836.—

Calmon.— Vianna. »

E' approvado, e entra em discussão.

São apoiadas, e entrão em discussão as

seguintes emendas do Sr. Henriques de Rezende .

« No art. Io § 8o supprimão-se os 600$ para
um mestre de tachygraphia.

« No art. 4o § 8o supprimão os 20:000$,

para a continuação da obra do dique.

« No § 7° do mesmo artigo. Passe-se para
a repartição do império os 100:000$ destinados

a compras de barcas de vapor para paquetes,
ficando o governo autorisado a contractar o

estabelecimento destes paquetes, com quem
melhores vantagens offereça.

« No § 12 supprimão-se Os 20:000$ para os

pharóes da ilha de S. João nò Maranhão, e

Salinas no Pará.

« No art. 5" § 14 supprimão-se 30:000$.
« No art. 6" § 9o supprimão-se 30:000$, e

fiquem 80:000$.

«O § 17 supprima-se.

« No art. 7o em lugar de—orçada—diga-se—

fixada.

« No art. 8o supprima-se o § 3."
« No art. 14 § 9o redija-se assim —15 °/„

de qualquer embarcação estrangeira vendida

nos portos do Brazil.

« § 39 additivo.— 15 
°/o sobre os generos

reexportados, ou baldeados para a costa d'Africa.
—Rezende. »

« Artigos additivos. O governo apresentará

na primeira reunião do corpo legislativo um

quadro geral da divida fluctuante do império

( de serviços não pagos) de 1827 em diante,

e até o fim do anno financeiro de 1835 a

1836, acompanhado de tabellas parciaes da

divida de cada uma das províncias, classi-

ficada por anno, e com designação dos serviços

á que é relativa cada uma das verbas, cuja

totalidade prefaz a mesma divida.

f Pela mesma maneira apresentará também,

mas em separado, outro quadro da divida an-

lerior ao anno de 1827, que ainda não estiver

inscripta na conformidade da lei de 15 de

Novembro de 1827, declarando quanto á ambas

quaes são as que se reputâo inexequiveis.

Igual quadro apresentará da divida activa do

império com declaração, da que se reputar in-

solúvel.

« O mesmo governo apresentará também

outro quadro, contendo o total da divida pos-
terior ao anno de 1826, com declaração das

quantias que por conta delia se tiverem pago,
afim de conhecer-se o seu estado no fim do

mesmo anno.

« Paço da camara, 25 de Agosto de 1836.
— Vianna.— Calmon. »

« Fica derogado o art. 13 da lei de 31 de

Outubro de 1835, na parte em que determina

que o governo apresente á camara proposta para
a fixação da despeza, e orçamento da receita.

Salva a redacção.—25 de Agosto.— Vianna. »

« Para tirar o entulho que as ruinas da for-

taleza do Cabedello têm feito no nanai da barra

que passa junto á mesma fortaleza, 12 contos

de réis.— Veiga Pessoa. »

« O ministro e secretario de estado dos

negocios da justiça, apresentará na sessão se-

guinte um relatorio circumstanciado da re-

partição dos negocios ecclesiasticos a seu cargo.
—Bliering.»

« Para melhoramento do porto do Recife
30:000$.—Francisco do Rego. »

« Ao § 11 do art. 4o. Com a auditoria da ma-
rinha, executoria, e seu expediente, elevado o
ordenado do auditor, desde já, a 1:6001000,
2:340$000. — Carneiro Leão. »

« Emenda substituitiva ao § 16 do art. 1.°

Com os empregados da policia do porto, elevado

o ordenado do professor da saúde do porto de
Pernambuco a 600$ annuaes, e o do escrivão,

e interprete do tribunal da saúde do mesmo

porto a 400$, 18:314$000.—Maciel Monteiro. »

« No ministério do império accrescente-se um
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conto de réis, desde já, para um mestre de
equitação de S. M, o Imperador, como gra-
tificação.

" Clamara dos deputados, 25 de Agosto de
1836.—Limpo de Abreu. »

« O augmento de congrnas dos bispos, mon-
senhores, conegos, e capellães, votado no mi-
nisterio da justiça no art. 2o § 7o do projecto
em discussão, tenha lugar desde já.—25 de
Agosto. S. a R.— Vianna. »

1." « Supprima-se o § 3o do art. 8o pelo qual
ficSo abolidos 03 novos direitos.

2." <( Art. 8.° Na numeração dos impostos

cobrados no municipio da côrte accrescente-se
impostos sobre os barcos do interior.

3.a « O art. 21 supprima-se.

4." « Não passando a suppressão, declare-se

na reducção serem as dividas provenientes de

impostos provinciaes até o anno financeiro de

1835 a 1836.—Duarte e Silva. »

<( Não passando a emenda da commissão—

artigo para ser collocado convenientemente :—

O imposto de sisa fica pertencendo á renda pro-
vincial, exceptuada a província do Rio de Ja-

neiro. S. a R.—Duarte e Silva. »

« Supprima-se o § 3o do art. 8.°

« No art. 9° § 3o supprimão-se as ultimas

palavras—Este novo imposto.

«No art. 13 supprimão-se os 10 réis addi-

cionaes, etc., até—da divida publica.
« Instaure-se o art. 11 da proposta.
« Supprima-se o art. 16.

« Para ser collocado onde conviei. A

moeda de ouro e prata e melaes preciosos
não estão comprehendidos na disposição do

art. 9o § 6o da lei de 31 de Outubro de 1835,

os quaes continuarão a pagar somente os 2 
°/„

na exportação. — Duarte e Silva.»

« Emendas de redacção : No ministério do

império em lugar de — 1,497:654$— diga-se
—1,494.654$.

« No art. 4" § 15—diga-se—posterior—em

lugar de anterior.

« No art. 7o em lugar de- 12,740:893$030
diga-se — 12,757:8931030.

« No art. 8o § 1" depois de — despachos—

diga-se—para consumo da mesma província.
« Comprehenda-se no projecto o art. 12 da

proposta, que foi approvado, e escapou na re-

dacção.

« No art. 14, depois do § 4o—accrescente-se
13 

por cento addicionaes das mercadorias

para a costa d'Africa, conforme o art. 10 § Io

desta lei.

« No § 16 em lugar da côrte, diga-se da

cidade do Rio de Janeiro.

« No § 33 em lugar—de conforme o art. 9o

§34— diga-se—conforme o art. 11 n. 34, etc.

« No art, 9o depois das palavras—e a dar

5 %—accrescente-se — menos sobre a des-

peza do ultimo anno.— Castro e Silva. »

« Em lugar das palavras 
—assembléas da

Bahia, Pernambuco e Santa Catharina, —

diga-se—assembléas das províncias.

(t Gamara dos deputados, 25 de Agosto de

1836. — Climaco. »

A discussão fica adiada pela hora.

O Sr. Presidente dá para ordem do dia a

mesma de hoje, e levanta a sessão depois das

duas horas da tarde.

Sessão ©sai ?£& do Agos to

PRESIDENCÍA DO SR. ARAÚJO LIMA

Summario.—Expediente. — Ordem do dia. —

Discussão das emendas do senado ao projecto
da oamara que fixa as forças de terra.—-

Continuação da discussão do projecto sobre a

fixação da receita geral do império.

Feita a chamada ás dez horas, e aberta a
sessão, é lida e approvada a acta da ante-

cedente.

Comparecem 86 Srs. deputados, faltando com

causa communicada os Sr. Odorieo, Souza

Martins, Pontes, Gosta, Hollanda, Barbosa Gor-

deiro, Ferreira França, Rodrigues Torres, Ro-

drigues Barbosa, Gonçalves Martins e Lemos ;
e sem participarem os Srs. Figueira, Ribeiro

Pessoa, Remigio e Fontes.

EXPEDIENTE

O Sr. Secretario Belisario, dando conta do

expediente, lê dous officios do secretario do

senado, participando que o senado adoptou, e

vai dirigir á saneção as duas proposições, urna

approvando a mercê da sobrevivência da pensão
concedida a Maria Antonia da Silva, e suas

irmãs, e outra marcando a fôrma de se realisar

o pagamento da pensão concedida a D. Etne-

renciana do Nascimento Luna, e suas irmãs.
-*De ambas fica a camara inteirada.

O requerimento de Joaquim de Santa Anna

Dantas, em que pede ser aposentado no em-

prego que servira na Bahia, é remettido á

commissão de pensões e ordenados.

Depois do expediente, são lidos os seguintes

pareceres :

1.° « Os herdeiros do finado Luiz Antonio de

Souza, da cidade de S. Paulo, representão a esta

augusta camara que tendo seu pai, por uma es-

criptura de commum accordo com sua mulher,

e depois em verba testamentaria, disposto de

sua terça, e nella instituído tres vínculos para
seus tres filhos varões, para obrigar os mesmos

herdeiros, um dos quaes era o seu testamenteiro,

a não se opporem a esta instituição, e a aulí-
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citarem a necessaria licença para se levar a
effeito a creação de taes vínculos,' dissera no
testamento, 

que não sendo possível obter-se
esta graça do soberano, dispunha de sua terça
Pm favor da santa casa da misericórdia de
Amarante, em Portugal; de pobres, e
igrejas, etc., e como a lei que prohibio a insti-
tuição de morgados e vínculos, nao prevcnio
esta cspecie, porque os tres doados tinhao ad-

quirido um direito á doação da terça, que nfio

perderão por um acto seu, nem de seus irmãos;

que nao perderão por opposiçao que algum
delles fizesse á vontade do testador, em odio á

qual opposiçao é que o testador revogava a
doação, e dispunha do valor delia em favor de
terceiros, de pessoas incertas, e reparos de
igrejas, convinha que a lei que abolio os mor-

gados de algum modo salvasse estes direitos
adquiridos, e para supprir esta lacuna a com-
missão de justiça civil offerece a seguinte re-
solução :

« A assembléa geral legislativa resolve :

« Art. 1." E' nulla, e deve reputar-se como
não escripta a disposição íestamentaria do fi-
nado Luiz Antonio de Souza, relativa á doação
de sua terça para instituição de tres vinculos
em favor de seus tres filhos varões, e todas as
disposições da mesma terça, no caso de se não
obter a licença para instituição dos mesmos
vínculos.

« Art. 2.° Todas as disposições testamentarias

ou doações para instituições de vinculos, que
se não verificarão, devem haver-se como nao

escriptas, e os bens que fizerão objecto dellas,

pertencem aos herdeiros dos inslituidores.

« Paço da camara dos deputados, em 23 de
Agosto de 1836. — Oliveira. — Mendes dos
Santos.—Chichorro. »

Julga-se objecto de deliberação a resolução

offerecida, e vai a imprimir com o parecer.

2.° « A commissão de pensões e ordenados,

examinou o decreto de 11 do corrente mez

pelo qual o governo concedeu a Salvador Car-

doso de Oliveira a pensão de 600$, com so-

brevivencia a suas tres filhas, em. remuneração

dos attendiveis serviços que prestou ao estado
na luta á prol da independencia do império,

achando-se hoje cego, e reduzido a pobreza.
Pelos muitos, e honrosos documentos, com que
o agraciado instruio o seu requerimento, prova,
que com effeito elle tomou uma parte mui activa
nos different.es combates que tiverão lugar entre
as tropas brazileiras e luzitanas, que se op-

punhâo á independencia na província do

Maranhão, obrigando a capitularem, e a se
dissolverem as que guarneciao a villa de Ita-

picurú-Merim sob o commando dos tenentes
coronéis, Ricardo José Coelho e José Felix
Pereira de Burgos, que se achavSo então li-

gados ao governo de Portugal. A' vista pois do

exposto a commissão offerece, para ser dis-

cutido, o seguinte prcjecto de resolução :

« A assembléa geral legislativa resolve :

«Artigo único. Fica approvada a pensão
annual de 600$, concedida por decreto de 11

de Agosto de 1836, a Salvador Cardoso de

Oliveira com sobrevivência ás suas tres filhas,

Izabel Maria de Oliveira, Francisca Ovidia de

Oliveira e Thereza Bella de Oliveira, reparti-

damente.

« Paço da camara dos deputados, 21 de

Agosto de 1836.—J. F. de Toledo.— Gomes da

Fonseca. »

Julga-se objecto de deliberação a resolução

offerecida e vai a imprimir.

0 Sr. Eaphaol de Carvalho obtém a palavra

pela ordem, e em longo discurso demonstra os

grandes serviços que Salvador Cardoso de Oli-

veira fizera á causa da independencia na pro-

vincia do Maranhão, e propõe a urgência, para

que o projecto seja dispensado da impressão e

se discuta já.

A urgência é apoiada e logo approvada, e

entra por conseguinte em discussão a resolução.

Como não ha quem peça a palavra, a resolução

dá-se por discutida, põe-se a votos, e é appro-

vada quasi unanimemente, depois do mesmo

modo ser adoptada, e remette-se á commissão

de redacção.

3.° <( A' commissão de pensões e ordenados,

foi presente o decreto de 23 de Janeiro de 1835,

pelo qual o governo aposentou còm o respectivo

ordenado o ofíiciãl-maior da secretaria de es-

tado dos negocios da guerra, José Ignacio da

Silva, e entendendo que essa aposentadoria já
foi approvada implicitamente em uma reso-

luçâo, que passou nesta casa approvando a

pensão de 1:200$, concedida ao mesmo indi-

viduo: é a commissão de parecer, que não se

faz necessário algum outro acto legislativo a

semelhante respeito.

« Paço da carnara dos deputados, em 22 de

Agosto de 1836.—Paim.—J. F. de Toledo. »

Entra em discussão, e fica adiado por se pedir
a palavra.

ORDEM DO DIA

Entrão em discussão as emendas feitas e ap-

provadas no senado á proposta do governo, e

emendas approvadas na carnara dos deputados

sobre a fixação das forças de terra para o anno

financeiro de 1837 a 1838.

« Ao art. Io § Io, depois das palavras—Matto-
Grosso—substitua-se o resto do paragrapho pela
seguinte redacção—menos um terço das praças
de pretno estado completo dos corpos, os quaes
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em circumstancias extraordinarias poderáõ ser

desde já completamente preenchidos.

« O governo fica autorisado a recrutar na con-

formidade da lei de 6 de Outubro de 1835, e a

engajar com preferencia os soldados que hou-

verem obtido baixa, ou a ella tiverem direito,

dando-se-lhes para isso soldo dobrado.

(í O § 2.° Como está na proposta.
" O § 3.° Como está nas emendas, ,
« Art. 2." E' o art. 2" das emendas.
« Art. 3.° E' o 2o da proposta, cjue foi restabe-

lecido.

« Art. 4.° Que é o 3o da proposta redija-se

pela maneira seguinte :

« O governo fica autorisado a conceder desde

já uma gratificação de campanha da terça parte
do respectivo soldo, além dos mais vencimentos,

a todos os individuos que fizerem parte das

expedições dirigidas a qualquer ponto do im-

perio, ou nelle se acharem, e conjunctamente

cooperarem para o restabelecimento da ordem.

« Art. 5.° E' o 4° da proposta com a emenda

respectiva.

« O art. 5o das emendas foi supprimido.

« Art. 6o additivo. O governo fica auto-

risado a conceder licença aos ofíiclaes de en-

genharia e artilharia do exercito, que tendo

concluído o curso completo da academia mi-

litar, com boas informações da congregação,

quizerem ir a paizes estrangeiros adquirir ex-

ercicios e conhecimentos práticos de suas res-

pectivas armas, abonando-se-lhe o soldo de

suas patentes, e todos os vencimentos de

effectivo serviço.

« Art. 7.° E' o 6o das emendas.

(( Paço do senado, em 5 de Agosto de 1836.

—Bento Barroso Pereira, presidente.— Conde

de Valença Io secretario.—Luiz José de Oliveira

4o dito. »

A primeira emenda ao artigo é approvada

sem discussão.

Passa-se a discutir a outra emenda, que diz:

« Art. 3.° E' o segundo da proposta, que
foi restabelecido. »

0 Sr. Veiga Pessoa diz que não pôde deixar

de fazer opposição a esta emenda do senado,

que restaura o art. 2° da proposta que foi sup-

primido nesta casa. Entre as muitas razões

que o iltustre deputado expende para se oppôr

á emenda, declara ser de parecer que não se

deve fazer proposta alguma sem que o quadro
do exercito esteja organisado, e se deveria aos

officiaes que fizerâo relevantes serviços.

O Sr. Presidente declara ficar adiada esta

discussão para se passar á do orçamento.

0 Sr. Henriques de Eezende obtém a pa-
lavra pela ordem, e diz que a fixação de forças

faz uma parte do orçamento, e não se pôde fixar

esta, sem que aquellas estejão decretadas:

porque as forças que se decretassem depois do

orçamento, necessariamente lhe havião de fazer

uma alteração, e por consequencia pede- o

adiamento do orçamento até que conclua a dis-

cussão com a fixação das forças de terra e mar.

O adiamento proposto é apoiado, e julgando-se
discutido é posto a votos, e não se approva.

Continua a terceira discussão da lei do orça-

mento, com as emendas offerecidas e apoiadas

na anterior sessão, e mais as seguintes que vêm

á mesa, são lidas e apoiadas:

« Emenda ao art. 9°, paragrapho.—Os im-

postos sobre os porcos, em lugar de 800 réis,

sejão 400, e nos carneiros em lugar de 400,200.

« Camara dos deputados, 26 de Agosto de

1836.— G. F. Junqueira. »

« Emenda no caso de passar a suppressão do

§21.-0 governo geral supprirá, desde jâ,

pelos cofres da renda geral as provincias, cujas

rendas não chegão para as suas despezas : este

supprimento porém será igual á differença que
houver entre a renda, que foi dada ás provincias

pela lei de 31 de Outubro de 1835, e anteriores,

e á despeza fixada na lei de 8 de Outubro de

1833.— Vianna. »

« Fica em vigor o art. 43 da lei de 8 de Ou-

tubrò de Í833, excepto a respeito dos §§ 7"e 17

do art. Io, § 4o do art. 2o; §§ 5o, 7o, 12, 13 do art.

4o; §§ 4o, e 5o do art. 5°, e § Io do art. 6o, cujas

sobras não poderáõ ter outra applicação dif-

ferente daquella que lhes dá esta lei.— Vianna.»

«A não passar a minha emenda de um

conto de réis de gratificação para o mestre de

equitaçao de S. M. o Imperador, consignem-se,

desde já, 480$ annuaes.—L. de Abreu. »

« No ministério do império accrescente-se a

quantia necessaria para pagamento de subsidio

dos senadores e deputados, a cuja eleição se

mandou proceder nesta, e na provincia da

Bahia, em virtude da lei.—Limpo de Abreu. »

« Os §§ 12,13 do art. 4o sejão redigidos assim
—§ 12 com as obras e costeios de pharóes in-

clusive (desde já) para o novo pharol da barra

da Bahia 52:000$000.

« § 15. Com a construcção de um pharol na

ilha de S. João, outro na ponta da Atalaia, outro

na ponta de Taipú, e uma barca coberta na

ponta da Tijuca (desde já) 40:0001000.

« § 13. Com o melhoramento dos portos
70:0001000.—Raphael de Carvalho. »

« A arremataçào de capatazias comprehenda a

alfandega da Bahia, Pernambuco e Maranhão,
— Castro e Silva. »

« Tabella dos direitos dos empregos geraes e

do município da côrte :

« Dos officios de justiça segundo a lotação

do seu rendimento annual e por uma vez
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somente 25 por cento. De qualquer or-
denado, soldo, tença, pensão, congrua, e de

qualquer augmento, ou maioria no caso de
accesso ou melhoramento, nao oomprehendidos
os empregos de commissâo e gratificações, 10

por cento. De aposentadoria, jubilação, c ré-

forma, de confirmação de doações, e sesmarias,
de administração de capella dada por denuncia,
5 por cento. Do valor das fianças prestadas em

juizo, 2 por cento. De habilitação em juizo de

ausentes 
para receber herança, ou divida, cal-

culadõs sobre o valor destas, 1 por cento. De

carta de titulo de conselheiro, 60$. De pri-
"vilegio 

concedido a qualquer fabrica ou ein-

preza, 50$. De compromisso, erecçãò de ir-

mandades, confrarias, companhias, e sociedades

de matricula de negociantes, -de supprimento,

de consentimento paterno para casamento, 40$.

De provisão de advogado, e procurador de audi-

torios, 30$. De legitimação, adopção, e eman-

cipação, 20$. — Castro e Silva. »

« O governo fica aulorisado a fazer arre-

matar nas províncias os impostos geraes, cuja

arrecadação achar menos conveniente, feita por
collectores, 

que neste caso ficaráõ abolidos.

Salva a redacçao.—Fernandes da Silveira. »

« Artigo additivo. Fica abolida a décima

urbana addicional, que comprehende uma légua

além das cidades do Rio de Janeiro e Nictheroy,

e quando nao passe esta emenda, proponho a

isenção da taxa dos escravos nas chacaras que
estão sujeitas á décima addicional. — Vas-

conceitos. » 
"

Depois de longa discussão, dá-se a matéria

por discutida, e submettidas á votação as

emendas, é approvada a da commissâo, qus

principia— O governo apresentará — até a pa-
lavra—insoluvel—, e o resto regeitado ; a da

mesma commissâo que principia—O governo
fica autorisado, etc.—posta tal qual a votos, é

regeitada, mas depois approvada com a do

Sr. Climaco ; assim como são approvadas : a do

Sr. Vianna, que principia 
— O governo geral

supprirá desde já, pelos cofres da caixa geral,
etc.— , as dos Srs, Francisco do Rego, Maciel

Monteiro e Junqueira ; as do Sr. Castro e Silva,

quanto á arrematação das capatazias, do § 3o

da art. 9o, e a que diz respeito ás moedas de

ouro, prata e metaes preciosos ; a do Sr. Limpo,

consignando desde já 480$ annuaes de grati-
ficação ao mestre de equitaçâo de S. M. o Im-

perador, e accreseentando a quantia precisa

para pagamento do subsidio de mais dous se-

nadores? e dous deputados ; e finalmente a do

Sr. Duarte e Silva, declarando o art. 21 do pro-

jecto que não foi supprimido, como propuzera
o mesmo senhor.

As emendas de redacção do Sr. Castro e Silva

são remettidas á respectiva commissâo ; e todas

as mais emendas são regeitadas ou julgadas

prejudicadas.

Dada a hora, o Sr. presidente marca a ordem

do dia da seguinte sessão, e levanta a presente

pelas tres horas menos um quarto.

Sessão em ?•£"% «Se Agosto

PRESIDENCIA DO SR. ARAÚJO LIMA

Summario.— Expediente. — Ordem do dia. —

Continuação da discussão das emendas feitas
e approvadas no senado á fixação das forças de

terra.

A's dez horas procede-se á chamada, e

achando-se presente numero legal para se

poder deliberar, o Sr. presidente declara

aberta a sessão; e lendo-se a acta da ante-

cedente é approvada.

Faltão com causa participada os Srs. Odo-

rico, Souza Martins, Pinto, Vasconcellos Pessoa,

Hollanda, Paula Albuquerque, Barbosa Cor-

deiro, Costa, Raphael de Macedo, Gonçalves

Martins, Climaco, Rodrigues Torres, Rodrigues

Barbosa e Martins; e sem participação os

Sr. Remigio e Fontes.

EXPEDIENTE

O Sr. 1" Secretario dá conta dos seguintes

officios :

1»° Do ministro „da fazenda, remettendo um

ofíieio do inspector da thesouraria da província
do Maranhão, sobre a conveniência de se pro-

ceder á alienação de algumas das propriedades

que a nação possue na dita província. 
^Vai á

commissâo de orçamento.

2." Do secretario do senado, communicando

que pelo ministério do império foi informada

aquelia catnara de que o regente, em nome do

imperador, sanccionára as seguintes resoluções :

1." Approvando a pensão annual de 360$

concedida ao Io tenente da armada João da

Silva Lisboa.

2." As pensões annuaes de 300$, concedidas

aos segundos tenentes da mesma armada, Ma-

noel Lopes Pinhel e Antonio Vellozo.

3." A pensão de 25$000 mensaes, conce-

dida a José Francisco de Souza, que foi com-

missario da escuna União.—Fica a camara

inteirada.

Lêm-se os seguintes projectos :

10 « A assembléa geral legislativa resolve :

« Artigo único. Os dous deputados e um

senador concedidos pelo decreto de... á pro-
vincia do Rio de Janeiro, pertencem ao muni-

cipio da corte, e exclusivamente eleitos pelos
eleitores do mesmo município.

« Gamara dos deputados, 27 de Agosto de

1836.—Rezende, »
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Não é julgado ofcjecto de deliberação.

2.° (( A assembléa geral legislativa decreta :

« Art. l.° Todas as hypolhecas de qualquer

qualidade e natureza, ainda as anteriores á pre-
sente lei, constituídas por quaesquer pessoas,
repartições, ou mesas de administrações, por
escripturas publicas, ou por escriptos par-
ticulares de igual força, serão registradas nas

câmaras respectivas dos municípios, onde forem

celebrados taes contractos.

« Art. 2.° Igualmente serão registradas nas

mesmas camaras todas as penhoras, seqüestras

e embargos judiciaes a que se proceder por
effeito de execuções, ou de segurança de di-

vidas.

« Art. 3.° Serão officiaes dos registros, decre-

tados nos artigos antecedentes, os secretários

das camaras municipaes.

« Art. 4.° Os livros para os registros serão

comprados á custa da fazenda publica, nume-

rados e rubricados no município da côrte pelo
inspector geral do thesouro, e nos das pro-
viticias pelos inspeetores das thesourarias res-

pectivas.
« Art. 5." São obrigadas as partes contra-

ctantes a apresentar, no prazo de 30 dias, con-

tados da publicação desta lei, aos secretários das

camaras dos municípios de sua residencia, para
serem registrados os títulos de contractos anle-

riores á mesma, que contiverem qualquer
hypolheca, bem como os títulos de contratos

da mesma natureza, que d'ora em diante ce-

lebrarem, logo que sejão aperfeiçoados.

« Art. 6.° São igualmente obrigadas as partes

litigantes a apresentar aos mesmos secretários

os autos de penhoras, seqüestras, e embargos,

mencionados no art. 2°, quando se tiverem

effeituado, e antes que sejão levados a juizo.
« Art. 7.° Os secretários registrarão em summa

nos livros, que pelos inspeetores serão for-

necidos, com modelos para a fôrma da escri-

pturação, os referidos títulos, e autos, declarando

tudo quanto for necessário para conhecimento

da natureza dos contractos, ou litígios das

pessoas contraetantes, ou litigantes das quantias
das dividas, e dos bens hypothecados, penho-
rados, seqüestrados ou embargados, e pondo-
lhes verbas de seus registros os entregaráõ a

quem os tiver apresentado.

« Art. 8.° Havera também no thesouro pu-
blico da côrte, e em cada uma das thesourarias

das províncias do império, registro geral dos

mesmos contractos, e autos mencionados nos

arts. Io e 2o, que será feito no município da

côrte por aquelle official que d'entre os do

thesouro fôr nomeado pelo inspector geral, e

nas províncias por aquelles, que de entre os

das thesourarias os respectivos inspeetores no-

mearem nos livros para esse fim destinados na

conformidade do art, 4."

« Art. 9.° São obrigados os secretários das

camaras municipaes a remetter por copia aos

inspeetores, no primeiro dia util de cada mez,

todos os registros dos contractos e autos, que
tiverem lançado nos seus livros no mez ante-

cedente ; e os inspeetores a mandal-os registrar

nos livros dos registros geraes, e archivar.

<( Art 10. Havendo arrematações de rendas,

ou de obras publicas, ou commettendo-se a

qualquer a arrecadação de algumas das mesmas

rendas, os officiaes do thesouro, e das thesou-

rarias, que passarem os alvarás, ou outros

quaesquer títulos a respeito, os apresentaráõ

aos dos registros para serem registrados,e postas
as verbas relativas, antes de se entregarem a

quem pertencerem.
«Art. 11. A prioridade das hypolhecas para

a graduação das preferencias no concurso dos

credores, na conformidade da lei de 20 de

Junho de 1774, será regulada pelas datas das

escripturas publicas, e dos escriptos particulares
de igual força, sejao anteriores, ou posteriores
á presente lei, quando se tenhão verificado os

registros, e igualmente pelas datas dos títulos de

arrematações, ou de incumbências de arreca-

dação de rendas publicas, não podendo urna e

outras produzir effeito algum valido em juizo

para o fim das preferencias no caso contrario.

« Art. 12. Ficâo nullas, e como taes não po-
deráõ ser aceitas em juizo, as penhoras, se-

questros, e embargos, que não se mostrarem

registrados como é determinado nos arts. 6o e

7o desta lei.

« Art. 13. Quando as bypothecas se extin-

guirem pelo pagamento das divicTas, ou por
outra qualquer fôrma, poderá o facto da ex-

tineção ser averbado á margem dos registros

respectivos, querendo os devedores, os quaes
neste caso apresentaráõ aos officiaes dos mesmos

registros, os títulos da extineção, que lhes tor-

naráõ a ser entregues logo que se tenhão posto
as mencionadas verbas. Esta mesma dispo-

sição terá lugar a respeito das penhoras, se-

questros e embargos.

« Art. 14. Ficâo revogadas todas as leis e

disposições em contrario.

« Paço da camara dos deputados, 20 de

Agosto de 1836.—Antônio Augusto da Silva. »

Julga-se objecto de deliberação e vai a im-

primir.

Lêm-se depois os seguintes pareceres :

1.° « Tendo o governo concedido a D. Maria

Adelaide Sodré Coutinho, por decreto de 16 do

corrente mez, a pensão annual de 8001000, em

recompensados serviços feitos por seu fallecido

marido o conselheiro José Lino Coutinho : a

eommissão de pensões e ordenados, offerece

para ser discutido o seguinte projecto de reso-

lução :

« Aasseinbléa geral legislativa resolve :

•« Artigo único. Fica approvada a pensão an-
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nua] de 800$000, concedida por decreto de 16 de
Agosto de 1836, a D. Maria. Adelaide Sodré

Coutinho, em recompensa dos serviços prestados
por seu fallecido marido o conselheiro José
Lino Goutinho.

« Paço da camara dos deputados, 26 do

Agosto de 1836.'—J. F. de Toledo. — Gomes da

Fonseca. »

2.° « Foi presente á 3* commissão de fazenda
o requerimento do padre José Corrêa Sá

Coelho, vigário de S. Jo5o Baptista da Lagôa

de Freitas, em que pede, que se faça extensivo

á sua freguezia o decreio de 17 de Agosto de

1832, que concedeu ao parocho, ou ao vigário

encommendado de Guarapava a congrua do

coadjuctor, 
quando o nao tiver, além da res-

pectiva congrua de vigário, e argumenta o

supplicante, ou allega a identidade de circum-

stancias entre a freguezia de Guarapava, e

a da Lagôa de Freitas ; a commissão, porém,
nao podendo por um lado encontrar tal
identidade, e por outro lado, vendo que a

sorte dos vigários das freguezias do mu-
nicipio da côtte, foi já attendida, e pela lei do
orçamento do anno corrente foi elevada a sua
congrua á 400$000 ; é de parecer que seja in-

deferido o requerimento.

«Paço da camara dos deputados, 26 de

Agosto de 1836.—J. J. Fernandes Torres.—

J. P. de Carvalho. »

E' approvado.

3.° « Havendo requerido a esta augusta

camara Agostinho Nunes Montez, escripturario

do [Jextincto commissariado, que sendo con-

firmado neste emprego por aviso da secretaria

de estado dos negocios da guerra, de 10 de

Setembro de 1827, constante do documento

que apresenta, achando-se por conseguinte

incluido no disposto em a resolução de 31 de

Outubro de 1831, que manda, continuem a

receber os seus ordenados os empregados da

extincta repartição do commissariado, atê que
sejão empregados em outras repartições ; com-

tudo o governo tem duvidado pagar-lhe, exi-

gindo declaração legislativa da assembléa geral,
bem como teve lugar a respeito de Francisco

Antonio Fernandes, escripturario da dita re-

partição, que estando em idênticas circum-

stancias, se declarou comprehendido naquella

lei pela resolução de 31 de Outubro de 1835,

e portanto o supplicante recorre a esta augusta

camara, implorando uma semelhante provi-
dencia, que faça de uma vez cessar a penúria
em que se acha (por má interpretação da lei)

depois de haver elle servido dignamente á

nação, como verificão seus documentos.

« A commissão de marinha e guerra julgando
comprovadas as allegações do supplicante, e de

toda a justiça a reclamação que faz dos seus

ordenados, como já teve a honra de ponderar
em seu parecer, que esta augusta camara se

TOMO II

dignou approvar em sessão de 22 de Outubro do

anno proximo passado : e para acabar com as

duvidas do governo no deferimento do suppli-

cante, toma a deliberação de submetter á

approvaçSo da mesma augusta camara o se-

guinte projecto de resolução :

« A asse.mbléa geral legislativa resolve :

(( Artigo único. Agostinho Nunes Montez,

escripturario do extincto commissariado está

comprehendido na resolução de 31 de Outubro

de 1831.

« Paço da camara dos deputados, 23, de

Agosto de 1836.—Lima e Silva.—Francisco do

Rego Barros.—Pinto Peixoto. »

Julga-se objecto de deliberação a resolução,

que vai a imprimir.

4.° « A 3° commissão de fazenda, examinou

com attençào os requerimentos e mais papeis

que acompanhárSo os officios do secretario de

estado dos negocios da fazenda, datados de 31

de Julho de 1833, 27 de Maio e 31 de Julho

de 1835, relativos á pretenção de Mellor

Russel, e outros negociantes britannicos na

província das Alagoas, os quaes pedem a in-

demnisaçSo do valor da moeda de cobre que

recolherão á thesouraria daquella província, em

virtude dos editaes afixados pela junta da fazenda

e de que até agora estão privados, nao obstante

haverem repetidas vezes solicitado a resti-

tuiçao do seu capital.

« Dos documentos juntos aos referidos ofíicios,

consta que havendo o governo imperial or-

denado á junta da fazenda da provincia das

Alagôas, por provisão de 3 de Agosto de 1826,

que se nao recebesse nas estações publicas
moeda alguma falsa, nem com ella se fizesse

pagamento aos credores do estado, e que no

caso de ter entrado em os cofres públicos alguma

porção dessa moeda, a junta, depois de exa-

minal-a, a fizesse recolher ao thesouro publico

nacional, para ser substituída por outra legal, a

mesma junta dando á provisão do thesouro uma

intelligencia* mais ampla do que nella se con-

tinha, mandara afixar editaes para que os

possuidores da moeda suspeita de falsa a re-

colhessem á thesouraria, e fiados na promessa
solemne da junta os representantes effectiva-

mente recolherão em 1828 a quantia de

4:573$280, que forao enviados ao thesouro pu-
blico em 1829 ; e sendo ahi examinadas as

moedas com outras que a dita junta enviára na

mesma occasiao, se conheceu serem falsas, e

em consequencia se reduzirão a sisalha, que
foi entregue á casa de Samuel Phillips por
ordem do thesouro.

« O governo provincial repetidas vezes in-

stado pelos portadores da moeda, tem exigido

do governo imperial a decisão deste negocio,

que julga fundado em justiça, e apoiado na boa

fé com que os possuidores da moeda fizerao o

28
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deposito: o governo imperial da-sua parte re-

conhece a obrigação de satisfazer as quantias
depositadas, porque nem ao tempo do deposito

se fizerão os exames que cumpria para se re-

conhecer a qualidade da moeda, e proceder-se
contra os falsificadores, ou introduc,tores delia,

quando se reconhecesse falsa, o que negao os

donos : nem hoje se poderia entrar, no exame

de uma moeda, que girava na província como

verdadeira, que era aceita nas próprias estações

fiscaes, e que já nao existe no thesouro; mas

como o mesmo governò entende não se achar

autorisado para semelhante pagamento, exige

do corpo legislativo uma providencia a res-

peito.
«" A commissão pesando bem todas as cir-

cumstancias que íicão expendidas, entende,

que comquanto a junta da fazenda da pro-
vincia das Alagôas se não achasse autorisada

para fazer depositar a moeda de cobre suspeita

de falsa, ou realmente falsa, e estendesse ap-

plicaçâo de uma ordem que só dizia respeito á

moeda existente em seus cofres, áquella que
estava nas mãos dos particulares, e que aliás

deveria ser sujeita ao exame e fiscalisação re-

commendadas ; todavia, depois de haver decor-

rido um tão longo prazo, depois de se conhecer

as pessoas a quem pertence a moeda depositada

a recolherão aos cofres públicos sob a boa fé e

esperança de serem indemnisados; depois de

haverem soffrido o prejuízo resultante do em-

pate, por annuirem a um convite de autoridade

legitimamente estabelecida, entende que o cre-

dito nacional exige que se mande indemnis.T a

quantia recolhida aos cofres da província, muito

principalmente à vista das leis que autorisárao

o resgate do cobre, e por virtude das quaes te-

rião aquelles negociantes recebido já o seu di-

nheiro, se o reservassem e o não tivessem re-

colhido com antecipação; e por isso é de parecer

que se adopte a seguinte resolução :

« A assembléa geral legislativa resolve :

« Art. 1." O governo é autorisado para pagar
a quem pertencer, na fórrna da lei de 6 de Ou-

tubro de 1835, a quantia de 4:573$280, reco-

Ihida no anno de 1828 á thesouraria da junta
da fazenda da província das Alagôas, e por ella

enviada ao thesouro publico nacional em o arino

de 1829.

« Art. 2.° Ficao derogadas quaesquer dispo-

sições em contrario.

« Paço da camara dos deputados, em 22 de

Agosto de 1836.—J. P. de Carvalho.—J. J.

Fernandes Torres. »

Julg-se objeeto de deliberação a resolução,

que vai a imprimir.

Lê-se, e approva-se a seguinte redacção :

<( A assetnbléa geral legislativa resolve :

« Artigo único. Fica approvada a pensão

annual de 600$, concedida por decreto de 11

de Agosto de 1836, a Salvador Cardoso de

Oliveira, com sobrevivência ás suas tres filhas

Isabel Maria de Oliveira, Francisca Ovidia de

Oliveira e Thereza Bella de Oliveira, repar-

tidamente.

« Paço da camara dos deputados, 27 de

Agosto de 1836.— C. J. de Araújo Vianna.—

H. H. Carneiro Leão.»

0 Sr. Henriques de Rezende pede a palavra

pela ordem, e observa á camara que quando se

tratou da discussão do tratado com Portugal,

apparecêra uma informação do inspector da al-

fandega, dizendo que montava a tanto os direitos

de importação e reexportação, etc.; entrou a

dizer-se então que esta informação não era

exacta ; e o Sr. ministro da fazenda disse ver-

balmente nesta casa que havia uma equivocaçao

a tal respeito ; de maneira que a camara anda

sempre ás cegas a respeito de informações do

governo. Nao sabe se isto se faz de proposito ;
o que lhe parece, é que foi só para haver urna

favoravel decisão ácerca do tratado ; e por isso

elle, deputado, se resolve a pedir informações

ao governo sobre o conteúdo de uma corres-

pondencia do Jornal do Commercio de hoje,

assignada por esse empregado da alfandega.

O Sr. Secretario declara que não expedira o

officio pedindo essas informações, porque lhe

pareceu que a camara tinha ficado satisfeita

com a informação vocal que deu o Sr. ministro

da fazenda.

0 Sr, Paim observa que essa informação não

tinha o caracter de uma informação official ; e

como este negocio está um pouco embarulhado,

necessário é que o Sr. Io secretario expeça esse

officio.

O Sr. Io Secretario responde, dizendo, que
uma informação dada por um ministro da coroa

é official (apoiados) ; não obstante, mandará

expedir o officio.

ORDEM DO DIA

Continua a discussão das emendas do senado

á proposta que fixa a força de terra para o anno

financeiro de 1837 a 1838, na que diz—o ar-

tigo 3° é o 2o da proposta, que foi restabelecido.

0 Sr. Henriques de Rezende pede o adia-

mérito desta discussão para assistir a ella o

Sr. ministro da guerra.

O adiamento pedido é apoiado, mas nao

approvado.

Continua a discussão da emenda ; depois de

longo debate dá-se a matéria por discutida ;

posta a votos, fica empatada, e por consequencia

adiada na fôrma do regimento; devendo pois

passar-se á discussão da emenda seguinte.

O Sr. Carneiro LeIo pede urgência para se

entrar já na discussão da emenda que ficára
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empatada na votação ; a urgência, sendo apoiada,
é approvada.

Continua a discussão da emenda, a qual
depois de discutida,-é approvada.

Havendo dado a hora, o Sr. presidente designa

para ordem do dia da seguinte sessão a mesma
matéria da de hoje, e levanta a sessão ás duas
horas da tarde.

^ «II . agSl» mmm«¦

Sessão em S£9 <3e Agosto

PRESIDENCIA DO SR. ARAÚJO LIMA

Summario. — Expediente. — Ordem do dia. —

Continuação da discussão das emendas feitas

pelo senado á proposição da camara sobre fi-
xação das forças de terra.

A's dez horas feita a chamada, depois de se
acharem em numero legal os Srs. deputados, o
Sr. 

presidente declara aberta a sessão ; lida a
acta da antecedente, posta em discussão, é
approvada.

Faltão com causa participada os Srs. Odorico,
Castro e Silva, Barbosa Cordeiro, Cosia,
Gonçalves Martins, Rodrigues Barbosa, Ribeiro
Pessoa, Luiz Cavalcanti e Lima e Silva ; e sem
ella os Srs. Abranches, Macedo e Fontes.

EXPEDIENTE

O Sr. Io Secretario dá conta do expediente
lendo o seguinte ofíicio do ministro dos negocios
estrangeiros :

« Illm. e Exm. Sr.—Passo ás mãos de V. Ex.,

por copia, a nota que me dirigio em 25 do cor-
rente o enviado extraordinário e ministro

plenipotenciario de S. M. Fidelissima, reque-
rendo 

que seja indemnisado o commercio por-
tuguez dos prejuízos soffridos, em consequencia
das prezas, que lhe forão feitas, e têm sido
liquidadas 

pelas commissão mixta brasileira e

portugueza, estabelecida nesta côrte. E como
*io anno passado já se offereceu na camara dos
Srs. deputados um projecto de resolução, rela-
tivamente a este pagamento, rogo a V. Ex. que
haja de fazer presente á mesma camara a
referida nota, para tomar sobre ella a conve-
niente deliberação.

« Deus guarde a V. Ex. — Paço, em 27 de
Agosto de 1836. — Antonio Paulino Limpo de
Abreu. »

« Legação portugueza no Piio de Janeiro, em
25 de Agosto de 1836.—O abaixo assignado, do
conselho de S. M. Fidelissima, seu enviado ex-
traordinario, e ministro plenipotenciario nesta
côrte, tem a honra de dirigir-se a S. Ex. o Sr.
Antonio Paulino Limpo de Abreu, do conselho
de S. M. Imperial, ministro e secretario de
estado dos negocios estrangeiros, para que haja
de solicitar as providencias que possão ha-

bilitar o governo imperial, no fim da presente

sessão legislativa, a indemnisar o commercio

portuguez, dos prejuízos soffridos, em conse-

quencia das prezas que lhe forão feitas,- e que

têm sido liquidadas pela commissão mixta, para
esse fim estabelecida nesta capital. O credito

necessário para satisfazer esta divida sagrada,

já foi reclamado na antecedente sessão legis-

lativa á camara dos Srs. deputados da nação

brazileira, pelo poder executivo, e por falta de

tempo não foi approvado o parecer da res-

pectiva commissão, e por isso o abaixo assig-

nado, prevenindo a S. Ex. o Sr. ministro dos

negocios estrangeiros, sobre este incidente,

espera que S. Ex. haja de empregar toda aquella

efficac-ia, na im medi ata conclusão de tal ne-

gocio, que convém á boa'fé do governo imperial.

O abaixo assignado renova a S. Ex. o Sr. An:

tonio Paulino Limpo de Abreu, os protestos da

sua mais alta estima e consideração.—A S. Ex.

o Sr. Antonio Paulino Limpo de Abreu, mi-

nistro e secretario de estado dos negocios es-

trangeiros.—Joaquim Antonio de Magalhães. »

Remette-se ao Sr. presidente para o tomar em

consideração. "

Outro do ministro da fazenda remettendo os

balancetes da receita geral verificada no anno

de 1835 a 1836, não comprehendida na tabella

impressa, sendo todos os que se têm recebido

até hoje depois da organisação da referida ta-

bella, cujos balancetes lhe forão requisitados por
esta camara.—A' commissão que fez as requi-

sições.

Outro do mesmo ministro participando que,

em ofíicio de 10 do corrente sob n. 119, pon-

dera o presidente da provincia de Minas Geraes

o quanto conviria entregar á camara municipal

da villa Diamantina, a casa chamada do con-

tracto, sita na rua do Carmo, porque, além de

excellentes proporções para nella se estabelecer,

com pouca despeza, uma cadêa segura, do que
alli ha carência absoluta, offerece melhores

comrnodos para a celebração das suas sessões

e as do jury, do que a casa do largo de Santo

Antonio, que lhe conferio o artigo 4o do decreto

de 25 de Outubro de 1832, e para a qual po-
derá remover a caixa da amortisação e o cofre

dos diamantes. Posto que o governo entenda

que a medida lembrada pelo presidente é de

manifesta utilidade, não a pôde comtudo levar

a effeito sem autorisação do corpo legislativo, e

por isso remette o dito ofíicio. — A' terceira
cotnmissão de fazenda.

Outro do mesmo ministro enviando os papeis

que lhe forão exigidos por esta camara sobre a

pretenção de Feliciano da Silva Tavares, cujo

requerimento devolve, accrescentando para
maior conhecimento, 

que as aposentadorias dos

empregados das extinctas juntas de fazenda,

que forão despachados 
para as thesourarias das

províncias, têm sido constantemente concedidas

com os ordenados dos lugares que exercião
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antes da lei de 4 de Outubro de 1831, pois

que ella no artigo 117 dispõe que serão exer-

citados por commissão os empregados que
forem providos em virtude da mesma lei. — A

quem fez a requisição.

Faz-se menção de um requerimento de D.

Maria Magdalena da Gamara Bittancourt e Oli-

veira, filha do finado senador Gamara, pedindo
seja o requerimento e mais papeis que o aeom-

panhão remettidos á commissão respectiva,

afim de se desfazer o engano que houve a

respeito da quantia de 1:080$, que lhe fôra

concedido pelo governo, e sendo impresso

o decreto do governo, foi por erro declarada a

quantia de 1:800$, o que contribuio talvez

para cahir a dita pensão, supplicando torne a

entrar em discussão o verdadeiro projecto, etc.—

A' commissão de pensões e ordenados.

E' lido o seguinte parecer da commissão de

constituição:

« Foi enviado á commissão de constituição,

por ordem da camara o projecto, de resolução

n. 58 do anno de 1833, que approvou. a jubi-
lação concedida pelo governo a José Theodoro

da Rosa Gama, profSSsor de grammatica latina

em Gabo Frio, afim de emittir a sua opinião

sobre a competencia da assembléa geral em

tal objecto, por ter apparecido na discussão do

dito projecto a duvida se era geral ou provin-
ciai este negocio.

« A commissão, posto que entenda, que depois

da reforma da constituição, os negocios da natu-

reza deste nao pertencem ao governo, e assem-

bléa geral, á vista do art. 10 §§ 7o e 11 do acto

addicional; todavia observando, que a jubilação
de que se trata, teve lugar antes da reforma, é

de parecer que a sua approvaçao ou rejeição

compete á assembléa geral.

« Paço da camara dos deputados, 23 de

Agosto de 1836. — Cândido José de Araújo

Vianna. — Honorio Hermeto Carneiro Leão. »

Fica sobre a mesa para quando se tratar

da resolução a que se refere o parecer.

E'julgado objecto de deliberação o seguinte

projecto de resolução da commissão de ins-

trucção publica :

« Felix Theotonio da Silva Gusmão, e An-

tonio BuarqueLima representao a esta augusta

camara, que propo.ndo-se a fazer seus exames

preparatórios para matricularem-se no pri-
meiro anno da academia de sciencias sociaes

e jurídicas da cidade de Olinda, o não puderao
conseguir, porque antes de ultimarem os

mesmos exames enfermarão gravemente, o 1"

com uma moléstia de olhos de que esteve em

perigo de perder a vista, o 2o com uma hepatites

aguda, que depois se tornou chronica ; accres-

centando, que nao podendo por esse motivo

fazer os exames que lhes faltavao, passárâo a

freqüentar o dito V anno como voluntários,

porém obrigados ás lições e mais exercícios das

aulas. A moléstia dos supplicantes se acha

provada pelos documentos que apresentao, e

por isso a commissão de instrucção publica,
tendo em vista a benignidade com que esta

augusta camara tem quasi sempre deferido a

taes pretenções, não duvida apresentar para
ser discutido o seguinte projecto de resolução :

« A assembléa geral legislativa i^solve :

« Artigo único. O director da academia das

sciencias sociaes e jurídicas da cidade de Olinda

fica autorisado a mandar matricular, e admittir

a fazer acto das matérias do Io anno, quando

para isto se mostrem competenlemente liabili-

tados pela congregação, aos estudantes Felix

Theotonio da Silva Gusmão e Antonio Buarque

Lima, não obstante a falta dos exames de geo-
metria, inglez, geographia e historia, dos quaes
ficão dispensados até á primeira matricula do

2o anno, sem que possão matricular-se nelle,

uma vez que não apresentem certidão dos ditos

exames.

« Paço da camara dos deputados, em 27 de
Agosto de 1836. — Paulo José de Mello Aze-

vedo e Brito.—A. Maria de Moura. »

0 Sr. Henriques de Rezende pede a dis-

pensa da impressão e que este negocio se decida

com brevidade.

A dispensa é concedida.

E' lido outro parecer da mesma commissão

sobre José Felippe de Souza Leão e outros :

« José Felippe de Souza Leão e outros, repre-

sentão a esta augusta camara, que tendo feito

seus exames preparatórios para se matricularem

na academia das sciencias sociaes e jurídicas da

cidade de Olinda não o puderão conseguir,

porque o director e congregação exigirão que
elles fizessem também exame de inglez, geo-

graphia e historia, o que lhes era absolutamente

impossível, visto que a cadeira de geographia e

historia foi provida nos fins do anno passado, e

a de inglez a 11 de Março do corrente anno,

não podendo os supplicantes em tão curto es-

paço habilitarem-se para se expôrem a um

exame de semelhantes matérias, e por isso

pedem, que esta augusta camara por acto legis-

lativo os dispense dos referidos exames até á

matricula do 2" anno, determinando que elles

se possao matricular no Io que frequentão como

voluntários, e que sejão admittidos a fazer acto,

quando para elle se mostrem habilitados.

Outros requerimentos dirigirão tarnbern alguns

estudantes das academias de S. Paulo e Olinda,

em que representao, que tendo obtido do go-
verno dispensa dos exames de inglez, geographia
e historia para se matricularem no 1" anno em

1835, effectuarao as suas matrículas e aprovei-

tárão aquelle anno conseguindo a sua appro-

vaçao, mas que nao podendo fazer os exames

de que tinhão sido dispensados antes da matri-



SESSÃO EM 29 DE AGOSTO DE 1836 221

cuia do 2° anno, pois esta era a elausula da
dispensa, se achão em circumstancias de perder
aquelle anno, que frequentão como voluntários,

e por isso pedem prorogação da dita licença

para poderem matricular-se como ordinários e
fazer actos das matérias do mesmo anno.

« A commissao de instrucção publica a quem
forão remettidos estes requerimentos, e do-

cumentos 
que os acompanharão, reflectindo que

do senado veio uma resolução, em que se

declara, 
que os exames de inglez, geographia e

. historia não são necessários como preparatórios,
e se dá providencias sobre o caso em que se

achão os supplicantes, é de parecer que elles

devem esperar pela decisão da referida re-

solução.

« Paço da camara dos deputados, aos 22 de

Agosto de 1836.—Paulo José de Mello Azevedo

ti Brito.—A. M. de Moura. »

Fica sobre a mesa para quando se tratar da

resolução a que esta se refere.

E' lido e approvado o seguinte parecer da

commissâo de justiça civil :

« A commissâo de justiça civil vio um re-

querimento de Pedro Gendre, no qual allega

que havendo em 1821 obtido uma sesmaria

nas margens do Rio Bonito, em que se situára,

logo fôra despojado violentamente por Lourenço

Antonio do Rego, contra o qual se vio forçado

a intentar a acção competente, alcançando

sempre sentenças favoraveis até ao supremo

tribunal de justiça, mas que tratando de res-

tituir-se, por virtude daqueíles julgados, á posse
das terras em questão, fôra de novo em-

baraçado pelo mesmo Lourenço Antonio do

Rego, o qual a seu turno intentara contra o

supplicante a acção rescisória, em que a prin-
cipio não fôra mais feliz, tendo contra si duas

sentenças seguidas; porém que oppondo-se o

supplicado com embargos á ultima, fôra esta

revogada, e sustentada a revogante no supremo

tribunal com a denegação da revista pedida ;

pelo que cahirão as cinco sentenças, que havião

reconhecido o bom direito do supplicante, o

qual em conclusão pretende, que por esta au-

gusta camara se declarem nullos os últimos

julgados de que se queixa, como infringentes da

constituição do império, que prohibe fazer

reviver processos findos, e proferidos com pre-
terição de formulas substanciaes, mantendo-se

assim as primeiras sentenças. A commissâo en-

tende que não é deferivel a pretenção do

supplicante á vista da constituição do império

que estabelece a divisão, e independencia dos

poderes políticos, é por isso de parecer que
seja indeferido.

« Paço da camara dos deputados, em 25 de

Agosto de 1836.—Souza e Oliveira.-

dos Santos.»

ORDEM DO DIA

Continua a discussão sobre as emendas do

senado ás destas eamaras, ácerca da proposta do

governo, a respeiío da fixação das forças de

terra.

O artigo 4o das emendas é approvado sein

discussão.

Passa-se a discutir o artigo 5o das mesmas

emendas, e, dado por discutido, pOe-se a

votos, e fica a votação empatada por serem 35

votos contra 35. Na conformidade do regimento

da casa, fica o artigo adiado para se discutir

novamente.

Entra em discussão o artigo 6o additivo das

emendas, e posSo a votos, não se approva.

0 Sr. Seara propõe a urgência para que o

artigo que ficára adiado entre em discussão.

A urgência é apoiada e approvada ; e o artigo,

depois de discutido, é regeitado. 
¦

0 Sr. Seara observa á camara que o projecto^

cujas emendas acabâo de ser regeitadas, é util,

e por consequencia se deve praticar o que

manda o regimento da casa a tal respeito.

Remette á mesa o seguinte requerimento :

« Requeiro que se convide o senado para a

reunião das duas eamaras, afim de discutir-se

as emendas por eile feitas á*lei da fixação das

forças de terra approvada nesta casa, etc. »

Entra em discussão.

0 Sr„ Henriques de Rezende diz, que vota

contra o requerimento, porque o julga inútil ;

e porque se acaso se diz que as forças da lega-

lidade têm progredido, não vê agora a necessi-

dade dessas grandes forças : que ha outros

^muitos objectos mais importantes, que se devem

tratar, como propostas do governo sobre diffe-

rentes ramos da administração de justiça, os

quaes estão pendentes.
Observa que, segundo o artigo 146 da con-

stituição do império, que diz — emquanto a

assembléa geral não designar a força militar

permanente de mar e terra, subsistirá a que

então houver, até que pela mesma assembléa

seja alterada para mais ou para menos — 
pôde

subsistir a força decretada o anno passado para
este, e conclue votando contra o requerimento.

O Sr. Io Secretario declara á camara que
vai officiar ao governo para se saber o lugar e

hora do encerramento da assembléa geral.

0 Sr. Seara, respondendo ao Sr. Henriques

de Rezende, e sustentando o seu requerimento,

observa que a constituição impõe á assembléa

geral a obrigação imperiosa de fixar as forças

de mar e terra, e fazer a lei do orçamento todos

os annos.

0 Sr. Carneiro Leão pronuncia-se contra a

fusão das duas eamaras, e combate as razões

tanto allegadas pelo Sr. Henriques de Rezende,
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para votar contra o requerimento, como as

expendidas pelo Sr. Seara para votar a favor.

Se acaso elle, deputado, entendesse 
'que 

os ar-

tigos do projecto erão muito bons, decidia-se

pela utilidade da lei ; mas está persuadido que
os nossos artigos não são muito melhores que
as emendas do senado ; e por consequencia

não vota pela sua utilidade, ainda que reco-

uhece que a matéria em si é util e vantajosa,

mas o projecto ínuito máo; e entende finalmente

o nobre orador que se deve encetar uma nova

lei de fixação de forças de terra, e que esta

camara o pode fazer.

Tornão parte na discussão os Scs. Souza

Martins e Ferreira de Castro, que votão pelo re-

querimento; e o Sr. Rodrigues Torres, que
vota contra elle.

Dando-se a matéria por diseutida, põe-se o

requerimento a votos, e é regeitado por 42

votos contra 38.

* Entrâo em discussão as emendas feitas e

approvadas no senado á proposta do governo, e

ás emendas a ella feitas na camara dos Srs.

deputados, para a fixação das forças navaes do

anno financeiro de 1837 a 1838.

« Ao artigo 2o da proposta accrescente-se —

desde já.
« Artigo 10 da prõposta foi restabelecido, e

accrescente-se no fim—ficando prohibidas todas

as mais promoções.
« Artigo 11 é o 10 additivo das emendas.

Depois das palavras—de artilharia da marinha
— accrescente-se — ofiiciaes de fazenda e de

nautiea—, e siga-se até o fim ; depois do qual
accrescente-se—em navios armados em guerra.

« Ari. 12 additivo. O governo fica autorisado

a fazer embarcar, etn navios de guerra de ma-

rinha estrangeira, os officiaes da armada im-

perial que julgar mais aptos, e que possa
dispensar do serviço nacional para irem ad-

quirir conhecimentos práticos, concedendo-se-

lhes os soldos de suas patentes, e todos os mais

vencimentos e rações de embarcados em navios

de guerra.
« Artigo 13.é o 11 additivo das emendas.

« Paço do senado, em 5 de Agosto de 1836.
—Bento Barroso Pereira, presidente.— Conde

de Valença, primeiro secretario. — Luiz José

de Oliveira, quarto secretario. »

Depois de fallar contra a primeira emenda

o Sr. Torres, põe-se ella a votos e é regeitada ;

a segunda, depois de longo debate, em que

tomão parte os Srs. Torres, Vaseoncellos, Hen-

riques de Rezende e Limpo de Abreu, fica

adiada pela hora.

O Sr. Presidente marca para ordem do dia

a mesma matéria, e levanta a sessão ás duas

horas da tarde.

Sessão em SO de Agosto

PRESIDENCrA DO SR. ARAÜJO LIMA

Summario. — Expediente. — Ordem do dia. —

jDiscussão das emendas feitas pelo senado á

proposta emendada pela camara sobre fixação
de forças de mar..

Feita a chamada ás 10 horas, e acliando-se

presente numero legal de Srs. deputados, o

Sr. presidente declara aberta a sessão logo de-

pois ; é lida, e approvada a acta da antecedente.

Comparecem 88 Srs. deputados, faltando

com causa communicada os Srs. Odorico, Ri-

beiro Pessoa, Gonçalves Martins, Rodrigues

Barbosa, bispo eleito, Carvalho, Floriano de

Toledo, Barbosa Cordeiro, Costa e Holianda ; e

sem participarem os Srs. Abranches, Veiga

Pessoa e Fontes.

EXPEDIENTE

O Sr. 1°Secretario dá contado expediente,

lendo um officio do ministro da fazenda, parti-

cipando que, sendo necessários no thesouro os

esclarecimentos a respeito da sociedade de mi-

neraçao de Gongo-Soco, dados pelo presidente

da província de Minas Geraes, em officio de 14

de Dezembro de 1834, e remettido este a esta

camara em aviso desta repartição de 29 de

Abril de 1835, roga por isso que a camara se

digne devolver-lhe o dito officio, na certeza de

que o restituirá logo que puder ser dispensado.

—Remetta-se o officio.

Outro do ministro do império, que é o se-

guinte :

« Illm, e Exm. S.r.—De ordem do regente,
¦ em nome do imperador o Sr. D. Pedro II,

trarismitto a V, Ex., para ser presente na ca-

mara dos Srs. deputados, a copia inclusa do

decreto desta data, que, pelo motivo nelle ex-

pendido, proroga até o dia 2 do futuro mez de

Outubro, a presente sessão ordinaria da as-

sembiéa geral legislativa.

« Deus guarde a V. Ex.—Paço, em 29 de

Agosto de 1836.—Antonio Paulino Limpo de

Abreu. — Sr. Bernardo Belizario Soares de

Souza. »

« Estando ainda pendentes de discussão ai-

gumas medidas legislativas de summa impor-

tancia, o regente em nome do imperador o Se-

nhor D. Pedro II, ha por bem, em virtude do

artigo cento e um, paragrapho quinto da còn-

stituição, prorogar até o dia dous do futuro mez

de Outubro a presente sessão ordinaria da as-

sembiéa geral legislativa.—Antonio Paulino

Limpo de Abreu, ministro e secretario de es-

tado dos negocios estrangeiros, encarregado in-

terinamente dos do império, o tenha assim en-

tendido, e faça executar com os despachos ne-

cessarios.
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« Palacio do Rio de Janeiro, em vinte e nove
de Agosto de mil oitocentos e trinta e seis,
décimo 

quinto da independenciae do império.
— Diogo Antonio Feijó. — Antonio Paulino
Limpo de Abreu. »

Fica a camara inteirada.

Faz •se menção de um officio do presidente
da província do Espirito Santo, remettendo as
cópias authenticas dos actos legislativos pro-
vinciaes 

pertencentes ao nnno proximo passado,
dos decretados na sessão extraordinaria deste
anno, e das resoluções do governo provincial,
relativas á nova divisão de termos e comarcas,

significando 
que iguaes remessas têm sido feitas

á camara dos. Srs. senadores e ao governo.—A
imprimir, e depois á commissão das assembléas

provinciaes.

Faz-se menção de outro officio do presidente
da província da Parahyba do Norte, em que
participa que, lendo attençüo ao que lhe re-

quereu a camara municipal do termo de Piancó,
autorisado 

pelo art. 2° do decreto de 29 de
Julho de 1828, creou mais um eollegio eleitoral
na sobredita villa de Piancó, ficando assim esta

provincia com os nove já existentes, composta
de dez collegios eleitoraes, para as próximas
futuras eleições, como se vê da lista inclusa, etc.
—Fica a camara inteirada.

Requerimento de Roberto João Damby,

mestre de equitaçSo de S. M. o Imperador,

sobre augmento de vencimentos.—-A' 3° com-

missão de fazenda.

Requerimento de Francisco Antonio do

Rego, em que pede se declare no orçamento o

seu ordenado de escrivão e thesoureiro do
museu.—Fica sobre a mesa para se tomar em
consideração.

Lêm-se os seguintes pareceres:

1." « D. Angélica Maria Ignacia de Paiva expõe

a esta augusta camara, que teildo interposto o re-

curso de revista de um acordão da extincta sup-

plicação desta côrte, proferido sobre herança de

seu fallecido pai, e havendo-lhe sido denegada

a revista, para maior vexame da supplicante, e

em menoscabo da lei se extrahira pelo escrivão

das appellações Cândido Porfirio de Assis

Araújo, sentença do processo para a cobrança

das custas accrescidas no supremo tribunal de

justiça, quando já seus contrários havi&o ex-

trahido as respectivas sentenças no juizo re-

corrido, tendo-se escripto pouco*nos autos de-

pois do mencionado recurso de revista, o que
cedeu só em beneficio do referido escrivão, que
assim se locupletou com avultada quantia, o

qual quando tivesse lugar o extrahir-se sentença
da decisão, que denega a revista, era incom-

petente para isso; visto que o art. 42 da lei de

20 de Dezembro de 1830 incumbe ao secretario
do tribunal a contagem das custas, e emolu-

rnentos alii vencidos, pedindo em conclusão

providencias para lhe ser resarcida a quantia
extorquida com este procedimento irregular,

contra o qual nao foi admiltida a embargar na

chancellaria, e a mostrar sua justiça. A com-

missão de justiça civil, á quem forao presentes
os papeis da supplicante á este respeito, entende

que havendo recurso nas leis contra os que as

violão, e malversão no exercício de suas

funcções, nada ha que deferir por esta augusta

camara, e que a supplicante deve lançar mao,

parecendo-lhe, dos meios ordinários,

« Paço da camara dos deputados, em 8 de

Julho de 1836.—S. e Oliveira.—Mendes dos

Santos. —Pinto Chichorro.»

Approvado.

2.° « Foi presente á 3" commissão de fa-

zenda o requerimento do coronel Manoel da

Silva Freire, pedindo a restituição da quantia
de 100$, que no anno de 1825 deu para a

inauguração de uma estatua eqüestre, em honra

do fallecido imperador o Senhor D. Pedro I, a

qual quantia se acha depositada no thesouro

publico, perante o qual havendo o supplicante

reclamado a entrega, o governo se nao consi-

derou habilitado para deferir-lhe, como se col-

lige dos documentos que acompanharão o dito

requerimento.

« A commissão reconhecendo que a justiça, e

a boa fé, exige que se nao dê applicaç&o diversa

a um donativo, que o estado recebeu para fim

determinado, e observando que nao foi levada

ao fim a empreza projectada, e querendo outro-

sim remover o obstáculo que o governo en-

contra no deferimento desta supplica, apesar

de lhe parecer que pela lei do orçamento se de-

veria elle considerar autorisado para a resti-

tuiçao de taes quantias, que lhe forao confiadas

sómente por deposito, como o mesmo governo
reconhece, todavia propõe á consideração da

camara a seguinte resolução :

« A assembléa geral legislativa resolve :

« Art. 1.° O governo esta autorisado para
restituir ás pessoas que subscreverão para a

inauguração de uma estatua eqüestre em me-

moria do Senhor D. Pedro 1, imperador do

Brazil, as quantias que se acharem depositadas
no thesouro, provenientes da subscripçao que
para esse fim se tirou no império, logo que os
subscriptores as reclamem.

_ 
« Art. 2.° Ficao revogadas quaesquer dispo-

sições em contrario.

« Paço da camara, em 5 de Agosto de 1836.
— J. P. de Carvalho.•—J. J.F. Torres.—
Duarte e Silva.»

Julga-se objecto de deliberação a resolução

offerecida, e vai a imprimir com o parecer.

3.° « Foi presente á 3a commissão de fazenda
a representação da irmandade de S. Jorge nesta
côrte, na qual expõe o miserável estado era



224 SESSÃO EM 30 DE AGOSTO DE 1836

que se acha o templo, que serve de deposito á

imagem do mesmo santo, para cujo reparo s5o

precisos 38:288$, e para cuja despeza nao tem

ella meios alguns, e pede a esta augusta camara

a concessão cie quatro loterias, conforme o plano
das que forao concedidas á casa da misericórdia

para ser applicado o seu producto ao reparo

daquelle templo.

« A commissão comquanto esteja possuída
de que a decencia dos templos muito concorre

para augmentar o respeito que se deve ao culto

religioso, e que estes servem para o embelle-

zamento das povoações, segundo a irmandade

pondera em sua representação, entende todavia

que a multiplicidade delles é mais offensiva, do

que proveitosa, quando para conserval-os nao

tem meios sufficientes os que os exigirão ; e

nao podendo o estado cuidar de todos aquelles,

que a devoção de alguns fieis levantou, muito

mais quando deve attender aos reparos, á

conservação, e mesmo á edificação de algumas

matrizes, que reclam&o para isso os meios

indispensáveis, é de parecer, que nao tem lugar

a concessão requerida.

« Paço da camara, em 22 de Julho de 1836.
— J. P. de Carvalho. — J. J. Fernandes

Torres.»

Approvado.

Approva-se a redacção das emendas feitas á

proposta do governo, sobre a fixação, das des-

pezas e receita para o anno financeiro de 1837

a 1838.

Approva-se igualmente a redacção do projecto
de lei que manda passar annualmente dos

cofres dos depositos públicos, e empregar na

compra de apólices da divida publica as sommas

que o governo julgar disponíveis.

ORDEM DO DIA

Entra em discussão a seguinte resolução vinda

do senado :

« A assembléa geral legislativa resolve :

« Art. 1.° Nos cursos jurídicos de S. Paulo

e Olinda nao se exige o exame do inglez, nem

de historia e geographia.

« Art. 2.° Os estudantes que, por falta destes

preparatórios, deixárao de matricular-se, seiao

admittidos a fazer acto das matérias dos respe-

ctivos annos, provando que os freqüentarão, e

pagando as competentes matrículas.

« Art. 3." Ficíto revogadas as disposições em

contrario.

« Paço do senado, em 4 de Julho de 1836.
—Bento Barroso Pereira, presidente. 

— Conde

de Valença, 1" secretario.— Visconde de Con-

gonlias do Campo, 2o secretario. »

O Sr. Calmon offerece a seguinte emenda

ao art. 1°;

« 1.° Nos cursos juridicos de S. Paulo e

Olinda exigir-se-ha d'ora em diante, como pre-

paratorio, o exame de historia, chronologia e

geographia, e da língua ingleza.— Calmon.»

Depois de algum debate sobre o art. Io, fica

a discussão adiada para se passar á outra parte
da ordem do dia.

Continua a discussão adiada das emendas do

senado á proposta do governo e emendas da ca-

mara dos deputados sobre a fixação das forças

navaes para o anno financeiro de 1837 a 1838 ;
sem debate s&o approvadas.

0 Sr. Seara pede a palavra pela ordem, e

pergunta qual é o resultado da votação da ca-

mara ; parece-lhe que se deve pedir a fusão

das duas camaras para se discutirem de novo

as emendas regeitadas ; para o que tem de

mandar um requerimento, no qual incluirá a

mesma cousa quanto á fixação das forças de

terra : porquanto no requerimento que na an-

terior sessão fizera, escapou-lhe pedir o que
manda a constituição, que é discutir-se pri-
meiro se o projecto é ou nao vantajoso ; e no

caso que se decida que o são os de fixação das

forças de terra e mar, convidar-se-ha o senado

para fusSo das duas camaras, afim de se dis-

eutir em assembléa geral estas leis.

Lê-se o seguinte requerimento do mesmo

Sr. Seara :

«Julgado vantajoso o projecto da fixação

de forças de mar, requeiro que se con-

vide o senado para a reunião das duas camaras,

afim de se discutir as emendas por elle feitas

ás leis da fixação de forças de mar e terra, re-

provadas nesta casa. »

0 Sr. Calmon observa que a segunda parte
do requerimento quer submetter á votação uma

cousa vencida na casa : que o requerimento

ia em regra se acaso se limitasse á fixação de

forças de mar, mas não se limitando a isto, vo-

tando já a camara que não julgava vantajosa a

reunião para as emendas do senado quanto á fi-

xação de forças de terra, não pôde ter lugar o

requerimento na segunda parte, devendo o il-

lustre autor delia resignar-se ao vencido.

0 Sr. Seara diz que o regimento nada diz a

este respeito ; que, regeitado o seu requerimento

hontem, pode o apresentar hoje, assim como,

se hoje fôr regeitado, pôde apresental-o

amanha ; porquanto não é um projecto de lei,

que regeitado nao pode ser apresentado na

mesma sessão.

0 Sr. Carneiro Leão é de opinião que se nao

pôde admittir o que quer o Sr. deputado ; pôde
o Sr. deputado fazer quantos requerimentos

quizer, mas quanto a um projecto que foi jul-

gado desvantajoso, e por isso n5o se pedio a

fusão, não se pôde mais pedir a fusão para se

elle discutir de novo ; tendo o requerimento

por fim convidar o senado e se julgar o pro-
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jecto vantajoso, o qual já foi julgado que o nao

era, n&o pôde ter lugay. Parece-lhe que outro

recurso constitucional nüo resta, quanto a esta

lei de fixação de forças de terra, senão fazer um

novo projecto.

Depois de mais algumas reflexões, insistindo

o Sr. Seara que o seu requerimento devia sub-

metter-se á discussão em ambas as suas partes,
o Sr. presidente consulta a camara se deve o

requerimento entrar todo em discussão ; e de-

cide-se 
que não.

Entra por consequencia o requerimento

em discussão sómente na parle relativa á fixação

de forças navaes, e sem debate, é regeitado.

Continua a discussão sobre o Io artigo da re-

solução ácerca dos exames dos estudantes; e

dando-se 
por discutido o artigo, é posto a votos,

e não se approva.

Passa-se a discutir o art. 2o do projecto.

E' apoiado o seguinte artigo substituitivo, of-

ferecido pelo Sr. Maciel Monteiro :

« Os estudantes que, por faltar ao inglez, his-

toria, geometria e geographia, deixárâo de ma-

tricuíar-se, serão admittidos a fazer acto das

matérias dos respectivos annos, provando que

os frequentárão, e que se achão compe-

tentemente habilitados, não podendo porém
fazer acto do quinto anno sem apresentar cer-

tidão de exame das matérias acima men-

cionadas, etc. »

Dá-se por discutida a matéria, e, posto o

artigo do projecto a votos, não se approva ;

porém a emenda do Sr. Maciel Monteiro é ap-

provada.

E' apoiado e entra em discussão o seguinte

art.igo additivo do Sr. Raphael de Carvalho :

« Os estudantes que nos cursos jurídicos
apresentarem certidão de exame dos prepa-
ratorios exigidos em qualquer parte do império,

serão admittidos á matricula sem outro algum

exame sobre a matéria, etc. Salva a redacção. »

Julgada discutida a emenda, põe-se a votos

e é regeitada. Sendo adoptada a outra emenda

approvada, passa á com missão de redacção.

Entra em discussão a resolução n. 83 deste

anno, sobre o estudante Queiroga, e é ap-

provada e adoptada.

Entra em discussão a resolução n. 96 deste

anno, que determina que o director da aca-

demia de sciencias sociaes e jurídicas da cidade

de Olinda admitta o quintannista João de Barros

Falcão de Albuquerque Maranhão a fazer acto

das matérias do quinto anno, para que, muito

ha, se acha legalmente habilitado, etc.

E' apoiada a seguinte emenda substituitiva,

oíferecida pelo Sr. Souza e Oliveira :

« O art. 8o do capitulo 6o dos estatutos dos

TOMO II

cursos juridicos de S. Paulo e Olinda, deve ser

entendido com a seguinte excepçâo : Quando

porém o acto que tiver de fazer fôr o do quinto

anno, poderá ter lugar depois do encerramento

da matricula do seguinte anno lectivo, etc. »

Dando-se por discutida a matéria, é ap-

provado o artigo da resolução e regeitada a

emenda.

Entra em discussão o seguinte :

« A assembléa geral legislativa resolve :

« Artigo único. O director da academia das

sciencias sociaes e juridicas da cidade de

Olinda fica autorisado a admittir a Francisco

Manoel da Silva Tavares Júnior a fazer os

actos do 1° e 2° anno daquella academia,

quando para este fim se mostre habilitado pela

congregação, pagas as matrículas de um e outro

anno, ficando obrigado a fazer os exames de

inglez, geographia e historia para se poder ma-

tricular no anno seguinte.

« Paço da camara dos deputados, 25 de

Junho de 1836.—Paulo José de Mello Azevedo

. e Brito.—Antonio Maria, de Moura. —J. J.

Rodrigues Torres, vencido. »

O artigo da resolução, depois de discutido, é

approvado até às palavras—de um e outro

anno—: o resto é regeitado.

0 parecer não impresso sobre os estudantes

Felix Theotonio da Silva Gusmão, e Antonio

Brusque de Lima, julga-se prejudicado.

Continua a segunda discussão do projecto do

Sr. arcebispo da Bahia, sobre a relação eccle-

siastica que havia ficado adiado em outra sessão.

« Art. 6.° Os utensílios e moveis que forem

precisos para a mesma relação serão, a pedido

do arcebispo, fornecidos pela fazenda publica. »

Artigo additivo do Sr. Bhering :

« A nomeação dos membros da relação será

feita na conformidade do § 3U do art, 102 da

constituição do império. »

Dá-se por discutida a matéria, o art. 6o é ap-

provado, e regeitado o additivo, e o projecto

passa para 3" discussão.

Entra em discussão a resolução que autorisa

o presidente da província de S. Paulo a con-

ceder carta de privilegio exclusivo á companhia

de Aguiar Viuva e filhos, Platt e Reid, para
construcção de uma estrada de ferro naquella

província.

E' apoiada a seguinte emenda substituitiva

da commissao :

« A assembléa geral legislativa resolve :

« Art. l.°Ficâo confirmados os arts, 3o, 8o, 9",

10, 11,12, 14 e 18 da lei da assembléa legis-

lativa provincial de S. Paulo, da data de 7 de

Março de 1836, que autorisa o presidente da

província a contractar com urna companhia a

29
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construcçâo de estradas de ferro na mesma pro-
vineia, etc,

A discussão fica adiada pela hora.

O Sr. Presidente dá para ordem do dia 31, a

continuação da matéria adiada, os projeetos ns.

88,105, 102 e 106 deste anno , n. 527 do anno

passado, 130 e 131 deste anno, e levanta a

sessão depois das duas horas da tarde.

Sessão ©as» 31 «fio Agosto

PRESIDENCIÀ DO SR. ARAÚJO LIMA

Summario. — Expediente. — Ordem do dia. —

- Discussão de diversas resoluções. .

A's dez horas feita a chamada, depois de se

acharem em numero legal os Srs. deputados,

o Sr. presidente declara aberta a sessão ; lida a

acta da antecedente, posta era discussão, é

approvada.

Faltão com causa participada os Srs. Odo-

rico, Ribeiro Pessoa, Gonçalves Martins, Bar-

reto, Rodrigues Barbosa, Gosta,-bispo eleito,*

Carvalho, Castro e Silva ; e sem participação
os Srs. Raphael de Carvalho, Abranches e

Fontes.

EXPEDIENTE

O Sr. 1° Secretario, dando conta do expe-

diente, lê cinco officios do secretario do se-

nado :

O 1", participando que por officios do mi-

nistro da justiça com data de 26 do corrente foi

communicado ao senado que o regente, em

nome do imperador o Sr, D. Pedro II, consente

nas resoluções da assembléa geral, declarando

que na de 9 de Outubro de 1835 em lugar de

—Maria Felizarda, viuva de Manoel Pinto,

deve ler-se—Maria Vicencia Teixeira, viuva de

Francisco Pinto de Araújo ; e approvando a

pensão de 6001000 annuaes, concedida a D.

Anna Luiza Silveira da Motta. O 2o, partici-

pando que por offieio do ministro.da fazenda,

datado de 29 do corrente fôra communicado

ao senado ter o regente, em nome do imperador,

sanccionado as seguintes resoluções da as-

sembléa geral : Ia, marcando a.fôrma de se

realisar o pagamento da pensão de 100&000,

concedida a D. Etnerenciana do Nascimento

Luna, e suas irmãs ; a 2a, approvando a mercê

da sobrevivência de outra pensão de igual

quantia concedida a Maria Antonia da Silveira,

e suas irmãs , o 3o, participando que o senado

adoptou e vai dirigir á sancção imperial as reso-

luçOes, approvando as tenças concedidas ao .te-

nerite coronel Felix de Seixas Souto Maior, ao

major João Francisco Leal, e ao chefe de es-

quadra Paulo Freire de Andrade.—A camara

fica inteirada a respeito destes três officios.

O 4o, enviando as seguintes resoluções do

senado:

Uma creando no município da côrte seis

juizes de direito, e dous juizes de orphãos ;
outra a respeito dos -impressores ; e outra sobre

a remessa de exemplares dos actos legislativos

provinciaes.—A imprimirem-se.

O 5o, enviando a proposição do senado, que
approva a tença de 200$ annuaes, concedida

pelo governo ao brigadeiro graduado conde de

Beaurepaire.—A imprimir-se.

Vão á commissao de orçamento as tabellas

demonstrativas ns. 30 e 31 das operações da

direetoria de assignatura e substituição'do papel-
moeda.

E' lido e approvado o seguinte parecer da

commissao de fazenda:

« A 3" commissao de fazenda a quem foi pre-
sente o requerimento de Antonio José Poly-

carpo, pedindo que se lhe mande pagar pelo
thesouro os vencimentos, que lhe competem

pelo emprego, que servio de contra-mestre e

apontador da real fabrica das cartas de jogar,
arbitrados pelo aviso de 10 de Setembro de

1819, desde o tempo em que deixou de re-

cebel-os, requer que se exijão do governo escla-

recimentos a este respeito.

« Paço da camara dos deputados, em 16 de

Agosto de 1836.— J. P. de Carvalho.— J. J.

Fernandes Torres.—Duarte e Silva.»

E' lido o seguinte parecer :

« Foi presente á commissão de justiça cri-

minai o offieio do ministro do império, acom-

panhado de uns artigos policiaes, que em con-

formidade da resolução de 7 de Agosto de 1832,

forão adoptados pela congregação dos lentes

da academia jurídica de S. Paulo, e approvados

para se executar interinamente pelo presidente
daquella província, como tudo consta dos

papeis que acompanharão. A commissao exa-

minando os referidos artigos, e reconhecendo

em geral a sua necessidade, observa comtudo

que o art. Io estabelece uma pena excessiva,

excluindo, seio limitação de tempo, da matri-

cuia e actos, o estudante que dentro ou fora da

academia empregar injurias, ameaças, ou vio-

leneias de qualquer natureza contra qualquer
dos lentes por causa de actos de seu offieio, e

demais também acha desproporcional, por não

ser graduada á cada um daquelles delictos, e

sua gravidade; observa mais a commissao, que
os arts. 2o e 3o, que estabelecem o modo do

processo para a imposição da pena, não se

marca a pessoa que deve escrever no processo,

parecendo á commissão que o processo perante
o director, devo ser escripto pelo official guarefa-
livros da academia, e pelo secretario da mesma,

perante a congregação, e com estas alterações

entendeu demais dever-se generalisar taes

medidas policiaes á ambas as academias juri-
dicas do império, offerecendo-as assim modi-

ficadas no seguinte projeeto de lei :
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« A asserobléa geral legislativa resolve :

« Art. 1.° O estudante, que, dentro ou fóra
de qualquer das academias jurídicas de S. Paulo,
ou Olinda, empregar injurias, ameaças," ou
violências de qualquer natureza contra qual-

quer dos lenles por causa de actos de seu officio,
não poderá ser admittido á matricula, nem a

actos em algumas das ditas academias, por
espaço de um a seis annos, a juizo da congre-

gação respectiva.

« Art. 2." O processo para a imposição das

penas mencionadas no art. 1°, será escripto

perante o director pelo official guarda-livros, e

consistirá era uma indagação feita pelo director

ex-officio, ou a requerimento de algum dos

lentes, ouvindo o delinqüente, quando com-

pareça ao primeiro chamado, e pessoas capazes,

que estejão scientes do facto.

« Art. 3." Tudo o que resultar da indagação,

será sem mais formalidade reduzido a termo,

e levado ao conhecimento da congregação, a

quem fica competindo o julgamento definitivo,

e perante ella escreverá no processo o secretario

da academia.

>< Art. 4.° Todas estas disposições são appli-

caveis ás injurias, ameaças, ou violências, que
na mesma forma do art. 1" forem feitas-aos

professores dos estudos preparatórios pelos seus

respectivos discípulos.

«. Art. 5." Fieao revogadas as disposições

em contrario.

« Paço da camara dos deputados, 17 de

Agosto de 1836.—José Joaquim Fernandes

Torres.—F. P. Cerqueira Leite.— Francisco

Gonçalves Martins. »

E' julgado objecto de deliberação a resolução

e vai a imprimir com o parecer.

E' lido e approvado o seguinte parecer da

3a commissão de fazenda :

« Maria Feliciana Azebal, viuva de Severino

Antonio Gomes, que servio em Montevidéo de

mestre das officinas de espingardeiro e serra-

lheiro, dirigio a esta augusta camara uma re-

presentação, solicitando que se lhe mande

pagar os vencimentos que coinpetiâo a seu

finado marido, desde Janeiro de 1829, em que
deixou de ser pago naquella cidade por se haver

recolhido á capital do iinperio até fins de

Dezembro de 1832, em que falleceu nesta

côrte, fundando-se na letra do decreto de 20

de Julho de 1822, que mandou satisfazer duas

terças partes dos ordenados áquelles empre-

gados, que fossem constrangidos a deixar então

a sua patria, o estado Cisplatino, graça esta que
se fez a outros nas circumstancias do marido

da supplicanle, e que havendo-lhe sido conce-

dida pelo governo imperial, foi pelo mesmo

annullada, por não consideral-o no caso de o

dever gozar.

« A 3" commissão de fazenda, examinando

este requerimento e os documentos, que lhe

vierão annexos, dos quaes só consta a nomeação

do marido da supplicante, feita pelo presidente

da província Gisplatina, a guia de seu paga-

mento até o fim de 1828, e as certidões do seu

casamento e obilo, não pôde convencer-se de

que á supplicante compita o direito de haver o

soldo, que reclama, por não ser applicavel ao

caso em questão o decreto referido de 1822,

expedido em circumstancias diversas, e a favor

de pessoas, que prestárão serviços ao Brazil, e

ao Estado Cisplatino, quando formava parte

delle, e que se virão obrigados a deixar a sua

patria, o que não aconteceu áquelle empregado ;

e como falta a base essencial, em que a suppli-

eante julga firmada a sua justiça, a commissão

deixa de entrar em outras averiguações, que

por ventura serião necessarias, quando tivesse

direito áquelle favor, e é por isso de parecer

que seja indeferido o seu requerimento.

<( Paço da camara dos deputados, em 16 de

Agosto de 1836. — J. P. de Carvalho.—J. J.

Fernandes Torres. — Duarte e Silva. »

O Sr. Manso manda á mesa a seguinte

declaração:

«Declaro que votei pela vantagem das leis da

fixação das forças. »

O Mesmo Sa. Deputado manda á mesa o

seguinte requerimento:

« A camara municipal da villa do Alto Para-

guay Diamantino mandou-me sua instrucção,

na fôrma do art. 63 de seu regimento, para

obter a alteração do art. 81, concedendo que a

camara convencione com o procurador sobre a

gratificação razoavel para achar quem queira

occupar este lugar, quando as rendas forem tão

diminutas, que os seis por cento não bastem

para premiar o seu trabalho. Parece, que

quando do mesmo art. 81 se não entenda, que

se pôde fazer esta convenção, sendo objeeto de

despeza provincial, a assembléa provincial po-

dia conceder, mas esta escrupulisou ; por isso

requeiro que a commissão respectiva dê o seu

parecer a respeito.

« Paço da camara dos deputados, 31 de

Agosto de 1836.— Manso. »

ORDEM DO DIA

Continua a discussão sobre o projecto ri. 69,

adiada na sessão anterior.

0 Sr. Maciel Monteiro obtém a palavra pela
ordem, e diz que negocio ha que lhe parece

piais interessante do áquelle de que se trata,

o qual vem a ser a proposta do governo sobre

o credito de dous mil contos de réis ; julga
também que alguns Srs. deputados estão para
se retirar no paquete, e como a matéria da

proposta é de grande importancia, por isso pede
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ao Sr. presidente que a dê para ordem do dia

de amanhã, porque de hoje até amanha haverá

tempo bastante para se considerar sobre esta

matéria, e conclue propondo a urgência na

fôrma expendida.

A urgência proposta entra em discussão.

0 Sr, Souza Martins pronuncia-se contra a

urgência", e declara que aquelles Srs. deputados

que querem regeitar a proposta sobre o credito,

é de suppôr que votem a favor da urgência ;

porém observa que este negocio não é mais

urgente do que as leis sobre a fixação das forças

de mar e terra, e entretanto ainda na casa se

não pedio a urgência para se tratar dessas leis ;
nota que parte desse credito que se pedio, foi

na expectativa de que as forças fossem ele-

vadas, e vendo que essas leis de fixação cahirão,

elle deputado se animou a pedir que se entrasse

primeiro na discussão de novas leis de fixação

de forças de mar e terra, e por isso vota contra

a urgência proposta.

0 Sr. Paim julga não necessário o requeri-

mento de urgência para que o Sr. presidente
dê para ordem do dia as propostas do governo,

porque entende que é da sua obrigação fazel-o,

sein que para isso se peça urgência; mas nao

se entenda por isto que elle deputado julga que
a urgência não deva passar.

0 Sr. Carneiro Leão diz que o seu collega o

Sr. Souza Martins, não apresentou motivo bas-

tante para que o negocio não se jidgasse ur-

gente; portanto pensa que a observação do

illustre deputado não é tal que possa emba-

raçar a discussão da matéria da proposta ; julga

que é conveniente essa discussão : e é até do

regimento, que manda que se dê a preferencia

ás propostas do governo ; e conclue votando

pela urgência.

0 Sr. Calmon discorre sobre a necessidade

de se discutir a proposta do governo, e vota

pela urgência.

0 Sr. Maciel Monteiro, sustentando a ur-

gencia que propôz, muito estranha que os

Srs. deputados ministeríaes se opponhão á ur-

gencia. O orador pensava que quando o governo
fez a sua proposta estava inteiramente conven-

cido da sua necessidade; mas pelo que tem

observado, conhece que nem o governo está

convencido da necessidade delia, nem os

Srs. deputados que combatem a urgência se

achao agora igualmente convencidos da sua ne-

cessidade. Responde ao Sr. Souza Martins, e

nota que quando o governo fez a sua proposta
ainda se nao tinha fixado as forças de

mar e terra, cuja proposta se pôde muito bem'

discutir, sem que estas forças estejão fixadas ;
e se elle fosse membro da commissão, de certo

que nao se opporia a que o negocio entrasse

em discussão.

Nao vê finalmente razão alguma para que

elle se nao discuta ; se o governo tem precisão
de dous mil contos de réis, que se lhe dêm ; mas

primeiro é nepessario que se apresentem e se

discutão as razões em que se funda para uma

tal exigencia ; é por isso' que sustenta e vota

pelo requerimento que fez.

0 Sr. Víanna pronuncia-se pela urgência, e

mostra que o credito pedido pelo governo não

é só para elevarem as forças para o anno fu-

turo ; é também para supprir as despezas do

anno passado e do anno corrente ; e portanto

se deve discutir a proposta independentemente

das leis de fixação.

0 Sr. Duarte e Silva observa que aquelles

Srs. deputados que instão pela urgência, é para

fazer cahir a proposta, e como elle deputado

quer que passe a proposta, por isso vota contra

a urgência.

0 Sr. Figueira de Mello pronuncia-se a favor

da urgência.

E' apoiado o seguinte requerimento :

« Requeiro que a urgência seja proposta

para depois de passar a fixação das forças de

terra.

« Paço da camara dos deputados, aos 31 de

Agosto de 1836.—Souza Martins. »

0 Sr. Ferreira da Veiga, entre as razOes que
expende para votar contra a urgência proposta

pelo Sr. Maciel Monteiro, lembra que a camara

nao tem ainda emittido um juizo certo ácerca

das forças de terra e mar que o Brazil carece ;

e posto que o requerimento seja dictado pela
boa fé, elle pôde ser olhado por diversa maneira.

Se acaso se pensasse que nós podíamos passar
este anno sem uma fixação de força qualquer,
então nao duvidaria concordar com a urgência ;

porém está persuadido do contrario ; crê que
a opposição não ha de largar os seus bancos,

ainda que a prorogação tenha de durar muito

além de 2 de Outubro; e espera que os illustres

deputados que pertencem a um e outro lado

se acharáfl firmes nos seus postos.

Vota portanto contra a urgência de que se

trata, e a favor da proposta pelo Sr. Souza

Martins.

0 Sr. Torres diz que lhe parece que o Sr. de-

putado que o precedeu labora em um erro ;
não vê razão no illustre deputado para que se

demore esta discussão; as forças de mar e terra

para o anno financeiro que corre estão já de-

cretadas.

Observa que vê da parte dos Srs. depu-

tados que querem que entre a proposta em

discussão, o desejo de retirar-se para suas pro-
vincias, entendendo que o podem fazer antes de

encerrar-se a sessão da assembléa geral; e que

n'um negocio tão importante como o credito pe-
dido pelo governo, de dous mil contos, con-

cebe-se bem a vontade que têm esses illusties
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deputados de tomar parte em uma tao impor-
tante 

questão. Desejão que tal objecto se não
discuta senão quando a camara estiver plena,
completa e representar a opinião do paiz.

Temem esses illustres deputados que reti-
rando-se 

parte dos membros que actualmente
existem, venha a acontecer que prevaleça uma
opinião 

que nao seja a opinião que aliás preva-
leceria, 

quando a camara estivesse em seu es-
tado completo como hoje. Não vê neste desejo
nada di reprehensivel, nada de censurável:
antes nada mais conforme ás instituições do

paiz. O que elle, orador, nao concebe é este re-

ceio, este medo da parte do governo. Parece-lhe

(e não é esta a primeira vez que o diz na ca-

roara, e não é o primeiro motivo que tem para
dizel-o) 

que o governo parece querer realmente

falsear o systema representativo : que o governo
nao é franco.

Teme o governo por ventura a discussão
desta 

proposta ? Teme de sujeitar-se ás condi-

Ções do systema representativo? Se não passar
a sua proposta quer servir-se de subterfúgios ?

Quer procurar uma occasião em que alguns
membros da camara nao estejâo presentes, em

que a verdadeira opinião do paiz não seja re-

presentada? Parece-lhe que o governo diz, con-
•fessa 

francamente que elle não está de accordo
com a opinião do paiz, porque o governo teme

sujeitar-se a esta opinião ; teme apresentar-se

pe^inte este tribunal. Pede ao governo que seja

franco, como o sao os membros da minoria,

> 
aquelles 

que fazem opposiçao ao governo.

O governo, por decoro seu, deve approvar a

urgência, para que sua proposta entre quanto
antes em discussão. Demais, se o governo en-
tende que tem maioria, que pode governar,
então de certo terá a vantagem de fazer passar
quanto antes a proposta que elle julga neees-

saria para salvar o paiz ; mas se o governo
entende que sua proposta não tem maioria na

camara dos deputados, se quer francamente go-
vernar o paiz segundo a Índole do systema

representativo sujeite-se eptão ás condições

deste systeina; não queira falseal-o; isto lhe

roga o orador em nome do paiz que tem a

honra de representar.

Gonclue dizendo que cumpre que se discuta

um objecto tão importante, e que se discuta

quando a camara estiver em seu estado mais

completo 
possível, e que todos os membros

delia venhão discutir um negocio tão impor-
tante, venhão decidir se o governo merece ou não

as affeições do paiz ; se é ou não sustentado pelo
paiz ; se deve sujeitar-se ás condições do sys-
tema representativo. Vota pela urgência.

0 Sr, Francisco do Rego declara sentir muito
nao poder acceder aos votos de um illustre de-

putado ; pois que tem de retirar-se pára sua

província; não tem, como esse illustre depu-
tado, a fortuna de viver no seio de sua família,

e razões mui fortes lhe obrigão a voltar á sua

província. Desde 1830 que tem a honra de as-

sentar-se na camara, ainda não abandonou as

sessòes, tendo sahido para a província em No-

vembro ou Dezembro, correndo os riscos de

uma v-iagem em tempo improprio, de 30 e 40

dias. Desculpa pois aos Srs. deputados das pro-

vincias do norte que procurão os meios mais

proprios de voltar ás suas províncias ; elles não

têm a felicidade de morarem tao perto que em

pouco dias possâo recolher-se ás suas casas.'

Admira-se que os Srs.deputados ministeriaes

opponhão-se á urgência, podendo suppôr-se

que elles temem que a proposta caia. Pergun-

tará a esses Srs. deputados se, suppondo-se que
nao se retirem muitos dos Srs. deputados, n5o

pôde da mesma fôrma cahir a proposta. De-

mais, a proposta tendo por fim pedir um credito

para cobrir um déficit do anno financeiro pas-

sado, e do que está correndo, nao sabe elle de-

putado que relação tenha com a lei de fixação de

forças de mar e terra que acabão de cahir na

camara. Se o déficit existe, o governo, os de-

putados ministeriaes, devem procurar meios de

cobril-o, e a nao quererem isto, querem que a

proposta caia.
* 

Declara que, a ter a honra de ser ministerial,

desejaria que uma proposta do governo a quem
apoiasse, fosse discutida em occasião em que a

camara tivesse maior numero de membros.

Gonclue sendo de voto que a urgência deve

passar, tanto mais quando deseja com alguns

de seus collegas que estão a partir, dar um voto

a favor ou contra, segundo os esclarecimentos

que tiver do Sr. ministro da fazenda, e de

alguns Srs. deputados ministeriaes, afim de lhe

tirarem algumas duvidas.

Se se chegar a convencer pelos discursos

destes senhores, se se mostrar grande neces-

sidade que temos deste credito, se as razões

apresentadas calarem em seu animo, deseja dar

seu voto a favor da proposta, e assim mostrar

que nao vota por espirito de partido.

0 Sr. Alvares Machado declara que, em sua

opinião, relação intima existe entre a lei da fi-

xação de força de mar e terra, e a proposta,
cuja urgência se pede. Observa que na lei da

fixação de forças, tem providencias para se

executar desde já; existia pois relação muito

intima com esta proposta.

Alguns Srs.: — Mas já não ha deadejá.

O Sr. Alvares Machado : — Se não é esta

clausula, as leis nao cahião.

O orador vota contra a urgência. Observa que
assim como os honrados membros da opposição

procrastinárão o mais que foi possível a discussão

da lei de fixação de forças de mar e terra,levando

perto de tres mezes para passar, teme assim tam-

bem se pratique com esta que julga necessaria.

Observa mais que existe uma minoria forte e

compacta, que retardou as leis da fixação das
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forças de mar e terra que tinhão passado na

camara ; que a eamara n5o fez lei nenhuma,

porque a mesma Jei que tinba merecido a sua

approvação, nem esta quiz ; se a quizesse,podia

pedir a juncção com o senado ; e elle deputado

teme ainda que o governo fique sem lei de fi-

xaçao de forças para chamar as províncias do

Rio Grande e Pará á obediencia á lei, e sem

os fundos necessários.

Vota ainda contra a urgência por não lhe

parecer muito forte a razão allegada por um

Sr. 
'deputado 

que entende que se deve discutir

esta lei porque muito senhores têm de retirar-se,

e que desejão discutil-a: neste caso não se

retirem. Demais já se observou que quando
membros da minoria se retiravSo, igualmente

retiravão-se outros da outra opinião ; que se

guardava sempre a mesma proporção ; e sup-

pondo-se que muitos senhores se retirem,

sempre fica um destacamento muito forte...

Continuando diz que a accusação feita pelo
Sr. Torres ao governo é muito grave. Entende

comtudo que tal accusação é toda despida de

razão ; um dos motivos que tem para assim

pensar é que esta accusação por antiga tem-se

tornado banal; é a mesma que em outro tempo

se fez aos mesmos senhores que hoje a fazem*

vio-se que durante o tempo de suas admi-

nistrações de outro lado se faziao iguaes accu-

sações, e todavia esses senhores defendêrâo-se

com toda a energia de que erão capazes, e mos-

trárão o nenhum peso de semelhante imputação;

também ella se fazia aos ministros no tempo de

D. Pedro; emfim ella se tem feito aos ministros

que têm havido no Brazil desde 1831, e no em-

tanto não se tem visto que elles pvetendão al-

terar o regimen constitucional representativo.

O povo já nSo acredita em taes accusações. E'

mister que se apresentem factos ; e emquanto

se elles não apresentarem, taes accusações não

se devem fazer, e muito menos por aquellas

pessoas a quem já ellas se fizerao na camara.

Finalmente vota contra a urgência afim de

ver se passa o estado febril que parece existir na

camara ; se fôr passageiro, discutir-se-ha então

o credito supplementar.

0 Sr. Heniiqiws de Rezende depois de al-

gumas observações que nao podemos ouvir,

conclue votando pela urgência.

0 Sr. Limpo de Abreu (ministro dos es-

trangeiros) nao pôde deixar de agradecer ao

iilustre deputado que pedio a urgência da pro-

posta do governo. Pertence este iilustre de-

pulado a uma opposiçao constante e solida

que tem havido na camara desde 1831 ; longe

pois de censurar o requerimento que fizera

o iilustre deputado, tem de agradecer-lhe, e

nao sendo a primeira vez que tem mostrado

o interesse que toma pelos objectos que per-
tencem ao governo ; não dirige porém os seus

agradecimentos aos illustres membros, não de

uma opposiçao constante e solida, mas de uma

opposiçâo precaria e balofa que se tem decla-

rado na camara ha poucos dias para cá. Apesar

porém disto, elle, orador, nao vota pela ur-

gencia pedida. Appella para o testemunho

do Sr. presidente que sabe que por muito

poucas urgências elle, orador, tem votado, pois

que entende que as leis e o regimento da casa

nao se fazem, nem se approvao para serem al-

terados todos os dias.

Observa que o regimento diz que .só é ur-

gente aquillo que não se tratando em um dia

seria impossível tratar-se em outro ; n9o vê

que a urgência pedida esteja comprehendida

nesta disposição do regimento.

Quanto á razão de que alguns senhores têm

de retirar-se, elle, orador, entende que ficarâõ

na côrte membros da camara que sejão bas-

tantes para formarem um numero para se votar

sobre este e qualquer outro objecto de impor-

tancia ; e se isto tem acontecido sempre desde

1831 em que não concoriêrão tantos deputados,

nao se pode acreditar que este anno, em que
se tem reunido na camara o maior numero de

membros, ha de a camara ficar nas circum-

staneias de não poder votar sobre esta matéria.

Observa mais que ha na camara outros ob-

jectos também de importancia; e que tem sido

seu systema o nao apresentar ou fazer cousa

alguma de -que 
possa suspeitar-se um plano,

um projecto com fim determinado, e muito

menos pôr o Sr. presidente em coacçao. Pa-

rece-lhe que ninguém duvida dos sentimentos,

do patriotismo e do interesse que o Sr. presi- .

dente toma pelos negocios do paiz, portanto
exigir urgência sobre uma proposta do governo,
sobre um objecto importante, é de certo modo

macular a reconhecida imparcialidade do Sr.

presidente, a quem compete pelo regimento dar

a ordem do dia ; e, ora, sendo o Sr. presjdente
bastantemente atilado, tomando bastante inte-

resse pelos negocios públicos, é querer pôr o

'Sr. presidente em coacção, é dirigir-lhe uma

censura porque não deu ainda para a ordem do

dia a proposta do governo; assim não dará o

seu voto, nem quer em caso algum concorrer

para se fazer uma censura tao acre ao Sr. pre-
sidente, que tão bem tem sabido desempenhar

os seus deveres. Vota contra a urgência.

0 Sr. Vasconcellos declara estar assombrado

com a opposiçâo da maioria, e de seu iilustre

chefe á urgência que se pede. Silencioso tem

estado a scismar para atinar com uma razão

plausível que justifique tal opposiçâo ; mas não

lhe é possível descobrir um só motivo que possa .

cohonestar esta resistencia tao anti-parlamentar.

Observa que o governo declara ao paiz que
circumstancias extraordinárias, acontecimentos

imprevistos mallográrão as previsões dos seus

legisladores; que os cálculos das despezas

devetn ter alguma reforma ; que é necessário,
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em razão desses acontecimentos, augmentaf
urna consignação já decretada na lei.que rege
este anno,financeiro'; mas a maioria e seu
illustre chefe, o governo, representado pelo
nobre ministro dos negocios estrangeiros, dizçm

que nao ha urgência ! Nâo é preciso dinheiro?
Nao se estão fazendo despezas ? Não se tem
deixado de fazer alguns pagamentos por falta
de meios ; e, sendo assim, não haverá urgência
na discussão da proposta ?

Quanto á razão apresentada pelo Sr. Limpo,

quese o negocio fosse urgente nao teria o Sr.

presidente deixado de o dar para ordem do dia,

pergunta se o Sr. .presidente não pôde enga-
nar-se, se n5o pôde entender que não é urgente
o que realmente o é.

Quanto á razão de que a opposiçâo é balofa,
como denominou-a o nobre ministro, parece-
lhe que não é por culpa delle, deputado, que
o Sr. ministro trata assim a opposiçâo ; e se a
opposiçâo é balofa, balofa lhe parece a razão

produzida pelo nobre ministro contra a ur-

gencia.

Ao argumento de que se nao podia tratar
da proposta sem que estejão fixadas as
forças de mar e terra, observa que já se tem
dito claramente que este credito nao é pedido
para despezas futuras, mas sim para despezas

já feitas, e que se têm de fazer neste anno fi-
nanceiro 

para o qual já estão fixadas as forças

de mar e terra. E quanto a ter as leis que forão

regeitadas um desde já, lembra que este desde

já veio do senado, e por isso forão as leis

regeitadas ; mas suppondo-se necessário este
augmento de despezas, pôde o governo pro-
pôl-o no credito supplementar. Não sabe

que motivo, que receio tenbão a maioria e
seu illustre chefe de que a proposta seja
regeitada; 

parece-lhe um terror pânico, um
terror balofo, e se as leis de fixação forão
regeitadas, foi porque continhão providencias

que, discutidas na camara forão regeitadas, e é

por isso que muitos membros da maioria reu-

nindo-se á minoria formárão uma maioria que
hoje se diz balofa.

Quanto a retirarem-se alguns Srs. deputados,
lembra o que se pratica em outros parlamentos,
onde coneluidas as leis de orçamento de des-

peza e receita, retirão-se a ruór parte dos de-

putados; é uma medida necessaria até para
que a segunda camara, que não tem iniciativa,
não seja tão ousada em apresentar emendas
com offensa da iniciativa da outra camara,

porque emendas novas em matéria de recru-

tamento, e em artigos de receita são iniciativas,
e taes iniciativas não competem á camara do
senado.

Declara que não sympathisa com o governo,
mas muito menos sympathisa com a desordem ;
e é por esta aversão á desordem, á anarchia que
tomára a palavra para offerecer uma reflexão á
maioria que n5o quer a urgência ; esta obser-

vação é que o Brazil vê o requerimento do

nobre deputado que pedio a urgência, vê

também a opposiçâo que se faz a esta urgência,

porque pôde prejudicar ao governo, e por isso

reserva discussão tão importante, para quando
estiverem desertos alguns dos bancos da ca-

mara ; e o que dirá o Brazil ? Que o governo

quer cansar, quer fatigar a camara para ar-

rancar-lhe este voto, este credito tão importante,

desconhecendo o governo que as únicas armas

pelas quaes hoje se pôde governar um povo
é a liberdade das discussões e franqueza.

O Brazil observa que a minoria em boa fé

appella para a liberdade, para a discussão ; a

maioria porém não quer esta discussão, quer se

retire a maioria dos membros oppostos, afim

de lhe ser fácil a victoria. Perguntará, á vista

disto, de que parte está a boa fé e franqueza ?

E parece-lhe que bem se vê quanto será desfa-

voravel á maioria ao governo o juizo do paiz a

tal respeito.

Parece-lhe que a maioria quer fazer passar

por sorpreza a proposta do governo : quando
lhe parece ser este um dos casos em que o

governo ainda em minoria não deve temer

qualquer maioria por compacta, por numerosa

que seja; porquanto a questão é de cifras ; não

se podem estar citando escriptores, exemplos

de nações civilisadas: é saber-se quanto se

arrecadou, quanto se dispendeu, se ha déficit.

Declara não ter feito ainda juizo sobre a pro-

posta, e talvez que tenha de votar por ella, o

que não é muito difficil, uma vez que se mostre,

que se faça este calculo arithmetico.

Finalmente é por interesse da maioria, por
interesse do governo, para que elle se não des-

conceitue no paiz, que vota pela urgência.

0 Sr. Olimaco diz que não deveria fallar de-

pois do nobre deputado que acaba de sentar-se,

mas como ainda não se respondesse a dous ar-

gumentos produzidos pelo Sr. ministro dos es-

trangeiros, por isso, por alguns instantes, oc-

cupavá a attençâo da camara.

Dissera o Sr. ministro que a matéria em

questão não é urgente, porque o regimento diz

que só é urgente aquillo que, não passando logo,

pôde ser preterido ; porém nota ao nobre mi-
nistro que enganou-se, e admira que isto acon-
tecesse, tendo elle sido por tantas vezes presi-
dente da camara, devendo por isso saber o
regimento. O regimento no artigo citado pelo
nobre ministro, falia do que é urgente para in-
lerromper-se a ordem do dia, e não é neste
sentido que a urgência foi proposta. A urgência
requerida pelo Sr. Maciel Monteiro, é para
entrar em discussão no dia seguinte a proposta
do governo, e portanto a applicação do artigo
do regimento, feita pelo nobre ministro, não

pôde ter lugar no caso presente.

Dissera mais o Sr. ministro que só ao Sr.

presidente compete determinar a ordem do
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dia, e que nisto nenhum Sr. deputado deve

ter ingerencia. Elle deputado admira-se que

o nobre ministro esteja tão esquecido do regi-

mento, posto que parece-lhe ordinário que a

qualidade de ministro traz comsigo o esque-

cimento das leis. O regimento diz bem expres-

samente em um dos seus artigos, que quando

algum dos Srs. deputados julgar a proposito

que tal ou tal projecto entre para ordem do

dia, lembre isto ao Sr. presidente; como é

pois que um deputado nao pôde ter ingerencia,

ou, dizendo melhor, nao pôde requerer que

seja dado para ordem do dia este ou aquelle

projecto ou proposta ?

Finalmente julga que na occasiao presente,
em que talvez seja necessaria a existencia

de muitos Srs. deputados em suas províncias,
a bem da causa publica, nao se deve notar

ou accusar a algum que deixar os bancos par-

lamentares para ir acudir a outras neces-

sidades da nação ; e crê que é indigno esperar

pela sahida dos que tiverem de retirar-se, para
discutir uma matéria de tanta importancia, por-

quanto, se hoje a opposição está constituída

maioria, deve-se suppôr que nella existe a von-

tade nacional, e nao é consentaneo com a ordem

que passe nesta alguma medida de monta pelos
votos da minoria, por occasiao da retirada da

maioria, porque uma tal medida nao pôde me-

recer a approvaçao da nação, e por isso deve

necessariamente perturbar a ordem á vista do

descontentamento publico que pôde produzir. A

urgência, portanto, afim de que se discuta a

proposta do governo emquanto estão reunidos

deputados em um maior numero, é intei-

ramente necessaria.

Depois de produzir alguns outros argumentos

em favor da urgência, conclue votando por

ella.

Dá-se por discutida a urgência, que, posta a

votos, é approvada por 44 votos contra 40,

Entra em discussão a resolução tomada sobre

a da assembléa provincial de S. Paulo, dando

autorisaçao ao presidente da província a cón-

ceder carta de privilegio exclusivo á companhia

de Aguiar Viuva e filhos, Platt e Reid, e ein

falta delles a outrem, para a factura de uma

estrada de ferro, debaixo das condições na

mesma resolução exaradas.

O Sr, Alvares Machado requer que entre

em discussão a resolução ou emenda substi-

tuitiva offerecida pela commissão.

Sendo approvado este requerimento, entra

em discussão a dita resolução que confirma os

artigos 3°, 8o, 9", 10, 11, 12, 14, 18 da lei da

assembléa provincial de S. Paulo, de 7 de Março

de 1836, que autorisa ao presidente da pro-
vincia a contractar com uma companhia a con-

strucção de estradas de ferro na mesma pro-

vincia.

O Sr. Rezende manda á mesa a seguinte

emenda, que é apoiada:

« Supprima-se o artigo 18.»

Dá-se por discutida a matéria, e approva-se a

resolução, sendo regeitada a emenda do Sr.

Rezende.

Entra em discussão a seguinte resolução:

« A assembléa geral legislativa resolve :

« Art. Io. O governo é autorisado a conceder

quatro loterias de cem contos de réis cada uma,

a. Frucluoso Luiz da Motta, para applicar o seu

produeto á conservação e augmento de uma

fabrica de sedas por elle estabelecida nesta

côrle, debaixo das seguintes condições:

« 1.* As loterias serão reguladas pelo plano
das que forao concedidas para o monte-pio dos

empregados públicos, e nao poderáS ser extra-

hidas em menor espaço que o de dous annos,

nem mais de duas em cada um anno.

« 2." O proprietário da fabrica provará pe-
rante o governo, o emprego que fr/.er do produeto
da Ia loteria no augmento da mesma fabrica, e

não poderá extrahir 2a, sem que o tenha feito,

e assim seguidamente até a ultima.

« 3." Será obrigado a conservar eífectivamente

empregados para se instruírem neste ramo de

industria pelo menos 20 cidadãos brazileiros.

« 4." Nao poderá traspassar a outrem o do-

minio da fabrica, sem que o seu novo pro-

prietario se sujeite aos ônus declarados na pre-
sente lei, por espaço de 15 annos, contados da

data em que celebrar os ajustes com o go-
verno.

« 5." Findo o prazo de dez annos, será obri-

gado a recolher ao thesouro em prestações
iguaes, dentro de cinco annos, a quantia que
receber liquida do produeto das loterias, a

qual fica applicada para amortisação da divida

publica interna.

« 6.a O governo exigirá as garantias neces-

sarias para segurança deste contracto.

« Art. 2o. Ficão revogadas quaesquer dispo-

sições em contrario.

« Paço da camara, em 13 de Julho de 1836.
—J.P.de Carvalho.—J.J.Fernandes Torres.»

0 Sr. Galmon, depois de motivar, offerece

como artigos additivos a esta resolução os se-

guintes, da commissão de commercio :

« Art. 1." O governo fica autorisado a con-

ceder a Francisco Xavier da Fonseca, como

prêmio do estabelecimento de uma fabrica de

vidros crystalinos nesta corte, o beneficio de

duas loterias de 100 contos de réis cada uma,

este prêmio porém não se verificará sem que a

referida fabrica tenha começado regularmente

os seus trabalhos.

« Art. 2.° O governo é outrosim autorisado

a conceder ao mencionado Francisco Xavier da

Fonseca, nos terrenos nacionaes da fabrica da
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pólvora, o numero de braças que se julgarem
necessarias 

para usofructo do referido estabe-
lecirnento 

; bem como a prestar para o mesmo
fim o edifício em que existio aquella fabrica.
Esta concessão porém ficará de nenhum effeito,
se a referida fabrica de vidros crystalinos n&o
houver começado regularmente os seus tra-
balhos no prazo de dous annnos, a contar da
data da presente lei. — Calmon. »

Sendo apoiados entrão em discussão.

Julgada finda, e pondo-se a votos a resolução,

é approvada, adoptada,e remettida á commissao

de redacçâo. O Io artigo additivo é appro.vado,

o 2° regeitado.

O Sr. Presidente dá para ordem do dia re-

soluções n. 88 deste anno, 527 de 1835, 58,

180 de 1833, 109 de 1834, e ás 11 horas a pro-

posta do governo, sobre o credito de dous mil

contos, e levanta a sessão pelas duas horas da

tarde.

"COMO 
II 30
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CÂMARA DOS SRS. DEPUTADOS

Sessão em Io de Setembro

PRESIDENCIA DO SR. ARAÚJO LIMA

Sümmario. — Expediente. — Ordem do dia.—

Discussão do credito pedido pelo governo para
occorrer á despesa com a pacificação das

províncias do Pará e S. Pedro do Rio

Grande do Sul.

Faz-se a chamada ás 10 horas, e achando-se

presente numero legal de Srs. deputados, o Sr.

presidente declara aberta a sessão ; é lida e

approvada a acta da antecedente.

Comparecem 93 Srs. deputados, faltando

com causa communicada os Srs. Abranches,

Odorico, arcebispo da Bahia, Gonçalves Martins,

Muniz Barreto, Rodrigues Barbosa e bispo

eleito ; e sem participar o Sr. Fontes.

EXPEDIENTE

O Sr. Secretario dá conta do seguinte :

Officio do secretario do" senado, acompa-

nhando a proposição desta augusta camara

ácerca de Firmino Herculano de Brito ; á

qual o senado nâo tem podido dar o seu con-

sentimento. —Inteirada.

Dous requerimentos, um de Manoel de Aguiar

e outros, e o segundo de D. Thereza Marianna

de Andrade de Almeida Cotrim.—A' 3° com-

missão de fazenda.

Lêm-se os seguintes pareceres :

Io. « A commissão de justiça civil, a quem
foi presente a representação que á esta augusta

camara dirigio a mesa de direcção da sociedade

promotora de colonisação do Rio de Janeiro,

propondo um projecto de lei sobre locação de

serviços, e pedindo a concessão de seis a oito

léguas de terra quadradas, divididas em seis

sesmarias, debaixo de certas condições, consi-

derando que nao pequenas vantagens devem

resultar do estabelecimento das colonias, a que
se propõe esta sociedade, nestas sesmarias, e

que a lei que temos sobre locação de serviços

é bastante imperfeita, é de parecer : Io, que o

projecto offerecido pela dita sociedade é con-

veniente, e para entrar em discussão, offerece

o seguinte projecto de decreto : 2", que se con-

ceda a sesmaria debaixo das condições que a

commissâo submette á camara, para o que

offerece a seguinte resolução :

« Art. 1.° O governo fica autorisado a con-

ceder á sociedade promotora de colonisação

no Rio de Janeiro, seis léguas de terra qua-

dradas, divididas em sesmarias, nos lugares em

que houver terras devolutas na mesma pro-

vincia, e a sociedade as requerer.

« Art. 2.° A sociedade fica obrigada a fazer á

sua custa a respectiva medição e demarcação,

dentro do prazo de quatro annos, contados da

data da concessão, e a fazer cultivar, e povoar

por braços livres somente, dentro do prazo de

dez annos, as terras que lhe forem concedidas,

na razão de cincoenta casaes por cada légua

quadrada,
« Art. 3.° Não satisfazendo a sociedade estas

condições, perderá a concessão feita, e o governo

poderá aforar as terras concedidas, ou parte

dellas, aos habitantes que nellas estiverem es-

tabelecidos, mediante um fôro razoavel, segundo

as circumstancias.

« Art. 4.° Ficão revogadas todas as disposi-

ções em contrario.

« Paço da camara dos deputados, 31 de

Agosto de 1836.—S. e Oliveira.—Pinto Chi-

cliorro.—Mendes dos Santos. »

« A assembléa geral legislativa decreta :

«Art. 1." O contracto de locação de serviçosi

celebrado no itnperio, ou fora, para se verificar

dentro delle, pelo qual algum estrangeiro se

obrigar como locador, só pôde provar-se por
escripto. Se o ajuste fôr tratado com interfe-

rencia de alguma sociedade de colonisação, re-

conhecida pelo governo no município da côrte,

e pelos presidentes nas províncias, os títulos

por ellas passados, e as certidões extrahidas

dos seus livros, terão fé publica para prova 
do

contracto.
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« Art. 2.° Sendo os estrangeiros menores de

vinte e um ^ annos perfeitos, que nao tenhao

presentes seus pais, tutores, ou curadores, com

os quaes se possa validamente tratar, serão os

contractos auforisados, pena de nullidade, com

assistência de um curador, o qual será igual-

mente ouvido em todas as duvidas e acções,

que dos mesmos contractos se originarem, e em

que algum locador menor fôr parte, debaixo da

expressada pena.

« Art. 3.° Para este fim em todos os muni-

cipios, onde houver sociedades de colonisaçâo,

haverá um. curador geral dos colonos, nomeado

pelo governo na côrte, e pelos presidentes nas

provincias, sobre proposta das mesas de di-

recçao das mesmas sociedades. Nos outros mu-

nicipios serviráõ os curadores geraes dos

orphâos. Nas faltas, ou impedimento de uns e

outros, nomearão as sobreditas mesas de di-

recçao para a autorisaçao dos contractos, e os

juizes respectivos para os casos das acções que
se moverem, pessoa idônea que os substitua.

« Art. 4.° Não apresentando os menores

documento legal da sua idade, será esta esti-

mada no acto do contracto á vista do que elles

declararem, e parecer que podem ter, e ainda

que depois o apresentem, este nflo valerá para
annullar o contracto; mas se estará pela idade,

que no acto deste se houver estimado para os

effeitos somente da validade do mesmo con-

tracto.

« Art. 5.° E' livre aos estrangeiros de maior

idade ajustarem seus serviços, pelos annos que
bem lhes parecer ; mas os menores nao po-
deráõ contractar-se por tempo que exceda á

sua menoridade, excepto se fôr necessário que
se obriguem por maior prazo para indemni-

saçao das despezas com elles feitas, ou se forem

condemnados a servir por mais tempo, em

pena de terem faltado ás condições do con-

tracto.

« Art. 6.° Em todos os contractos de locação

de serviços, que se celebrarem com os mesmos

menores, se designará a parte da soldada, que
elles devao receber para suas despezas, que
nao poderá nunca exceder de metade: a

outra parte, depois de satisfeitas quaesquer

quantias adiantadas pelo locatario, ficará guar-
dada em deposito na mao deste, se fôr pessoa
notoriamente abonada, ou nao sendo, prestará
fiança idônea para ser entregue ao menor logo

que acabar o tempo de serviço, a que estiver

obrigado, e houver sahido da menoridade.

Fóra destes casos será recolhida no cofre dos

orphaos do município respectivo. Nos muni-

cipios, onde houver sociedades de colonisaçâo

reconhecidas pelo governo, serão taes dinheiros

guardados nos cofres das mesmas sociedades.

« Art. 7.° O locatario de serviços que sem

justa causa despedir o locador antes de findar

o tempo porque o tomou, pagar-lhe-ha todas

as soldadas, que este devera ganhar, se o n5o

despedira. Será justa causa para a despedida :

« 1." Doença do locador por fôrma que fique

impossibilitado de continuar, a prestar os ser-

viços, para que foi ajustado.

« 2.° Condemnação do locador á pena de

prisão, ou qualquer outra maior.

« 3.° Embriaguez habitual do mesmo.

<r 4." Injuria feita pelo locador á seguridade,

honra, ou fazenda do locatario, sua mulher,

filhos, ou pessoa de sua familia.

« 5." Se o locador, tendo-se ajustado para o

serviço , determinado, se mostrar imperito no

desempenho do mesmo serviço.

« Art. 8.° Nos casos dos ns. 1 e 2 do artigo

antecedente o locador despedido nao é obrigado

a indemnisar o locatario de quantia alguma,

de que possa ser-lhe devedor. Em todos os

outros pagar-lhe-ha tudo quanto dever, e se nao

pagar logo, será immediatamente preso, e con-

demnado a trabalhar nas obras publicas por
todo o tempo, que fôr necessário, até satisfazer

com o producto liquido de seus jornaes tudo

quanto dever ao locatario, comprehendidas as

custas a que tiver dado causa. Nao havendo

obras publicas, em que possa ser admittido a

trabalhar por jornal, será condemnado a prisão
com trabalho por todo o tempo que faltar para
completar o do seu contracto, nao podendo
todavia a condemnação exceder a dous annos.

« Art. 9." O locador, que sem justa causa

se despedir, ou ausentar antes de completar o

tempo do contracto, será preso onde quer que
fôr achado, e nao será solto emquanto nao

pagar em dobro tudo quanto dever ao locatario,

com abatimento das soldadas vencidas ; se nao

tiver com que pagar, servirá o locatario de

graça todo o tempo que faltar para comple-

mento do contracto. Se tornar a ausentar-se,

será preso, e condemnado na conformidade do

artigo antecedente.

« Art. 10. Será causa justa para reeisao do

contracto por parte do locador :

« 1." Faltando o locatario ao cumprimento

das condições estipuladas no contracto.

« 2." Se o mesmo fizer algum ferimento na

pessoa do locador, ou o injuriar na honra de

sua mulher, ou filhos.

« 3.° Exigindo o locatario do locador ser-

viços nao comprehendidos no contracto.

« Rescindindo-se o contracto por alguma das

tres sobreditas causas, o locador nao será obri-

gado a pagar ao locatario qualquer quantia, de

que possa ser-lhe devedor.

« Art. 11. O locatario, findo o tempo do

contracto, ou antes, rescindindo-se este por

justa causa, 6 obrigado a dar ao locador um

attestado de que está quite do seu serviço ; se

recusar passal-o, será compellido a fazel-o pelo

juiz de paz do districto. A falta deste titulo será

razão sufficiente para presumir-se que o lo-

cador se ausentou indevidamente.
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« Art. 12. Toda a pessoa que admittir, ou con-
sentir em sua casa, fazendas, ou estabeleci-
mentos, algum estrangeiro obrigado a outrem

por contracto de locação de serviços, pagará ao
locatario uma quantia igual á que o loeador lhe
dever, ainda que prove que ignorava o contracto,
e nao será admittido a allegar qualquer defeza
em juizo, sem depositar. Provando-se que tenha
noticia do contracto, pagará mais ao locatario
uma multa correspondente a' cincoenta por
cento da quantia devida.

" Art. 13. Se alguém alliciar para si dire-
ctarnente, ou por interposta pessoa, algum es-
trangeiro obrigado a outrem, por contracto de
locação de serviços, pagará ao locatario o dobro
do 

que o loeador lhe fôr devedor, com todas as
despezas, e custas a que tiver dado causa ; não
sendo admittido em juiza a allegar sua defeza
sem depositar. Se não depositar, e nao tiver
bens, será logo preso, e condemnado a tra-
talhar nas obras publicas por todo o tempo

que fôr necessário, até satisfazer ao locatario
com.o 

produeto liquido de seus jornaes. Nao
havendo obras publicas, em que possa ser em-

Pregado a jornal, será condemnado á prisão
com trabalhos por dous mezes a um anno. Os

que alliciarem para outrem, serão condemnados
á prisão com trabalhos por todo o tempo que
faltar 

para cumprimento do contracto do alli-
ciado 

; comtanto porém que a condeinnação
nunca seja por menos de seis mezes, nem ex-
ceda a dous annos.

« Art. 14. O conhecimento de todas as .

acçoes derivadas de contractos de locação de
serviços, celebrados na conformidade das dis-

PosiçOes da presente lei, será da privativa com-

Petencia dos juizes de paz do fôro do locatario,

que as decidiráõ summariamente em audiência

geral ou particular para o caso, sem outra
forma regular de processo, que não seja a in-
dispensavelmente necessaria para que as partes
possão allegar e provar em termo breve o seu
direito, admittindo a decisão por árbitros na
sua 

presença, quando alguma das partes a re-

querer, ou elles a julgarem necessaria, por não
serem líquidas as provas.

" Art. 15. Das sentenças dos juizes de paz
haverá unicamente recurso de appellação para
0 juiz de direito respectivo. Onde houver mais
de um juiz de direito, o governo no município
da côrte, e os presidentes nas províncias, desi-

gnaráõ aquelle, para quem deva ser interposto
0 recurso.

« O de revista só terá lugar naquelles casos
em 

que os réos forem condemnados a trabalhar
nas obras publicas para indemnisaçâo dos loca-
tarios, ou á prisão com trabalho.

" Art. 16. Nenhuma acção derivada de lo-
caçSo de serviços será admittida em juizo, se
uSo fôr logo acompanhada do titulo do con-
tracto. Se fôr de petição de soldadas o locatario
n^o será ouvido, sem que tenha depositado a

quantia pedida, a qual todavia não será entregue

ao loeador. ainda mesmo que preste fiança,

senão depois de sentença passada em julgado.
« Art. 17. A disposição da presente lei não

comprehende os estrangeiros estabelecidos sobre

si no império, que se alugarem a jornal, sem

precedencia de contracto esciipto por tempo

determinado.

« Art, 18. Ficão revogadas as leis em con-

trario.

« Paço da camara dos deputados, 12 de

Agosto de ] 836.—S. de S. ê Oliveira. — Pinto

Chichorro.—Mendes dos Santos. »

Julgão-se objecto de deliberação os projectos
oíferecidos, e vao a imprimir com o parecer.

2." « A commissao de constituição exa-

minou o requerimento e documentos annexos

de Thomaz José Soares de Avelar, pedindo uma

resolução que declare estar elle no gozo dos

direitos de cidadão brazileiro.

« Allega o supplicante que . achando-s& na

província de S. Pedro do Rio Grande do Sul,

servindo o emprego de escrivão deputado da

respectiva junta de fazenda, em Outubro de

1822, quando foi proclamada a independencia,

a ella annuio mui expressamente, porque não

só continuou a ficar no Brazil, como a exer-

citar o dito emprego, até que por soffrer grave
incommodo de saúde, pedio, na qualidade de

empregado publico, e obteve do governo, com

pleno conhecimento de causa, em Dezembro

de 1823, licença para curar-se fóra do império ;
e partindo para a França em Abril de 1824,

onde tem permanecido até agora, fôra privado
do seu emprego, pouco tempo depois de se ter

ausentado, e ainda dentro do espaço da licença,

com o fundamento de nao ter jurado a consti-

tuiçao política do império, deduzindo-se dahi

não ser o supplicante cidadão brazileiro, como

se entre as condições'exigidas pela constituição

no art. 6o § 4° para serem como taes conside-

rados os nascidos em Portugal, se comprehen-

desse a clausula de tal juramento ; vendo-se por
isso o supplicante obrigado a começar urna

justificação, que estando nos termos de ser jul-
gada, entendeu o procurador da corôa que era
necessaria uma acção ordinaria para completa-
mente se liquidar a qualidade de cidadão
brazileiro, e assim foi mandado pelo juiz com-

petente ; e porque o supplicante está persuadido
de que nao tem necessidade de intentar seme-
lhante acção para vindicar uma qualidade que
a constituição lhe conferio, e de que não foi

privado com audiência sua por qualquer dos
meios estabelecidos em direito, mas sómente

por uma provisão do thesouro, que deu a outrem
o seu emprego, a qual posto que incompetente,
e nulla a este respeito, todavia tem servido de

pretexto para duvidar-se de que o supplicante
seja cidadão brazileiro; recorre a esta camara

pedindo a mencionada resolução.
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« A commissao, achando provados os factos

allegados á vista dos documentos juntos, e exis-

tindo por conseguinte a respeito do supplicante

as condições prescriptas pela constituição no

art. 6° § 4", julga incontroverso, que o suppli-

cante é cidadão brazileiro, e que deve consi-

derar-se no gozo dos respectivos direitos, em-

quanto se nao mostrar comprehendido em

algum dos casos do art. 7° da mesma consti-

tuiçao ; mas nao julga necessário um acto legis-

lativo, que assim o declare, porque do facto de

ser tirado ao supplicante o emprego pela razão

de lhe faltar o juramento da constituição, não

conclue a commissao que o governo o tenha

por estrangeiro, nao havendo documento algum

que mostre da parte do mesmo governo uma

declaração explicita a tal respeito.

«Portanto é a commissao de parecer que nao

ha necessidade da resolução pedida.

« Paço da carnara dos deputados, 31 de

Agosto de 183G. — C. J. de Aravjo Vianna. —

H. H. Carneiro Leão.— M. J. de Mello e

Souza.»

Adiado por se pedir a palavra.

Approva-se a redacçao das seguintes reso-

luções e emendas :

1." Autorisando o director do curso jurídico
de Olinda, para admiltir a fazer acto das mate-

rias do 4o anno a João Salomé de Queiroga.

2.8 Autorisando o mesmo director, para
admittir a fazer acto do Io e 2° anno, a Fran-

cisco Manoel da Silva Tavares Júnior.

3.a Autorisando o mesmo director, para
admittir a fazer acto das matérias do 5C anno,

a João de Barros Falcão de Albuquerque

Maranhão.

4.a Das emendas approvadas por esta augusta

carnara ao projecto de resolução vindo do se-

nado, isentando do exame de inglez, historia e

geographia, aos estudantes dos cursos jurídicos
de S. Paulo e Olinda. . ,

ORDEM DO DIA

Entra em discussão o seguinte:

« A commissão de orçamento, tendo exami-

nado o contracto celebrado pelo governo para o

estabelecimento de paquetes por vapor, e refle-

ctido sobre a conveniência do mesmo estabele-

cimento, tem a honra de offere<'.er ao exame da

camara o seguinte projecto de resolução:

« A assembléa geral legislativa resolve:

« Art.-1". Fica approvado o contracto ceie-

brado pelo governo, aos 22 de Abril do corrente

anno, com a casa Tarrand Thomaz, se os con-

tractadores concordarem : Io, em que seja con-

templado entre os portos da escala o de Ja-

ragná na província das Alagôas; 2o, em que o

tempo do contracto nao exceda a 10 annos.

« Art, 2o, Quando nao concordem, fica o

governo autorisado a contractar com qualquer
indivíduo, ou companhia nacional ou estran-

geira, a empreza de paquetes por vapor, debaixo

das condições que julgar mais vantajosas.

« Art. 3". Picao revogadas as disposições em

contrario.

« Paço da camara dos deputados, 14 de Julho

de 1836.— Miguel Calmem du Pin.— Souza

Martins.—J. F. Vianna. »

Ao art. Io offerece o Sr. Raphael de Carvalho

uma emenda que declara :

« Supprimão-se do art. Io as palavras 
— se

os contractadores concordarem — até o íim do

artigo, etc. »

E' apoiada e entra em discussão.

Dá-se por discutido o Io artigo, e é approvado

até as palavras 
— com a casa de Tarrand

Thomaz — 
; a emenda de suppressão é regei-

tada, e resto do artigo approva-se.

O art. 2o é igualmente approvado.

O Sr. Henriques de Rezende offerece o se-

guinte artigo additivo, que é apoiado, e entra

em discussão :

« Os cem contos de réis votados no orça-

mento de marinha, para compra de paquetes
de vapor, serão applicados á execução deste

contracto, etc.»

Dá-se por discutido, é posto a votos, e regei-

tado.

A resolução é adoptada, e passa á commissão

de redacçao.

Entra em discussão o seguinte :

« A assembléa geral legislativa resolve :

« Art. Io. O governo fica autorisado a con-

ceder carta de privilegio exclusivo por barcos de

vapor, por espaço de quinze annos, á compa-

nhia que organisar JoSo Gomes Netto, para na-

vegar nao só o rio Gequitinhonha, mas ainda os

de Contas e de Porto Seguro e Cannavieiros.

O governo fica outrosim autorisado para
augmentar este praso por trinta annos, quando
se reconheça a necessidade deste augmento, para

justa indemnisação das despezas que fizer a

companhia, afim de tornar navegaveis os ditos

rios.

« Art. 2o. Em todas estas aguas continuará

a ser livre a navegação hoje commummente

usada.

« Art. 3o. O governo fica autorisado a con-

ceder á companhia, nas margens do rio Gequi-

tinhonha, 16 sesmarias de légua quadrada cada
uma.

« Art. 4°. Todas as machinas, barcos de

vapor, instrumentos de ferro e aço importados

para o serviço ria companhia, serão isentos de

quaesquer direitos de importação por espaço

dos primeiros cinco annos, ficando a companhia



SESSÃO EM 1 DE SETEMBRO DE 1836 241

privada desle privilegio logo que se prove ter
havido abuso de sua parte.

, 
lí Art. 5o. Ficaráõ isentos do imposto do di-

zimo, os generos produzidos nas terras que
lorem concedidas á companhia nos primeiros
cinco annos. Pelo que respeita á mineração,
hca ella sujeita ás leis do paiz.

5 Art. 6o. A companhia íica obrigada a dar
principio á navegação por vapor no prazo de
uous annos, a contar da celebração do con-
tracto com o governo, sob pena de perdimento
uos 

privilégios concedidos, além da multa que
cl"e lhe fôr imposta no mesmo contracto, bem
como a fazer conduzir gratuitamente nos seus
uircos de vapor os correios do governo,.seus
papeis e cargas com a limitação total de dez ar-
robas, e dous indivíduos por viagem.

« Art. 7°. Os terrenos concedidos pelo go-
verno á companhia, serão por ella perdidos, se
dentro do prazo de sete annos os não fizer lia-
Uitar 

por colonos europêos em numero superior
a sessenta casaes por légua quadrada. No íim
Qe um anno de residência no Brazil, serão estes
colonos considerados cidadãos brazileiros.

« Art. 8o. Ficao revogadas, etc.

" Paço da camara dos deputados, 19 de Ou-
ubro de 1835.— J. A. de Lemos.— A. João de

»

" Concordo com o parecer, menos na con-
cessão de 16 léguas de terra, por entender que
® léguas são sufficierrtes para o fim pretendido.
-bento de Oliveira Braga. »

P Sr. Fernandes da Silveira offerece a se-
guinte emenda substituitiva ao 1" artigo da re-
solução 

:

« O governo fica auíorisado a conceder carta
( e privilegio exclusivo para barcas de vapor, porespaço de 40 annos, á companhia que organisar

oâo Gomes Netto, para navegar não só o rio

^equitinhonha, 
mas ainda os de Contas, Porto

"Cguro, 
Garavellas e Gannavieiros.

" Segue a segunda parte do artigo, etc. »

O primeiro artigo é regeitado, e approvada a
emenda 

substituitiva.

Os arts. 2o, 3° e 4o são approvados, e o 5o é
regeitado.

Ao art. 6o é apoiada uma emenda do Sr. Fer-
andes da Silveira, que diz:

" Em lugar de — dotis annos—diga-se —

^atro, etc. »

O artigo é approvado com a emenda.

Ao art. 7o é apoiada outra emenda do Sr. Fer-
"andes 

da Silveira, que diz :
<( Em lugar de —60 casaes de colonos—

d'ga-se 
30. »

Também é apoiada outra emenda do Sr. Souza
Martins, 

que declara;

TOMO II

« Em lugar de-

lonos—, etc. »

-60 casaes—diga-se—120 co-

O artigo é approvado com a emenda do Sr.

Souza Martins, sendo regeitada a do Sr. Fer-

nandes da Silveira.

O projecto é adoptado, e passa á commissao

de redacção.

Entra em discussão a proposta do governo

pedindo um credito de 2,000:000$, convertida

em projecto de resolução pelas eommissões

reunidas de orçamento, e terceira de fazenda,

com as emendas pelas mesmas cominissOes

offerecidas.

0 Sr. Eezonde, depois de o motivar, manda d

mesa o seguinte requerimento :

« Em lugar de—resolve—diga-se—decreta. »

O requerimento é apoiado, e entra em dis-

cussão.

0 Sr. Castro e Silva (ministro da fazenda)
lembra que já têm havido precedentes da casa,

em que objeetos de igual natureza têm passado

por meio de resoluções, tal é, por exemplo, o

credito que se deu ao governo para pagamento
de prezas. A prevalecer os precedentes da ca-

mara, julga que a emenda não deve passar ;
além do precedente citado, ha outro do projecto
de resolução, apresentado pelas eommissões de

diplomacia e fazenda, ácerca de pagamentos a

subditos portuguezes.

0 Sr. Rezende torna a insistir na sua opinião.

Nota, quanto ao precedente da resolução, qae
mandou pagar as prezas, que talvez se esse

objecto fosse ofíerecido por meio de decreto não

houvesse passado ; ou ao menos talvez ficasse

por se decidir no anno seguinte, e então não

passasse havendo St deputados sómente.

Demais, trata-se de imposições, matéria que
muita attenção deve merecer da camara ; e se

tal matéria pôde passar por resolução, nenhuma

matéria haverá que não possa passar por reso-

jução, ainda mesmo o orçamento.

0 Sr, Calmou, não julga serem procedentes as

razões dadas pelo nobre ministro. Quanto ao

credito para pagamento das prezas obtido nas
vesperas do encerramento da camara, quando
havia um numero diminuto de membros, de-
monstra que tal objecto não tem analogia com
este.

Quanto á razão de conveniência de se tratar
deste objecto por meio de decreto, julga que
ella salta aos olhos ; porque no debate que se
vai offerecer sobre uma proposta de tal natureza,
não é sobre a explicação de um direito antigo,

não sobre modificação de matérias estabele-

cidas em lei, nem sobre um negocio de mero

expediente passageiro e pouco interessante, mas
sim vai o debate versar nada- menos que sobre
um emprestimo 

que inclue impostos, e im-

postos que vão aggravar a massa da população;

31
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e eis-aqui um dos casos mais graves, um dos

objectos que mais exame e attenç&o devem me-

recer dos representantes do povo. Parece-lhe

que a matéria que se vai tratar deve ser me-

ditada, e passar pelos tramites que o regimento,

com sabedoria, tem estabelecido.

Além de ser grave a matéria de impostos, ha

outra matéria igualmente grave no debate actual,

e vem a ser a necessidade de encher um vasio

que o governo julga existir, e muitos membros

da camara podem ter documentos que mostrem

que tal vasio nao existe; por consequencia a

necessidade do credito pedido é nenhuma.

Conclue, depois de mais algumas reflexões,

dizendo que, conforme a Índole e natureza do

governo representativo, nSo se pôde dizer, em

boa fé, que questão desta ordem deve ser levada

de salto, e que quem propõe a conversão da

resolução em decreto quer que se pense, que se

medite, que se discuta; vota pelo requeri-

mento.

0 Sr. Ferreira da Veiga declara nao ver

regra estabelecida entre projecto de decreto e de

resolução; a este respeito, se se lhe permittir a

expressão, o capricho, o arbítrio da camara é

que tem valido, pois que actos de natureza

muito importante têm passado por projecto de

resolução, com uma só discussão, e outros aliás

de menos transcendência, menos importantes,

têm soffrido taes debates. No caso presente,

quando muitos dias têm decorrido, e a impor-

tancia do objecto deve ter chamado a attenção

dos legisladores sobre elle, julga as tres dis-

cussões de mera formula.

Observa que estes documentos que apresenta

já forao bem desenvolvidos pelo illustre depu-

tado o Sr. Calmon, quando se tratava de dis-

cutir o tratado com Portugal; forão estes racioci-

nios, estes argumentos, tao brilhantemente

desenvolvidos pelo illustre deputado da Bahia,

que movêrao a elle, orador, a votar para que
esse tratado soffresse só uma discussão, e nao

tres.

Parece-lhe demais que o requerimento do

Sr. Rezende está em contradicçSo com os argu-

mentos que forao hontem apresentados a favor

da urgência; apressâo-se alguns illustres de-

putados a votar pela urgência, inculcando por
uma necessidade que daqui a alguns dias

a camara seria privada de alguns de seus

mais illustres membros, e que por conse-

quencia quanto antes se devia tratar deste

objecto. Podem nesses dous intervallos que
decorrem de uma a outra discussão, ser a

camara privada das luzes, dos pensamentos
dos illustres deputados que têm de retirar-se.

Julga portanto, que se deve votar sobre este

objecto, antes que os nobres deputados se re-

tirem da camara; e que o requerimento do

Sr. Rezende nao deve passar por ir de encontro

ao argumento porque a camara hontem foi con-

vencida, induzida a votar pela urgência, que
então se pedio.

Vota contra o requerimento.

0 Sr. Maciel Monteiro declara apoiar o re-

querimento do Sr. Rezende. Depois de de-

monstrar a necessidade que ha de haver sobre

a proposta tres discussões, proposta que inclue

em si dous princípios, cada um dos quaes ne-

cessita de um exame especial, passa a responder

ao Sr. Ferreira da Veiga, que notára contra-

dicção naquelles senhores, que votando hontem

pela urgência, querem que o projecto passe por
tres discussões ; pergunta se os nobres depu-

tados, votando hontem contra a urgência, e

querendo hoje que o projecto passe por uma só

discussão, não sao contradictorios.

Observa que nao ha contradicçao da parte
daquelles que, votando hontem pela urgência,

hoje querem que o projecto passe por tres dis-

cussões; esses illustres deputados votárao hontem

pela urgência, para que esta matéria se dis-

cutisse, mas nao querem que a matéria seja

discutida de salto ; querem que a matéria seja

discutida antes que a camara se ache frac-

cionada.

0 Sr. Souza Martins não nega a importancia

da matéria, e reconhece que ella merece todo o

exame ; mas julga que daqui nâo se deve tirar

o corollario de que, a matéria que é muito inte-

ressante, nao pó*de passar por uma resolução ;

pôde a discussão demorar por muitos dias, e

dar lugar á exame para aquelles Srs. deputados

que querem se oppôr á resolução. Observa que
aquelles senhores que pedirão a urgência devem

já ter feito todas as meditações sobre o objecto.

Depois de mais algumas reflexões em res-

posta aos argumentos produzidos a favor do re-

querimento, diz que julga que os precedentes
da camara a autorisavão a seguir a mesma regra

na questão que se trata.

Observa que a camara já reconheceu a ne-

cessidade deste credito, quando reconheceu que
o governo tinha precisão de elevar as forças

de terra ao seu estado completo, e este estado

completo é de 10 mil e tantas praças ; assim

como também a camara reconheceu a necessi-

dade de se elevar a força e mar. Que camara

tendo autorisado o governo a elevar as forças de

mar e terra, para pacificar as duas províncias,
a commissao marcou até quanto o governo podia

gastar com essas despezas extraordinarias.

Parece-lhe que na resolução que se trata nao

é uma matéria nova : é ura credito cuja neces-

sidade a camara já reconheceu, e por isso julga
inútil esta prolongação de muitas discussões,

que só servem de gastar o tempo inutilmente.

Se a camara está resolvida a approvar o credito

pedido pelo governo, póde-o fazer com uma dis-

cussão, assim como se está resolvida a regeital-o,

em uma discussão, pôde fazel-o; mas não deve

prolongar as discussões, para nada fazer.
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E certamente, exclama o orador, quatro
mezes se têm passado, e quaes as leis que a ca-
mara têm approvado ? Os projectos de lei de
fixação de forças de mar e terra tiveraotres dis-
cussões, forão ao senado, viefão com emendas
e cahirão ; talvez aconteça o mesmo com as
emendas ao orçamento que vierem do senado ;
essas tres leis mais vitaes, no espaço de quatro
mezes nao têm podido merecer o assenso da
câmara dos deputados, e quantas leis nao re-
clama o estado do paiz ? E que se tem feito ?

Querer-se-hia ainda prolongar a discussão deste

prejecto por muitos dias, e por fim nada
fazer-se? Nao sendo desta opinião, o orador
vota 

para que passe o projecto como resolução
e nao como decreto, o que só serviria para de-

morar 
por muito tempo a discussão, e por fim

nSo fazer-se cousa alguma.

0 Sr. Cornelio vota pelo requerimento ; mas

declara 
que pedira a palavra por ouvir ao il-

lustre deputado que o precedêra fazer grave cen-
sura a si mesmo. ( Apoiados.)

Observa que se a camara nao tem feito nada
desde o dia 3 de Maio, a maioria é que tem
culpa ; foi ella quem regeitou os projectos de
fixação de forças ; a culpa é do mesmo Sr. depu-
lado que faz longos discursos, delle mesmo que
agora, tratando de uma questão de ordem, fallou

até sobre a matéria, sobre a utilidade da pro-

posta. ( Numerosos apoiados nos bancos da, oppo-

sição. )

Demais, elle, orador, está que melhor é que
se nao faça lei alguma, do que se fação leis que
tragSo a mina do Brazii: e se a camara re-

geitou essas duas leis de fixação, foi porque

julgou que era uma desgraça para o Brazil que
taes leis passassem. Parece-lhe muito notável

que os senhores que hontem nao queriao a ur-

gencia para se tratar da matéria, queirao agora

que ella passe só com uma discussão.

Julga que o governo deve convencer a ca-

mara da necessidade deste credito ; sem 
que

mostre que a receita nao chegou, sem que o

publico, sem que o Brazil saiba como sao dis-

pendidos -esses dous mil contos, nao deve se

entregar esse dinheiro ao governo. Nem o

Sr. deputado, a quem responde, deve zangar-se

por nao passar a lei de fixação de forças de

mar e terra ; nem talvez passo a do orçamento,

ao menos elle, deputado, declara que vota

contra a lei do orçamento. Ainda nao se lembra

de ter votado por uma lei do orçamento ; vota

por um ou outro artigo, mas nao por toda a lei;

nao porque nao queira que haja lei do orça-

mento, mas porque todas que têm passado têm

sido muito mal feitas; e para elle, deputado, é

cousa espantosa ter sido regeitada a lei de

fixação de forças de mar e terra, nao porque

julgasse que isto se devia fazer, mas porque nao

sabe como a maioria deixou de o ser naquella

occasiao, nem sabe como nao se tratou de fazer

algum recrutamento, se é que se nao fez já de

honteni para hoje; via tanta vontade na dis-

cussao !...

Nao se pense que a opposiçao é contradictoria

votando pelo requerimento : a opposiçao quer

que se discuta o credito, mas nao de improviso ;
obrou com franqueza.

Gonclue, depois de mais algumas observações,

votando pelo requerimento do Sr. Rezende.

0 Sr. Alvares Machado responde ao Sr. Cor-

nelio. Diz que é cousa muito fácil saber-se por

que a • maioria deixou de o ser> nao devia o

Sr. deputado admirar-se disto ; a maioria deixou

de o ser porque a opposiçao recebeu um grande
reforço. Quanto a dizer o illustre deputado que
nao sabe se já se recrutou, responderá que nao,

porque a maromba nao se deixa recrutar assim.

O orador declara que tendo sempre votado

pelas economias na camara, nao tendo votado

por pensões, apenas ha poucos dias votára por
uma a um cidadão que no Maranhão prestára
relevantes serviços á causa da independencia ;
comtudo, declara que se é necessário impôr á

nação para chamar as províncias do Pará e Rio

Grande á ordem, á integridade, votará por este

imposto.

Observa que a tarefa confiada ao governo do

Brazil é conservar a integridade da nação bra-

zileira até que chegue a época em que o

Sr. D. Pedro II tome as rédeas do governo...

O Sr. Maciel Monteiro :—Estes são os votos

de todos.

O Sr. Alvares Machado Se são os votos

de todos, todos devem concorrer para este fim ;

e para este fim se não concorre, deixando o go-
verno desarmado, sem fundos, na presença da

rebelliâo do Pará e Rio Grande do Sul.

O orador observa que nao existe contradicçâo

naquelles senhores, que hontem votando contra

a urgência, votão hoje para que passe o projecto

por meio de resolução. Não se votou èontra

a urgência, senão porque entendeu-se pri-
meiro que se deviao discutir as leis de fi-

xação de forças de mar e terra, as quaes
julgão-se haver intima relação com esta pro-
posta ; mas aquelles senhores que votárao

pela urgência, porque era mister que estivessem
na casa os Srs. deputados que estão para re-
tirar-se, estão em contradicçâo quando querem
prolongar a discussão. Mesmo para que esses
senhores que se retirão tomem parte na dis-
cussão, é que a lei deve passar por resolução.

Vota contra o requerimento do Sr. Rezende,

e até pedirá ao Sr. Rezende que o retire.

0 Sr. Vasconcellos em longo discurso motiva
o seu voto pelo requerimento.

Dá-se por concluída a discussão do requeri-

mento, que, posto a votos, dá o seguinte re-

sultado;
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Membros presentes.'  91

Contra o requerimento.  46

A favor  44

Maioria contra o requerimento  2

O projecto entra em discussão como reso-

lução.

Proposta do governo

« A assembléa geral legislativa resolve :

« Art. 1.° O governo é autorisado a emittir

até 2,000:000$ em apólices dgi divida . publica
interna, afim de occorrer ás despezas com a

pacificação das províncias do Pará e S. Pedro

devendo dar uma conta especificada do seu

emprego á assembíéa geral legislativa, logo que
cessem os motivos, independente do balança

geral da receita e despeza. »

Emenda da commissão

« Art. 1." E' concedido ao governo um cre-

dito complementar de 2,000:000$ para occorrer

ás despezas extraordinarias feitas com a paci-
ficação das províncias do Pará e S. Pedro do

Sul, em os annos financeiros de 1835 a 1836,

e de 1836 a 1837, ficando comprehendidos

nesta quantia os 220:000$ creditados no art. 4o

da lei de 22 de Setembro do anno passado, e

os 250:000$ autorisados no projecto de lei,

approvado na presente sessão, que suspende al-

gumas garantias do cidadão na província de

S. Pedro do Sul. »

Depois de fallarem os Srs. Vianna e ministro

da fazenda, fica a discussão adiada.

,0 Sr. Presidente dá para a ordem do dia a

continuação da matéria adiada, ás 11 horas, e

antes disto a discussão de varias resoluções,

e levanta a sessão ás duas horas da tarde.

Sessão em S de Setembro

PRESIDENCIA DO SR. ARAÚJO LIMA

Summario. — Expediente. — Ordem do dia. —

Discussão da urgência requerida pelo Sr.

Vasconcellos para se tratar do -projecto sobre

o melhoramento do meio circulante.

A's dez horas, feita a chamada, achando-se

em numero legal os Srs. deputados, o Sr. pre-
sidente declara aberta a sessão ; lida a acta

da antecedente, posta em discussão, é approvada.

Faltão com causa participada os Srs. Odorico,

Gonçalves Martins e Rodrigues Barbosa ; e sem

participação os Srs. Fontes e Hollanda.

EXPEDIENTE

Dando-se conta do expediente lê-se o seguinte

officio do ministro dos negocios estrangeiros,

que é remettido á commissão de justiça cri-

minai :

« Illm. e Estn. Sr.—Passo ás mãos de V.

Ex. por traducçao, uma nota do enviado extra-

ordinário e ministro plenipotenciario de S. M.

Britannica, em que mencionando circumstancias

relativas á embarcação portugueza Vinte Dons

de Setembro, se queixa da falta de providencias

para embaraçar-se o contrabando de africanos ;

e rogo a V. Ex. haja de fazer presente este ne-

gocio á camara dos Srs. deputados, para que
haja de o tomar na devida consideração.

« Deus guarde a V. Ex.—Paço, 30 de Agosto

de 1836.—Antonio Paulino Limpo de Abreu.
—Sr. Bernardo Belisario Soares de Souza. »

Traducçao

« O abaixo assignado, enviado extraordinário

e ministro plenipotenciario de S. M. Britannica,

tem a honra de offerecerá consideração do mi-

nistro dos negocios estrangeiros, um extraclo

do Jornal do Commercio de .19 do corrente,

apresentando o despacho concedido na al-

fandega imperial, a uma embarcação com ban-

deira portugueza, chamada Vinte Dons de Se-

tembro, que importou uma carga nominal da

costa d'Àfrica.

« Esta embarcação acaba tão evidentemente

de fazer o trafico de escravos, que ainda tem a

tonelame a bordo, e é absolutamente absurdo

o manifesto de sua carga ; e é tão visivel a ne-

gligencia das autoridades a quem cumpre im-

pedir semelhante trafico, que ella não pôde
deixar de considerar-se um incentivo para
animar tão criminosas especulações.

« E' esta a primeira vez que o abaixo as-

signado, desde que desempenha os deveres da

sua missão, tem de dirigir-se ao governo im-

perial sobre um objecto desta natureza, matéria

porque o governo do rei se interessa com tão

profunda anciedade ; mas como este facto não

é único, antes occurrencias semelhantes acon-

tecem continuamente, deve o abaixo assignado

observar, que emquanto fôr permittida pelo

governo imperial a negligencia citada, os tra-

tados e convenções, concluídas com outros es-

tados sobre este assumpto, não serão outra

consa senão completamente letra morta.

« O abaixo assignado tem a honra de re-

novar a S. Ex. o Sr. Anionio Paulino Limpo de

Abreu o protesto de sua alta consideração.

« Rio de Janeiro, 23 de Agosto de 1836.—

Hamilton J. C. Hamilton. »

Copia

« Importações de portos estrangeiros. Mani-

festárão na alfandega a 17 de Agosto, Ber-

gantim portuguez Vinte Dous de Setembro, de

Angola : 7 barricas, 1 caixão de alhos, 11 es-

teiras, 20 pipas de agua, 5 macacos, 1 passaro.»
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Dous officios do secretario do senado : o Io,
enviando duas proposições do senado, uma
approvando a pensão de 220$, concedida a
D. Gertrudes Magna de Oliveira, e outra appro-
vando a tençade 300$ annuaes, concedidas a
D- Joaquina de Oliveira Araújo: o 2o, en-
viando um proposição do senado sobre con-
cessão de sesmarias.— A imprimir-se.

Faz-se menção de um requerimento de Di-
dimo Agapito da Veiga, pedindo ser dispensado
dos exames de inglez, historia e geographia
até o 5° anno.— A' com missão de instrucçao

publica.

Outro de D. Joaquina Rita Porciana, pe-
dindo se approve a sua pensão de 175$000.—
Ao Sr. presidente.

E' lido o seguinte parecer de commissão ;

" A- commissao de constituição, a que foi

presente a indicarão do Sr. deputado Veiga
Pessoa, 

para que se faça cffectiva a responsa-
bilidade do presidente da Parayba do Norte,

por haver creado dous lugares de juizes do
eivei, sem estar para isso autorisado por lei, en-
tendendo 

que os presidentes, depois da reforma
da constituição, não podem por si só eníender
na divisão judiciaria das províncias ; porque já

. não vigorâo as disposições dos arts. 3o do eodigo
do processo criminal, e 13 da disposição pro-
visoria ácerca da administração da justiça civil :
é de parecer que a referida indicação, posto
que inui succinta, e desacompanhada de do-
cumentos, seja reinettida ao governo para que,
verificada a existencia do facto, mande pro-
ceder em conformidade das leis.

« Paço da camara dos depiitados, 31 de
Agosto de 1836.— C. J. de Araiijo Vianna.

&• H. Carneiro Leão.— M. 1. de Mello
e Souza.»

Adiado por se pedir a palavra.

E' lido e approvado o seguinte requerimento
do Sr. Raphael de Carvalho :

« Requeiro se peça ao governo uma tabella
dos direitos de importação e exportação, du-
rante os annos financeiros de 1832 a 33, de
33 a 34, de 34 a 35 e de 35 a 36, classificada

por províncias. — Raphael de Carvalho.»

0 3r. Rodrigues Torres obtém a palavra pela
ordem, e observa á camara que no Jornal do
Commereio de hoje vetn uma representação da
commissão da praça do commercio dirigida ao

governo, pedindo medidas sobre o roubo do
thesouro 

publico, e pela resposta do governo á
commissão, se pôde inferir que ella faz recahir
na assembléa 

geral a culpa, pela falta dessas
medidas. A commissao do commercio o que
Pede, é a revogação de varias ordens do governo,
e o governo diz que isto é da competencia da
assembléa 

geral ; e posto que esta accusação

que o governo faz á assembléa geral nao possa

recahir sobre elle, deputado, esta especiede ex-

probraçâo que o governo faz á camara recahe

sobre a sua maioria ; elle, deputado, zeloso pelo
bom nome da illustre maioria, zeloso pelos in-

teresses da maioria mesma, pede ao Sr. pre-
sidente que tenha a bondade de recommendar

ás commissões a que forão rernettidas essas

exigencias e instancias do governo, dê quanto
antes o seu parecer, porque o negocio é urgente.

(Apoiados.)
Finalmente o commercio soffre, e é ne-

cessario que esta camara tome este negocio ein

muita consideração. (Apoiados.)

O Sr. Presidente convida as commissões a

que apresentem o seu parecer.

0 Sr. Henriques de Rezende falia pela ordem

sobre a matéria do requerimento do Sr. Ro-

drigues Torres ; observa que a commissão da

praça do commercio representa contra a lei de

1835 ; e estranha que ella fizesse tal repre-

sentação em nome do publico. Ignora quem lhe

deu o diploma para tal fazer, e pura mostrar

que o publico não quer a lei de 1835 !

O illustre deputado, depois de outras obser-

vações sobre o objecto, conclue dizendo que
não vê que o corpo do commercio careça de

mais protecçâo que o corpo de agricultura, ou

outra qualquer corporação ou classe da nação.

0 Sr. Carneiro Leão, approvando o proce-
dimento dá commissao da praça do commercio,

por haver representado ao governo, e usado de

utn direito que é concedido a qualquer cidadão,

responde á observação do illustre deputado, o

Sr. Henriques de Rezende, e diz que são per-
mittidas todas ps analyses decorosas ás nossas

leis, comtanto que ellas nao provoquem a des-

obediencia ás leis ; e do contrario,. Segundo

as idéas do Sr. deputado, se não temos o des-

potisino de um homem, teremos o despotismo

de uns poucos. 
*

A commissão da praça do commercio, pedindo
as medidas que pedio, usou de um direito que
tem, qual é o de petição. Outro objecto porém
o moveu a elle, deputado, a pedir a palavra

pela ordem, e vem a ser que deseja que o Sr.

primeiro secretario o informe se já veio do se-

nado a lei que amplia as attribuições do regente,

porque não tem visto mencionar-se isto no ex-

pediente.

O Sr. Io Secretario diz que por ora não veio

essa lei ; a ter vindo já se haveria mencionado.

0 Sr. Calmon pede a palavra pela ordem, e

faz um requerimento, para que as commissões

terceira de fazenda e do orçamento, dêm o

seu parecer : primeiro, sobre o roubo acon-

tecido no thesouro ; segundo, sobre esses papeis
enviados pelo governo, e baseados sobre pro-

postas de vários banqueiros. Observa que este

requerimento tem por fim mostrar ao paiz que
o Sr. ministro da fazenda foi menos exacto
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quando, respondendo á com missão da praça do

cornmercio diz : « Em solução â sua repre-

sentação de 22 do corrente, a respeito das notas

do novo padrão, cumpre-me dizer-lhes que o go-
verno faz e tem feito, a respeito deste objecto,

quanto cabe nos limites de suas attribuições, e

que todas as mais providencias fora desses li-

mites, só podem emanar do poder legislativo, a

quem tudo tem sido presente com instantes re-

clamaçõés. »

Pergunta o illustre orador quaes sao essas

reclamações que o governo tem feito ?... O

que veio para a camara forão varias propostas
mandadas ao governo por alguns banqueiros.

Responde aos argumentos do Sr. Henriques

de Rezende, ácerca da commissao da praça do

cornmercio ; e diz que o corpo do cornmercio

se deve desenganar, e nao esperar do governo
medidas algumas. Depois de fazer differentes

observações sobre esta matéria, conclue vo-

tando pelo seu requerimento.

0 Sr. Fernandes Torres nao desconhece que
ao corpo do cornmercio é permittido fazer re-

presentações ao governo, e muito mais n'um

governo constitucional como o nosso ; mas se

nesta parte concorda com o illustre deputado,

nao concorda em outra de que os temores do

povo podiao ser removidos pelo governo.

Observa que liouve um roubo de notas do

thesouro ; é opinião de muitos senhores que
essas notas roubadas devem correr como ver-

dadeiras ; mas esta opinião não é corrente ;
essas notas podem ser falsificadas, e de qualquer
maneira que o sejao sao notas falsificadas. A

lei manda que todas as vezes que na cir-

culação appareçSo notas falsas ou falsificadas,

o ministro respectivo fique autorisado para sub-

stituil-as. A medida que parece ser reclamada

mais geralmente a este respeito de certo não

depende do governo, mas sim do corpo legis-

lativo. Responde a vários argumentos do Sr.

Torres, observando que a maioria da camara

nao é essa maioria de que alguns illustres de-

pu'tados fazem menção ; ao menos pela sua

paríe, se algumas vezes tem votado com a

maioria, por outras tem votado com os illustres

deputados que se dizem da minoria.

Depois de mais algumas reflexões, diz que,

já pelo receio de que uma opinião proposta por
elle, deputado, como membro da terceira com-

missão de fazenda, reunida aos outros dous

membros que pertencem ao lado a que con-

stantemente tem pertencido, nao podia con-

seguir maioria sem os illustres membros da

commisüao de orçamento ; já por outro lado

conhecendo sua fraqueza em matéria tao im-

portante, tinha convidado os illustres membros

da commissao de fazenda para, reunidas ambas

as commissões, tratar-se deste negocio, que de-

pende do corpo legislativo ; julgando nao poder
haver justiça na censura que se tem feito ao mi-

nistro a este respeito. Se em outras occasiões

as censuras têm sido com justiça, nesta as julga
injustas, e o primeiro principio que a camara

deve ter em vista, é o da justiça.

O Sr. Presidente declara que a discussão

está adiada por chegar a hora de se passar á

ordem do dia.,

0 Sr. Vasconcellos pede a palavra para

propôr um negocio urgente, pois que nada julga
de mais urgente que o meio circulante.

Sendo preciso declarar o motivo da urgência,

o illustre deputado diz, que seu intento é fazer

um requerimento para que as duas commissões

reunidas dêm um parecer sobre a recepção ou

não 
'recepção 

das notas que o thesouro diz forao

roubadas. Parece-lhe que um tal negocio é ur-

gente, mas submette-o á decisão da camara.

A urgência pedida é apoiada, e entra em dis-

cussão.

0 Sr. Vasconcellos diz que em geral já en-

nuticiára o objecto porque pedira a urgência.

Depois de responder a algumas observações do

Sr. Fernandes Torres, diz que tem consultado

a legislação do paiz, è não acha caso em que o

thesouro tenha uma presumpção tal que não

admitta prova em contrario, senão no caso de

conta corrente, extrahida de livros respectivos ;

só neste caso é que o thesouro tem fé, e per-

gunta ao illustre deputado, o Sr. Fernandes

Torres, se alguma lei já estabeleceu esta dis-

posição de direito a favor do thesouro a res-

peito das notas ? Parece-lhe que não ha lei que

tenha admittido tal presumpção a favor do the-

souro. Demais, sabe-se que as cousas se achao

no thesourc em plena desordem. Invoca o au- ..
¦silio do illustre deputado, o Sr. Souza Martins.

Uma prova das desordens que ha no thesouro,

é que essas notas que se dizem roubadas,

forao conduzidas do thesouro para bordo de

um paquete sem nenhuma das formalidades

do estylo alli admittidas ; appareceu uma nota

sem assignatura, prendeu-se o que a possuia, e

suppondo-se que fosse furtada de bordo do pa-

quete, alguém se lembrou disto, e foi então que
se examinou isto, e deu-se com alguns caixotes

que ião no paquete, arrombados. Demais as

notas são as mesmas ; no acto de substituir-se

é que se consulta o talão e que se conhece a

falsidade da nota ; mas aquelles que n5o tem

talão, os que morao distantes da capital, ou não

hão de receber as notas, e neste caso parar as

suas transacções, ou se as recebem, estão su-

jeitos a que qualquer official de fazenda diga que
a nota é falsa porque não casa com o talão, e além

disto é preso e conduzido á presença do juiz

respectivo, etç. ; e como se diz que o ministro

nao é responsável por essas delongas, por esse

descredito que ha de sobrevir ao papel-moeda?
Se este papel só serve para arruinar a quem o

possue, como se vai estabelecendo esta regra,

ha de manter o seu credito ? Lembra que a
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praça do commercio sentindo esses inales, foi

procurar abrigo ao governo, que responde que
já deu as providencias que podia, e o mais de-

pende das carnaras a quem pedio instantes pro-
videncias.

E' admiravel, continua o orador, esta res-

posta do governo ! Que providencias tem elle

pedido ? Participou-nos o ministro o roubo do

thesouro ; mandou-nos depois uns papeis que
vierão de Londres, porque mandára o nosso

ministro 
plenipotenciario consultar o com-

mercio de Londres, como se havia de resgatar o

nosso papel-moeda : commissão que o ministro

plenipotenciario desempenhou maravilhosa-

mente, apresentando esses sublimes tra-

balhos 
que parão na commissão de orçamento

e terceira de fazenda : e muito é para admirar

que o Sr. Souza Martins, que tanto tem la-

mentado a perda de tempo, não tenha apre-

sentado alguma cousa a este respeito.

Continuando o orador, diz que entende que ha

plano, vontade de desacreditar o corpo legislativo

unicamente, porque ha nelleuma opposição que
o governo não pôde supportar, e assim entende

que desacreditando o corpo legislativo, não terá

opposição.

O orador entende que o governo é muito

culpado, porque tirou da casa forte 19 mil contos

de réis, para os pôr n'uma thesouraria, col-

locada em o lugar mais solitário da rua ; em

segundo lugar, porque tem as cousa sem tal des-

arranjo, que tres mil contos viajão para bordo

de um paquete, e do paquete para terra, sem

nenhuma segurança, sem nenhuma precaução,
sem nenhuma formalidade do estylo ; em ter-

ceiro lugar, porque nao se tem prevenido o pu-
blico, de que era indispensável a confrontação

do talão, e de que qualquer alteração pequena
nella era bastante para regeitar uma nota.

Gonclue mandando á mesa o seu reque-

rimento para que se convide a terceira com-

missão de fazenda (nao quer a commissão de or-

çamento) para que apresente uma medida le-

gislativa a respeito deste negocio.

0 Sr. Fernandes Torres principia ob-

servando, quanto ao requerimento do Sr. Yas-

concellos, que a terceira commissão de fazenda,

nao tendo as luzes da do orçamento, necessita

que se reuna com esta com missão, ou aliás a

commissão de orçamento pôde apresentar uma

medida conveniente. Responde ao Sr. Vas-

concellos que, no que disse, nao entendeu bem

ao que elle, deputado, havia dito, quando pri-
meíramente fallou, etc.

0 Sr. Souza Martins está admirado que por
duas vezes o Sr. Vasconcellos o interpellasse

como se elle deputado lizesse parte da admi-

nistraçao.

Observará ao illustre deputado que parece

que nao tem reconhecido a sua posição na ca-

mara quando o considera saber se o thesouro

vai bem ou mal administrado, se as notas vao
bem acondicionadas quando vão do thesouro

para o paquete, ou se estaráO bem guardadas
na casa forte, etc. Suppõe-se inhabilitado de
satisfazer ao nobre deputado nas exigencias que
lhe fez e que muito mal o interpellára ; e nem

sabe qual a razão por que o nobre deputado o es-

colheu com preferencia a qualquer outro membro

da casa para ser obrigado a apresentar um pro-
jecto de lei no sentido em que fallou.

O Sr. Vasconcellos :

maioria.

Por pertencer á

0 Sr. Souza Martins : — Sr. presidente,

quando nossos constituintes nos nomeárão para
vir tomar assento na camara, não disserão :
« Vós, se fordes da opposição, nao sereis obri-

gados a trabalhar, não deveis apresentar me-

dida alguma ao corpo legislativo ( muitos

apoiados): deixai isto aos membros da maioria ;
nao façais mais do que impedir aos membros

ds governo da maioria o tomar alguma medida. »

{Apoiado).

O orador diz que o nobre deputado o Sr.

Vasconcellos, como chefe da opposição, dotado

de talentos, nao deve julgar-se desobrigado a

apresentar na carnara projncto ácerca do meio

circulante, nao deve negar ao paiz o fructo de

seus talentos ; nem deve se julgar autorisado

de interpellar na camara um seu collega, talvez

por escarneo, ou porque o julgue muito inferior

em talentos.

Nota ao illustre deputado que os homens

de grande talento devem ser tolerantes, a sua

mesma habilidade deve fazer com que aquelles

que considerão seus inferiores não sejão es-

carnecidos e zombados. Não é assim que a op-

posição ha de manter o seu partido ; não é por
meio de amargas ironias e esearneos ; mas sim

defendendo os interesses do paiz sincera e fran-

camente. (Apoiados,) E' só assim que a op-

posição pôde ganhar um partido.

O orador reconhece que tem obrigação de
apresentar um projecto sobre o meio circulante,
mas os Srs. deputados que se julgao de mais
talentos não estão disto desobrigados, não lhe
servindo de desculpa o dizer-se que estão na
maioria. Esta desculpa não serve ao nobre de-

putado o Sr. Vasconcellos que, desde 1826 até
1831, chefe de uma opposição, e de uma op-

posição que chegou a derrubar o governo, fez

passar na camara projectos de lei, e isto que
praticou então podia praticar agora se quizesse.
Mas a opposição, ha dous annos, tomou outra ve-
reda : diz á maioria ministerial que trabalhe,

julgando-se dispensada de o fazer, persuadida
de que sua missão é embaraçar todos os actos
da camara. 

(Muitos apoiados.) Não sabe se esta
marcha é a que mais convém ao paiz ; verdade
é que tem ouvido ao nobre deputado a quem
responde, cujos talentos reconhece, apregoar na
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camara que a opposição nao tem obrigação cie

fazer cousa alguma, que é somente a maioria

ministerial, o governo que tem obrigação de o

fazer ; mas esta doutrina do ilhjstre deputado

já em outra occasião foi contestada pelo orador.

Quiz o nobre deputado transplantar esta dou-

trina da França e Inglaterra ao nosso paiz, onde

nâo pode ter applicação ; e pede elle, orador, ao,

nobre deputado a que attenda aos resultados

desta theoria, de cujos resultados é responsável:

elle deve mostrar que sua theoria pôde ter

aqui applieaçâo, o que nao é como muitas das

outras leis que nós transplantamos de paizes
estrangeiros, e que nao tem podido ainda accli-

matar-se no nosso solo. Note o nobre deputado

que então fará recahir sobre sua pessoa a res-

ponsabilidade dos males que podem provii' ao

paiz. E de certo as doutrinas de um homem

dotado de talentos, como o nobre deputado o

Sr. Yasconcellós, gozando de grande autoridade,

tem muito mais influencia que a de qualquer
indivíduo que nao esteja nas mesmas cir-

cumstancias. E se a doutrina do nobre de-

putado não pode ter sido praticada por ne-

nhum dos ministérios anteriores, nem na ca-

mara nem pelo ministério mesmo de que o

nobre deputado fez parte, ministério dotado de

altas capacidades, ministério que tinha per-
tencido a uma opposição que acabava de ga-
nhar a victoria, se este ministério não teve

nunca uma maioria constante para fazer passar
suas medidas na camara, se isto nao tem acon-

tecido até agora, a opposição não tem razSo

quando quer introduzir na camara uma theoria

que até hoje n£o tem sido possível admittir.

Quanto á urgência de que se trata, o orador

vota por ella, pois que urge tomar uma medida

a este respeito, mas acha mais conveniente que

se nomêe uma com missão especial para propor

esta medida, afim de que nessa commissao es-

pecial poss5o entrar as capacidades da camara:

nao quizera que os membros desta commissao

só fossem tirados deste ou daquelle partido, as

medidas que devem salvar o paiz nao são só

filhas deste ou daquelle lado, são filhas de

todos aquelles que existem na camara. Neste

sentido pois, vota pela urgência.

0 Sr. Vasconcellos pede a palavra para res-

ponder. (Profundo silencio.')

O orador se admira da intelligencia que deu

o nobre deputado, o Sr. Souza Martins, ás suas

palavras ; intelligencia offensiva a elle deputado

e maligna, e por isso recebida com tantos ap-

plausos. Quando fallára nao offendeu ao il-

lustre deputado, que desde 1834 tem-lhe sempre

merecido muita consideração. Nao sabe que
motivo tem o illustre deputado para o chas-

quear, e considerar-se com direito de offender

a quem de certo não o merece. Declara que nao

tivera em vista offender ao nobre deputado, cujo

discurso da sessão antecedente muito o sensi-

bilisára ; porquanto dissera que só se queria
fallar para impedir decisões importantes, negar

recursos ao governo para chamar á ordem as

províncias sublevadas. Desejaria que o illustre

deputado que tão acremente censurára a seus

collegas, mostrasse o remedio para nossos

males, e por isso elle, orador, para o nobre de-

putado appellára; talvez que fizesse esta ap-

pellaçâo arrastrado pelo sentimento de dôr pelas

palavras de que o nobre deputado se servio a

respeito da minoria. Pergunta se algum dia quiz

que a minoria nao trabalhasse ? Se quer o il-

lustre deputado que a minoria apresente um

projecto que suscite uma discussão de 6 ou 7

dias, e depois seja regeitado ?

O Sr. Soüza Martins : — Não acontecerá

assim.

O Sr. Vasconcellos :—'Quando um reque-

rimento que fiz para saber se estava criminoso

na conspiração de 7 de Abril, no Ouro-Preto,

nao mereceu a approvação da camara, quanto
mais um projecto. Demais, que forças tem a

minoria para fazer passar suas idéas ? Apenas ella

se contenta com a enunciação de sua opinião,

e assim mesmo merece tão grande censura.

Quando a minoria diz que o governo erra,

que trahe o paiz, que tem procedido mal nas

providencias para o Rio Grande (o que.os factos

têm justificado ) e o governo recua, não tem

feito a minoria serviços ao paiz ?

O orador nao sabe que empenho ha em mos-

trar mcoherencia em sua opinião ; também não

é elle, orador, um dos que se desvanecem em

ser coherente, desvanece-se sim de obedecer ás

inspirações de seu coraç\o, de não ser guiado-

por outro sentimento ; nem o illustre deputado

o deve despachar de chefe de partido, chefe de

maioria. Já hoje mais doutrinado nestas ma-

terias, só com a lembrança de ser chefe de

partido se horrorisa. Fallecem-lhe para o ser os

talentos necessários para tão alta missão : e

depois o chefe de um partido ó o mais des-

graçado dos do partido (apoiados) ; o partido só

olha para si, tem obrigação de sujeitar-se a mi-

lbares de exigcncias dos seus associados ; e

quando se desvanece de commandar é mais es-

cravo do partido ; quando se julga no capitolio

é quando já está derribado da Rocha Tarpeia.

Então seus amigos, seus antigos socios lornão-se

seus mais figadaes inimigos, seus mais atrozes

perseguidores.

Pede pois ao illustre deputado que não o

julgue querer occupar posto tão perigoso, ou

que o tenha occupado ; talvez que outros te-

nhao abusado da sua boa fé, da sua inexperiencia

nestas matérias, e o tenhão posto á sua testa.

Talvez, diz o orador, tenha sido chefe, mas des-

graçadamente, eu o confesso, porque o orgulho

não cabe em meu coração, eji o confesso, tenho

sido um chefe de meia cara. (Muitas risadas.)
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O orador observa, quanto á opposição de que
fallou o Sr. Souza Martins no tempo do passado
governo, que é certo que essa opposição ganhou
n uma sessão um triurnpho, mas quanto lhe
custou ? Em 1829 o governo conseguio que não
fosse accusado o tenente general Joaquim de
Oliveira Alves : a maioria, que era opposta ao

governo, governou o estado até 1831, mas go-
vernou bem ? Derrubou o governo, como diz o
íllustre deputado ; mas é por isso que a op-

posição não deve governar ; é porque a oppo-
sição não coadjuva com os recursos necessários
a quem governa ; derrubou essa opposição o

governo ; mas é para que se não derrube go-
verão algum, nem mesmo o que existe, com

quem de certo°elle, orador, não sympathisa, que
entende 

que a minoria não deve governar.
E que prazer não é para a maioria, para o go-
vemo 

quando vê 46 votos contra 44! (Hisadcts.)
E querer que este prazer venha para a

minoria? Quanto a não se fazer leis nesta

sessão, como disse o Sr. Souza Martins, elle,
orador,, 

julga que isto acontece porque a com-
missão do orçamento é composta de dous
membros da opposição ; são sempre leis da
opposição ; sempre tão emendadas, tão prolon-
gadas são as discussões que não se approvâo as
leis. Quanto ás leis de fixação, não é elle,

orador, culpado de não terem passado ; se ellas

não fossem tão iniquas, tão atrozes não se

opporia a ellas ; não podia approvar uma lei que
extingue o corpo da armada; e quem sabe se

não foi a maioria mesmo quem regeitou estas

leis, instigada pelos remorsos ? E' a primeira
vez que a maioria emprega esses recursos afie-
ctando uma cousa quando seus desejos são
mui diversos ? Também era do governo o tra-
tado com Portugal ( apoiados ) e elle cahio.

Depois de mais algumas reflexões, o illustre
orador 

passa a defender o seu requerimento,
como deputado geral e em nome de sua pro-
vincia, se é que se pôde fallar aqui em pro-
vincias.

Lembra que pôde acontecer que essas notas

estivessem em Minas, sem que as declarações

do governo tivessem chegado ao conhecimento

de seus comprovincianos. Suppondo-se habi-
tante de Minas Novas ou de Paracatú, distante

da sua villa 40 ou 50 léguas, sem nenhuma
correspondência com a villa, que apenas de 3

em 3 mezes, ou de 6 em 6 mezes tem noticia
da camara municipal, não pôde ser enganado

por qualquer negociante de retalho que faça

passar essas notas ? 
*E 

ha d.e se perder essas
notas em boa fé, vendo-se que ellas são con-
formes ás que o governo já emittio ? Esta perda
tornar-se-ha 

geral : quando se perder toda a
confiança nas notas, quem mais quererá re-
céber uma nota, se se desconfia que ella não
ha de ser aceita nas estações publicas ? Se o

governo é o mesmo que diz que se não confie
nas notas que emittio? O orador declara ter

tomo n

tido notas que mandou a casas de commercio,

que as não quizerão receber, senão com 14 por
cento de differença. Ainda hoje attesta o Jornal

do Commercio que uma nota recebida na caixa

da amortisação foi recusada pelo inspector da

alfandega. O nobre ministro vê todos estes

factos, e a maioria que o apoia, que o defende,

não lhe diz ao menos que arripie da car-

i^ira, que adopte outras providencias.

0 Sr. Souza e Oliveira vota pelo requeri-

mento, mas tem de fazer-lhe um additamento

para que se peçâo informações ao governo : pri-
meiro, se já sabe com certeza a quanto monta

o roubo do tliesouro ; segundo, se já se achárâo

todos os talões que se tinhão sumido. Em

longo discurso demonstra que as notas do

novo padrão não podem servir em todo o

império de único meio circulante.

0 Sr. Castro e Silva ( ministro da fazenda ),
respondendo ao precedente orador, diz que
hontem é que*se concluirão os trabalhos da casa

de numeração ácerca do balanço que nella se

deupor occasião do roubo, e que por esses traba-

lhos a camara conhecerá que o roubo é ex-

actamen.te aquelle que já foi communicado : e

se convencerá da injustiça que se fez ao go-
verno na camara.

Observa que não lhe parece muito de-

corosa a opposição que se ha feito ao

ministro da fazenda n'uma conjunetura como

esta. Cumpria primeiro que o ministro désse

conta da casa que administra, para então

poder ler lugar essa opposição, para 'então

fazer-se esse requerimento para se mandar uma

mensagem ao throno, requerimento que nas

circumstancias actuaes não é decoroso.

Depois de outras observações, responde ao

Sr. Souza e Oliveira na segunda parte do seu re-

querimento, que os talões ainda não appa-

recêrão ; os ladrões forâo tão perversos que se

têm prevalecido dos mesmos talões.

Gonclue fazendo varias reflexões mais a res-

peito da lei de 6 de Outubro do anno passado
sobre que fallára o Sr. Souza e Oliveira.

Os Srs. Carneiro Leão, Maciel Monteiro,

Limpo de Abreu e Duarte e Silva, votão pela
urgência.

0 Sr, Ibiapina, depois de responder ás een-
suras que o nobre deputado, por Piauhy, fizera
á opposição, passa a responder ao Sr. ministro
da fazenda, que disse que era indecoroso
a um membro da opposição indicar uma
mensagem ao throno para ser elle demittido nas
circumstancias actuaes, em que ninguém que-
reria entrar para o thesouro, depois de rou-
bado. Indecorosa, entende o orador, ser essa
linguagem do Sr. ministro ! ! Declara que apre-
sentou essa indicação, porque sendo do seu
dever velar nos interesses do paiz, conheceu

que o mais grave mal que nos ameaça é a

32
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desordem no systema financeiro, e que a crise

que ameaça o Brazií crescerá, não obstante

qualquer medida útil, uma vez que o chefe

dessa repartição seja uma pessoa tão inhabil,

tão incapaz como o actual ministro da fazenda,

Convencido disso, propôz aquella medida, para
aventurar esse meio de salvação publica ; e é

ainda por isso que vota pela urgência que
discute, posto que nenhum resultado feliz

espere conseguir.

Mas S. Ex. disse que era indecorosa a

indicação da mensagem : permitta a camara,

diz o. orador, que em minha defeza use

dos meios mais favoritos, de que sempre se

serve S. Ex. quando nesta casa se defende das

justas e pesadas arguições que lhe fazem seus

adversados. Indecoroso foi S. Ex. pedir ao

actual presidente da minha província, que o

nomeasse inspector da alfandega ; e isto, Sr.

presidente, para que se lhe não tirasse o pão

para a boca !!! Será isto decente, será isto

deeoroso?? Indecoroso foi que o Sr. ministro

demittisse e removesse empregados que con-

tavão annos de serviço, além de uma capaci-

dade profissional conhecida, e sem nenhum

crime, para em seu lugar arranjar seus irmãos

e parentes? ! Indecoroso é que o Sr. ministro,

depois do roubo do thesouro, nenhumas provi-
dencias tenha dado sobre os empregados do

mesmo thesouro, e que todas as outras-ácerca

do papel ern circulação tenhão sido marcadas

com o cunho do desacerto, trazendo em conse-

quencia o tropeço do commercio, difficuldade

mesmo nas transacções domesticas, o clamor

publico em uma palavra. Indecoroso, emfim, é

que o Sr. ministro, a despeito de precedentes
tão desfavoráveis ao seu conceito, ainda .se

sente entre os representantes da nação. Mas ao

Sr. ministro nada é capaz de lhe fazer a face

vermelha

O Sr. Presidente chama o orador a ordem.

O Sr. Ibiapina :—Eu poderia fallar, mas em-

fim calo-me, porque sei obedecer.

Depois de fallar o Sr. Torres, fica s dis-

cussão adiada.

O Sr. 1" Secretario lê um officio do mi-

nistro da justiça, pedindo dia e hora para apre-

sentar duas propostas do governo : designa-se-

lhe o dia tres pelo meio dia.

O Sr. Presidente dá para ordem do dia

a matéria dada para hoje, e levanta a sessão

ás duas horas da tarde.

Sessão em 3 de getemhro

PRE3IDENCIA DO SR. ARAÚJO LIMA

Summario. — Expedieote. — Ordem do dia.—

Continuação da discussão do credito pedido

pelo governo paros occorrer ás despesas com

a pacificação das províncias do Pará e Rio

Grande do Sul.

Feita a chamada ás dez horas, e'achando-se

presente numero legal de Srs. deputados, abre-se

a sessão ; é lida e approvada a acta da antece-

dente.

Comparecem 94 Srs. deputados, faltando

com causa participada os Srs. Raphael de Car-

valho, Abranches, Rodrigues Barbosa, Gon-

çalves Martins, Hollanda Cavalcanti e Barbosa

Cordeiro ; e sem participar o Sr. Fontes.

EXPEDIENTE

O Sr. Secretario Belisario, dá conta do

expediente, lendo quatro officios do secretario

do senado : Ires participando que o senado

adoptou, e vai dirigir á sancção as seguintes

resoluções :

1", approvando a pensão concedida a D.

Anna Barbara de Jesus : 2", approvando a

. pensão concedida a Jesuina Emilia de Medeiros :

3", approvando a pensão concedida a D. Izabel

Maria Heredia : 4°, declarando que pertencem
aos empregados da junta do coininercio os etno-

lumentos de arqueaçâo das embarcações e ma-

triculas de equipagem, depositadas na mesa de

diversas rendas da côrte : e 5a, approvando a

tença concedida ao tenente coronel Fredesvindo

da Silva Leite : e o 4o, officio, acompanhando a

proposição do senado, ácerca de Paulo Jero-

nymo Bregaro.— Dos tres primeiros fica a

camara inteirada, e vai a imprimir a proposição

que acompanhou o ultimo.

E' remeltido á 3" commissão de fazenda, o

requerimento de Roberto da Silva dos Santos

Pereira, em nome dos moradores da freguezia

da Lagôa de Rodrigo de Freitas, pedindo quatro
loterias para reedificação da respectiva matriz.

O Sr. Nabuco offerece os tres seguintes pro-

jectos, que são lidos, julgados objecto de deli-

beração e vão a imprimir :

« A assembléa geral legislativa resolve :

« Artigo único. A lei de fixação das forças de

terra para o presente anno financeiro, ficará etn

vigor para' o anno financeiro de 1837 a 1838,

com as seguintes alterações :

« § Io. A dita força poder ser elevada, desde

já, ao seu estado completo, ficando o governo
autorisado a recrutar, na conformidade da lei

de 6 de Outubro de 1835.

« 
§ 2.° O governo fica autorisado a conceder,
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desde já, uma gratificação de campanha da 3o

parte do respectivo soldo, além dos mais ven-
cimentos, a todos os indivíduos que fizerem

parte das expedições dirigidas a qualquer ponto
do império, ou nelle se acharem, e conjuncta-
me-nte cooperarem para o restabelecimento da
ordem.

« Paço da camara dos deputados, 3 de Se-
lembro de 1836.—J. T. Nabuco de Araújo. »

!t 
'A 

assembléa 
geral legislativa resolve :

« Artigo único. A lei de fixação das forças de
fflar para o presente anno financeiro, ficará em
vigor 

para o anno financeiro de 1837 a 1838,
com as seguintes alterações :

" 
§ 1.° As forças navaes poderáô, desde já,

ser elevadas a 3,000 praças, e as de artilharia
de marinha a 1,200 praças em effectividade de
serviço.

" § 2." O governo fica, desde já, autorisado
a formar successivamente quatro companhias
fixas de marinheiros de ?00 praças cada. uma,
abatendo-se esta força das, terminadas no § 1°,
desta resolução, como fôr mais conveniente.

" § 3.° Os officiaes da armada, quando es-
tiverem -embarcados 

gozaráõ de mais meio
soldo, além dos vencimentos que actualmente
têm.

« Paço da camara dos deputados, 3 de Se-
tembro de 1836.—J. T. Nabuco de Aravjo. »

O Sr. Sebastião Rego, pede que estes pro-
jectos vão á commissão de marinha e guerra,
e a camara decide negativamente.

« A assembléa geral legislativa resolve :

« Art. 1.° O governo fica autorisado a pro-
mover aos postos immediatos os militares do
exercito e armada, que nas províncias do Pará
e Rio Grande do Sul fizerem, ou tiverem feito
serviços relevantes á causa da legalidade, contra
os rebeldes das ditas províncias.

« Art. 2." Os ditos militares", que forem mu-

tilados, ou ficarem aleijados, gozaráõ por toda

vida, de mais a metade do soldo que tiverem.

« Paço da camara dos deputados, 3 de Se-
tembro de 1836.—J. T. Nabuco de Araújo. »

O Sr. Rezende pede e não se vence, que
este projecto seja dispensado da impressão.

Entra em discussão o seguinte requeri-

mento do Sr. Vasconcellos :

« Que seja a 3a commissão de fazenda
incumbida de apresentar uma medida legislativa
sobre a circulação das notas, que se dizem
roubadas do thesouro. — Vasconcellos. »

São a'pprovados os seguintes additamentos:

« Emenda additiva ao requerimento do Sr.
Vasconcellos. — 

Que seja nomeada uma com-

missão especial para o objecto do requeri-

mento —Souza Martins. »

« Se passar o requerimento do Sr. Vaseon-

cellos, proponho que a commissão do orça-

mento trabalhe conjunctamente com a 3a com-

missão de fazenda, como antes se havia deter-

minado.—E. Ferreira da Veiga. »

« Requeiro que se peção informações ao

governo : Io, se já sabe com certeza a quanto
monta o roubo das notas, feito no thesouro :

2o, se já apparecêrão todos os talões que esta vão

sumidos.—Souza e Oliveira. »

0 Sr. Henriques de Eezende diz que pedira
a palavra para responder ás observações da-

quelles Srs. deputados que disserão hontem que
elle queria negar á commissão da praça do

commercio o direito de petição, quando não

disse tal ; o que disse foi, que elle, deputado,

não reconhecia na commissão da praça do com-

mercio, nem em nenhum corpo do estado o di-

reito de intimação, como o de que se servio a

commissão no officio que dirigio ao ministro da

fazenda.

O iilustre deputado faz uma pequena analyse

sobre os acontecimentos que houverão na exe-

cução da lei de Outubro de 1833, »elativa á

moeda de cobre. Tocando na lei do anno pas-
sado sobre este mesmo objecto, nota que se diz

por ahi, que a lei não presta, e não pode ter

execução ; esteja pois a camara persuadida que
não ha de haver nenhuma lei boa a semelhante

respeito; e se não deve, como parece se tem

feito, attribuir ao vicio da lei o roubo do the-

souro : que votará emfim para que uma com-

missão qualquer apresente o seu parecer sobre

o roubo do thesouro, e as medidas tomadas pelo

governo a tal respeito ; e que para se tratar do

meio circulante, votará então por uma corn-

missão especial.

Dá-se por discutida a matéria, e põe-se a

votos o requerimento do Sr. Vasconceltos, e é

regeitado.

O requerimento do Sr. Souza Martins é

igualmente regeitado, e fica por consequencia

prejudicado o requerimento do Sr. Ferreira da

Veiga.

. Pondo«se á votação o requerimento do
Sr. Souza e Oliveira é approvado.

ORDEM DO DIA

Entra em discussão a resolução desta ca-
mara de 1833, que declara ficar approvada a

jubilação concedida por decreto de 24 de Ja-
neiro do corrente anno, a José Theodoro da
Rosa Gama, na cadeira de grammatica latina,
da cidade de Gabo Frio, com o ordenado an-
nual de duzentos e quarenta mil réis, etc.

O Sr. Paim offerece a seguinte emenda :

« Ficão approvadas as jubilações dos pro-
fessores públicos, concedidas pelo governo geral
antes do acto addicional, e que ainda nao tenhâo
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sido approvadas pelo corpo legislativo. Salva a

redacção, etc. »

E' apoiada e entra em discussão, e, dando-se

a matéria por discutida, a resolução é appro-

vada e adoptada, e bem assim a emenda, e tudo

se remette á commissao de redacção.

Enlra em discussão o seguinte :

« A assembléa geral legislativa decreta :

« A gratificação dos conselheiros de guerra
e vogaes do conselho supremo militar, será de

ora em diante de cem mil réis mensaes, salvos

os soldos de suas respectivas patentes.

« Paço do senado, em 30 de Setembro de

1833. — Marquez de Paranaguá, vice-presi-

dente.— Luiz Joaquim Duque Estrada Fur-

tado de Mendonça, Io secretario.— Luiz José

de Oliveira, 2o secretario. »

Fica adiada pela hora para se passar á outra

parte da ordem dia.

Entra em discussão o art. 1" da proposta do

governo, pedindo o credito de dons mil contos,

com a emenda das commissões reunidas.

O Sr. Vasconcellos manda á mesa a seguinte

emenda, que é apoiada na sua primeira parte,
ficando a segunda para o ser quando entrar o

art. 2o:

« Emenda substituitiva á proposta do governo,

que se discute quando ella seja desgraçadamente

approvada :

«Artigo único. E' aberto ao governo um

credito supplementar, na importancia de

1,400:000$, para as seguintes despezas ex-

traordinarias :

« § 1.° Para os corpos do exercito, etc., e

assim todos os outros objectos especificados

em pâragraphos.

« Esta quantia" não poderá ser empregada

em outros objectos que não sejâo os nesta lei

designados.

« O governo é autorisado, quando seja ne-

cessario:

« 1.° A dispor dos fundos das caixas dos de-

positos que as leis lhe têm permittido empregar

em fundos públicos ;
« 2.° A mandar desde já para a caixa da

amortisação as consignações de bilhetes da al-

fandega ;
« 3.° A nao amortisar a divida publica

senão com o excesso de receita sobre as des-

pezas;
« 4.° A dispor dos fundos brazileiros em-

pregados nos emprestimos estrangeiros.— Vas-

conceitos. »

0 Sr. Castro e Silva (ministro da fazenda) :
—Hontem fui enxovalhado nesta casa e accom-

mettido por um dos seus membros ; talvez que
se pense que isto foi um accesso de cólera a

que esse pobre homem é sujeito ; mas nao foi

tal; foi sim um accesso de loucura. Não que-
rendo eu tomar tempo á camara para responder

a um louco, deixarei de parte esse pobre ma-

luco... (^í' ordem ! á ordem /)

O Sr. Torres :—Estas cousas enxovalhão a

c amara.

O Sr. Castro e Silva (ministro da fazenda)
observa ao Sr. deputado que hontem elle es-

tranhára que o ministro se sentisse das cen-

suras de alguns Srs. deputados ; mas que atteri-

desse o Sr. deputado Torres a que um ministro

está exposto.

O Sr. Torres :—Nao approvei hontem o que
se disse, assim como não o approvo hoje.

O Sr. Castro e Silva (ministro da fazenda)
entra na matéria, e diz que principiará por
agradecer á camara o voto de urgência que deu

para que entrasse a proposta em discussão ;
esta deliberação o encheu de satisfação ; entre-

tanto, parece-lhe esta urgência uma tactica par-
lamentar, das que se costumâo usar ; porquanto,
approvando-se a urgência, entrando a proposta
em discussão, um grande silencio se guardou,
e só quando o Sr. presidente ia pôr a votos o

artigo, é que um membro da casa pedio a pa-
lavra na sessão penúltima, e hoje elle ministro.

Entretanto, antes quer julgar que esse voto da

camara é um desempenho do que prometteu,
na resposta á falia do throno, ao governo, de

concorrer com a sua franca cooperação para
sustentação da ordem e integridade do im-

perio.
-Observa que o governo não quer este credito

para amortisar dividas estrangeiras, mas sim

para chamar á ordem duas províncias do im-

perio que ameação a sua integridade; e a este

respeito nada podia dizer de melhor do que
disserSo as duas commissões reunidas :

« Qualquer que seja o gráo de confiança que
o governo deva"ou possa merecer da camara

dos deputados, julgão as commissões que a ma-

nifesta e urgente necessidade de fazer esforços

extraordinários na pacificação das províncias
revoltadas, fallão mui alto para reunir em torno

do governo todos os representantes da nação

brazileira, e conceder-lhe os subsidios neces-

sarios, cuja falta talvez possa occasionar a

perda de duas províncias do império, perda la-

mentavel, que serião duas ignominiosas nodóas

no circulo luminoso da bandeira nacional. »

Lembra que duas circumstancias se tornão

necessarias para fundamentar o credito pedido ;

primeira, a necessidade de despeza ; segunda,

a falta de meios. Para fundamentar a primeira,
o governo remetteu á camara as contas dos mi-

nistros da guerra, marinha e justiça ; a camara

já reconheceu esta necessidade na fixação de

forças de mar e terra ; e muito embora se diga

que taes projectos cahirao, a opposição que os



SESSÃO EM 3 DE SETEMBRO DE 1836 253

fez cahir está na obrigação de apresentar novos

projectos, porque não lia de esperar que, na
crise era que nos achamos, se encerre a sessão
sem que se dê ao governo meios necessários de

manter a ordem no império; e sem que se

execute a constituição do império, e quaesquer
que sejao as alterações cfue esses novos pro-

jectos tragão, ha necessidade de força armada ;
e se está reconhecida a necessidade desta força

armada, necessaria para abafar essa rebellião

nos dous extremos do império, cQtno é possível

que a camara negue os fundos necessários ?

Chama a attenção da camara sobre que a

despeza, a que o governo nao podia occorrer

sem um credito, foi reconhecida pelo corpo le-

gislativo; e a camara não podia negar este

credito sem cahir em absoluta contradicção.

Depois destas- observações, o nobre ministro

passa a fazer algumas reflexões ácerca do

voto separado dos dous membros da com-

missão de orçamento. PeYgunfa quaes forão

os documentos que o governo em 1828 apre-

sentou 
para pedir ura credito nesse anno ?

Então a opposiçao, vendo o governo a braços

com uma guerra, prescindio de todas essas

formulas, e na mesma lei de orçamento con-

cedeu-lhe um credito, embora o governo nao

merecesse a confiança da opposiçao. Guiado

por esse nobre precedente da legislatura .de

1826, apresentou-se esta proposta, que nao

se lisongêa de provar com todos os documentos,

e seria sómente o exame das cifras que provasse
á opposiçao a necessidade deste credito? Nao

falia mais alto a rebellião de duas provincias"?
Mas entretanto apresentou-se aquelles do-

cumentos que julgou-se precisos para apoiar a

proposta.

O Sr. ministro passa depois a justificar a ne-

cessidade palpavel deste meio ; e para proval-o
irá procurar uma autoridade respeitável que
deve merecer o credito da opposiçao. Apresenta

a receita orçada de 1828 a 1829, e observa que,
nao obstante o orçamento da receita desse

anno, o governo foi forçado a cunhar cobre, a

emittir apólices e a contrahir um emprestimo

de £400,000; que de 1829 a 1830, apesar de

haver ura augmento de renda, a administração

foi forçada a continuar no cunho do cobre, e a

emittir apólices ; a administração de 1830 a

1831 também foi forçada a cunhar cobre e a

emittir apólices apesar da receita orçada.

Seguío-se a administração de 1832 a 1833,

que também foi forçada a emittir apólices e a

continuar no cunho do cobre. Na administração

do Sr. Hollanda Cavalcanti, este senhor também

apresentou proposta na camara para um credito ;
o Sr. Araújo Vianna também no tempo de sua

administração apresentou uma proposta pedindo
um credito, e então o Sr. Calmon, membro da

commissâo, deu seu voto a favor da proposta.
Elle mesmo reconheceu que a receita calculada

não chegava para fazer face ás despezas.

O nobre ministro, depois de apresentar a

somma das rendas desses differentes annos, e a

que provinha da emissão das apólices e cunho

do cobre, para fazer face ás despezas, visto que
não chega vão para ei Ias as rendas orçadas, passa
a observar que de 1834 a 1835 a renda dos di-

zimos que por inteiro entrava na caixa geral,
dando-se metade delia para a receita provincial,
não sabe como os nobres deputados do voto se-

parado querem que a renda produza mais do

que até hoje tem produzido. O orador contesta

os cálculos dos senhores do voto separado, e

isto com os mesmos cálculos da illustre com-

missão de orçamento. Demonstra que, por al-

gutnas disposições da lei do orçamento, a dimi-

nuição das rendas nas duas provincias suble-

vadas, a diminuição da metade do dizimo, o

déficit é reconhecido ; nem julga poderem os il-

lustres membros do voto separado sustentar que
a receita chega para a despeza.

Observa que tendo-se feito a despeza de 1835

a 1836 sem que houvesse receita extraordi-

naria, avançou no seu relatorio que a receita fazia

face á despeza ; mas a illustre commissâo de or-

çamento contestou essa proposição, disse que
nao era exacta ; e agora que pede um credito

para despezas extraordinarias, os dous senhores

do voto separado julgão que a receita nao só

chega para despezas ordinarias, mas para a

despeza extraordinária !

Em 1833 o illustre relator da commissâo de

orçamento reconheceu que a receita nao che-

gava. para despezas extraordinarias, e deu o seu

voto a favor do governo ; hoje que o governo

pede um credito para sustentar a integridade

do império, não o julga necessário. ¦

O Sr. ministro, depois de muitas outras refle-

xões em contestação ao voto separado dos dous

senhores da commissâo de orçamento, passa a

responder aos argumentos produzidos pelo
Sr. Vianna na ultima sessão em que se tratou

deste objecto.

Annunciando-se a chegada do Sr. ministro

da justiça, é introduzido com as formalidades

do estylo, toma assento á direita do Sr. presi-
dente,, e lê as duas seguintes propostas do go-
verno :

%
« Augustos e digníssimos senhores represen-

tantes da nação.

« A utilidade da policia, base do edifício social,

é tão reconhecida, que querer demonstral-o seria

occupar-vos inutilmente, mas para estabelecer

este ramo de serviço publico com proveito do

estado, é mister modificar as regras geraes de

modo que seja consentaneo com os princípios
da moral recebida, estado de illustração do paiz,

propensões, e hábitos dominantes dos indi-

viduos, com a índole das instituições organicas

da nação, e até mesmo com as suas possibili-
dades administrativas.
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« De todo o tempo entre nós não se achão

bem distinctas das demais as autoridades po-
liciaes, sua jurisdicção, e seus deveres : a parte

puramente criminal da legislação, como que se

confunde com a parte policial, o que dá lugar a

grandes embaraços na applicação das leis.

« Convinha extremar estas partes diversas, e

estabelecer de um só golpe de vista ao alcance

de todos, um systerna de policia judiciaria,
claro e uniforme : e empregar pessoas, que,

quando as nossas cirçumstancias o-permittissem,

não tivessem outro cuidado mais do que velar

na prevaricação dos crimes, na inslrucção e

julgamento dos que são policiaes, mantendo a

liberdade, propriedade e segurança pessoal,
donde resulta a ordem publica.

« O governo sabe rnuiío bem que nos annos

de 1834 e 1835, vos forâo feitas propostas pelos
então ministros da repartição da justiça, sobre

o projecto em . questão ; mas considerando, que
ellas abrangiâo também diversos objectos de

direito criminal e policial, quer ao presente re-

mediar este inconveniente, simplificando as

idéas e os meios alli produzidos.
« Elle attendeu ás nossas leis acluaes, econ-

formando-se a ellas quanto podia ser, mo-

difiéou-as no que era indispensável; estabeleceu

o juiz de, direito, como o centro da policia na

sua comarca ; fixou também o nexo entre elle

e os juizes de paz, que ficâo sendo, quanto á

jurisdicção penal, autoridades policiaes ; con-

servou as juntas de paz, mas alterou o numero

dos juizes, tendo em vista que o requerido pela
lei vigente era excessivo e difficultava, e as

vezes impossibilitava as reuniões destas juntas ;
escolheu para presidil-as homens que tivessem

conhecimentos profissionaes-; determinou os

objectos da inspecção da policia ; classificou os

crimes de esphera policial, segundo a sua gra-
vidade" e necessidade de prompta punição; es-

tabeleceu regras geraes para definir com se-

gurança todos os outros crimes do mesmo

genero, que não podem ser miudamente enu-

merados em uma lei ; conciliou dest'arte o

prompto castigo dos delinqüentes com a recta

administração da justiça, tirando da jurisdieção
dos conselhos dos jurados, innumeros delictos

de pouca monta, que, podendo ser julgados
sem inconvenientes, antes pelos juizes e juntas
de paz, tinhão de ser submettidas áquelles

conselhos, com gravíssimo incommodo dos

juizes de facto, e com o atrazo indefinido de

causas importantes, que não podião ter o seu

ordinário andamento, do que se seguia que

jamais se podião pôr em dia as causas cri-

minaes, como o espirito das nossas instituições

requer.

« Desfarte remediou-se também a impuni-

dade, a que dá lugar o artigo 317 do codigo do

processo, em razão de que a concessão de uma

fiança, no estado actual das cousas, é synonimo

de absolvição; porquanto, sendo quasi todos os

delictos da alçada dos jurados, nos lugares

mórmente populosos, ha sempre réos presos,

que é necessário julgar de preferencia, e nem

um só afiançado pôde entrar em julgamento :

os exemplos são tantos e tão repetidos, que
ninguém os ignora.

« Determinado pelas razões acima succinta-

mente expendidas, e por todas as demais, que

oecorrem naturalmente na matéria, o governo
imperial vos dirige a seguinte proposta:

« Art. l.° Os chefes de policia, e on-de os não

houver, os juizes de direito em suas comarcas,

e os juizes de paz nos seus districtos, são

autoridades policiaes.
« Art. 2.° Os chefes de policia serão no-

meados d'entre os magistrados do lugar, e amo-

viveis, segundo a confiança que merecerem, com

a gratificação de oitocentos mil réis annuaes, e

poderáõ ser dispensados de outro qualquer

serviço, se assim convier.

« Art. 3." A's autoridades policiaes compete

exclusivamente :

« § 1.° Descobrir os delinqüentes ; fazel-os

prender, nos casos em que a prisão tem lugar ;

dar buscas para apprehender os criminosos,

pessoas escondidas, e objectos furtados, ou ins-

trumentos do crime, ou quaesquer outras cousas

que siivão para prova, oa descoberta do crime,

ou* dos criminosos, e dar-lhes o destino legal.

« § 2.° Fazer corpos dedclicto, e remetlel-os

com todas as informações necessarias ás auto-

ridades competentes.

« § 3.° Dar parte ao governo, e aos presi-
dentes das províncias, dos acontecimentos, pela

fôrma e no tempo que lhes fôr determinado.

« § 4.° Obrigar a passar termo de bem viver,

ou segurança, nos casos em que a lei o per-
mitte.

¦ « Art. 4." Aos chefes de policia, e aonde os

não houver, aos juizes de direito, e na falta

destes, aos juizes de paz, compete igualmente :

<( § 1.° Vigiar na segurança, sustento e cura-

tivo dos presos, e dar providencias, para que as

cadêas se conservem limpas, arejadas e se-

guras.
«. § 2.° Fiscalisar as obrigações dos carce-

reiros, e mais ofíiciaes encarregados das prisões,

afim de que cumprão seus deveres, procedendo
na forma desta lei contra os mesmos, pela falta

de cumprimento delles.

te § 3.° Irrspeccionar os theatros, ajunta-

mentos de qualquer natureza, afim de que
nelles se mantenha a ordem e decencia, dis-

solvel-os, ainda que lícitos sejâo, quando haja

probabilidade de que possâo comprometter a

tranquillidade publica : e vigiar sobre as so-

ciedades secretas, na forma da lei.

« § 4.° Vigiar, segundo a lei, sobre os que
entrarem de novo no districto.

« § 5.° Julgar definitivamente os crimes po-
liciaes, na fôrma dosarts. 205 a 212 do codigo

do processo.
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« Art. 5" São crimes policiaes :

« § .1.° Violação de posturas das camaras

municipaes.

« § 2.° Desobediencia ás pessoas designadas
no caj). 8o do tit. 2o do codigo do processo.

« § 3." Ajuntamentos illieitos, tumultos,
motins, e assuadas. .

« § 4." Vadiação e mendicidade.
'< § 5.° Uso de armas defezas, fabrico e uso

de instrumentos para roubar.
" § 6." Uso de nomes suppostos, e de titulos

indevidos.

(í § 7." Uso indevido da imprensa.
« § 8.° Offensas physicas, que não trazem

alcijão, deformidade, ou perigo de vida, excepto

açoites, 
quando a parte oíiendida queira re-

correr ao processo ordinário.

« § 9." Ameaças, injurias, calumnias e of-

fensas á religião, á moral* e bons costumes.

« § 10. Furtos, ou damnos, que não excedão

a 4001000.

« § 11. Todo o crime a que não esteja im-

posta pena maior do que seis mezes de prisão,
e multa correspondente, ou degredo, ou casa
de correcçâo com trabalho por igual tempo.

« Art. 6." Em qualquer dos crimes acima

especificados, não poderá a autoridade policial
impôr mais de 12 mezes de pena, ainda que
maior esteja decretada por lei, que nesta parte
fica revogada.

« Art. 7.° As autoridades policiaes remet-

teráõ semanalmente relação circurnstanciada

dus julgados ao chefe de policia, ou juizes de

direito, aonde aquelles nao houver, que poderáõ
mandar appellar ao promotor, quando des-

cubra injustiça, e dentro-de 30 dias.

« Art. 8." As autoridades policiaes, que es-

tiverem fóra da cidade, ou villa, em que residir

o chefe de policia, remetferáõ á este os autos

julgados, logo que nesse lugar compareça, ou

quando pelo mesmo lhes fôr determinado, e o

chefe de policia poderá mandar appellar dentro

de seis mezes depois de publicada a sentença.

« Art. 9." Das sentenças policiaes, e sem

suspensão, recorre-se para a junta de paz, dentro

de cinco dias, depois de publicadas em au-

diencia, ou intimadas as partes.
« Art. 10. As juntas de paz constaráõ de

dous juizes de paz desimpedidos, e do chefe de

policia que presidirá. Quando fôr este o que
tiver dado a sentença, ou estiver impedido, ou

ausente, será a junta presidida por outro juiz
de direito que houver no município, designado

para esta substituição pelo governo na côrte, e

pelos presidentes nas províncias: e na falta, ou

impedimento destes, ou não estando no lugar,

presidirá o juiz municipal.

« Art. 11. Os.juizes de paz appellaráõ ex-

officio, e sem suspensão de todas as sentenças

que não condemnaretn.

« Art. 12. Nos municípios aonde houverem

mais de dous juizes de paz,- serviráõ dous por
turno em cada reunião.

« Art. 13. As juntas de paz poderáõ ser con-

vocadas extraordinariamente, quando assim

pareça conveniente ao governo, e aos presi-
dentes das províncias, ou chefes de policia.

« Art. 14. Era todos os crimes, e procedi-
mentos policiaes, a autoridade policial procede
ex-officio, independente de requerimento, e as-

sistencia do promotor, o qual poderá comtudo

requerer e comparecer, quando julgue conve-

niente, ou lhe seja determinado pelo governo, e

presidentes das províncias,-ou chefes de policia.
O mesmo direito de comparecer e requerer

compete á parte interessada.

c< Art. 15. Ficâo revogadas as leis que davão

aos juizes de paz a jurisdicção de formar culpa

aos delinqüentes, que fica competindo aos juizes

municipaes, que serão de livre nomeação do

governo na côrte, e dos presidentes nas pro-
vincias.

« Art. 16. Ficâo revogadas todas as leis e

disposições em contrario.

(( Palacio do Rio de Janeiro, em 3 de Se-

tembro de 1836.— Gustavo Adolpho de Aguilar

Pantoja..»

« Augustos e digníssimos senhores represen-

tantes da nação.

« Os aggravos de injusta pronuncia forão

substituídos no codigo do processo pelo ordem de
— habeas-corpus.— Esta nova garantia tirada

da legislação de povos cultos, do modo porque se

acha estabelecida da parte 2° tit. 6" daquelle

codigo, não preenche o fim a que se propu-
zerão os legisladores.

« Se os aggravos peccavão por morosos, os —

habeas-corpus — 
peccão por darem mais do é

de razáo aos pacientes, facilitando-Ihes meios

para illudirem as leis.

« Nos aggravos se. conhecia do merecimento

da questão principal, no — habeas-corpus —

também, rigorosamente fallando, se conhece

desse merecimento ; com a differença de que
só uma das partes é ouvida, e a outra interes-

sada deve conformar-se com a decisão, sem a

audiência, convencimento, ou recurso.

<f Dos aggravos da injusta pronuncia somente

tinhfto faculdade de conhecer juizes mais pro-
vectos; aqui qualquer juiz, ou tribunal pôde
conceder uma ordem- de—habeas-corpus —

contra uma prisão ainda ordenada por juizo
superior. Os pacientes podem variar de júris-
dicções, e vão experimentando um e outro

juiz, até que encontrem algum, que menos

escrupuloso, ou mais benevolo defira a sua pro-
tenção; de tal fôrma, que tem havido não

poucos exemplos de — habeas-corpus — ne-

gados por um juiz de direito, e até mesmo

pelas relações, e que são depois concedidos

pelos juizes municipaes; o que é uma verda-

deira anomalia em jurisprudência.
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• « Segundo o espirito do codigo, parece que,
concedida uma tal ordem, não acaba o pro-
cesso, mas certamente é" contra os princípios
recebidos, que um tribunal conceda uma ordem

de — habeas-corpus— com o fundamento de

nullidade, e que tenha o réo de ser julgado
depois por este mesmo nullo processo. Neste

caso, ou a declaração do tribunal deve invalidar

o processo, e instaurar-se outro de novo, ou

se assim não é, elle deve continuar no fôro

commum em pura perda ; porque afinal elle

tem de ser declarado nullo.

« As diversas intelligencias dadas pelas di-

versos juizes e tribunaes, são um mal terrivel na

legislação.

« Por outra parte é contra a philosophia da

legislação que, segundo o art. 294 do codigo,

o juiz de direito só possa conhecer, e por via

de recurso, da decisão que obriga a prisão, e

que pelo 
— habeas-corpus — 

(que também é

um recurso) não só o juiz de direito, mas até

mesmo o municipal, possa ordenar a soltura

do paciente, declarando o processo nullo, isto

é, extinguindo-o ; visto que, como fica ponde-
rado, ngo se sabe como se ha de fazer obra

por aquillo mesmo, que um juizo legal, valioso

e competente, ha declarado insubsistente e in-

valido.

« E' portanto, senhores, indispensável fixar

regras invariaveis, que terminem taes incon-

veniêntes ; estabelecer, como certo, que a

ordem de — habeas-corpus — só attende á cir-

cumstancia accidental da prisão; limitar as

concessões delia aos termos, em que não ha

outro recurso legal ordinário, marcar as júris-
dicções que a devem conceder.

« Debaixo destes pontos de vista, o 
governo

imperial offerece á vossa sabedoria e conside-

ração, a seguinte proposta :

«Art. 1.° São competentes para conceder

ordem de habeas-corpus:

«§ 1." As relações, nas comarcas em que
ellas se aclião situadas.

« § 2.° Os juizes de direito respectivos nas

outras comarcas, e no seu impedimento, o juiz
municipal no seu município.

« Art. 2.° Só se passará uma ordem de hdbeas-

corpus nos casos seguintes :

(í § 1.° Quando o paciente estiver preso por
autoridade incompetente.

« § 2.° Quando estiver preso sem culpa for-

mada, por crime, em que tal prisão não tem

lugar.

« § 8.° Quando, no caso de ter lugar a prisão,
se não tem formado culpa dentro do praso legal,

ou do que fôr razoavelmente sufficiente, nos

termos do art. 148 do codigo do processo.
Nesta hypothese será sempre ouvida a autori-

dade que ordenou a prisão.
« § 4.° Quando estiver preso em lugar, e por

modo que a lei prohibe. Neste caso será o pá-
ciente removido para a prisão legal.

(t § 5.° Quando tenha passado o tempo da

prisão marcada por lei, ou sentença.

« Art. 3.° A autoridade a quem se requerer

uma ordem de — habeas-corpus — não provi-
denciará definitivamente, senão á vista de docu-

menlo authenticos exigidos pelo codigo do

processo.
c Art, 4.° Negada uma vez a ordem de —

habeas-corpus — não se concederá segunda,

nem pela mesma, nem por outra autoridade.

« Art. 5." A ordem de — habeas-corpus —

sómente tem por objecto providenciar quanto á

prisão e modo delia ; mas não extingue o pro-
cesso que deve seguir o seu curso ordinário.

«Art. 6.° Ficão revogadas todas as disposições

do codigo do processo, que forem contrarias á

presente lei.

« Palacio do Rio de Janeiro, em 3 de Se-

tembro de 1836. — Gustavo Adolpho de

A guilar Pantoja. »

O Sr. ministro da justiça, retira-se com as

mesmas formalidades com que fora recebido, e

continua a discussão adiada.

0 Sr. Galmon vê-se obrigado a tomar parte na

discussão^ já por ter assignado o voto separado

que nega o credito, e já por dever contestar ao

Sr. ministro da fazenda que acaba de fallar.

Declara que o voto separado fôra dado como

parecer da com missão do orçamento em 7 de

Julho, isto é, quando não havia outro algum do-

cumento que provasse a necessidade do credito

pedido, senão a simples exposição da proposta
do governo, e dous officios mui singelos, um do

ministro da guerra ( que passa a Itr), e

outro do ministro da marinha, que é mais ex-

tenso, e que ao menos salva a deeencia.

Sabe, porém, a camara, continua o orador.,

que depois de lido aquelle parecer, foi o ne-

gocio remettido ás comrnissões reunidas do or-

çamento e terceira de fazenda, em 9 de Julho.

Então o governo e os minisleriaes desta casa,

apercebidos da falta de provas para o credito,

tratárão de remetter-nos duas tabellas das des-

pezas da guerra e marinha para o anno corrente,

e uns quadros do thesouro que mostravão a re-

ceita e despeza havida nos ànnos de 34 â 35, e

de 35 a 36, e a provável do anno corrente de

36 a 37. E assim, ainda que'outro fructo se não

colha do parecer de 7 de Julho, grande foi já o

ter obrigado o governo a tratar a camara com

mais attençâo, remettendo-lhe alguns esclareci-

menlos, embora imperfeitos, como se mostrará.

Fallando contra o parecer da commissâo, que
concede o credito, o orador observa que ha no

mesmo parecer um grande equivoco e confusão

de idéas. A commissâo cansou-se em demon-

strar a necessidade das despezas para pacificar
as províncias do Pará e Rio Grande, e evitar
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fjue se nodôe o circulo luminoso do nosso pa-
vilhâo ; e julgou que deste modo havia provado
a necessidade de dar dous mil contos ao go-
verno. Uma cousa porém é a necessidade de

gastar, e outra cousa é a necessidade de di-
nheiro 

para o gasto.
Ioda a caraara reconhece que é necessário e

urgente 
pacificar as províncias e manter a inte-

gridade do império : sobre este ponto não ha du-
vida.'Mas o que a carnara ignora é que seja ne-
cessario dar fundos ao governo para essa des-

peza : sobre este ponto é que versa toda a duvida,
duvida 

que a commíssâp não destruio. Lêa-se o
seu 

parecer, e ver-se-ha, que ella mesma de-
clara 

que os documentos justificativos do credito

vrernettidos pelo governo) são absolutamente
insuficientes, 

para que a camara possa ficar se-

ffura do quantitativo, e da legalidade das sommas
dispendidas nos dous últimos annos financeiros.
Gomo 

pois dar por certo que ha falta de fundos ?

A mesma commissão declara ( depois de
haver 

provado a necessidade de credito pela ne-
^essidade de pacificar as províncias ) que o mi-
uístro da guerra pede dinheiro para maior des-

peza do conselho supremo militar, da officina
lythographica, da academia militar, etc., despeza
c]ue^ nada tem com o Pará e Rio Grande: e to-
davia 

julga preciso o credito de dous mil contos !

Depois de varias reflexões sobro a falta de

Provas da parte da com missão, passa o orador
a responder ao Sr. ministro da fazenda, e a de-
ffionslrar 

que o governo não carece dé mais di-
uheiro 

para levar a effeito a pacificação das

províncias. A camara ouvio o discurso do nobre
Ministro, e deve ter notado que S. Ex. quiz
Justificar a necessidade que o governo tem agora
de fundog, com a necessidade que tiverão de
fundos os ministérios de 1828, 1829, 1830,
1831, 1832 e 1833 : novo ftièthodo do argu-
Mentar! Já sabiamos que o Sr. ministro cos-
luma desculpar as suas faltas cotn as dos seus
antecessores no governo ; mas ignoravamos que
costumasse também querer provar a necessidade
de um credito ein 1836 com a necessidade dos
anteriores créditos. E' certo que muito dinheiro
se gastou naquelles annos, que se cunhou muito
cobre, 

que se contrahirão emprestimos. Que
P>'ova isso?Que houve então falta de rendas or-
dinarias 

para urna guerra estrangeira que nos
obrigou a ter uma esquadra de 60 velas, uma
força militar de 30 a 05 mil homens, um exer-
cito em campanha, etc... que houve então os
disperdicios e delapidações que são inevitáveis
durante urna guerra, cujas despezas ( feitas.em

grande parte com antecipação ) carregarão sobre
os annos futuros, etc... que houve então o em-
baraço financeiro em que nos pôz a questão
porlugueza, na qual se interessava o coração de
um 

pai, que occupava o throno do Brazil, e de-
sejava 

(como' é natural) restaurar a corôa
usurpada a uma princeza que foi nossa, e residia
entre nós... São as mesmas as circumstancias

WMO II

de agora ? As difficuldades em que nos achámos

em 1880, 31, 32 e 33, são iguaes ás de*hoje ?

Nao têm crescido as rendas publicas'? Não se

tem diminuído as despezas em tantos ramos do

serviço publico como o da guerra, marinha, do-

tação imperial, etc. ?

Depois dessa extraordinaria demonstração da

necessidade do credito, passou S. Ex. aproval-o

ainda, fazendo ver que a receita do anno cor-

rente é inferior á despeza do mesmo anno. Cabe

notar aqui que S. Ex. -foi um pouco astucioso

em recorrer a esse calculo, e em não fallar da

receita e despeza havida nos cíous últimos annos

de 34 a 35, e de 35 a 36; quando aliás parece

que para demonstrar que ha déficit, deveria ter

demonstrado que não houve saldo naquelles

annos.

Quanto á receita do corrente anno, é orçada

pelo lhesouro em' 12,265:000$ ( não fazendo o

exagerado desconto das rendas do Pará e Rio

Grande ), e a despeza em 14,570:000$. Tendo-se

porém verificado no anno que acabou uma re-

ceita de mais de 14,000:000$, e sendo natural

( como tem succedido de anno a anno ) que
algum augmento haja no corrente, visto que a

ordem começa a restabelecer-se nas duas pro-
vincias revoltadas, cujas capitaes se achão res-

tauradas, haverá por ventura serio receio de

que haja um déficit ?

A principal razão para esse déficit, diz o

Sr. ministro, e-diz a commissão, é a necessidade

de elevar-se o exercito e a marinha ao estado

completo no corrente anno. Mas por ventura

essa necessidade que é eventual, e que tudo

nos leva a crêr que não se verificará, pôde ser

motivo justo e bastante para que os represen-

tantes da nação pensem já, sem mais exame, a

decretar um emprestimo de 1,500:000$, e a

gravar o povo cotn os tributos para isso neces-

sarios? Quem não vê que, se até agora não foi

necessário um exercito de 10 mil homens para
desbaratar o Eduardo do Pará, e os caudilhos

no Rio Grande, não o será de certo hoje, que
Belém e Porto Alegre estão em poder das auto-

ridades legitimas ? Quem não vê, que a força

naval nao continuará a ser necessaria para de-

beliar os novos cabanos que podem infestar por
mais algum tempo os sertões do Amazonas, ou

as cochillas do Rio Grande ?

Discorrendo sobre mais este objecto, con-

tinua o orador a provar, á vista dos quadros
do thesouro e das leis do orçamento, que no

anno de 34 e 35 houve uma receita de

14,807:000$, que a despeza decretada foi de

11,024:000$, que o governo gastou 13,957:000$;

havendo portanto um excesso de despeza de

2,933:000$, sem contar com as quantias de

12:000$ para fontes artesianas, de 50:000$ para
colonias de degradados, de 100:000$ para
compra de embarcações que vedassem o trafico

de escravos, de 80:000$ para pharóes, de quasi
000:000$ para metade do pessoal do exercito
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que nSo.foi elevado ao numero de praças fixado

na lei, e de 564:000$ para a amortisaçáò dos

emprestimos brasileiros ; pois que taes quantias,
sendo decretadas e voladas na lei, nao forão to-

davia dispendidas, como é notorio. Unidas estas

sornmas ao saldo verificado nesse anno, e feitos

os descontos da maior despeza (não decre-

iada ) com a differença do cambio, com a re-

forma das alfandegas, com o supprimento ás

províncias,' com o papel-moeda, e com as col-

lectorias, ainda assim deve ter havido um saldo

de mais de 2,000:00.0$000.

Em seguida mostra o orador que no anno

proximo findo de 35 a 36 deve haver ( como o

thesouro reconhece)uma receita de 14,489:000$;

que a despeza ( segundo quer o ministro ) será

de 14,140:000$, não obstante haver sido fixada

pela lei em 11,038:000$ ; e que (apesar de tudo)

haverá um saldo de 348:000$. Gabe notar aqui

que o excesso da despeza entre a decretada e a

que o ministério quer fazer, não pôde ser justi-
ficada pelas razões allegadas, isto é, pela despeza

com alfandegas, collectorias, papel-moeda, etc. ;

e sendo o mesmo excesso de 3,101:000$, evi-

dente é que tão enorme somma não podia ser

dispendida senão com a pacificação das provin-
cias. Para que pois necessita o governo de mais

dinheiro ?

Houve saldo, e grande saldo tios dous ultimos

annos ; não ha déficit que provável-sç.ja no anno

corrente, não é necessário expedir um exercito

para o Pará, nem para o Rio Grande; logo, não

ha necessidade para votar-se o credito pedido.
Se S. Ex., diz o orador, quer o credito para
não usar delle, para ufanar-se de que foi eco-

nomico, preste-me alguma hypotheca (risadas),

alguma fiançasita que eu votarei por elle, mas

sómente para o fim de habilitar ao Sr. ministro

para que tenha a gloria (que será inaudita) de

dizer-nos na seguinte sessão : « Eu tive um cre-

dito de 2,000:000$, mas fui tão poupado que
não me servi delle !» Emquanto porém, não

me der essa garantia, permitta que eu vote

contra a sua proposta como desnecessária.

Todavia se S. Ex. me provar que ha déficit,

ou que ha precisão de fundos para pacificar as

províncias, eu mudarei de proposito, na cer-

teza de que, se o Sr. ministro conseguir esse

fim, será para mim um novo Apollo.

Éris mihi magnus Apollo.

0 Sr. Souza Martins, depois de algumas

observações que não pudemos bem ouvir, diz

em resposta ao Sr. Calmon, que já se reco-

nheceu que era necessário chamar á ordem as

duas províncias do império ; que para este fim

era mister que se empregassem esforços extraor-

dinarios, e que por consequencia erão precisas
despe/as extraordinarias.

Observa que o governo tem rigorosa obri-

gação de manter a integridade e a tranquillidade

publica no império ; ao governo compete saber

quaes são as forças necessarias para sustentar

esta tranquillidade, para fazer abafar a rebelliâo

nas duas províncias do império ; e a camara deve

prestar confiança ao governo, quando disser

que precisa de tanto para elevar a força a tal

gráo. A' camara cumpre saber se com effeito

aquellas despezas são necessarias ou não para
elevar a força ao gráo que o governo deseja.

O governo tem necessidade de fazer a despeza

da guerra e marinha, em mais de dous mil

contos. Foi esta observação pesada na segunda,

parte do relatorio das duas commissões re-

unidas.

O nobre deputado o Sr. Galmon increpou as

commissões, dizendo que ellas não se demo-

rárão no exame da necessidade de dar dinheiro

ao governo, que não procurarão esclarecimentos

sobre este objecto ; e que forão logo concedendo

1,500:000$, sem ter examinado esta necessi-

dade. Mas o orador julga que o nobre deputado

devia notar que a segunda parte do relatorio da

commissão versava sobre este objecto, sobre os

meios de fazer face a estas despezas extraor-

dinarias.

A commissão teve diante de si os documentos

apresentados pelo governo, esses documentos

são os que se achão impressos; a commissão

reconhece a insufficiencia delles ; que não são

proprios para convencer a camara ; mas que
arbítrio tinha a commissão a este respeito ?

Devia dizer que o governo não gastou as quan-
tias decretadas? Que a camara não ha de con-

fiar nos orgãos legítimos da administração ?

O governo diz que taes quantias forão gastas,

que nao pôde apresentar esses documentos por
agora ; além de què a mesma camara dos de-

putados o dispensou de o fazer reconhecendo

que os nao podia apresentar em tempo compe-

tente.

Persuade-se que a camara dos deputados

deve ser coherente comsigo mesmo. Se a ca-

mara quer ser instruída de todos os actos de

despezas feitas no anno financeiro transacto, se

a camara não pôde conceder um credito ao go-
verno sem que o governo mostre que taes

e taes despezas què se fizerão forão legaes, então

a camara devia principiar revogando o artigo

da lei do orçamento do anno passado ; mas foi

a mesma assembléa geral que reconheceu a im-

possibilidade do governo, de apresentar suas

contas no fim do anno financeiro de 1834 a

1835 ; e agora porque o governo não apresentou

essas contas, o nobre deputado faz uma longa

analysie dos diversos objectos de despezas que o

governo não mostra em que se gastassem !

Na verdade seria assim muito fácil negar os

meios que pede o governo, pela falta desses

documentos ; taes quantias se acbavao nos

cofres do thesouro, e seria muito fácil convencer

que no thesouro existião essas quantias que o

nobre deputado diz que dívem existir. O go-
verno diz que taes quantias gastarão-se, que não
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pôde apresentar documentos, e eis-aqui as bases
aonde 

parte a commissâo' para confiar nos
documentos apresentados pelo governo, apesar
de incompletos, 

para acreditar na palavra do
governo ; não tinha a commissâo outra cousa
sobre 

que habilitar-se, nem presume que o go-
verno 

queira illudir o corpo legislativo.
Observa 

que o governo mostra .que não houve
saldo de 34 para 35f como figura o nobre de-

putado o Sr. Calrnon ; á vista dos raciocinios
apresentados 

por este senhor, julga que a ca-
'"ara não pôde entrar neste exame, senão
depois de apresentadas as contas pelo ministro ;
então se verá se taes e taes quantias forão feitas ;
Was porque as contas nao forão apresentadas

pelo governo, poderá a camara, com justa razão,
dizer ao governo :—Vós dizeis que precisais de
dinheiro 

para pacificar duas províncias, mas
nós 

julgamos qúe vós tendes dinheiro, e não
v°l-o damos ?—Parece-lhe que nao.

Dissera 
p nobre deputado que ainda quando

não tivesse havido saldo dos annos anteriores,
a receita do anno futuro podia chegar ; o orador
examina até que ponto pôde ser justificada esta
asserção. O governo no seu orçamento do anno
futuro tinha orçado a receita em onze mil e
tantos contos, a commissâo de orçamento, o
nobre-deputado, a quem se refere, disse que as
rendas 

geraes não, erão bastantes para fazer
face ás despezas geraes ; elle estava convencido
de que a renda ordinaria não chegava ; não
contentou-se em dizer isto, foi mais além;
lembrou novos impostos para fazer face ás des-

pezas ordinarias ; 400 ou 500 contos de novos
impostos, 

que o nobre deputado reconheceu ne-
cessarios 

para fazer face ás despezas ordinarias
do anno; e, sendo assim, como o nobre de-

Putado nos promette agora um excesso de dous
mil contos, além da receita ordinaria?

O orador ainda tem outro argumento a apre-
sentar em favor de sua opinião, valendo-se do
v°to da mesma commissâo de orçamento,
observa 

que, mesmo dado o caso que se reali-
sasse, no anno futuro, poder chegar a receita a
14,000:000$, deve examinar-se se no corrente
anno 

pôde esta receita montar a 14,000:000$,
como o nobre deputado suppòz.

Advertirá primeiro, que nesses 14,000:000$
entrão 500:000$ de novos impostos, que forão 

•

offerecidos na camara ; entrão as receitas ordi-
narias 

que podião provir do Rio Grande e Pará,

províncias que se achão rebelladas, e pelas, in-
formações das autoridades, muito pouco poderáõ
render no decurso do anno corrente ; e o mi-
nistro calculou em 600:000$ o déficit que podia
yir por esta parte ; desses 14,000:000$ em que
a commissâo calculou a renda do anno futuro,
deve-se deduzir pois 600:000$ de déficit;
ajuntein-se mais os 500:000$ referidos, sommão
1,100:000$000.

Accresce mais que na lei do orçamento passou
que se devia supprir o déficit que houver nas
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diversas provincias do império, déficit que se

não pôde calcular exactamente, mas que não

se pôde calcular em menos de 1,000:000$, sup-

pondo que todas as provincias dão tão grande
ensancba ás suas leis de orçamento, todas ellas

exigem grandes quantias para este fim.

Não calcula exagerado em 1,000:000$ ; por-

que se só a provincia da Bahia exige para sup-

primento de déficit- mais de 300:000$, calcule-se

a quanto poderáõ montar os das outras pro-
vincias. Vê-se que por esta fôrma mais de

2,000:000$ serão precisos deduzir-se do orça-

mento feito pela commissâo para o anno futuro ;
deduzidos pois 1,100:000$, vem a restar para a

despeza do anno corrente 11,900:000$000. Esta

renda não pôde pois fazer face ás despezas or-

dinarias, e daqui se pôde deduzir que os racio-

cftiios do nobre deputado de que a receita ordi'

naria chegava, não só para a despeza ordinaria,

mas para a despeza extraordinaria, não podem
merecer a approvaçâo da camara.

O nobre orador conclue, depois' de algumas

reflexões mais, dizendo que dado o caso que
houvesse esta renda extraordinaria que o nobre

deputado figurou, que nossa renda fosse tão

grande que supprisse o déficit, que houvesse

saldo, nem por isso a nação ficaria lesada a

passar a emenda da commissâo que concede o

credito na hypothese de que a receita ordinaria

não deva chegar para a despeza extraordinaria ;
é o que diz a commissâo no art. 2o.

O orador observa que como a hora está dada,

não se estenderá mais sobre a matéria.

A discussão fica adiada pela hora.

O Sr. Presidente marca a ordem do dia da

seguinte sessão, e levanta a presente ás duas

ho.ras e meia da tarde.

Sessão em S de Setembro

PRESIDENCIA DO SR. ARAÜJO LIMA

Summario. — Expediente. —-Ordem do dia. —

Continuação da discussão do credido pedido
pelo governo para occorrer ás despezas com a

pacificação das provincias do Pará e Rio
Grande do Sul.

A's 10 horas feita a chamada, e havendo
numero sufíiciente de Srs. deputados, o Sr. presi-
dente declara aberta a sessão ; é tida e appro-
vada a acta da sessão antecedente.

Faltão com participação os Srs. Odorico,

Gonçalves Martins e Santa Barbara ; e sem ella
o Sr. Fontes.

EXPEDIENTE

O Sr. Io Secretario dando conta do expe-
diente lê os seguintes ofíicios :



260 SESSÃO EM 5 DE SETEMBRO DE 1836

1° Do Io secretario do senado de 2

do corrente, communicando que forão sanccio-

nadas as resoluções da assembléa geral, appro-

vando as tenças concedidas ao sargento-mór

effectivo João Francisco Leal, e ao tenente-

coronel Felix de Seixas Souto Maior.— Fica a

camara inteirada.

2." Do mesmo secretario, e. da mesma data,

communicando que o senado exige saber, se na

resolução de 21 de Julho deste anno, desta

clamara, relativa á reforma dos officiaes de 2a

linha, se deverá entender decreto de 4 de

Dezembro de 1822, em lugar de 4 de Dezembro

de 1802, como está escripto na mencionada

resolução. — Vai á commissão de redacçao.

E' remettido á commissão 3a de fazenda o

requerimento do vigário da freguezia de S. João

Baptista da Lagôa de Rodrigo de Freitas, e dos

irmãos da irmandade do Santíssimo Sacramento

da mesma freguezia, pedindo a concessão de

cinco loterias para o andamento da igreja

matriz, começada pelo ultimo prelado.

E' lido o parecer da commissão de com-

mercio, agricultura, industria e artes, sobre o

requerimento de I). Januaria Gailhard, natural

do Rio de Janeiro, com autorisaçao de seu

marido André Gailhard, pedindo um favor e

protecção em beneficio da fabrica de papel, esta-

beleeida em Andarahy, no qual se propõe um

projecto em 4 artigos, concedendo-lhe duas lo-

terias com certas condições. O parecer é o se-

guinte :

« A esta augusta camara representa D. Ja-

nuaria Gailhard, mulher de André Gailhard,

que havendo estabelecido uma fabrica de papel
em Andarahy, com regulares proporções, e

segundo os preceitos d'urte, como mostra dos

documentos juntos, lhe é todavia impossível

continuar sem algum auxilio ; por isso que ha-

vendo-se empregadp naquella industria toda a

fortuna do marido da supplicante, esgotado tem

os meios de dar-lhe impulso. A supplicante

porém firmada na doutrina do art. 3o da lei de

28 de Agosto de-1830, e convencida da utili-

dade da empreza, e fabrica de papel, quer para
o augmento da industria e riqueza nacional,

quer para o emprego de braços que nas grandes
cidades avultão sempre, e que nao achando oc- 

*

cupaçao conveniente se lanção na ociosidade, e

xio vicio ; vem pedir a esta augusta camara um

auxilio razoavel e proporcionado á manutenção

e andamento regular do estabelecimento re-

ferido.

« A commissão de cornmercio, agricultura,

industria e artes, a quem foi presente o men-

cionado requerimento, certa de que a supra-

mencionada disposição do art. 3o da lei de 28

de Agosto, nao deve ser letra morta, e de que
cumpre dar aigum favor á nossa nascente in-

dustria manufactureira, emquanto ella não

ganha forças para subsistir por si mesma, inde-

pendente de qualquer soccorro: entende que se

delira favoravelmente á pretenção da suppli-

cante com a seguinte resolução :

. « A assembléa geral legislativa resolve :

« Art. 1.° O governo é autorisado a con-

ceder a D. Januaria Gailhard, duas loterias de

100:000$ cada uma, para applicar o seu pro-
dueto á conservação e augmento da fabrea de

papel estabelecida em Andarahy.

« Art. 2.° A proprietária da fabrica mostrará

perante o governo, o emprego que houver feito

do produeto da 1" loteria, para melhoramento

da referida fabrica, sem o que não poderá
vender e extrahir a segunda.

« Art. 3.° Findo o praso de dez annos será

obrigada a recolher ao thesouro nacional, em

prestações iguaes, e no periodo de cinco annos,

a quantia que houver recebido do produeto das

duas loterias ; a qua! fica applicada á amor-

tisaçao da divida publica interna.

.« Art. 4o. Ficão revogadas quaesquer dis-

posições em contrario.

« Paço da camara dos deputados, em 31 de

Agosto de 1836.—Evaristo Ferreira da Veiga.
¦—J. A. de Lemos, »

Julga-se objecto de deliberação a resolução,

e v$i a imprimir com o parecer.

ORDEM DO DIA

Entra em discussão a seguinte resolução :

« A assembléa geral legislativa resolve ;

« Artigo único. Fica approvada a aposenta-

doria concedida por decretos de 3 de Janeiro

de 1833, e com a metade do ordenado, aos

desembargadores Luiz Antonio Barbosa de Oli-

veira, João Homem de Carvalho, Pedro Ma-

deira de Abreu Brandão, Caetano Ferraz Pinto,

Miguel Joaquim de Cerqueira e Silva, José

Bonifácio de Araújo e Azambuja, Antonio de

Azevedo Mello e Carvalho e Antonio de Al-

meida Silva Freire da Fonseca,

« Paço da camara dos deputados, 9 de Junho

de 1836.— J. F. de Toledo.— Gomes da

Fonseca.»

Tomão parte na discussão os Srs. Carneiro

Leão, Limpo de Abreu e visconde de Goyanna.

O primeiro destes senhores defende a apo-

sentadoria que concedera áquelles magistrados,

e declara não o ter feito por motivos politicos.
Sendo instado pelo Sr. visconde de Goyanna,

para que declare os motivos porque pois os

tinha aposentado, responde que no decreto de

sua aposentadoria se achao elles declarados,

e que se o Sr. visconde quizesse saber a razão

porque forão estes os. escolhidos entre os supe-

rabundantes, que se recordasse da represen-

taçao que dirigira ao throno, quando chanceller

da relação, e na qual dizia envergonhar-se de

pertencer a um corpo de magistratura tão cor-
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rompido, e nella acharia talvez os motivos que
o guiárão.

O nobre orador termina o seu discurso com
a declaração de que aposentára a uns por cor-
rompidos, e a outros por falta de intelligencia
e maus jurisconsultos.

Dando a hora, fica adiada a discussão para
se passar á outra parte da ordem do dia.

Continua a discussão adiada da proposta do

governo, pedindo um credito de dous mil

contos, com a emenda apoiada do Sr. Vas-

concellos.

0 Sr. Viaiina diz que em uma questão tão

importante como esta, que importa nada menos

que um novo ônus. á nação de perto de 200

contos annuaes pelo decurso de 33 anuos,

relevasse a camara que elle lhe tomass*e mais

algum tempo, tanto mais quanto o Sr. ministro

na sessão anterior se persuadio ter combatido

a elle, deputado, tão victoriosamente que julgou

que elle deputado, devia ceder de sua opinião ;
e ainda mais, quando o mesmo senhor não

pôde, na resposta que deu, deixar de soltar
algumas expressões, que todavia não cabem

nem a eHe, deputado, nem ao seu collega que
assignarão o voto separado.

Observa que já disséra, na primeira sessão,

que desejava, tanto ou talvez mais que o go-
verão, a pacificação das províncias do Pará e

Rio Grande; que não duvidaria votar pelo
credito se lhe convencessem que seus arg-u-

mentos erão falliveis, se se provasse a necessi-

dade deste credito ; e lembra que acabando de

fallar no fim da sessão, o Sr. ministro da fa-

zenda, voltando-se para elle, deputado, per-

guntou-lhe se erão esses os únicos argumentos

que elle deputado, tinha de apresentar, e com

a resposta delle, deputado,—que lhe parecião
ser esses os únicos argumentos por serem factos
—respondera o Sr. ministro que então elle,

deputado, havia de 
' 

vir á sua opinião , que, â

vista disto, no outro dia prestára ao Sr. mi-

nistro toda a attençao, contando de certo que
o Sr. ministro o pulverisaria ; e tomou todos

os apontamentos do discurso do Sr. ministro,

mas que teve o desprazer de ouvir que o

Sr. ministro não produzio uma só razão que nâo

convencesse cada vez mais a elle, deputado,

que não havia necessidade do credito pedido ;

porquanto o discurso do Sr. ministro era tal,

que a não tel-o ouvido, não acreditaria elle,

deputado, que fosse discurso pronunciado pelo
ministro das finanças! Que o Sr. ministro
não provou o que se propunha ; não combateu
os argumentos delle, deputado, julga-o~evidente
para todos os senhores que assistirão á discussão.
Parecia-lhe 

que ao Sr. ministro cumpria provar¦—a 
receita não chegou para as despezas—em

segundo lugar, tendo elle, deputado, produzido
argumentos, factos, allegou que taes argu-
nientos, taes factos não erão verdadeiros ; mas

como provou o Sr. ministro estas duas propo-
sições ? Dizendo, o governo não pedia credito

para pagar dividas estrangeiras, mas sim para
restabelecer a ordem ; apoiou-se no parecer das

cornmissões reunidas que diz—que qualquer

que seja a opinião que o governo possa me-

recer, o objecto é de tal natureza que se nâo

pôde recusar o credito ;— disse que desgraçado

é aquelle que sacrifica ao-capricho a causa pu-
blica; que duas razões justificavão o credito : a

falta' de meios e o augmento de despezas, quod
er.at probandum ; que estando provada a neces-

sidade de forças, coifto negar o credito ? Quando
ninguém negou que o governo precisasse de

autorisação para gastar dinheiro com maior

força, e a questão é haver dinheiro por via de

operação de credito; referio-se ao artigo da

cornmissão que diz que a camara não deve

deixar de dar o credito sem que seja contradi-

ctoria; referio-se ao credito que o governo

pedio, em 1828, e perguntou que documentos

havia apresentado o governo então ; que se va-

lêra deste precedente honroso ; que nao quiz
avolumar documentos, mas que documentos

apparecerâo ; perguntou que argumentos pro-
duzirão os Srs. Cahnon e Vianna ; disse eu que
apezar da receita orçada em 1828, se cunhou

cobre, emittirão-se apólices,, etc.,-e que o mesmo

succedeu nos annos subsequentes ; que o

Sr. Hollanda pedio um credito ; que o Sr. Araújo

Vianna fez reducçâo tal que reduzio a receita

orçada ; que os dizimos que pertencião á renda

geral hoje pertence metade delles á renda pro-
vincial, etc., etc.

Taes forão os argumentos do Sr. ministro

para provar a sua proposição, isto é, que a

renda não chegava para a despeza ; e á vista

destes argumentos elle, deputado, deixa ao

juízo da camara decidir se seus argumentos

forão combatidos pelo Sr. ministro ; pelo con-

trario elle, deputado, está persuadido que tal

pobreza de razões da parte do Sr. ministro o

deve fazer insistir na sua opinião em negar o

credito pedido.
Lembra que o Sr. ministro recorre sempre a

precedentes em questões desta natureza :
sempre diz: o Sr. Araújo Vianna fez desta ma-
neira; o Sr. Calmon fez desta outra; o Sr.
Hollanda aquillo ; a commissão já foi desta opi-
nião ; o governo quer seguir a opinião desses
Srs. deputados, etc. ; que, amigo de prece-
dentes, o Sr. ministro citou as palavras das
cornmissões « que qualquer que seja o credito
do governo na camara, os negocios do Pará e
Rio Grande fallão mui alto » ; portanto que
elle, deputado, citaria também dous prece-
dentes, um a passagem do parecer das mesmas
cornmissões, que ao Sr. ministro não fez conta
citar <í documentos taes são absolutamente in-
sufficientes 

para que a camara- possa ficar se-

gura não só do quantitativo, como da legalidade-
das sommas dispendidas em os dous últimos
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"annos 
financeiros... Tão incompletas são essas

tabellas que nem mesmo a do anno de 1834 a

1835 indica sufficientemente a autorisação

legal em que se funda o excesso das despezas

effectuadas sobre as que forao votadas na res-

pectiva lei ». Outro precedente que citaria era

um parecer assignado pelo Sr. ministro da fa-

zenda e pelo Sr. Duarte e Silva quando votárão

que o credito pedido pelo Sr. Araújo Vianna,

então ministro, não tinha lugar nenhum.

O nobre deputado, depois de ler a passagem
do parecer a que allude, diz que invoca este

precedente do Sr. rninisjro da fazenda, hoje

que este senhor não prova que exista déficit;

e pergunta se nos não bate ainda hoje á porta e

em maior escala o pagamento da divida por-
tugueza, o roubo do thesouro feito por desleixo

do Sr. ministro, e que afinal terá a nação de

pagar; se nos não bate â porta, além do res-

gate de 10,000 contos, que talvez girem, mais

o da quantidade immensa de cobre falso, que
tem entrado dos Estados Unidos, emquanto ha

quasi um anno que se prepara no thesouro o

cobre de meia cara ; finalmente se nos não

bate á porta o pagamento das prezas portu-

guezas, o da amortisação em atraso dos nossos

emprestimos em Londres, o do cobre roubado

no Rio Grande, Pará, etc., etc. ?

A' vista do que não poderia elle deputado,

dizer que são hoje mais desfavoráveis as cir-

cumstancias do que em 1833, para conceder-se

um credito que suppra este déficit imaginario

com emprestimos ? Entretanto declara que ci-

tára essa passagem do parecer assignado por
S. Ex., unicamente para mostrar quão appli-

cavei é o rifão latino têmpora mutantur, et nos

mutamur in Mis.

O Sr. ministro que fez opposição ao minis-

terio de 1833, não deve admirar-se que os de-

putados da actual opposição, não convencidos

da necessidade do credito, o neguem, e muito

menos deve attribuir a capricho o voto desses

deputados.

Depois destas observações, o nobre depu-

tado, entrando na matéria da questão, es-

tende-se em um longo discurso, que apenas po-
demos seguir, e acaba votando contra o credito.

0 Sr. Fernandes Torres diz que se vê obri-

gado a fallar sobre a matéria, eomquanto con-

fesse não estar para isso habilitado, mas

anima-se a fallar por y,er que aquelles Srs, de-

putados que na matéria têm tomado parte,
apresentárão os seus desejos de convir na con-

cessão do emprestimo, quando seja demonstrada

a existencia do déficit; o nobre orador declara

que está convencido da sua existencia, mas que
se o convencerem do contrario votará contra o

credito; mas declara aos nobres deputados

impugnadores do parecer, que por ora ainda

nada ouvio que ô pudesse convencer de que não

haja déficit.

Nota que o nobre deputado o Sr. Galmon,

que em outra sessão tomou parte na discussão,

divagou da matéria na sua primeira parte, è na

segunda a confundio, e até cahio em algumas

contradicções, e absurdos nas censuras que di-

rigio á 3a commissâo de fazenda, o que de

alguma sorte já foi modificado pelo nobre depu-

tado que fallou em ultimo lugar quando reco-

nheceu um déficit de 490 contos.

O Sr. Vianna :—Não reconheci tal déficit.

O Sr. Fernandes Torres continuando, diz

que não pôde concordar com a opinião de que
não ha necessidade do emprestimo por ter aca-

bado a guerra e por estarem as cap-itaes das

províncias do Pará e Rio Grande restituidas á

ordem ; pois que assim mesmo ainda haverão

despezas a fazer, e até talvez o governo tenha de

pagar grandes sommas que esteja devendo.

Nota que um nobre deputado dissséra que,
analysando-se as contas, mostra-se que de uns

annos para os outros têm havido saldos que

passão para os annos seguintes, assim como

aconteceu no anno de 34 para 35 ; porém o

nobre deputado deve reconhecer que um anno é

dado para o saldo dessas contas, e as diffieul-

dades que nisso ha são de todos reconhecidas ;

e deve notar-se que os saldos em que se fundão

os nobres^deputados, são saldos representados

em papel, quando seria conveniente que os

nobres deputados se fundassem em saldos exis-

tentes em cofre.

. O nobre orador entra aqui na demons-

tração da receita orçada para o anno financeiro

proximo futuro, e a despeza effectiva a fazer-se ;
apresenta a paridade da despeza que se tem

feito nas duas províncias do império, a qual
deve ter sido muito excessiva, em consequencia

de ter sido empregada, especialmente' em uma

das provincias, á guarda nacional, com a qual
se faz uma despeza muito superior áquella que
se faz com a tropa de linha.

Responde a alguns argumentos mais, apre-

sentados pelo Sr. Vianna, e conclue declarando

que por ora não tem ouvidS nu casa razões que
o convenção da não existencia do déficit, e por
isso votará pela proposta, e que está persuadido

que mesmo, o illustre deputado por Minas (o
orador dirige-sé ao Sr. Vasconcellos) logo que
reconheça esse déficit, votará também pelo cre-

dito.

O Sr. Vascjnciellos :—Oh ! isso é certo.

0 Sr. Duarte e Silva toma parte na discussão,

e depois de algumas razões vota pelo credito.

0 Sr. Vasconcellos principia por dizer que

julgava estarem em seu inteiro vigor todas as

razões apresentadas contra o credito pedido,

por isso que não se satisfez o que promettêra
um Sr. deputado que votava por elle, e que se

propôz a mostrar as contradicçOes em que

havião cahido os seus collegas da opposição;
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deputado a quem havia prestado a maior
attenção, e que nada cumprio do que promet-
têra : e continuando, diz que os Srs. deputados
não queriao considerar a questão em toda a
sua simplicidade ; precedente daqui e d'acolá, e

grossos roubos e disperdicios que se commettem
são os argumentos que elles produzem, e nada
disto debilita a força das razões que o obrigão a

^desprezar o credito, porque então elle seria
contradictorio. As razões porque apresentou a

sua emenda fundão-se nos cálculos do thesouro,
e nisto não ha finanças nem philosophia.

O thesouro pede dous mil contos, e para jus-
tificar este pedido assevera á carnara que no

armo de 34- a ,35 os legisladores fixárão a des-

peza em onze mil e tantos contos ; mas a re-

ceita effectiva subio a quatorze mil e tantos, e

dahi tira o nobre orador a conclusão de que
existe uma sobra considerável; deduz mais

dessa despeza mil e tantos contos em que im-

portavão as despezas lega.es que se nao fizerSo,
como com os pharóes, compras de embarcações

para evitar o trafico dos africanos, etc., e como
estes dados lhe forão fornecidos pelo thesouro,
dirige elogios ao ministro da fazenda pela fran-

queza que teve em declarar que na receita de
1834 a 35 elle não. comprchendêra as sobras
do anno anterior, já porque parte dessas sobras
não erão disponíveis, já porque elle as con-

signava 
para as despezas no principio do anno

novo : o calculo da receita de 36 a 37 deve ser

muito superior se se lhe ajuntarem as sobras

do anno anterior que devião haver segundo os

cálculos do thesouro, mas que se não ajun-
tavão 

porque seguramente erão destinadas para
as despezas que se hão de fazer no anno finan-
ceiro corrente. Nota que as despezas do corrente
anno são orçadas em onze mil e tantos contos,
e qne a receita, segundo os cálculos do the-
souro, deve augmentar a muito mais de 14 mil
contos, e que por consequencia tem o ministro

nas rendas do estado meios sufficientes para
fazer face ás despezas extraordinarias ; que ne-

nhuma arguição lhe poderia fazer o ministro

da fazenda, e seu digno lugar-tenente, de atar

elle as mãos ao governo com a reprovação do
credito, para pacificar as províncias do Pará e
Rio Grande, porque elles mesmos o convencião
com os seus cálculos, de que laes deficits nao
existem, 

por isso que taes cálculos não erao
contestados ; que elle orador nenhuma duvida
tem em votar p"elos dous mil contos se o con-
vencerem de que o thesouro nao havia ex-

posto a verdade.

Observa que o governo não deve me-
recer attenção alguma a este respeito, por
isso 

que no principio da sessão, na falia da
abertura, disséra ser sufficiente a receita para as
despezas correntes ; que passados 8 dias o mi-
nistro desmentira a falia do governo na aber-
tura da séásão, dizendo que havia um déficit de
800 contos, e que logo depois disso annunciára

o outro déficit de mil e seiscentos contos ; que
elle se horrorisava com esse déficit que crescia

de dia em dia, fazendo-o persuadir de que o

governo procedia a este respeito como procedião
os estalajadeiros em Coimbra; appellava para
alguns Srs. deputados que estiverão em Coim-

bra; alli (diz o nobre orador) quando iamos

a uma éstalagem, e não nos contentávamos

com a conta dada pelo estalajadeiro por nos

parecer exorbitante, exigiamol-a em detalhe ;
cumpria elle com a nossa vontade, mas essa

conta excedia á importancia que primeiro havia

dito porque sempre alguma cousa tinha esque-

cido. Eis corno marcha o governo, não querendo

ganhar credito no mercado.

O illustre orador diz que nao pôde ser accu-

sado de exagerador das rendas do estado,

porque em 1834 o Sr. ministro da fazenda e o

Sr. inspector geral do thesouro disputárão lar-

gamente esta matéria, e lhe derão um accres-

cimo considerável, mas que os cálculos do

thesouro o convencerão de que elle devia pro-
fessar os princípios de Carlos Dupin que tem

dito muitas vezes na camara dos deputados em

França que os economistas têm arrogado a si

o titulo modesto de economistas politicos,

quando o devião dizer-se economistas anti-po-

liticos.

Diz que não pôde compreliender que mo-

tivos teve o thesouro para exagerar os seus

cálculos, dado o caso de que estivessem exage-

rados; que elle sabia ter havido na França

um ministro muito celebre chamado Villèle,

que, para alcançar autorisação a despezas exces-

sivas, elevava a muito as rendas do estado e

enchia os deficits com bilhetes do thesouro ; e

que o nosso governo, que diz não tem rendas,

pede autorisação para emittir bilhetes do the-

souro que vem a ser papel-inoeda ; pergunta
se o nosso governo quer imitar o ministro

francez ?

Tem-se dito que a lei manda auxiliar as pro-
vincias que não têm recursos para as suas des-

pezas, mas já se mostrou que esse auxilio não

podia montará quantia que um illustre membro

da commissão calculou na - sessão passàdaj
o governo é autorisado a soccorrer as províncias
com uma quantia igual, á differença da receita
e despeza orçada no orçamento anterior, e por
consequencia, á vista da lei, estava persuadido
que a Bahia, não terá auxilio algum do the-
souro, ou que não excederá de certo de 400 a
500 contos de réis.

O illustre orador pede de novo aos defen-
sores do credito dissessem, se o thesouro os
enganava ; que estava bem convencido de que
o credito seria-approvado, mas que o seu dever
naquellas circumstancias era fazer o menos
mal possível ao paiz, e eis porque offereceu a
emenda substituitiva de toda a proposta do

governo, calculando as necessidades extraordi-
riarias em 1,400 contos de réis.
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Que o Sr. ministro asseverára em seu rela-

torio ter por fim este credito a pacificação cias

duas provincias, mas na demonstração dessas

necessidades, não mostrou que tivesse esse

credito somente por fim tal objecto, e que até

nesta parte a sua emenda era muito minis-

teria], pek> que devia ser abraçada pelo Sr. mi-

nistro.

Querendo provar que o fim do credito nâo

era só o que se inculcava, diz ò nobre orador

que o Sr. ministro da guerra pedia dinheiro

para o pessoal do estado-maior, officiaes avulsos

e reformados, e que essa despeza não era feita

para pacificar as duas provincias ; e perguntou
se as despezas com a academia de marinha e

guerra também se consideravão cotuo para pa-
cificar as provincias do Pará e Rio Grande.

Diz que traz estes artigos á qtieslão para

contrariar a proposição do gove"rno, que, para
arrancar um credito de 2,000 contos, vinha

com- a capa de pacificação das provincias, e se

servia até tle ameaças ; e para provar que o go-
verno queria aterrar, citou o que o ministro da

fazenda disse- na outra sessão :— « Se não

concederem o credito ao governo, ha de acon-

tecer de duas uma, ou se hão de retirar as tropas

do Rio Grande e Pará, ou suspender o paga-

mento dos ordenados aos empregados, as

pensões, etc. »—E não será isto uma ameaça ?

Eis como o governo procede, e como mostra o

intento de empenhar toda a população no que

elle pretende.
Passa a mostrar que muitas dessas des-

pezas que apontou, não podião verificar-se

no corrente anno ; que, além disso, erâo já pas-

sados dous mezes ; que a lei só seria publicada

no quarto mez, o que bem se via que, orçando

o governo essa despeza para todo o anno finan-

ceiro, devia deduzir nesse orçamento a quarta

parte da despeza actual; além de que não es-

tando presentes os ministros da guerra e ma-

rinha, que tão brilhantes informações havião

dado, elle não mostrava excessivas despezas no

calculo que apresentárSo, como, por exemplo :

com os arsenaes, para os quaes se pedião 228

contos, e os erros de calculo com os sóldos dos

officiaes da armada ; que mesmo julgava essas

demonstrações desnecessárias, porque os mi-

nistroS fiav3o-se na Divina Providencia, e na

maioria que é protegida pela mesma Divina Pro-

videncia. Entendia que, reduzindo-se a quarta

parte da despeza, e feita a operação arithmetica

e fácil das reducções, o governo ficava habili-

tado com 1,400 contos para essas despezas ex-

traordinarias, a não serem outras senão as

mencionadas.

Passa a convencer ao nobre ministro, de que

a sua emenda é muito ministerial,'porque, se-

gundo a proposta do governo, o ministro não

pôde dispender este dinheiro senão na pacifi-

cação das duas provincias, e que havia além

disso uma razãe de analogia, para que a con-

cessão da quantia pedida fosse feita em para-

graphos que comprehendão os diversos objectos

de despezas, porque convém muito declarar

com verdade e clareza no caso presente os

artigos dessa despeza, afim de que» o Brazil

saiba quanto lhe custão as sedições, as rebelliões

e os desacertos do seu governo para não os apa-

drinhar, e faz sentir que a política também se

interessa nessas especificações.

Tendo dado a hora, o nobre oiador, que foi

ouvido com a maior attenção, faz uma pequena
reflexão, quanto á maneira porque está conce-

bida a sua emenda, e quer que em lugar das

palavras—é aberto ao governo um credito.sup-

plementar—se diga—é autorisado o governo a

dispender, além das quantias orçadas o se-

guinte:—e então especificar os objectos da des-

peza, porque as palavras—credito suppiementar
—não estão definidas na nossa legislação, e

evita-se com isto de alguma maneira os abusos

que têm havido na França, onde existem quatro
especies de credito : o extraordinário, o ordinário

o suppiementar e o complementar; distineção

na verdade um tanto metaphysica.

A discussão fica adiada por lerem a palavra
alguns Srs. deputados.

O Sa. Presidente levanta a sessão, dando

para ordem do dia seguinte a mesma matéria.

Sessão ©Eií íS íl© Setembro

PRESIDENCIA DO SR. ARADJO LIMA

Sümmario. —¦ Expediente. — Ordem do dia. —

Continuação da discussão do credito pedido

pelo governo para occorrer ás despezas com a

pacificação das provincias do Fará e Rio

Grande do Sul.

A's dez horas feita a chamada, depois de

estarem em numero legal os Srs. deputados,

declara-se aberta a sessão ; e lida a acta da

antecedente, é approvada.

Faltâo com causa participada os Srs. Gon-

çalves Martins e Santa Barbara : e sem ella o

Sr. Fontes.

EXPEDIENTE

O Sr. 1° Secretario, dando conta do ex-

pediente, lê um offiuio do ministro interino do

império participando que a deputaçâo que vai

cumprimentar a S. M. o Imperador, será rece-

bida no paço da cidade no dia 7 do corrente,

pela 1 hora e 1/4 da tarde.—Fica a camara intei-

rada.

O Sr. Presidente nomêa para esta deputaçâo

os Srs. Luiz Cavalcanti, Seára, Pinto Ghichorro,

Brito Guerra e Dias de Toledo.

Outro do ministro da justiça, ácerca de An-
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tonio de Jesus Silva,—Vai a quem pedio a in-
formação.

Outro do secretario do senado, remettendo a

Resolução que approva a pensão concedida a
D. Candida Maria de Moraes Sarmento e os
documentos respectivos.—Vai a imprimir.

Um requerimento de Adão Oliveira de Gar-
valho, 

pedindo certas concessões para uma
fabrica.—Vai á 

'commissão 
de cornmercio,

agricultura, industria e artes.

0 Sr. Veiga Pessoa, obtendo a palavra pela
ordem, 

propõe a urgência para a leitura de um

parecer da commissão de constituição, que se
acha adiado, e que versa a respeito da creação
de dons lugares de juizes do eivei, pelo presi-
dente da sua província, a Parahyba, que, sem
haver lei provincial que o autorisasse a isso,
nomeou-os 

; e como taes empregados estão
nullos, todas as causas e feitos julgados por
elles também estão nullos, ao que elle, de-

pulado, quer obstar quanto antes, afim de
não pôr os povos em maior barulho.

Que são nullos taes juizes, não ha duvida
alguma, 

porque basta ver que as disposições
do codigo do processo a tal respeito têm
sido revogadas com a disposição do § 1° do
art. 10 da reforma da constituição, e que
não ha lei provincial que tenha creado se-
iHelhantes lugares; também não ha duvida,

porque basta correr pela vista todas as leis
da assembléa da sua província. Sendo por-
tanto taes juizes nullos, todos os seus aclos
também são nullos, e por isso propõe a urgência

Para se ir obstar quanto antes a estas des-
ordens : e o Sr. deputado que pedio a palavra,
se tem de dizer alguma cousa, que o diga,

porque elle, deputado, quer ver quaes são as
razões 

que allega,

A urgência proposta é apoiada ; e, julgada
discutida, não se approva.

ORDEM DO DIA

Continua a discussão da resolução sobre a
aposentadoria de vários desembargadores.

0 Sr. Visconde fie &oyanna

Vem á mesa e é apoiada a seguinte emenda
do Sr. Carneiro Leão :

« Quando se approvem as aposentadorias dos
desembargadores, diga-se que ellas ficâo conce-
didas com o ordenado por inteiro.

« Comprehenda-se os desembargadores Fur-
tado e André, e exceptue-se o desembargador
Mello 

que se acha empregado em Portugal. »

0 Sr. Limpo do Abreu (ministro dos estran-

geiroz) tem a palavra.

O orador principia declarando que longe
estava de tomar parte na discussão ; e con-
fessa 

que honlem até não sabia que se tinhão

TOMO II

dado para ordem do dia taes aposentadorias.

Um illustre deputado por Minas Geraes, pedio-
lhe explicações, e elle em muito boa fé emittio

a sua opinião, que esse illustre deputado

combateu de maneira que o obrigava a entrar

hoje na discussão.

Lembra que dissera na anterior sessão que
o acto das aposentadorias não se compa-

decia muito com a constituição ; opinião

que fôra contestada pelo illustre deputado

(o Sr. Honorio), dizendo, primo, que elle,

orador, não tivera a mesma linguagem em

1833, e em segundo lugar, que quando não

désse essas aposentadorias, seria não por falta

de desejo, mas sim de animo ; palavras taes,

elle, orador, dissera que as entregára ao pro-
fundíssimo desprezo qu.e merecião ; com isto

não quiz dizer que tratava com desprezo ao

illustre deputado de Minas, ou a outro qualquer,
como asseverára um Sr. deputado por Minas

Geraes, mas sim que desprezava essas palavras

que o nobre deputado lhe dirigira. E na ver-

dade que outra resposta podião taes palavras
ter ? Confessa o orador que pôde fazer esforços

sobre seus acanhados talentos para responder,

a argumentos ; mas que quando se entra no

campo das personalidades, é muito fraco, e não

sabe responder a personalidades. Além disso

deseja fazer sentir ao nobre deputado que elle

se rebaixou muito do lugar que lhe compete na

camara ; seus talentos são bastantes para com-

bater com argumentos as proposições que se

emittem, sem carecer de lançar-se no campo

das personalidades; porque em verdade não

fará isto que a sua causa seja melhor defendida,

antes pelo contrario mostrará á camara que
ella não é defendivel.

O nobre orador declara que ratifica as pa-
lavras que hontem dissera, porque um illustre

parlamentar que agora não está presente na

camara lhe emprestara palavras que elle não

proferira ; esse illustre parlamentar, no seu elo-

quente discurso de hontem ácerca do credito

pedido pelo governo, deu a entender que elle

usára de expressões em que mostrava tratar com

despreso aos Srs. deputados; appella pois para
a memória, para a imparcialidade da camara,

que lembrada deve estar de que só dissera que
tratava com profundíssimo desprezo as palavras

que se lhe dirigirão ; e tanto é o apreço que faz

do nobre deputado por Minas (o Sr. Honorio),

que agradece um facto por elle citado na ca-
mara para mostrar a flexibilidade delle orador ;
e como sempre tem muita satisfação em res-

ponder a factos, dirá ao nobre deputado que
disse que elle tratára em 1833 de anarchica a
relação do Rio de Janeiro, que não pretende

justificar inteiramente este facto, mas traria

ao conhecimento da camara algumas consi-
derações que, sem duvida, devem attenuar a

gravidade deste facto que hontem se lhe lançou

em rosto.

34
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Achando-se em 1833 no Ouro Preto como

delegado do governo, aconteceu que o go-

verno tomou a respeito de alguns membros da

relação do Rio de Janeiro, medidas taes que

o delegado do governo devia ter alguma des-

culpa se se persuadisse que com effeito a re-

lação do Rio de Janeiro mostrava animo hostil

contra o governo, e contra as liberdades pu-
blicas ; assim a pintavâo os periodicos daquelle

tempo; e assim a apresentavao ao publico
alguns actos do governo a quem elle, orador,

servia como presidente da província de Minas ;

e se isto nao serve para justificar sua conducta,

serve ao menos para attenuar a gravidade deste

facto.

Voltando elle, orador, de Minas em 1834,

e accrescendo o ter sido coliocado em 1835 á

frente da administração da justiça, começou a

estar em contado com a relação do Rio de

Janeiro, e desde logo mudou de parecer ácerca

do juizo que tinha formado desta relaçSo;

seu primeiro cuidado foi dar-lhe um presi-
dente que lhe merece, pela sua honradez e sua

illustração, a maior consideração, e que pela
fortaleza e independencia de sen caracter,

talvez soffreu a perseguição a mais barbara o

atroz ; e nao julgando que esta satisfação que

dava, como principio de reparação, era suffi-

ciente, como ministro da corôa, na primeira

occasião que se lhe offereceu na camara, disse

qual era o conceito que formava desta corpo-

ração, retractou-se inteiramente do que havia

officiado da provincia de Minas Geraes, e por
consequencia desse erro a que o tinhão levado

os periodicos desse tempo, e os procedimentos
do governo.

Tratando, do objecto da resolução, continua

a sustentar que o acto das aposentadorias

não lhe parece 
-conforme a constituição. De-

clara ao nobre deputado (que dissera que

nenhum embaraço poria á resolução) que

também nenhum interesse particular tem em

que a resolução seja approvada ou regeitada,

mas que como ministro da corôa deve sus-

tentar principios, e por isso não podia emittir

uma opinião contraria á que enunciára hontem.

Diz que o nobre deputado, então ministro,

usára de um arbitrio, pois que nao estava au-

torisado a aposentar desembargadores ; se elle

estivesse autorisado a fazel-o por lei especial,

elle, orador, votaria a favor de todas as aposen-

tadorias de que se trata.

O nobre orador continua demonstrando

que os desembargadores sempre forão consi-

derados juizes de direito desde que a consti-

tuição foi jurada, e que já o desembargo do

paço, por uma consulta bem meditada, decidira

que os magistrados não podião ser aposentados

contra sua vontade. Nem se devem despresar

precedentes que nos podem servir de regra ;

porque se acaso cada um dos ministérios,

despresando interpretações sariceionadas pelo

tempo, der ás leis a que lhe aprouver, nada

haverá de seguro.

Depois destas observações, o nobre orador

diz que parece-lhe ter demonstrado que o

nobre deputado, então ministro da justiça, nao

podia fazer essas aposentadorias ; que comtudo

não fizera opposição a este seu acto : occu-

pando a cadeira de presidente, quando o nobre

deputado foi denunciado por esse acto : se

tivesse votado nao votaria pela accusação, sem

que daqui se pudesse concluir implicitamente

a approvação deste acto ; pois que muitas con-

siderações políticas podem influir para que a

camara, sem approvar o acto do ministro, não

vota todavia pela accusação, muito mais a res-

peito de um acto que bem podia ser derogado

sem ser pela accusaç&o do ministro.

Depois de mais reflexões, o nobre orador

responde ao deputado que o arguira de não

ter sido responsabilisado o juiz que mandara

executar a sentença de Pinto Madeira, e ter-

mina votando contra as aposentadorias.

0 Sr. Carneiro Leão responde ao Sr. Limpo

de Abreu. Diz que os juizes, antes do codigo

do processo reunirão o conhecimento de di-

reito e de facto ; não erão os juizes de que trata

a constituição, nos quaes devia estar separado o

facto do direito.

Quanto á consulta do desembargo do paço,

que citfíra o nobre ministro dos negocios estran-

geiros, diz que o ministério que a approvou era

obrigado a seguir esses principios, mas nao elle

que não approva uma tal consulta. Pelo que acaba

de ouvir ao nobre ministro, declara ter vontade

de propor o adiamento deste negocio para o go-
verno reparar as injustiças que se fizerâo ; nem

sabe porque o Sr. ministro não quizesse reparar

todas as injustiças, e só quizesse reparar as dos

desembargadores André e Furtado, aos quaes
unicamente concedeu o ordenado por inteiro ;
mas suppondo-se que houve grande injustiça

nessas aposentadorias, não quizera elle, depu-

tado, que a camara soffresse bem ou mal dessa

responsabilidade, mas sim que este grande bem

fosse feito ao publico pelo actual ministro ; por
isso proporia o adiamento desta resolução para

que se remetta este negocio ao governo, e o

governo faça então este .excellente presente ao

publico, do qual lhe poderá vir grande gloria,

grande gloria ao Sr. ministro que crê que grande
injustiça se fez, e que se atacou a independencia

do poder judiciário.
Julga que na antecedente sessão respondera

como cumpria ao Sr. ministro á vista das opi-

niões que lhe ouvira proferir.
Declara que só responderia agora aos argu-

mentos do Sr. ministro, e sustenta que o nobre

ministro, a ser conseqüente, devia approvar

estas aposentadorias ; porquanto o nobre mi-

nistro em outras occasiões, por exemplo,

quando se tratava do acto addicional, queria
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sujeitar de todo, e sujeitou com' effeito a ma-
gistratura ao juizo das assembléas provinciaes ;
Porém a assembléa geral, quanto aos magistrados
geraes, nenhum juizo deve formar sobre elles.

Lembra ao Sr. ministro que, quando se or-
ganiso.u o tribunal supremo de justiça, auto-
Hoou-se o governo para aposentar a membros

?as. relações ; e não atteqdeu então o corpo
egislativo 

que taes aposentadorias iao ferir a

jnciependencia 
do corpo judiciário ? Nao é este,

tanto 
quanto o é o poder executivo, obrigado a

observar a constituição ? Não havendo du-
v'tla de que se pôde dar uma autorisação ao
governo como se deu, segue-se que aquelles

a derão entenderão que as aposentadorias
atacavão" a independencia do poder ju-

uieiario. E com effeito muitos magistrados
iorão aposentados 

pelo governo de então, que
estava autorisado a fazeí-o, e por isso não veio
este negocio á casa para receber a approvação."°r 

.occasião da publicação do codigo do pro-
cesso o governo estava autorisado a organisar as
relações, e a faculdade que teve o governo

guando 
se estabeleceu o tribunal supremo, não

a 
^ve então, e é está a razão porque o governovei° aqui apresentar estes actos ; mas a

al'provação 
do corpo legislativo antecedente ou

subsequente 
faz alguma cousa no negocio ?

parece-lhe que o que agora cumpre á camara,
v'sto 

que não estava* elle, deputado, então
ministro autorisado, era examinar se obrou
bem ou mal: approvar se bem feitas forão essas
aposentadorias, 

e regeital-as se mal feitas.
"Ias, elle, nota que não isto o que quer o Sr.
Ministro 

; que não entra no exame das apo-
sentadorias, 

mas que entende que ellas não
devem ser approvadas porque n5o precedêrão á
aPprovaçüo 

do corpo legislativo. Entretanto
observa 

que a cada passo isto está acontecendo ;
a «mnistia do Rio Grande, por exemplo, como
n3.o 

pareceu a approvação do corpo legislativo,
não deve ser approvada ; as propostas das pro-
moções do Pará não devem ser approvadas.
Ainda mais persuade-se elle, deputado, que o
^r. ministro não é conseqüente, quando, no
Seu relatorio apresentado este anno, pede a
autorisação 

para aposentar desembargadores
contra a sua vontade.

O illustre deputado conclue dizendo que,
e°tno tem de propòr o adiamento, ainda tem
de fallur sobre a matéria, por ora nao se estende
mais sobre ella, mas sustenta o adiamento da
^solução, 

para que seja remettido o negocio ao
governo, 

que está disposto a reparara injustiça,
e para que o governo faça este presente ao pu-

"Co, se julgar conveniente.
Lê-se o seguinte requerimento do Sr. Torres :
« Remettão-se ao governo os requerimentos,

jecretos 
e mais papeis, relativos aos desem-

argadores 
cuja aposentadoria se discute, para

pratique a respeito de semelhante objecto
0 fiue fôr de justiça e de direito. »

Este requerimento envolvendo o adiamento,

é este apoiado ; mas adia-se a discussão por se

passar á do credito pedido pelo governo, que
entra em discussão com a emenda das com-

missões reunidas e a do Sr. Yasconcellos.

0 Sr, Fernandes Terres enceta a discussão

e principia dizendo que, apezar de ter ouvido

hontein os illustres deputados fallar contra a

proposta do poder executivo, e contra o parecer
das duas commissões reunidas, confessa que
as razões apresentadas só servirão para for-

tifical-o cada voz mais na sua convicção da

existencia do déficit.

Observa que um illustre deputado dissera

que tinha ouvido a elle, orador, dizer que
notára nos discursos dos nobres oradores que
combatem a proposta e parecer das commissões,

coritradicções, confusões nas suas proposições,

quando tratavâo de demonstrar a não existencia

do déficit, e que estando attento a quanto elle

orador dissera, não ouvira demonstrar essas

contradicções, e quizera que o convencessem

para votar a favor do credito : elle, orador, pois
diria o mesmo do discurso do nobre deputado

a quem se refere ; não puderâo seus argumentos

ainda convencel-o de que não existe déficit.

Lembra que o illustre relator da commissão

de orçamento, querendo combater o parecer
das commissões reunidas, dissera que as com-

missões tinhão confundido, tinhão cahido em

contradicções, tinhão proferido absurdos ; mas

que não demonstrara essas confusões, essas con-

tradicções, esses absurdos ; dissera unicamente

que o parecer das commissões se limitára a

mostrar a necessidade das despezas ; mas per-

guntaria elle, orador, o que é a 2a parte do

parecer das commissões, que trata de mostrar

que a despeza não pôde ser satisfeita com as

rendas que se devião realisar ? Se é essencial a

primeira parte, o é também a segunda, que
tende a demonstrar que não existe nas rendas

publicas, que se têm de arrecadar no presente
anno, sufficiente somma para occorrer ás

despezas.

O illustre deputado a quem se refere, em

algumas partes do seu discurso, mostrou al-

gumas contradicções quanto á parte de des-

pezas, porque uma vez dizia que não con-

testava essa parte de despezas, e em outros lu-

gares do seu discurso quiz contestar a mesma

parte de despeza. O illustre deputado ha de
lembrar-se que disse que não erão necessarias
essas despezas porque já ellas se tinhão feito, e

posteriormente confessou que despezas em
matéria de guerra, principalmente em guerra
estrangeira, apparecem depois. Em outro lugar

o nobre deputado disse que não era necessaria

a despeza, porque a guerra tinha-se concluído,

mas em outra parte de seu discurso confessou

que, posto que as capitaes das duas provincias
estivessem occupadas 

pelas forças da legalidade,
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comludo a guerra era de natureza tal que podia
durar dous ou tres annos ; e elle orador, con-

sidera que tudo isto s&o contradicções : e por-
tanto, em retribuição ao que dissera o illustre

deputado que as commissões tinhao cahido em

confusão, contradicçao e absurdo, diria elle,

orador, que o illustre deputado é que tinha

cahido em contradicção, absurdo e confusão.

Na analyse das contas, quando o illustre de-

putado quiz mostrar o excesso de receita para
supprir o déficit, também na opinião delle,

orador, comrnetteu absurdo (talvez tenha outra

denominação) quando julga que para tratar-se

de examinar se ha ou não déficit, era necessário

examinar as contas do thesouro : elle, orador,

observa que sè não trata de examinar se

as despezas publicas de 34 a 35, e de 35 a 36,

forão moralmente boas; deve-se examinar

se taes despezas se fizerao, se o dinheiro foi

na verdade dispendido; porque não está a

camara na circumstancia de entrar na analyse

se o dinheiro foi bem ou mal dispendido.

O orador observa que o nobre deputado, o

Sr. Vasconcellos, disseque a questão era muito

simples, pois que não consistia mais que em

conhecer se no anno de 34 para 35, e de 35

para 36, tinhão-se dispendido todas as quantias
arrecadadas, se acaso tinhao havido sobras ; mas

que ao mesmo tempo esse illustre deputado

nos seus argumentos não marchou com seus

princípios de simplicidade ; e a increpação que
fizera a elle, orador, e a seus nobres collegas da

commissao sobre si recahe, por que se eiles se

não limitárão a essa simplicidade, é porque os

nobres deputados os chamárão para um outro

terreno, que não é por certo aquelle em que se

devia combater. Se a questão, como elle orador

crê, é simplicissima, o nobre deputado devia

reconhecer que ha déficit. O nobre deputado

diz que, apezar da questão ser simplicissima,

tira seus cálculos das labellas apresentadas pelo
thesouro, e essas tabellas dizem que a renda foi

tanto ; elle, orador, para não perturbar o fio de

suas idéas, não enumerará os quantitativos...

O Sr. Calmon :—E' preciso enumerar.

O Sr. F. Torres,continuando : por exemplo,

a renda de 34 para 35 andou por 14 mil e

tantos contos, a despeza em 13 mil e tantos

contos, isto está na tabella: o saldo desse anno

foi de 800 e tantos contos ; se acaso se qui-
zesse entrar na matéria, não se metteria em

conta uma quantia que não foi renda geral,
como essa convenção com o banco ; a renda do

anno não foi de 14 mil contos, mas sim de 13

mil e tantos contos, e a despeza excederia á re-

ceita nesse anno, e haveria déficit se não fosse

essa quantia recebida pela composição com o

banco; entretanto fez o illustre deputado grande
bulha com essa nota do thesouro. Depois, letras a

grandes prazos podem-se chamar receita ? Certo

que não, porque só se deve chamar receita

aquillo que se arrecada eífectivamente; e sé

acaso taes letras não se vencerão, esse anno

não ha receita dellas ; era o único saldo desse

anno.

Depois de mais algumas observações, o orador,

continuando, diz que também no anno seguinte

de 35 a 36, houve déficit, porque os 840 contos

que não concede que fosse receita de 34 a 35,

é quantia extraordinaTia, não é da renda ef-

fectiva do anno, foi o calculo desta receita que
andou em 14 mil e tantos contos, e o da des-

peza em 14 mil e tantos, havendo um déficit se

acaso aquella quantia, que nao é da renda or-

dinaria, não tivesse passado como receita do

anno seguinte.

Parece-lhe que o modo de argumentar do

nobre deputado anima a pensar que a causa

que defende é muito má (apoiados ironicos da

opposição), porque ao mesmo tempo que diz

que a questão é muito simples, que nada mais

é preciso que olhar para as tabellas do thesouro,

falsêa...

O Sr. Vasconcellos : — Falsea ! não. Isso

é pouco parlamentar.

O Sr. Fernandes Torres, continuando : falsêa

e declina a questão ; aiém de que esqueceu ao

nobre deputado que se a lei do orçamento

marcou li mil e tantos contos para despeza do

anno de 34 a 35, ha diversas leis parciaes que
havião de ser executadas pêlo ministro, e que
tinhão marcado outras despezas. A differença

que ha n'uma demonstração que o thesouro

apresentou, de como forão gastas essas quantias,

já elle, orador, disséra hontem que taes des-

pezas sao extraordinarias, e que a camara

mesmo tem reconhecido que se fizerao ao anno

de 34 para 35, e de 35 para 36 : e de certo

que importa que pelo ministério da guerra nao

se tivesse elevado a força ao seu estado

completo, se as guardas nacionaes que se equi-

párâo, se apromptárão para supplantar a re-

bellião das províncias, talvez andassem em

maior despeza que a que fizesse a força de linha

em seu estado completo ? A querer-se entrar no

exame, se acaso esta quantia se dispendeu

mal, a questão é outra ; então convide a camara

á commissão de contas a ir ao thesouro exa-

minar a moralidade dessas despezas.

Quanto aos saldos que os nobres deputados

figurão existir, elle, orador, diz que se em tempos

de perturbação política em differentes pro-
vineias nós temos conseguido um saldo tão

vantajoso como dizem os íllustres deputados,

que será do Brazil quando cessarem essas des-

ordens nas províncias ? Parece que em 5 ou 6

annos se poderia amortisar o meio circulante !

Admira-se de que o nobre deputado divagasse

da questão : é elle um dos que considerão

a renda publica com mais prudência ; e por
isso, se declinou da questão, foi por avançar

principios contrários aos seus princípios ad-
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ministrativos.Pela discussão havida na camara,

elle, orador, confessa que os nobres deputados

que combatem a proposta, têm reconhecido o

déficit que existe, e que se os nobres deputados

tratassem a questão por outro lado, elles o

demonstrarião muito bem com os talentos que

possuem ; e se acaso esses nobres deputados

estivessem na administração, elles dirião com-

sigo : muito mal estamos com taes governistas

(apoiados da maioria) ; ao menos elle, orador,

pela discussão que tem havido, tem até entrado

em escrupulo de se ter desviado da proposta, e

que os 1,500 contos não são sufficientes.

Lembra mais d nobre orador que o illuslre

deputado de Minas apresentou uma emenda

pela qual reconhece a falta de 1,400 contos ;
elle, orador, votaria pela emenda se acaso visse

que os meios que apresentou podião realisar-se ;
da emenda porém do nobre deputado deduz-se

que elle reconhece a necessidade do déficit ; e

se o nobre deputado mostrar que os meios que
apresenta podem dar avultada quantia para
cobrir este déficit, votará por ella, porque a

differença de 100 contos não prejudicaria muito

o serviço publico.

O Sr. Vasconcellos pede a palavra pela ordem

e requer que se lêa a sua emenda.

O Sr. Secretario lê o preâmbulo seguinte :
—Emenda substituitiva á proposta do governo,

que se discute, quando ella seja, desgraçada-

mente ajyprovada.

O Sr. Vasconcellos : — Basta, já vê o Sr.

deputado que eu não reconheço déficit.

O Sr. F. Torres, continuando a responder ao

Sr. Vasconcellos, diz quehontem concluio o seu

discurso lembrando o quanto este credite vai

pesar sobre os contribuintes; que seriâo neces-

sarios novos impostos ; mas elle, orador pergun-
taria ao nobre deputado, se, quando a assembléa

geral já tem decretado despezas, quando trata de

dar meios ao governo para fazer essas despezas,

é a occasião de se lamentar a sorte dos contri-

buintes ? Parece-lhe que quando se determinâo

despezas, que é o que largamente se tem feito

esta sessão, em que aliás se não tem feito

leis, e sim dado pensões, aposentadorias, etc.,

nessa occasião é que se deve discutir se se vai

determinar ou nao despezas justas e necessarias.

O orador lembra ainda que um nobre depu-

tado, que já esteve ria administração em tempos

calamitosos de guerra, deve estar muito ao facto

das despezas extraordinárias que se fazem em

taes tempos, e que elle mesmo confessou.

Finalmente observa a contradicção em que
cahira o Sr. Vianna, que hontem, votando

contra o credito, não reconhecendo a necessi-

dade delle, disse comtudo que o mais que
concederia ao governo seria a autorisaçâo de

emittir bilhetes do íhesouro afim de occorrer ás

despezas que, aliás, podia fazer com a renda

corrente, mas cuja quantia não podia verificar

no acto de fazer a despeza.

O nobre deputado porém que achou dous

mil contos de saldo este anuo, para que dá

este reíurso ? Parece contradicção; se pois reco-

nhece que é necessaria esta autorisaçâo para
occorrer á despeza publica, como julga o go-
verno com sobras que o nobre deputado téve a

habilidade de descobrir em sua mente ? O

nobre orador conclue que, cada vez mais con-

vencido da existência do déficit, e não querendo
deixar o governo sem meios de supprir, votará

por elles.

O Sr. Vasconcellos manda á mesa o seguinte:

« Requeiro retirar a primeira parte da minha

emenda, das palavras : — E' aberto ao governo
um credito supplementar na importaiicia de mil

e quatrocentos contos, para as seguintes despezas

extraordinários, — e em seu lugar offereço 
'a

seguinte : — E' autorisado o governo a dis-

pender com os objectos abaixo designados, além

das quantias fixadas na lei do orçamento do

corrente armo, mais mil e quatrocentos contos
'de 

réis, a saber : etc. (o mais corno outra

.emenda).-^-Vaseòneellos. »

Consultada a camara sobre o nobre deputado

retirar a dita parte da sua emenda, vence-se

pela affirmativa, e é apoiada a nova emenda e

posta em discussão.

0 Sr. Galmon principia por declarar que vai

entrar em um combate bem desigual, e reco-

nhece o quanto será difficil vencer ; por isso

que acaba de ter uma prova convincente da

energia com que tem sido, e ainda ha de ser,

combatido, e está que por nenhum modo pôde
contar com o triumpho contra o nobre deputado

que tao fortemente o tem combatido ; porém
resta-lhe a gloria de que- não defende uma má

causa, e sim a defendem aquelles que já contão

com o bom resultado delia : mas assegura ao

nobre deputado, a quem combate, que, per-
tencendo a um lado que confessa que o tri-

umpho pertence á maioria, que tem por si 52

votos, que desgraçadamente tem de approvar o

credito pedido, todavia se vê obrigado a fallar,

não para convencer essa maioria, mas para res-

ponder a tres nobres deputados, e ao Sr. mi-

nistro da fazenda, e para mostrar aos brazileiros

que o escutão, que o credito não é necessário,

util, oü vantajoso ; e que bem pelo contrario

elle vai aggravar a nação com um ônus de que
em verdade nenhuma vantagem' util ao paiz

pode resultar. (Muitos apoiados.)

O nobre orador declara que principiará o seu

discurso respondendo ao nobre deputado pela

província do Piauhy, relator da commissão, de-

pois ao nobre deputado pela província de Minas,

e finalmente ao nobre inspector do thesouro ; e
tendo de responder a alguns argumentos es-

tranhos á questão, pede á camara disso o des-
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culpe, não lhe impute essa falta, a qual deve

ser imputada ao nobre deputado pela província
de Minas, e áquelles outros Srs. deputados que
têm divagado cia matéria ; pois, para responder

a divagações, força é divagar também : 
*|>orá

todos os esforços, não para convencer 52 votos

firmes, mas para se justificar com a nação.

Observa que o nobre deputado pela província
do Piauhy (o Sr. Souza Martins) entende

que el!e, orador, como assignatario do voto

separado, se havia constituído na obrigação de

votar pelo credito pedido, do contrario cahiria

em mil contradicções que o nobre deputado

fantasiou; contradicções que também 
' 
forão

apresentadas pelo nobre ministro da fazenda, e

pelo Sr. deputado por Minas (o Sr. Fernandes

Torres). Mas que contradicções são as que se

me arguein, diz o nobre orador ? As seguintes:

« que no relatorio da commissão ( o nobre

orador pede a attenção da camara) de fazenda

se havia assegurado que havia um déficit, e que
no voto separado, redigido pelo nobre orador,,

se mostrava, que tal déficit não existia.» Eu

vou lêr, diz o nobre orador, o período do rela-

torio da commissão, depois a camara verá se

o que se avançou no voto separado é ou não

exacto. (Aqui o nobre orador lê parte do voto

separado, de 9 de Julho do corrente anno, e

continua dizendo): que, em sua opinião, não

devia acreditar nas palavras do Sr. ministro da

fazenda, porque no mesmo relatorio dizia que
havia uma divida de.... contos, e em outra

parte que havia uma divida de seis mil contos

fora do império, e outra dentro do império,

proveniente do exercício do anno, do valor de

sete mil contos ; e se se não tem pago essas

sommas de quantias postas em exercicio, evi-

dente é que tem havido um déficit; a commissão

accrescenta neste caso, .que quando a camara

reconhecer que é de absoluta necessidade, e

que o credito do estado exige que sejão pagas
essas dividas, então convém que, por meio de

qualquer operação, ellas sejas pagas.
Por ventura, nota o nobre deputado, fallei eu

nas despezas com os acontecimentos das pro-
vincias do Pará e do Púo Grande ? Disso não

me recordo.

O nobre orador declara que vai ainda con-

tinuar na analyse das contradicções, e de-

monstra ter dito que o credito não é necessário,

nem ainda a sua necessidade tem sido pro-
vada, e nem a camara ainda o julgou necessário ;

e a comtnissão crê que á vista da despeza feita,

devem existir sobras dos outros ministérios que
fação face ás despezas ainda não pagas. Se o

nobre deputado visse que o Sr. ministro da

fazenda vinha propor á camara um credito de

seis mil contos para pagar a divida externa

autorisada, ou para pagamento das dividas que
se effectuárão em consequencia de não haverem

sobras, e as necessidades que se têm dado terem

feito com que as sobras, quando as houvessem,

não tivessem para isso chegado, então nesse

caso quando o nobre orador votasse contra, é

que cahiria em uma contradicçâo, porque nesse

caso em verdade havia um déficit ; e demais,

alé mesmo quando o Sr. ministro viesse

propôr á casa um empréstimo, não de seis mil

contoa, más de trinta mil contos para resgatar

a massa do papel-nioeda, se votasse contra,

contradicçâo haveria da sua parte ; mas não

quando vota contra o credito de dous mil e

quinhentos contos que se não destinão para os

fins já indicados, e sim são destinados a objectos

que não julga necessários ; isto demonstrado,

entende o nobre orador que se tem destruído o

grande eavallo de batalha que da parte dos

senhores da maioria tem sido apresentado.

Que o Sr. deputado pelo Piauhy disse, o

que fôra confirmado por outro senhor da pro-
vincia de Minas, que o nobre orador avançára em

seu discurso que a commissão havia commettido

um quipro quo, porque havia reconhecido ane-

cessidade das despezas para se pacificarem as

desordens das províncias do Pará e Piio Grande ;
rnas para demonstrar que a sua observação não

é. falsa, passa a lêr o parecer das commissões de

orçamento e terceira de fazenda, no qual nota

que se invoca o patriotismo da nação e as pri-
inicias feitas na resposta á falia do throno, etc.,

donde a commissão tirou por conclusão que o

credito era necessário ; logo, a necessidade do

credito estriba-se nos pormenores que a com-

missão apresenta, os quaes sendo simplesmente

demonstração da boa fé que deposita no governo,
etc., tira uma falsa proposição de uni principio
verdadeiro ; á esta objecçâo, que o nobre orador

fez em outra sessão, se lhe respondeu com uma

contradicçâo que se suppôz haver elle emittido.

E como é que o illustre deputado relator da

commissão provou a necessidade e existencia

de um déficit ? Todos os seus raciocínios e es-

forços se limitarão a encurtar a receita pre-

sumivel, e a elevar a despeza muito além da

receita.

Nota á camara de passagem o nobre de-

putado, que os nobres oradores da maioria

que defendem, o credito, quando querem
mostrar que a receita é mesquinha, dão fé ás

contas do thesouro, mas quando querem ao

contrario mostrar que as despezas não serão

prováveis, então não se sabe bem se as quantias

gastas são taes quaes se figurSo nos algarismos

do thesouro, e não se dá credito nesse caso ás

contas do thesouro ; e até mesmo se diz que a

Bahia pede um supprimento de trezentos

contos para fazer face ao seu déficit, quando

presente está a representação da assembléa

provincial pedindo cento e cincoenta contos ;

mas o illustre deputado que, para ser conforme,

quer augmentar despezas, nada mais faz que

augmentar parcellas.

O nobre orador passa á dirigir-se ao Sr. de-

pulado, pela província de Minas, e nota que
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esse Sr. deputado na sessão anterior, so le-
vantou, 

proclamando que elle, orador, no dis-
curso 

que havia recitado, só tinha apresentado
divagaçâo da matéria, contradições, absurdos,
etc,, e até que havia trahido a própria con-
sciçncia. Quando, Sr. presidente exclama o nobre
orador, ouvi taes proposições enunciadas pelo
nobre deputado que teve duas noites e o dia de

domingo para se habilitar a responder-me, e a

tomar parte activa nesta questão, quando ouvi

o seu discurso, sahido, é preciso que se note,

de um nobre deputado que só se levanta nas

grandes questões, e que quando nellas torna

parte, mostra os grandes recursos de eloquencia

que possue, e que só os emprega nestas grandes
circumstancias ; confesso á camara que ao

ouvil-o se me figurou que o meu corpo quasi
desapparecia ; que não tinha maior volume que
um grão de mostarda ; que as abobadas cahiao

sobre mim ; que o meu corpo seria reduzido a

uma folha de papel, e que levado á typographia

que se acha na parte inferior desta casa, nella

apparecerião no dia seguinte estampadas as
contradicções, absurdos e confusões de que me
tinhão arguido. Mas a camara vio que esse
illustre deputado apenas tocou em duas con-

tradicções, e âcerca dos absurdos em que eu

havia cahido nada provou : e hoje, dando mais

duas abocanhadellas pelo que respeita ás con-

tradicções, nada disse sobre o haver trahido a

minha consciência, não apresentou factos, nem

creio os poderia apresentar ; todavia passarei a

responder a essas suas objecções.

Diz que o illustre deputado se queixava
de que o nobre orador divagasse sobre certas

observações apresentadas pelo nobre ministro

da fazenda, querendo provar a necessidade

dos créditos pedidos já por outras vezes á

camara, mas como o nobre ministro divagou

da matéria-faltando em cobre, banco, etc.,

força era que o nobre orador que lhe tinha

de responder também divagasse, afim de

que S. Ex. não ficasse victorioso no debate,

embora o venha a ficar na votação do credito

(risadas) ; assim devia o illustre deputado

ficar certo, que se alguma divagaçSo fez, foi

porque a ella tinha sido forçado.

Diz que já demonstrou que mio existe con-

tradicção entre o que disse no seu relatorio por

parte da commissão de orçamento, e no que
informou á camara no seu voto separado, e não

vê necessidade de se dar a repetições, porque

julga que a camara está convencida que não

ha b mesmo déficit que figurou, assim como 
j

não ha a mesma necessidade do credito.

Diz que o mesmo illustre deputado observára

que o nobre orador figurou que as despezas da

guerra erão quasi sempre feitas com antecipação,
e que por consequcncia havia aggravar os annos
seguintes ; ao que em outra parte responderá
sobre as cireumstancias de guerras, mas entende

que ainda que alguns grupos de cabauos existão

no Pará, e algumas guerrilhas na provincia do
Rio Grande, não ha necessidade de despezas tão

excessivas como se suppõe serem necessarias ; e
dirá sempre que está persuadido de que a camara

não pensará que haja contradicção quando se

apresentão dotis factos cujas circumstancias

são inteiramente differentes, como uma guerra
estrangeira onde esteve empregada uma grande
armada e um grande exercito, de cujo resultado

apparecêrão reclamações de prezas, etc. ; em

comparação das desordens das duas províncias
onde se tem empregado poucas e pequenas em-

baroações, alguns contingentes de tropa, e cuja

duração tem sido bem desigual, porque a des-

ordem de uma provincia dura ha 16 mezes e

na outra ha 8 ; e isto em occasião em que se

dizia que a receita tem feito face ás despezas, e

o mesmo Sr. ministro dizia, e mui bem, e o

nobre orador declara que o acredita, que a

receita, apezar de todos os entraves, tem feito

face ás despezas, e tanto isto se acha provado

que já por muito tempo se fazião as despezas

com a pacificação das duas províncias, entre-

tanto que o thesouro não reconhecia neces-
«sidade do credito.

Além disto, ainda mais duas contradicções

forão lançadas sobre a pobre commissão de or-

çamento em menoridade ; e além' disso ainda

ella cahio nos absurdos que o illustre deputado

hoje notou, como o de reconhecer que havia um

déficit, entretanto que não apresentou os meios

para a elle se fazer face ; mas o nobre orador

reservou-se para mostrar que nao se dá tal ab-

surdo, porque o facto não existe ; e a" confusão

de idéas do illustre deputado é que lhe fizerão

figurar tal contradicção, tomando por este

modo a nuvem por Juno.

Diz que passa agora á grande nodoa que
se quiz lançar sobre elle orador, e os do

seu lado, quando so disse que elle atrai-

çoava a sua consciência, e exclama : que
se pudesse trahir a sua consciência, outra

seria a sua posição na camara, e pede encare-

cidamente ao illustre deputado por Minas haja
de emprestar o microscopio, a lente com que
perseruta o seu coração e o coração dos seus
collegas, bem como os olhos de Asmodeu com

que vê o que se passa no coração de todos os
homens e não os queira só para si, ficando com
superioridade aos outros.

Roga também ao illustre deputado haja de
conceder para os da opposição uma parte da
sua consciência acrysolada, do seu depurado pa-
triotismo, e um ceitil de amor á ordem. (Muitos
apoiados.) A opposição tem mostrado que não

quer a desordem (muitos apoiados), pois que
ella tem bastante 

patriotismo (apoiados) ; tem
trabalhado desde 1822, e se tem empenhado
em manter a ordem (apoiados); e o nobre
orador espera que o illustre deputado não du-
vidará disso, e não quererá fazer disso utn mo-
nopolio exclusivo da maioria ; e quasi se anima
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a dizer que é a opposição quem mantém a

ordem (apoiados) ; porque ella, mio obstante

os desvarios do governo, quer conserval-o,

para o que não concorrem os Srs. deputados da

maioria que animão o governo a commetter

desatinos (apoiados), entretanto que os depu-

tados da minoria o desviao de praticar taes

actos mostrando-lhe a vereda do bem publico

(apoiados) ; finalmente nota que em toda a

parte a opposição tem sido a olhos vistos o de-

posito desta verdade, e que as maiorias indis-

cretas é que quasi sempre têm sido as coveiras

dos governos, despenhando-os nos abysmos.

(Muitos apoiados.)

Diz que o illustre deputado quiz mostrar que
existe um déficit, e avançou para isso que, ainda

quando appareça um saldo nos cofres do tlie-

souro, não acreditava nelle, porque era saldo de

papel...

O Sr. Fernandes Torres : — Não ha tal.

O Sr. Calmon, continuando, declara que a

sua memória lhe é fiel, e está bem certo que o

illustre deputado disse que não acreditava em.

taes saldos que se achavão em tabellas, mas

sim nos fundos que se achassem nos cofres;

porque quando se trata de tão difíicultosas

questões, nao quer para sua base os elementos

comprobatorios que a administração interessada

manda á casa ; donde se conclue que nós de-

vemos ter toda a confiança...

O Sr. Fernandes Torres : — Nao apoiado.

O Sr. Calmon, proseguindo, diz que o nobre

deputado para apresentar o seu calculo de des-

peza, apontou o que se tinha feito com os ca-

banos e sediciosos de Minas; porém obser-

var-lhe-ha que os argumentos de comparação

não procedem, porque a sedição de Minas,'

durou dous mezes, como disse o illustre depu-

tado, e nella se gastarão 200 contos, cujo total

não saliio do thesouro; a revolução de Panellas

durou dezoito mezes (talvez mais), e o calculo

da despeza com esta revolução anda por mil

contos; porém tem a observar que, quando
ouvio isto ao nobre deputado, foi observar o

balanço desse anno, e achou ter-se gasto com

os cabanos quinhentos e quinze contos, mas

concede que se haja dobrado a despeza, e que
ella monte a mil contos, e que se gastarão du-

zentos em Minas ; o que se não terá de gastar
com as desordens do Pará e Rio Grande ? Mas

o illustre deputado esqueceu-se que nessas

mesmas cifras do thesouro que elle despresou,

ahi mesmo o nobre ministro dizia que o ex-

cesso que se nota de dous mil contos, que em

outra parte é de tres mil contos, é justificado
com essas despeza? feitas nas províncias do

Pará e Rio Grande; isto prova que já esses

dinheiros se applicarão; e a questão é, se por
ventura, de agora em diante, depois da res-

lauração das capitaes das províncias do Pará e

Rio Grande, será forçoso continuar com essas

mesmas despezas que actualmente se têm feito.

O illustre deputado declara que em outra oc-

casião já disse que ainda quando continuassem

os cabanos nas correrias, e algumas guerrilhas
apparecessem nas cochillas no Rio Grande, nma

grande força não era necessário empregar-se de

novo, e por isso não se dá a necessidade da con-

ti nu ação das mesmas despezas, quanto mais de

maiores.

O nobre orador, passando a responder ao

Sr. inspector do thesouro, observa que quando
ouvio pedir a palavra a uma personagem da

administração de fazenda, foi tomar assento

ao seu lado; mas declara á camara que
de todo o seu discurso' só colheu, que seguia a

opinião do governo, do que nada disse de novo;

e em segundo lugar, que, em sua consciência,

havia um déficit, o que é o mesmo que dizer

que nao admitte o déficit, porque reconhecer

déficit por consciência não sabe o que isso seja ;
mais algumas observações apresentou, mas jul-

gando-as alheias da matéria, não se dá ao tra-

balho de responder-lhe.

O nobre orador declara passar a entrar na

parte mais ardua de sua tarefa, e não promette
muito para que afinal se não diga que 

—

gemeu a montanha e pario um ratinho —; 
pede

aos nobres deputados que tenhão em mão os

papeis e conbinem as coutas do thesouro com

os algarismos, afim de reconhecerem se são ou

não exactas as observações que o nobre orador

passa a fazer; vai mostrar á camara que rio

anno de 34 para 35 devia haver, e é impôs-

sivel que o não tenha havido, um grande saldo;

em segundo lugar, que no anno de 35 para 36

havia, e devia haver, e impossível era não

houvesse, um grande saldo ; e, finalmente, que

para o anno corrente do lu de Julho de 36 ao

ultimo de Julho de 37, não obstante todas as

despezas extraordinarias que se tem autori-

sado, nao haverá déficit.

Entrando na demonstração, faz ver que no

anno de 34 para 35 a receita verificada foi de

quatorze mil oitocentos e sete contos ; a des-

peza verificada, note a camara que nesta

quantia nao se inclue o saldo dos annos ante-

riores, e note-se mais que, pela nota do the-

souro que aqui appavece (seja dito de passagem
ao nobre ministro, que se o orador estivesse

em seu lugar demittiria o official que a fez,

porque ainda nao vio, em matéria de fazenda,

um desproposito maior que este) nao se contão

os saldos dos annos antecedentes, e diz-se que
isso n5o é da receita do anno porque pôde
servir para occorrer ás primeiras despezas do

anno, e deste modo fica respondido o nobre

deputado que diz não querer estar pelos saldos,

porque são de papel, pois agora pódé conhecer

que elles servem para as primeiras despezas do

anno.
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Á despeza decretada para este anno, por
lei, é de onze mil e vinte e quatro contos ; mas
examine-se nessa lei quaes forílo os artigos da
despeza não verificada? Fontes arlesianas, doze
contos 

(nichts) ; colonias de degradados, cin-
coenta contos (nem um pé de quingombô consta
fosse 

plantado); compra de embarcações para
evitar o trafico dos africanos, cem contos; para
o exercito, alei deu, para o estado-maior, ofíi-

ciaes dos corpos, avulsos, comprehendendo-se
os da extincta segunda linha que vencem soldo,
reformados, etc., mil cento e vinte contos ; para
0 corpo de engenheiros, vinte contos; com os

corpos do exercito, mil contos ; o exercito foi

fixado em oito mil novecenías e setenta e oito

praças, porém não subio a mais de quatro
mil, e quinhentos contos será de sobejo para
o estado em que esteve ; vinte contos forSo

designados 
para pharóes nas- provincias, porém

só o de Gabo Frio se effectuou, e com elle se

gastárâo, talvez, trinta contos ; amortisaçâo dos

empréstimos, oitenta e quatro mil libras ester-

linas 
(nao se gastou) ; curso de mineralogia,

em Minas, doze contos (ainda lá sè nao en-

sina): temos a deducção de despeza não effe-

ctuada de mil duzentos e cincoenta e seis

contos, deduzida de onze mil e vinte e quatro
contos, ficao nove mil setecentos e oitenta e

oito contos; porém o governo diz que, em

conseqüência de maiores despezas, ha um

excesso 
qiíe provém de differenças com as des-

pezas de câmbios, que impor.tou em duzentos e

vinte seis contos, o que o nobre orador dá de

barato; com as alfandegas, cento e cincoenta e

dous contos, concede: supprimento de déficit

para despezas, duzentos e cinco contos ; com

as collectorias, cincoenta contos ; despeza com

as notas do novo padrão, dezeseis contos;

somma tudo mil novecentos e quarenta contos;

tirando-se esta somma dos quatro mil cento e

oitenta e nove contos, existe o saldo de dous

mil duzentos e quarenta e nove contos, que
resta saber para que o governo o destinou, se os

considerou como saldo, ou se os applicou para
as despezas do Pará e Rio Grande?

O orador passa a analysar o anno de 35 para
36 : a receita calculada pelo thesouro é de treze

mil seiscentos e quarenta contos, mas á vista

dos balancetes observa-se que ella foi de qua-
torze mil trezentos e quarenta contos, em

consequencia de maior renda verificada em di-

versas provincias, faltando ainda informação,

dos últimos mezes, de algumas provincias ; e

qual foi a despeza ?...

O Sr. Castro e Silva (ministro da fazenda)

pede a palavra.

O Sr. Calmon continua: a despeza decre-

tada por lei para o anno de 35 a 36, foi de

onz,e mil e trinta e oito contos ; desta despeza,

porém, deixou de ser effectuada a que consta

das seguintes pareellas : colonia dos degradados

TOMO II

doze contos; exercito duzentos e cincoenta

contos, porque para as praças de pret forão

dados oitocentos contos ; sendo orçado o exer-

cito em 8,000 praças, mas nunca excedeu a

4,000, e por isso se julgou que a economia

devia ser de duzentos e cincoenta contos ; e

assim vê-se que se nao gaslarão duzentos e se-

senta e dous contos, os quaes abatidos de onze

mil e trinta e oito contos, temos que a despeza

decretada foi de dez mil setecentos e setenta

e seis contos; mas, á vista dos algarismos,

vê-se que em vez de se terem gasto dez mil

setecentos e setenta e seis contos, se gastarão

quatorze mil, donde se conhece que houve

um excesso de despeza de trez mil duzentos

e vinte e quatro contos: e como justifica o

governo tal .excesso de despeza ? Com as dif-

ferenças de cambio, que o nobre orador ad-

mitte ; maior despeza com as alfandegas, que

não concede, porque já estavão reformadas ;

com 
'collectorias, 

nao concede, porque já es-

tavão estabelecidas, e até pelo nobre ministro

forão abolidos os collectores geraes: com a

impressão de notas novas, já estavão feitas,

e têm de ser pagas com as despezas deste

anno : suppriinento ás provincias, admitte ; o

que tudo sommado produz ainda uma sobra

de mil seiscentos e quarenta contos, que con-

sidera como saldo, e deseja saber o destino

que lhe tem sido dado.

No anno corrente o governo calculou a re-

ceita em doze mil duzentos e sessenta e cinco

contos, mas a camara vio verificada a receita

do anno antecedente em quatorze mil e sete-

centos contos, e este anno talvez se verifique

ainda para mais, em consequencia de algumas

contribuições que na lei do orçamento sao de-

claradas desde já, que nunca podem deixar de

produzir trezentos contos, mas havendo-se a

deduzir os meios dizimos que ficárão perten-

cendo ás provincias, concede que ella fique li-

mitada a mil quatrocentos e cincoenta contos ;

mas o que quererá a camara se faça desse

excesso de maior receita ? E qual é a despeza

que o governo julgou ter a fuzer? Quatorze

mil quinhentos e sessenta contos: ora, este

quatorze mil quinhentos e sessenta contos que
o governo figura que se hao de gastar no cor-

rente anno, não hao de haver alguns artigos

de despeza que se nao verifiquem ? Não tem

a camara observado que 
- 
todos os annos lia

despezas decretadas que se nao verificão ?

(Apoiados.)
O nobre orador demonstra a certeza que ha

de haverem sobras no corpo legislativo, e em

outras repartições publicas, donde conclue que
ha toda a certeza de que ha de haver uma

sobra infallivel; havendo pois essa sobra, lendo

as circumstancias do Brazil, quanto ás duas

provincias, mudado, por isso que ellas se achao

quasi modificadas ; tendo-se hoje a fazer des-

1 pezis muito inferiores áquellas que se sup-

35
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punha se fariâo, entende que tal déficit se não

pôde dar.

Diz que não pôde haver sério receio de

existir déficit no . corrente anno, porque para
se pacificar as províncias do Pará e Rio Grande,

attentas as felizes occurrencias de se achar o

governo com os seus mandatarios era Belém,

no Pará, e em Porto Alegre, no Rio Grande,

achando-se os caudilhos e chefes das facções

quasi em uma completa derrota, não será pre-
ciso muita despeza.

Diz que nâo se dirige á população indus-

triosa do Rio Grande, que, pelos seus bons

hábitos, industria e moralidade fazem o or-

gulho da população brazileira, mas sim aos

caudilhos que infelizmente não hãg de ser

punidos ; e quando os negocios apresentão estas

côres favoraveis, não sabe para quesejão neces-

sarios dous mil contos de réis no anno cor-

rente.

Diz que não terá convencido ao n. 52 que
ha de votar a favor do credito, mas que as

suas vozes devem ter penetrado no coração de

alguém, que o seu discurso ha de contribuir

para abrir os olhos a algumas pessoas, e que,
como deputado, tem rigorosa obrigação de não

votar em negocio tão importante sem procurar
informações de quem o pôde illustrar, as

quaes o governo tem fornecido pelos cálculos

do thesouro; que, estribado nelles, aventura

a sua opinião de que não pôde haver receips

de um déficit.

Continua dizendo que tem satisfeito o seu

dever levantando a voz em uma questão de

tanto interesse, e que só sente não estar pre-
sente o nobre ministro dos estrangeiros (sendo-
lhe advertido que se acha n-a sala o ministro

a quem se quer referir, prosegue o illustre

orador): o Sr. ministro em uma das sessões

passadas, asseverou á camara que não havia

lados na casa quando se tratava de questões
tão interessantes ao paiz, e isto quando se dis-

cutia o tratado portuguez.

O Sr. Limpo df. Abreu (íministro dos estran-

geiros) pede a palavra.

O Sr. Calmon :—Então trouxe o Sr. ministro

a autoridade de Carlos Dupin, e parque não

traz agora essa autoridade para deixar livre a

votação neste caso? {Apoiados.)

Alguns Srs. Deputados da Maioria :—Dêm

os da opposição igual liberdade.

O Sr. Calmon pergunta se era de mais in-

teresse ao paiz a questão desse tratado ou a do

credito que se discute ; estranha que o Sr. mi-

nistro não cite agora essa autoridade e não dê

liberdade aos senhores da maioria ; diz que a

camara sabe a actividade desenvolvida na casa

para a votação deste negocio (muitos apoiadas

de ambos os lados); que elle deputado podia

apresentar isto em publico, e que o não faz por

estar certo de perder o seu tempo, se bem que
o provaria e até que está na camara quem não

deveria estar.

O Sr. Ferreira de Castro :—Quem é ?

O Sr. Calmon (depois de hesitar) :—Sou eu,

que já me devêra ter ido embora.

O nobre orador continua pedindo ao Sr. mi-

nistro dos estrangeiros que sustente em todas

as circumstancias a opinião de Carlos Dupin,

deixando plena liberdade á maioria ; que hou-

vesse também de professar as opiniões do ve-

neravel Royer Collard, assim intitulado pelo

partido racional, da França (onde também ha

partido irracional), que diz que os ministros

devem contribuir para o bom acerto das

eleições populares, e não que influissem nessas

eleições ; e por ventura, diz o nobre orador, os

rumores e os factos apresentão o Sr. ministro

como firme na opinião de Royer Collard ? Eu

não creio nos sacrifícios do nobre ministro e •"

aprendi com elle a acreditar no scepticismo ;
não serei sceptico em acreditar nos rumores e

boatos que por ahi correm ; mas suppondo

esses boatos verdadeiros, e que o ministro.quer

apadrinhar-se com Royer Collard, pergunto se

as circumstancias da França serão iguaes ás do

Brazil ; e talvez que o Sr. ministro ache

grande paridade entre o governo do Brazil e o

das ordenanças de Julho que provocou as bar-

ricadas, derramou o sangue francez e produzio
a semana gloriosa. Mas se a não acha nisso,

como quer applicar a theoria ? Diz que o Sr.

ministro com o seu scepticismo é que lhe des-

pertou essas idéas, porque elle, orador, não

pretende tocar em opiniões produzidas em uma

épíjca arrèdada, o que só faz quando pro-
vocado, e então responde no mesmo momento.

Finalisa o seu discurso dizendo que o Sr.

ministro dos negocios estrangeiros, certo do

triumpho pôde dar expansão a todos os seus

pensamentos, fazer mesmo o seu papel de

Rousseau, e dizer que as sciencias são dam-

nosas, porque emfrm o triumpho certo e o nu-

mero 52 responderáõ por isso^ {Apoiados.)

0 Si". Oastro e Silva {ministro da fazenda)
toma a palavra, e principia dizendo, que se a

proposta do governo não fosse de tanta evi-

dencia, elle tão falto de talentos oratorios, nSo

ousaria sustental-a á vista dos applausos dados

ás brilhantes palavras do orador que o pre-
cedeu ; mas vai provar que são falsos os cal-

culos apresentados por 
- elle, e a camara que .

ouvio com applauso suas metaphisicas e so-

phismas vai ter a convicção da falsidade de

seus cálculos.

Diz que os oradores que reprovão o credito,

batidos já por duas vezes pelos seus proprios
cálculos, voltão ainda uma terceira vez e pro-

palão que 14,000 contos é a renda, e quS por
consequencia não ha déficit ; concede que esta

seja a renda, mas deduzindo-se delia a metade
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Pelo menos das rendas das duas províncias em
desordem, e mais os impostos que só hão de
ser arrecadados de Julho de 1837 por diante ;
não lendo sido contestada a despeza, móstra-se
com evidencia um déficit de 1,614 contos; não
tendo ainda considerado a lei de 1835 a 1836
o supplemento das províncias.

Diz que o orador antecedente, batido por
este mesmo calculo, .apresenta novos, e diz que
este anno a renda deve ser de 14,000 e tantos
contos. Admira como é que sendo a renda do
anno de 1834 a 1835, 13,600 contos com di-
zimos 

por inteiro, possa sér a renda de 1835 a
1836, de 14,700 contos, tirando-se os dízimos

para receitas provinciaes ; e diz que este aug-
niento foi estendido a martelo.

Mostra que extrahindo-se dos 14,700 con'os

o meio dizimo para as províncias, vem a ficar
urna receita de 13,300 contos, quando a despeza
é de 14,570 contos ; diz que estes cálculos são
mesmo do deputado a quem combate, pelos
quaes se vê um déficit de 1,000 e tantos contos,
e que por mais torturas que os Srs. deputados

que combatem o credito queirão dar ás cifras,
sempre apresentão déficit ; que nos mesmos
dous deputados que mais parte têm tomado na
discussão, como mais parlamentares e me-
lliores oradores da casa, tem havido confusão e
divergencia na importancia do saldo, que
querem que exista : um apresenta um saldo de
2,400 contos, outro de 4,000 e tantos contos,

outro Sr. deputado de 3,000 e tantos, e por
ultimo um deputado confessou a existencia de

um déficit de 400 e tantos contos ; diz que isto

Prova que as cifras não obedecem á vontade dos
Srs. deputados por mais que elles o queirão,
pois que tres e dous serão sempre cinco e não
seis.

Observa que não entende como ha de dis-

pender nessas, despezas extraordinarias os 3,000
e tantos contos que um Sr. deputado disse

haver de saldo, quando o mesmo Sr. deputado

diz que este saldo deve ter sido applicado para
a guerra do Rio Grande e Pará : não sabe como

lazer a despeza de 1836 a 1837 com 3,000 e

tantos contos já gastos ; entende que isto é
original, e fazendo justiça aos talentos do de-

putado que tal disse, não pode de maneira al-

guma capacitar-se que elle em consequencia

queira dizer que existe um saldo, que, reunido
aos saldos que outros senhores dizem haver,
ficaria o governo rico e de nada precisaria.
Mostra o balanço do thesouro, recebido hoje,

pelo qual se vê que nesta semana, feitas as
despezas, ficão em ser 27:400$, e pergunta
aonde estão os 4,000 contos de saldo ?

Respondendo a outro Sr. deputado que
nunca reconheceu déficit, pergunta-lhe se já se
esqueceu do anno passado, em que se redigio
Um artigo para o governo emittir bilhetes do
thesouro, assignado pelo mesmo Sr. deputado,

com restricçOes quanto á maneira de dar q

credito.

Não sabe porque se lhe censura ter elle, mi-

nistro, e o Sr. Duarte e Silva, elevado a muito

em 1834 a renda do estado ; diz que o ministro

de então Orçou a renda em 11,000 e tantos

contos, e a provincial em 1,666 contos ; fez

ver que a renda devia ser maior, e agora, pelos
cálculos que tem a honra de offerecer á camara,

mostra uma renda provável de 14 mil e tantos

contos ; e hoje, diz o nobre ministro, é que o

governo ha de diminuir as rendas para chegar

a seus fins ? Ignora quando o ministro obrou

bem, se quando díminuio,, ou quando aug-

mentou a tenda além do que orçou a com-

missão.

Respondendo ainda ao Sr. deputado que
disse que o rendimento da alfandega foi orçado

ein 3,600 contos pelo ministro, e ella rendeu

3,400, pergunta em que peccou o ministro para

assim orçar, quando elle nao tinha outros dados

feenâo a lei do anno anterior ; diz que os argu-

menlos contrários são despidos de razão, e que

nelles só apparecem as palavras— miséria,

simplicidade—, e nada de razoes ; que também

não é exacto o que disse o Sr. deputado, de

que o ministro gastou 1,290 contos no supple-,

mento das províncias, quando esse supplemento

não tem sido feito á província do Rio de Ja-

neiro ; pois que o Rio de Janeiro foi supprido

com 290 contos, como pôde informar o seu

presidente de então que se acha na casa.

Ignora porque não reconhecem os deputados

què têm estado na administração, que os

saldos não podem ser considerados em receita,

por isso que a parte disponível é para paga-
mentos em Londres : que se deve contar

sempre com quantias adiantadas para esses pa-

gamentos, e não sabe como os saldos devem

estar guardados para credito do governo, sendo

isto até contra o systema adoptado no thesouro

já por outras administrações.

Em resposta a outro Sr. deputado que disse

dever existir dinheiro nos cofres por nao se

terem feito certas despezas decretadas, como,

por exemplo, com as fontes artesianas, colonias

de degradados, officiaes do exercito, estado-

maior, etc., etc., o Sr. ministro o convida a

ler os seus balanços, pelos quaes mostra com

toda a franqueza que houve maior despeza do

que a decretada, por isso que outras despezas

se fizerâo que excedêrão o credito do governo,
como, por exemplo, pelo ministério do império

em 34 a 35 houve um excesso de despeza de

1,700 e tantos contos, e por consequencia lá se

forão as fontes artesianas ; pelo da justiça
houve excesso de despeza de 93 contQS, e por
consequencia lá se foi a colonia dos degradados ;

pelo dos estrangeiros 71 contos, pelo da ma-

rinlia 46 contos, etc., etc. ; e quanto ao mi-

nisterio da fazienda, n'outro dia, por oecasião da
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discussão da proposta, tem dado informações a

este respeito, o que faz de novo.

Não se sabe como r.esponder ao argumento

de um Sr. deputado, que disse que se o mi-

nistro da fazenda pedisse um credito para a

amortisação dos emprestimos, lli'o daria, mas

como é para a pacificação das províncias do

Pará e Rio Grande, não, porque ha rendas

para isso ; conelue que a applicação é o único

motivo porque se não concede o credito ao

governo : falia-lhe com toda a sinceridade, que

por mais attenção que désse ao discurso do Sr.

deputado, nâo pôde persuadir-se de que elle

estava convencido daquiilo que disse, porque

pelos seus proprios raciocinios combate, elle

ministro, os seus argumentos : que o mesmo

Sr. deputado já tem confessado nâo ser pos-
sivel que nas leis de orçamento se prevenissem
muitas despezas obrigadas a fazerem-se, e que
até em 1827, tendo-se orçado para o ministério

da marinha dous mil e tantos contos, se dis-

penderão 3,940, e assim em todos os outros

ramos da administração aonde vinhão maiores

despezas do que as orçadas ; em 1829 acon-

teceu o mesmo, e provou que a quantia dada

para a amortisação da divida nao chegou para
essa mesma-despeza, como consta de uma de-

monstraçao que olfereceu : nada disto se quer
acreditar, e sómente se diz que não ha déficit:

nunca se pôde tirar um bom partido quando se

argumenta contra este modo de argumentar;

que as capacidades oratorias sabem bem per-
suadir pela sua eloquencia.

Por ultimo, diz o Sr. ministro, que elle nao

procura desculpar-se com os actos das admi-

nistraçOes anteriores, mas que não sabe como

se quer reprovar o credito tendo-se abolido

muitas rendas, e passado outra considerável

parte para as províncias, quando em outras

occasiões se concederão créditos não occorrendo

as mesmas circumstancias, e por isso elle

serve-se de argumentos de comparação.

Diz que tem feito muitos apontamentos durante

a sessão, mas como é dada a hora, elle deixa de

fallar, e como a questão era de muito interesse,

na qual estão empenhadas as maiores capaci-

dades da camara, e os seus dous melhores ora-

dores, elle se aguarda para as sessões seguintes,

onde devem apparecer pela quarta vez com os

seus cálculos já batidos.

Fica a matéria adiada pela hora.

O Sr. Presidente levanta a sessão depois

das duas horas da tarde, dando para ordem do

dia a continuação da mesma discussão.

Sessão ean 9 de Setembro

PRESIDENCIA DO SR. ARAÚJO LIMA

Sümmario.— Expediente.—-Ordem do dia.—¦

Continuação da discussão do credito pedido

pelo governo para occorrer ás despezas com a

pacificação das províncias do Pará e Rio-

Grande do Sul.

A's 10 horas, feita a chamada, depois de se

acharem em numero legal os Srs. deputados, o

Sr. presidente declara aberta a sessão ; lida a

acta da antecedente, posta em discussão, é

approvada.

Faltão com causa participada os Srs. Gon-

çalves Martins e Cornelio ; e sem participação
os Srs. Araújo Yianna, Barbosa Cordeiro e

Fontes.

EXPEDIENTE

O Sr. Io Secretario dá conta do expediente

lendo o seguinte officio, que é remettido á

commissão de marinha e guerra :

« Illtn. e Exm. Sr.—Cumprindo ao poder
executivo, na conformidade do § 15 do art.

102 da constituição, prover a tudo que fôr con-

cernente á segurança interna e externa do

estado ; e pelo artigo 148 empregar privativa-
mente a força armada de mar e terra, como

bem parecer conveniente á segurança e defeza

do império ; não podia deixar de reconhecer o

governo do Sr. D. Pedro II, quando em Maio

do corrente anno me mandou apresentar ao

corpo legislativo a competente proposta para a

fixação das forças de terra, a necessidade não

só de se não desarmar a força de terra então

existente, conforme a lei de 22 de Agosto de

1834, quando maiores erão reclamadas pelos

presidentes das províncias, mas ainda de serem

elevados logo os corpos do exercito ao seu

estado completo, para assim de prompto ex-

tirpar a horrorosa sediçao e anarchia que
infelizmente ássolâo as provincias do Pará e

de S. Pedro do Sul; prevendo já não ser sufíi-

ciente para taes occurrencias, a diminuta força

de 6,320 praças fixadas par-a o corrente anno

financeiro, além da morosidade do recru-

tamento, que continuando com vagar, e em

todas as provincias do império, tarde se poderia
concluir, e quando se suspendesse, restavâò

poucas forças á disposição do governo para
sujeitar os rebeldes, e proteger as duas pro-
vincias contra os estragos de uma guerra.
E porque as ultimas noticias ofíiciaes do

Pará, cujo presidente reclama além de arma-

mento e munições, mais mil homens do exer-

cito, dão os rebeldes com grandes forças ; o

alto Amazonas rebellado, Marajó em poder dos

sediciosos ; Macapá em perigo ; Cametá apenas

defendendo-se dé repetidos assaltos, sein
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poder tomar a offensiva j nas visinhanças da

capital grandes ajuntamentos ; a tropa aceom-

mettida de sezões ; nos hospitaes mais de tre-

zentas praças do exercito, além de acharem-se-

os rebeldes fortificados era differentes pontos
da província; e o presidente obrigado a retirar

a artilharia das fortalezas, para no caso de ser

atacada a cidade poder-se evadír, sem deixar

armamento aos rebeldes; accrescendo a tudo

isto a reclamação do presidente de S. Pedro

do Sul, para se lhe mandarem mais quinhentos
homens de infantaria, com que guarneça as

povoações, para não serem assoladas pelos sedi-

ciosos, que, senhores do campo tentão invadir

tudo ; e não tenha o governo do Sr. D. Pedro II,

em tal apuro á sua disposição, a força de que
necessita, e que já reclamara, conforme a pro-

posta que tive a honra de apresentar á camara

dos Srs. deputados : recebi ordem íio regente,

em nome do imperador, para levar ao conhe-

cimento da camara dos Srs. deputados este

negocio, afim de resolver o que lhe parecer
conveniente.

« Deus guarde a V. Ex.—Paço, em 6 de Se-

tembro de 1836.—Manoel da Fonseca Lima

e Silva. »

Outro do secretario do senado, remettendo

uma proposição daquella camara, elevando a

congrua de alguns empregados ecclesiasticos do

império.— A imprimir.

Faz-se menção de uma representação da

camara municipal da villa de Rezende, sobre

divisão de termos.—A' commissão de estatística.

Um requerimento de Antonio Luiz Vianna.

pedindo entrar no gozo de seu respectivo

soldo, desde o dia em que delle foi privado.—
A' commissão de marinha e guerra.

São lidas e approvadas as redacções das

seguintes resoluções :

Que autorisa o governo para conceder carta

de privilegio exclusivo, por espaço de 40 annos,

á companhia que organisar João Gomes Netto.

Que autorisa o governo para conceder a

Fructuoso Luiz da Moita, quatro loterias de

100:000$ cada uma.

Que declara approvado o contracto feito pelo

governo em 22 de Abril de 1836, com a casa de

Tarrand Thomaz.

E' lida e approvada a redacção da resolução,

ácerca dos colonos que forem importados na

província de S. Paulo, por conta da companhia

de Aguiar Viuva, e Filhos, Pialt e Reid.

E' lido e approvado o seguinte parecer:

« A commissão de redacção, a quem foi pre-
sente o ofíicio do secretario do senado, datado

em 2 do corrente, ácerca da duvida que naquella

camara se suscitou, se na resolução remettida

desta casa em 21 de Julho ultimo, se deve ler

4 de Dezembro de 1822, em lugar de 4 de

Dezembro de 1802, como alli se acha escripto,

examinando os respectivos papeis, achou que
houve engano na data, e que se deve ler 4 de

Dezembro de 1822, e não 4 de Dezembro de

1802 ; e por isso é de parecer que neste sentido

se responda ao senado, para que se corrija o

dito engano.

« Paço da camara dos deputados, 9 de

Setembro de 1836. — C. J. de Aravjo

Vianna.—H. H. Carneiro Leão.— Rodrigues

Torres. »

O Sr. Hbnriques de Rezende manda á mesa

o seguinte requerimento ;

« Peção-se informações ao governo, sobre o

estado das forças decretadas para o anno cor-

rente, e se tem-se completado o recrutamento

necessário para preencher esta força. —He-

zende. »

0 Br, Carneiro Leão diz que lhe parece que

essas informações que o illustre deputado pede,

vierão no ofíicio do ministro da guerra que

hoje se leu, e por isso escusado era que ellas

se pedissem ; parece que se tinha dito que o

recrutamento estava esgotado.

O Sr. Io Secretario passa a ler a parte do

ofíicio relativa ao recrutamento.

Dá-se por discutido o requerimento, e posto

a votos, é approvado.

0 Sr, Veiga Pessoa propõe novamente a ur-

gencia, para entrar em discussão o parecer da

commissão de constituição, sobre a sua indi-

cação, ácerca do governo fazer effectiva a res-

ponsabilidade do presidente da província da

Parahyba do Norte, por ter creado dous lugares

de juizes do cível.

A urgência proposta é apoiada, e, dando-se

por discutida, approva-se.

Entra por conseguinte em discussão o pa-
recer.

0 Sr. Henriques de Eezende declara que

quando pedira a palavra, e este parecer ficára

adiado, era porque entendia que esta camara

é incompetente para tomar conhecimento deste

negocio ; e tão pouco elle é da competencia do

governo geral; e por isso, se o presidente da

Parahyba excedeu dos seus poderes, á as-

sembléa provincial é a quem toca respon-

sabilisal-o, pois que elle, deputado, entende que
este objecto é todo provincial: conclue votando

contra o parecer.

0 Sr. Yeiga Pessoa, em sustentação da sua

indicação, e do parecer que a approva, mostra

que o presidente da Parahyba commetteu uma

infracção da constituição creando dous lugares

para que não estava autorisado ; e muito se ad-

mira que o Sr. Henriques de Rezende venha

agora pôr em duvida e embarulhar attribuições
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da assembléa geral com attribuições da as-

sembléa provincial, quando nada ha mais

simples do que isto.

A' assembléa provincial é que competia

crear aquelles lugares de juizes, pois que pelo
aclo addicional pertence ás assernbléas pro-
vinciaes a divisão civil e judiciaria; e por
consequencia nSo podem proceder as duvidas

do Sr. deputado.

Mostra que as nomeações destes juizes
estão íiullas ; o sendo ellas nullas, nullos estão

todos os feitos por ellcs julgados ; eis-aqui o

transtorno e barulho que elle, deputado, quer
evitar, mandando-se ao governo que, logo que
verifique o facto apontado, responsabilise aquelle

presidente.

Conclue votando a favor do parecer. ,

0 Sr. Henriques de Rezende responde ao

Sr._ Veiga Pessoa, e torna a insistir na opinião

de que á assembléa provincial é que compete

tomar conhecimento deste negocio, e declara

que ella até agora ainda se não queixou, nem

ao governo nem á assembléa geral, do proce-
dimento do presidente daquella província; que
finalmente é sua opinião que a indicação do

illustre deputado o Sr. Veiga Pessoa, não pôde
ir ao governo, e por isso vota contra o parecer.

0 Sr. Limpo de Abreu Cministro dos

estrangeiros) observa que havendo um Sr. de-

pulado remetlido á mesa um requerimento,

accusando o presidente da Parahyba do Norte,

de ter violado a lei, a" com missão foi precipitada
em dar a sua opinião : parecendo-lhe até que

para ella não ha lei.

A' vista do artigo 153 do codigo do processo
criminal, que passa a ler, á disposição do

codigo devia a commissão cingir-se antes de

dar o seu parecer. E na verdade é uma cousa

das mais extraordinarias que têm apparecido,

que, por uma pessoa qualquer lembrar-se de

dar denuncia de um empregado publico, a

camara dos deputados, sem mais esclare-

cimentos, remetta -esta denuncia ao governo,

para fazer effectiva a responsabilidade, se acaso

o facto fôr verdadeiro; quando a prova da

convicção, isto é, se o facto é ou não verda-

deiro, deve preceder á decisão da camara, assim

como devia preceder ao parecer da commissão

que se discute.

Não entrando pois na questão, se acaso o

presidente da Parahyba obrou ou não legal-

mente, quando nomeou juizes do eivei, pois

que para o orador é duvidoso este facto por não

ter delle conhecimento algum official, a com-

missão tendo tomado conhecimento desta re-

presentação, devia primeiro que tudo exigir

informações do governo, para depois de certi-

ficar-se da existencia do facto, e confrontal-o

com a lei, conhecer se a otfende, e mandar res-

ponsabilisar pelo governo o presidente dessa

provincia ; mas na falta de todos estes escla-

recimentos, sem que se saiba se o facto existe

ou não, é evidente que semelhante parecer não

devia se offereeer á decisão da camara.

Vota pois contra elle, e mandará emenda á.

mesa para que se peção informações ao go-
verno, afim de que elle haja de remetter os do-

cumentos que comprovem o facto.

0 Sr. Carneiro Leão responde ás objecções

feitas ao parecer pelos Srs. Rezende e Limpo.

Quanto ao primeiro, parece-lhe que na opi-

nião desse senhor, a assembléa geral nao pôde
mandar responsabilisar o presidente de pro-

vincia, se acaso elle tiver commettidò um facto

criminoso : julga que tal opinião é absurda e não

merece resposta. Nem á assembléa provincial

compete accusar, como diz o Sr. Rezende, ao

presidente de província ; á assembléa provincial
unicamente compete, quando o presidente fôr

responsabiiisado no tribunal competente, de-

cidir se a accusação deve ou não continuar.

Quanto á objecção do Sr. ministro dos nego-

cios estrangeiros, parece-lhe que este senhor

creou um grande castello para mostrar que a

commissão salta por todas as leis, não reco-

nhece nenhuma; a commissão não está nas

mesmas, circumstancias do Sr. ministro ; não

tem as illusões do poder, para atropellar os

direitos dos cidadãos : ella reconhece que está

debaixo, e que a violência pôde recahir sobre

os seus membros, bem como sobre outros ci-

dadãos.

Não se mostra que a commissão violasse

leis ; e não é o artigo do codigo, citado pelo

Sr. ministro, regimento da camara ; esse artigo

não deve regular tratando-se do requerimento

de um Sr. deputado, além de que a commissão

não fez mais que recommendar ao governo

que verifique se o facto é criminoso, e neste

caso, verificar a responsabilidade : a commissão

entende que o Sr. deputado, autor do reque-

rimejito, pôde estar enganado, e poi\ isso apre-

senta o parecer como está redigido ; parecer

que o Sr. ministro assenta que a commissão

não podia dar, quando não ha regimento da

casa que prohiba que isto se faça ; e quando
tem já acontecido muitas vezes que qualquer

Sr. deputado apresenta o seu requerimento,

pedindo que se faça taés e taes recomme ndações

ao governo sobre este ou aquelle cidadão.

A discussão fica adiada para se passar á outra

parte da ordem do dia; mas antes disto o

Sr. Luiz Cavalcanti pede a palavra pela ordem,

e diz que no dia 7 de Setembro, á hora costu-

mada, a deputação da camara foi recebida no

paço, na fôrma do estylo, e elle orador, recitou

a S. M. Imperial o seguinte discurso; ao

qual S. M. Imperial respondeu :

« Agradeço os sentimentos da camara dos

deputados. »

« Senhor.— A camara dos deputados nos en-

via em deputação ante o throíio, para se congra-
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talar com V. M. Imperial pelos felizes annos,

que se hoje celebrão da independencia de nossa

pátria.
« Protegida e promovida pelo primogênito da

casa reinante, fácil foi de conseguirmos a inde-

pendência proclamada por todos os brasileiras.
« A Providencia Divina destina a V. M. Impe-

rial a nobre empreza de desenvolver no rico e

fértil solo do Brazil os fructos da sua indepen-

dencia. Brazileiro por nascimento, por edu-

cação, e por todos os seus interesses, V. M. Im-

perial deve nutrir os sentimentos de nacionali-

dade, que formao a base das virtudes do mo-

narcha. E tudo se encaminha para que V. M.

Imperial haja de firmar o seu governo sobre o

amor dos cidadãos, o mais solido fundamento

do poder ; identificando os seus interesses com

os dos brazileiros, e fazendo consistir a sua

gloria no desenvolvimento da felicidade da

nação.

« Áos pés do throno indisputável de V. M. Im-

perial se quebrao as ambições dos brazileiros, e

os chefes de quaesquer partidos, que pare-
cessem ameaçar a ordem publica, sâo pela força
das cousas constrangidos a submetter-se ao

primeiro dos brazileiros. A experieneia de

uma longa minoridade tem ensinado ao Brazil

que o elemento democrático a que estamos

entregues, nao é bastante por si só para fazer

.a felicidade da nação. A geral tendência para a

monarchia constitucional no Brazil se alimenta

e cresce no seio da paz, e da fria reflexão, que
mantém as províncias, cada vez mais firmes na

união do império, sem que para isso fossem

coagidas por forças militares, nem por alguma

outra providencia do governo,
« Rodeado o Brazil de nações menos pode-

rosas, limitado em grande parte por um vasto

Oceano, a gloria de V. M. Imperial não depende

da sorte dos combates. O governo constitucional

é o mais apto para tornar amavel o monarcha

destinado a fazer o bem, e não o mal, enviando

as províncias á legislatura 
* as capacidades que

poderião ser desconhecidas do throno, e pela

publicidade repellidas do serviço nacional as

mediocridades. Isento de todos os partidos, e

chefe da nação inteira, terá V. M. Imperial a es-

colha livre das capacidades para o publico ser;

viço , quaesquer que sejão suas diversas opi-

nioes. Os talentos e virtudes, tomando a prima-
sia que lhesé devida, farão 

"respeitável 
o throno,

cuja gloria se abrilhanta, ou se offusca na

razão da capacidade, e condueta dos empre-

gados públicos.
« A felicidade de V. M. Imperial consistirá

na paz, e na prosperidade do Brazil, pro-
movida pela promulgação e execução de

boas leis, que sustentem a segurança indi-
vidual da propriedade, e que a-par da liberdade
de commercio já hoje existente, desenvolveráõ
as riquezas deste vasto continente. A livre con-

Currencia da navegação de todas as nações,

augmentando o valor de nossas producções, nos

trará a par das cotninodidades da vida as

sciencias, e todos os conhecimentos úteis além

do crescimento de nossa população livre. Re-

ciproéramente os estrangeiros interessados no

lucroso commercio do Brazil procuraráõ en-

treter constantemente relações de harmonia

com o governo de V. M. Imperial, a quem as

mais poderosas nações respeitaráõ tanto mais

ainda pela semelhança da fôrma de seus go-
vernos com a do nosso.

« A camara dos deputados, senhor, um- dos

ramos da assembléa geral a quem a constituição

confiou a tutela de V. M. Imperial em mino-

ridada, se gloria de prever futuros tão lisongeiros

ao Brazil, como á preciosa vida de V. M. Im-

perial, que Deus conserve por longos annos

para satisfação dos votos de todo? os brazileiros.

« Rio de Janeiro, 7 de Setembro de 1836.—

Luiz F. de P. Cavalcanti de Albuquerque.»

Continua a discussão da proposta do governo

pedindo o credito de dous mil contos, com as

emendas apoiadas.

O Sr. Raphasl de Carvalho declara que seu

estado de saúde ordena-lhe que seja ainda mais

breve que de costume,

Não vai fallar ao Brazil, porque elle é mui

vasto e a sua voz mui fraca ; não ao lado

chamado opposição, porque está de tençâo feita

e não muda de propositó ; não ao chamado

ministerial, porque acha-se possuído de um

nobre ardor patriotico, capaz alé de executar a

empreza que foi mallograda nas mãos de

Adainastor e seus irmãos ; falia sim para
cumprir o seu dever. Vai mostrar que todos

os espíritos estão concordes, ignorando por
conseguinte a causa de tao grande debate.

Os dous pareceres concordão que ha sobras;

concordâo que têm havido e hão de haver

despezas extraordinarias, para as qaaes as

respectivas leis do orçamento não consignár&o

fundos ; concordão que é mister autorisàr o

governo para cobrir estas despezas. Sobre a ma-

neira de prover a este ultimo ponto elles pa-
recem divergir, mas na realidade concordão.

O parecer da commissão do orçamento,

calculando o máximo das sobras em 4,000

contos, affirma que essas sobras chegão para
cobrir as despezas. O parecer da terceira com-
missão de fazenda, calculando o minimo das
sobras em 500 conto», diz que talvez não
cheguem. De modo que a disputa versa sobre
as proposições—chegão—podem não chegar.—
Se as sobras chegão, que receio ha em conce-
der-se ao governo o credito supplementar de
1,500contos, sendo elle obrigado a dar contas e
nós a tomar-lh'as ? Se não chegão, deve o go-
verno ficar atado quando duas provincias estão
rebelladas, e nós em grande crise? Aqui temos

pois os lados da casa concordes disputando
sobre palavras,
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Desde 1826, época da installação do corpo

legislativo, que a oppesição trabalha para

obrigar o governo a dar contas, e até hoje ainda

não fof possível conseguil-o ! Todos os annos

ha nesta casa uma solemnidade chamade lei do

orçamento, com a qnal se gastão dous mezes,

brigando-se sempre com os ministros para fazer
* 

economias ; todavia entra o novo anno, e

ninguém se dá ao trabalho, nem ao menos de

combinar a quantia gasta com a decretada, e

começa-se de novo a agitada solemnidade.

Por esta razão é que o orador, na lei do or-

j çamento que passou aqui, sempre votou pelas

quantias menores, afim de os ministros gas-
tarem pelas maiores, pois elles gastão o que

querem, e ninguém lhes vai á mão.

Até hoje ainda o governo não apresentou

nesta casa a* receita effectiva do império, sim

apparece uma receita orçada pela dos tres annos

anteriores, que ninguém conhece , de modo

que sempre vale a palavra do ministro, que, ein

circumstancias taes, merece ao orador pouco
credito.

O Sr. ministro áctual, querendo fazer-se ex-

cepção de regra, apresenta-nos agora uma

chamada receita effectiva de 1834 a 35, mas

accrescenfa ern um ariigo que ella ainda não

está exacta !

Ora, dando-se ao governo o credito proposto

pela commissSo, para cobrir as despezas ex-

traordinarias do anno passado e do corrente,

aqui temos conseguido os desejos tão justos da

opposição. Pois como elle ha de mostrar que
as sobras não chegárão sem que apresente a re-

ceita effectiva do anno passado e do corrente ?

Note-se que elle vê-se forçado a não gastar

mais do que o decretado com as despezas or-

dinarias, que tudo que sobrar pertence ao cre-

dito: note-se mais que já ninguém preten-

dendo_tomar-lhe as contas do anno passado,

esta lei o vai obrigar, sem elle mesmo o saber.

E será pouca vantagem de conhecer a renda

effectiva de dous annos? Nunca acto legislativo

algum pôz o governo em mais aperto do que

esta lei.

Se o governo, como dizem alguns senhores,

pede este credito, é para talvez ter a vaidade

de vir para o anno dizer-nos, aqui tendes o

vosso credito iileso, não me servi delle. Oxalá

que assim aconteça; pois que melhor occa-

sião para mostrar ao paiz a capacidade dos mi-

nistros e de seu eleitor! Não quererá isso dizer :

é um governo que está sempre choramingando

por dinheiro, que quer arrancar os cabellos dos

deputados, que os ameaça com a fortaleza da

Lage, que nos diz —não vos hei de pagar—,

que está sempre aterrando a nação com a idéa

de banca-rota, e que ignora inteiramente a sua

administração, pois no momento em que é

chamado a contas, di?—temos dinheiro de so-

bejo ?

Nega-se também o credito pelo receio de que

o governo abuse ! Ora, isto é de mais ter receio

de si que do governo, pois sendo elle obrigado

a dar uma conta especial do credito, e nós a

tomarmos-lh'a, é o mesmo que dizer—não

pretendendo tomar-vos contas, e porque

podeis abusar, nós vos negamos esse credito.

Aqui temos pois ambos os lados da casa

sendo ao mesmo tempo ministeriaes e de oppo-

sição.

O orador responde ao illustre deputado, o

Sr. Calinon, que na ultima sessão mostrou, por
um calculo muito bem feito, um saldo de

quatro mil contos ; que ajuda o illustre depu-

tado, dizendo que o credito pedido é para as

despezas extraordinarias do anno passado e do

corrente ; que o anno passado, deduzidas todas

as despezas, ainda houve um saldo de trezentos

e tantos contos ; ora, se se attender que as pri-
rneiras despezas são as maiores, póde-se dizer

que as sobras do anno vigente podem chegar ;
e este argumento não é destituído de força.

Mas lembre-se o illustre deputado, que nos

seus saldos vêm incluídos por duplicata os

saldos do governo : de 35 a 36, por exemplo,

houve o saldo de 300 e tantos contos ; e o illustre

deputado o achou de mil o seiscentos contos ;
logo, achou mais' que o governo 1,300 contos.

Logo, considerando os 1,600, já inclue o do

governo. Orá, este saldo do governo faz parte da

receita de 36 a 37, e o illustre deputado calcula

sobre esta receita toda sem abater o com-

petente sahlo ; entrão pois os saldos do.go-

verno nos saldos do Sr. deputado por duplicata.

Logo, abatendo os saldos do governo que
montão a dous mil contos dos saldos do illustre

deputado, que são quatro mil, ficâo de saldo

verdadeiro unicamente dous mil contos. Mas

nem verdadeiro é, porque compõe-se do saldo

real de 34 a 35, do real de 35 a 36, e do

provável de 36 a 37 ; de modo que esse saldo

é provável e não verdadeiro.

Tudo isto o orador diz com tal confiança, que
nâo receia ser contestado, pois é argumento

arithmetico que se decide com penna e papel n~a

mão. Mas já dá de barato que tal saldo seja ver-

dadeiro. A nossa administração está desmontada

de tal sorte, que os ministros respondem por si,

.e não ministério por ministério: emquanlo

qualquer governo trata só de dissipar sem se

importar do que foi e do que ha de ser. Daqui

resulta que se íêm dissipado esses saldos

sem ninguém responder por elles.

Fique certo o illustre dep.utado,- que se as cir-

cumstancias não fossem tão melindrosas, se o

calor do Pará, tão proximo á casa do orador,

não lhe tivesse feito tantas cócegas, negaria o

credito ao governo; havia perguntar-lhe em

que gastou tanto dinheiro, e obrigal-o a vir

formado a esta casa, protegido pelo seu chefe

de mitra debaixo do braço, já que ainda a não

tem na cabeça, fazer a confissão de seus pec-

cados, para então o orador, pedindo emprestado
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o annel do Sr. arcebispo, ou do Sr. bispo de
Cuyabá, revestido de toda a gravidade, lançar-
lhe a fraternal absolvição. Mas as circyim-
stancias silo criticas, não ha remedio senão

quebrar.
O saldo deverá existir, mas não existe. Ah !

exclama o orador, se sempre fosse o que de-
vesse ser, enlao, para servir-me de minhas

próprias palavras em uma dissertação que fiz
.em 1826, quando estudante, então, repito, os
homens serião deuses, e os deuses humanos ;
então nao seria necessário pregar a.existencia
de um Deus ; então as religiões, esses fan-
tasmas medonhos e asquerosos, não terião a
imprudência de passear inpunemente por entre
os homens, e nem os seus sacerdotes, os sa-
cerdotes da morte ousarião impôr á razão si-
lencio, âs paixões uin tumulo.

O orador não diz isto para offender os pios
ouvidos de seus collegas, mas para mostrar

quaes er&o seus sentimentos a este respeito,
na idade de 18 annos.

Ora, quem sabe se o governo já fumou os
fundos do monte-pio civil, e pede agora este
credito 

para repôl-os ? O orador pronuncia-se
contra a emenda do Sr. Vasconcellos.

Quanto ao 2° artigo das emendas da com-
missão, declara votar por elle, redigido de outra

maneira.

0 Sr. Souza Martins declara ter ouvido as

razões 
produzidas pelos nobres deputados que

combatem o parecer das commissões reunidas,

e está persuadido que taes razões não têm

relação com o que sc trata.

Ouvira a um illustre deputado dizer, que o

parecer das commissões nao se oecupou com
uma 

parte essencial que devia ter em vista,

que era a parte relativa aos meios, á necessi-
dade dos fundos para supprir' o credito que o

governo pede de dous mil contos : parece-lhe

que esta observação é inexacta ; porque desta

necessidade occuparâo-se as commissões ; e,

para isso provar, lê alguns paragraphos do pa-
recer das commissões, á vista dos quaes julga

que os nobres deputados podem sim censurar

outros muitos defeitos, outras muitas faltas, ¦

mas não esta, que as commissões mui essen-

cialmente se occupárâo de examinar.

Divide os argumentos produzidos pelos
nobres deputados que combatem o parecer das

commissões em duas ordens : por uma os il-

lustres deputados fazem esforços por provar
que nos dous últimos annos financeiros têm

havido sobras de dous para três mil contos ; que
0 governo, tendo taes sobras á sua disposição,
não precisava do credito que ora pede.

Outra especie de argumentos versou sobre a
receita do anno que corre: e então argu-

mentou-se 
que esta receita podia elevar-se a

mais de quatorze mil contos, e que o excesso
delia sobre as despezas do anno passado dava

TQMQ II

sobras sufficientes para supprir o credito de

dous mil contos que o governo reclama.

Para mostrar que com effeito nos dous annos

financeiros houverão sobras, fez-se a resenha

dos artigos de despezas votados nas leis de or-

çamento, e entrou-se na analyse de cada uma

das despezas ; mostrou-se que se não dis-

pendeu com compras de embarcações para
obstar o trafico da escravatura: que se não

dispendeu com fontes artesianas, etc., etc. Mas

elle, orador, observa que a governo tem auto-

risação para fazer passar as sobras de alguns

artigos de despezas para as faltas de outros ; é

isto uma disposição da lei do orçameneo.

Ao nobre depufado que notou que, além

de todas estas despezas ordinarias e outras ex-

traordinarias, como diíferença de cambio, re-

forma da 
jilfandega, supprimento ás províncias,

etc., ainda existe a sobra de novecentos e

tantos contos, a que as tabellas apresentadas

pelo thesouro nao têm dado applicação, res-

ponde que as commissões declararão franca-

mente que o governo não dava o excesso destas

quantias ; mas que elle, orador, deve notar ao

illustre deputado que argumenta desta maneira,

que as nossas leis de orçamento não podem

prever nunca para todos os artigos de despezas

. as quanLias que podem ser necessarias para o

anno da execução da lei : taes leis são feitas

para ter execução dalii a um anno : disto re-

sulta que muitas dessas disposições da lei de

orçamento, ou são muito inferiores ás quantias

que são precisas, ou mesmo não podem prever
todas as quantias necessarias : é este um

defeito indispensável nas leis de orçamento.

Em outras nações, que podem estar mais aper-

feiçoadas nas sciencias financeiras, existe o

mesmo inconveniente ; mas tem-se nessas

nações, por meio de outra legislação, prevenido

grande parte deste inconveniente : vê-se na

França que todos os annos o governo concede

para despezas correntes 40, 50 créditos com-

plementares e supplementares, que são conce-

didos por decreto do rei e depois submettidos ao

poder legislativo : nao é pois de admirar que
nosso governo em muitos artigos de despeza

tenha excedido as marcadas na lei de orçamento ;
o que porém elle, orador, julga preciso, é que
este excesso de despezas que se fazem além das

fixadas na lei nSo fossem feitas por portarias do

ministro ; mas que a conveniência dessas des-

pezas fosse discutida no conselho de ministro,

e depois, por um decreto do poder executivo,
fosse concedido o credito complementar ou
supplementar que viesse buscar a sancçâo do

poder legislativo.

Depois de mais algumas reflexões, o .nobre
orador passa a responder aos senhores, que,
depois de entrarem na analyse das despezas

feitas e votadas na lei do orçamento, tirárâo

a conclusão de que existem dous ou Ires mil

contos de sobrus.

3(5
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Appella para esses mesmos illustres depu-

tados que dígão se estão convencidos que
existem dous ou tres mil contos no lhesouro,

disponíveis para fazer face ás despezas extra-

ordinarias da guerra: se elle, orador, disto esti-

vesse convencido, votaria contra o credito ; mas

depois que ouvio ao Sr. ministro da fazenda

Jer a attestação do thesoureiro geral do the-

souro, na qual mostrava o que existe no

mesmo thesouro, parece-lhe que nao é preciso

provar isto com brilhantes discursos. .

Quanto á outra parte dos argumentos que
forão produzidos contra o parecer das com-

missões, isto é, que a receita do anno corrente

é sufíiciente não só para as despezas ordinarias

do anno, mas para as extraordinarias com a pa-
cificação das duas províncias, declara que todos

esses argumentos não tiverão forças de o eon-

vencer. Os Srs. deputados que taes argumentos

produzirão fizerão cálculos destituídos de pro-
habilidade : disserão que a receita pôde elevar-

se a 14 mil contos : o orador lembra qne nessa

receita incluirão os nobres deputados metade

dos dízimos que por inteiro erão arrecadados

para a renda geral; além desta falta lembra o

desfalque que deve haver nas rendas das duas

províncias, Pará e Rio Grande, desfalque que
se não pôde calcular em menos de 600 contos 

'

de réis, etc., e estas diminuições da renda geral
virá a produzir uma quantia de dous mil contos,

e á vista disto acha impossível que possa a

asseinbléa geral calcular em mais de 14 mil

contos a receita do anno corrente: parece-lhe
antes que, apezar de todos os cálculos, o mais

provável, o mais razoavel a verificar-se é que a

receita não exceda a 13 mil contos, e que
talvez não possa chegar a esta quantia ; e se

destes 13 mil contos se tem de supprir o

déficit das províncias, como ordena um artigo

da lei que passou, tudo quanto restar ao governo
não pôde passar de 12 mil contos: á vista do

que, julga que o governo, tendo só de arrecadar

12 mil contos,, não poderia-com elles fazer as

despezas ordinarias e extraordinarias; e por
consçquencia, a não se conceder o credito que
se discute não terá meios de satisfazer ás des-

pezas necessarias.

O nobre orador, continuando no seu dís-

curso, diz que as censuras que se hão feito ao

governo, por não apresentar as contas dos

annos findos, parecem-lhe sem fundamento:

parece-lhe que não é a occasião do governo

prestar contas, quando vem pedir ás camaras

legislativas um credito. Além de que vè-se que
em nações mais adiantadas que nós, por
exemplo, na França, a lei que approva as contas

de 1829 foi promulgada em 33, isto é, tres

annos depois de ter sido feitas as despezas;

mas se acaso se quizesse obrigar ao governo a

prestar contas para se lhe conceder o credito,

quaes serião os resultados ? As necessidades da

guerra exigem e reclanião do governo as me-

didas mais energicas, os meios mais expeditos

para apromptar tropas, armar vasos de guerra ;
e séria nesta occasião que se obrigaria o

governo a prestar contas ? Isto seria o meio

mais fácil de comprometter a tranquillidade e

segurança publica.
O nobre orador observa que se acaso se negar

recursos ao governo para despezas extraor-

dinarias que elle exige para a pacificação das duas

províncias, poderá succeder que por falta deste

dinheiro ellas se percâo ; e então a opposição

certamente se arrependeria de ter negado os

recursos que o governo pede : os membros da

camara então, fosse qual fosse o lado a que per-
tencessem, terião de lamentar, na occasião pre-
sente, não lerem sido francos e generosos para
conceder ao governo todos os recursos neces-

sarios para pacificar as duas províncias suble-

vadas.

Nem se diga que são previsões que se não

podem realisar; a província Gisplatina fazia

parte do império, e, a despeito dos meios, dos

recursos de que se lançou mão, hoje já riâo faz

mais parte do Brazil; e não pôde pois o go-
verno por falta de recursos, ver-se nas circum-

stancias de não poder sustentar as duas pro-
vincias, e por isso abandonal-as ? E depois

quando se quizer chamar á integridade, á

ordem essas províncias, não será preciso gastar
não dous mil contos, mas muito mais ? E' pois
este um meio de economia concederão governo
o credito pedido, para evitar no futuro o con-

ceder-se outro muito maior que aquelle que ora

se pede.
O orador lembra ainda que a camara pro-

metteu, em resposta à falia do throno, coopèrar

com todos os esforços, com a maior boa fé,

em tudo quanto fosse necessário para a paci-
ficaçao das duas províncias rebelladas, e pede
licença á camara para ler esse artigo da res-

posta á falia do throno.

Lembra que o governo propõe augmento de

forças, e para fazer face á sua despeza propõe
um credito ; neste caso será da dignidade da

camara, á vista do que disse na resposta á falia

do throno, dizer :—nao, nós não devemos con-

ceder-vos taes forças, nem tal credito ?—Pro-

nunciando-se assim a camara, não será isto

uma perfeita contradicção com as promessas

que fez na resposta á falia do throno ? Certa'

mente que sim.

Nota finalmente, que se disse, que con-

cedido o credito, o governo ficava com dinheiro

para gastar como lhe aprouvesse ; ao que res-

ponde que o parecer da commissão está conce-

bido de maneira tal que lhe não dá essa per-
missão tão lata como se suppõe ; por todas estas

razões o nobre orador está convencido de que
o parecer deve ser approvado, e por elle ainda

continua a votar.

0 Sr, Vianna ainda toma parte na discussão,
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respondendo a alguns dos argumentos apresen-
tados pelos Srs. Souza Martins, Castro e Silva e
Fernandes Torres ; reforça as idéas já apresen-
tadas em outra occasião ; e convencido como
está da necessidade do credito, vota ainda
contra a sua approvação, assim como também
votou contra a lei de 6 de Outubro de 1835.

Não havendo mais quem tenha a palavra,
dá-se a matéria por suffieientemente discu-
tida.

O Sr. Presidente põe a votos o art. 1° da

proposta do governo, que é regeitado por 85
votos contra 11

Em seguimento offerece á votação o art. 1°

das emendas da commissão, o qual fica appro-
vado 

por 53 votos contra 43.

O Sr. Calmon faz um gesto com a mão, que
interpretamos assim :—Enganei-me por um

voto.

Discute-se o art. 2o da proposta do governo,
com o art. 2o das emendas da commissão ; e
bem assim a emenda offereeida pelo Sr. Vas-
eoncellos.

Pedem-se votos, e o Sr. Raphael de Car-
valho manda á mesa a seguinte emenda :

« Supprimão-se as palavras—devendo o go-
Verno, etc.— ; e colloque-se o seguinte art. 3°:

« O governo dará uma conta de todo o credito
¦ concedido independente do balanço geral da

receita e despeza. »

E' apoiada, e posta em discussão.

0 Sr. Vasconcsllos diz, que coinquanto

tenha parecido haver-se votado um credito de

1,500 contos, todavia o resultado da votação é
o conceder-se um credito de 2,000 conlos :
declara que nâo fallou segunda vez sobre o

artigo primeiro, porque a mesa se esqueceu de

tomar nota de que o Sr. ministro do império

tinha pedido a palavra, o que o Jornal do

Commercio attesta; e como o nobre orador

deseja andar na cauda do nobre ministro, en-

tendeu não dever fallar antes delle, e como lhe

não fôra dada a palavra, também da sua parte
desistia.

O nobre orador declara que o artigo em

discussão se occupa de fornecer os meios para
se obter o credito que se destina a fazer face ás

despezas do Pará e Rio Grande do Sul; e está

persuadido que se não gastará tanto dinheiro

como se suppõe, porque o governo diz, por
exemplo, que precisa, para completar o corpo

de artilharia, de cento e quarenta contos ; mas

também diz, que tem 500 praças, e que por
mais diligencias que faça para o completar,

não lhe é possível ; portanto ahi tem já o go-
verno cento e quarenta e cinco contos com que

pôde contar, para fazer face ao déficit : nota

que ha mais as sommas destinadas á amorti-

saçSo da divida publica que podem também ter

a mesma applicaçao, e que importfto em nada

menos que 800 contes de réis, segundo a sua

emenda, na qual propõe que se suspenda esse

pagamento, ernquanto não houverem sobras ;
além disso, ha 800 contos de despezas que se

deixárão de fazer, segundo a demonstração que
um nobre' deputado fez na sessão anterior :

emfim, ha ainda mais os fundos que existem

na caixa dos depositos, que podem montar de

300 a 400 contos : com estas sommas se prefaz
o total de dous mil contos, havendo ainda

além disso 50 a 60 contos que se podem econo-

rnisar nos bilhetes da alfandega , o producto
dos juros das apólices do ernprestimo estran-

geiro que o governo possue, e que o nobre mi-

nistro da fazenda não contemplou na receita ;
não sabe se isso provém de se haver dado alli

algum destino a esses fundos que existião

em Londres.

Diz que se não declara positivamente contra

emprestirnos, mas entende que havendo os re-

cursos que tem demonstrado, não se deve

onerar o paiz com novas despezas.

Nota que se acha na mesa unta emenda do

Sr. Raphael de Carvalho, afim de que o go-
verno dê contas do em que gastou o credito

concedido independente do balanço geral da

receita e despeza, mas considera que tal dis-

posição será inteiramente inútil, porque entre

nós o principio de especialisação' nada vale ;

porque o governo dirá, gàstei dous mil contos

nas províncias do Pará e Rio Grande, vós, corpo

legislativo, approvai tal despeza, e submissa-

mente será approvada sem que se possa ve-

rificara sua legalidade.

Conclue fazendo algumas breves observações

sobre a sua emenda, que entende deve ser ap-

provada.

0 Sr. Castro e Silva ( ministro da fazenda ),
responde ao antecedente orador, mostrando

que a sua emenda tem por fun tornar inútil a

disposição do primeiro artigo das emendas da

commissão que se acha approvado ; para o

que parece que procurou fazer vêr que as

quantias que o antecedente orador demonstrava

serem realisaveis, poderião não sel-o, e por
estas razões entendia que o ernprestimo deveria

ser realisado, pois a não ser assim era o mesmo

que nada querer conceder-se ao governo.

0 Sr. Calmon toma parte lia discussão, mos-

trando quanto será - oneroso ao estado o con-

trahir-se o ernprestimo, e por essas razões
conforma-se com a emenda do Sr. Vasconcellos,
e corrobora alguns dos argumentos que forao

pelo mesmo Sr. deputado apresentados, ajun-

tando mais a idéa, de que alguns contos de

reis se poderião applicar também, para fazer

face ao déficit, provenientes da venda do cobre,

pois tal producto seria mais vantajosamente a

isto applicavel do que ao resgate do cobre, que
nada influirá na circulação.

Depois dos Srs, Castro e Silva e Souza -
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Martins produzirem algumas razões em prol da

emenda da commissao, fica a matéria adiada

pela hora.

O Sr. Presidente dá a ordem do dia, e le-

vanta a sessão depois das duas horas- da tarde.

Sessão em IO ele Setembro

PRESIDENCIA DO SR. ARAÚJO LIMA

Sümmario.— Expediente.— Ordem do dia.—

Continuação da discussão do - credito pedido
'pelo 

governo para occorrer á» despesas com a

pacificação das províncias do Pará e Rio-

Grande do Sul.— Votação.

Feita a chamada depois das dez horas, e

achando-se presente numero legal de Srs. de-

putados, o Sr. presidente declara aberta a

sessão ; é lida e approvada a acta da ante-

cedente.

Comparecem 85 Srs. deputados, faltando com

causa comrnunicada os Srs. Raphael de Car-

valho, Odorico, Pontes, Vieira, Paula Albu-

querque, Barbosa Cordeiro, Coelho da Silva,

Gonçalves Martins e Azevedo Brito; e sem

participação os Srs. Abranches, Monte, Fontes,

Augusto da Silva, Galvão, Corumbá" e Fer-

nandes Braga.

EXPEDIENTE

O Sr. Secretario Belisario, dando conta do

expediente, lê os seguintes oííicios :

« lllm, e Exm. Sr.— O regente, em nome

do imperador, animado dos mais sinceros de-

sejos de accelerar a reunião da província do

Pará ao império brazileiro, e conhecendo que a

esperança do prêmio é uma das molas reaes

das acções grandes e decisivas, autorisou por
isso ao actual presidente do Pará, quando foi

nomeado, a conferir immediatamente um posto
de accesso aos officiaes do exercito que alli

praticassem feitos distinctos, e conhecidamente

vantajosos, dependendo comtudo taes promo-

çôes da approvação da assembléa geral legis-

lativa (extracto n. 1) ; e como agora o referido

presidente communicasse haver usado da

faculdade recebida, elevando a tenente-coronel

ao major Joaquim José Luiz de Souza, e a

capitão ao tenente João Luiz de Castro Gama,

segundo consta das cópias ns. 2 e 3, pelas pon-
derosas razões alli especificadas ; me determina

o mesmo regente, haja eu de submetter á deli-

beração da augusta camara dos Srs. deputados

as mesmas promoções, na expectação de que,
tomando-as em consideração, hajão de decidir

a tal respeito, como parecer conveniente ao

bem do estado. O que communico a V. Ex.

para que o faça presente na camara dos Srs.

deputados.

« Deus guarde a V. Ex.—Paço, 9 de Setembro

de 1836.—Manoel da Fonseca Lima e Silva.»

« lllm. e Exm. Sr.— Tendo em meu aviso

de 30 de Julho ultimo sob o n. 40, levado ao

conhecimento de V. Ex., para ser presente á

camara dos Srs. deputados o desastroso acon-

tecimento do roubo do thesouro ; e convindo

instruir a camara de quanto posteriormente
tem occorrido, passo ás mãos de V. Ex. o in-

cluso resumo do balanço dado na directoria da

numeração das notas do novo padrão. Prova

este documento, organisado depois do mais es-

crupuloso exame, que a somma roubada do

thesouro entre a noite de 23 até o dia 26 do

referido mez, em notas do novo padrão nume-

radas e não assignadas, é exactamente a mesma

que consta do edital de 26 do dito mez, de que

tive a honra de remelter a V. Ex. um exemplar

impresso no meu aviso citado. Este facto

fornece uma prova mais que sufficiente da

regularidade da escripturação da directoria de

numeração e da probidade dos respectivos

empregados ; e na verdade como explicar de

outro modo a nimia facilidade com que se co-

nheceu logo com toda a exactidão, a somma,

classes, series e números das notas roubadas,

e se balanceiárão as existentes por classes e

quantidades de notas, sem receio de abuso á

sombra do roubo, e á vista do estado em que

ficarão as portas e cofres ?

« Apezar das medidas tomadas pelo governo
e pelo poder judiciário, para se descobrirem

os perpetradores deste attentado, ainda não tem

sido possível conseguil-o ; o manto do se-

gredo cobre ainda os autores de tão desastroso

crime.

« Grandes embaraços na execução tem sof-

frido a providencia dada pelo governo, com o

fim de inutilisar a quasi totalidade do roubo,

fazendo substituir immediatamente as notas de

50$000 pára cima; os esforços da malevo-

lencia têm incutido toda a especie de receios

nos ânimos dos possuidores das notas do novo

padrão ; de sorte que, ainda depois que em

virtude de medidas ulteriormente tomadas

desappareceu a demora que havia na dita sub-

stituiçao, e que a principio fôra objecto de

amargas queixas, nem por isso tem sido grande
a concurrencia de apresentantes das notas de

50$000 para cima na directoria que está en-

carregada de sua substituição, ao mesmo passo

que estas notas affluem na alfandega e em

outras repartições de arrecadação: circurn-

stancia esta que dá bem a conhecer que se

pretende fugir a toda a pesquiza e exame sobre

a validade das notas em geral_ (apezar das fal-

sificaçâo já conhecida dos números), para evitar

a perda do seu valor no acto de se verificar se

são legaes, talvez com esperança de que um acto

legislativo legalise a circulação das notas rou-

badas.
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« O governo, porém, além de outros mo-
tivos ponderosos, não se julga autorisado para
sobrecarregar a nação com mais urna divida
de quasi 500 contos de réis; nem julgará já-
mais ser-lhe licito admittir na circulação como
verdadeiras notas c|ue não emittio, notas que
carecem dos característicos necessários para
<íue possâo correr como moeda legal. Seme-
lhante passo além de ser em extremo preju-
dicial á moral publica, e aos interesses da
fazenda, e de ter por immediato effeito a inuti-
lisação de todas as indagações e esforços da

parte das autoridades judiciarias para descobri-
mento e punição dos autores do roubo, seria
urna verdadeira protecção ao crime e um in-

centivo 
poderoso para desafiar a cobiça de

semelhantes criminosos nesta capital e nas pro-
vincias, onde o governo tem. de fazer depósitos
importantes de notas para se effectuar a ope-
ração determinada pela lei de 6 de Outubro
de 1835. O governo entende que as medidas

que tem tomado são sufficientes para diminuir
o prejuízo que a fazenda e os particulares po-
deriao soffrer, em consequencia do dito roubo ;
e com o fim de evitar a grande demora, que
aliás poderia haver, na substituição das notas
de 501000 para cima, tenciona marcar em
breve um prazo razoavel, dentro do qual esta
substituição deverá findar.

« Não posso deixar de manifestar nesta oc-
casiâo a V. Ex., para ser presente á mesma

camara, que o governo deseja anciosamente

uma medida legislativa para melhoramento do
nosso meio circulante, como já tive a honra
de expôr a V. Ex. em meu aviso n. 47 de 20
de Agosto proximo passado, no qual remettendo

pareceres de alguns banqueiros fortes e em-

prehendedores de Inglaterra, e outros docu-
mentos a respeito, solicitei com instancia que
uma medida legislativa fosse adoptãda para
salvar a patria de uma crise talvez mais pro-
xima do que se julga. E para convencer a

V. Ex. de que não são infundados os meus re-

feios, bastará que se considere que ao governo
consta que encommendas se têm feito para que
venhão notas falsas do novo padrão, que sendo,
de circulação geral em todas as proviticias do

império, 
podem ser facilmente introduzidas

e girar por muito tempo em algumas das ditas

províncias, sem ao que ao menos se descubra
a sua falsidade. A este mal accresce a conti-

nuação da introducção de moeda falsa de cobre,

que nestes últimos tempos muito se tem
activado, talvez em consequencia de a lei no-
vjssima determinar o seu troco por notas com
cinco 

por cento de abatimento. Estes males

graves em si, e de ainda mais graves conse-

quencias, não podem certamente ser curados

pela lei de 6 de Outubro de 1835, que na sua
execução encontra embaraços tão geralmente
conhecidos 

que ocioso fôra repetil-os. Outros
sâo os promptos e efficazes remedios que cumpre

adoptar. Aos senhores representantes da nação

incumbe applicat-os, para o que nelles abunda

experiencia e sabedoria,

« Deus guarde a V. Ex.—Paço, em 6 de Se-

tembro de 1836.—Manoel do Nascimento Castro

e Silva.—Sr. Bernardo Belisario Soares de

Souza.»

Do secretario do senado, acompanhando as

emendas approvadas pelo senado á proposta do

governo, sobre pesos e medidas.— A im-

primir.

Do mesmo, com as proposições do senado,

marcando a renda precisa para ser jurado ; e

ácerca da presidencia das juntas de paz.—A
imprimir,

São enviadas á commissão de orçamento

as tabellas demonstrando as operações da nu-

meração, assignatura, e substituição das notas

do novo padrão.

Lê-se e julga-se objecto de deliberação a

resolução offerecida no seguinte parecer da

commissão de pensões e ordenados :

« O governo concedeu, por decreto de 12 de

Junho de 1835, ao vice-almirante da armada

nacional Pedro Antonio Nunes, a tença annual

de 300$, ein remuneração dos seus serviços

prestados por mais de 30 annos, tendo sido

empregado em importantes commissões em

tempo de guerra; a commissão de pensões e

ordenados, á vista do exposto offerece, para ser

discutido, o seguinte projecto de resolução :

« A assembléa geral legislativa resolve :

« Artigo único. Fica approvada a tença annual

de 300$, concedida por decreto de 12 de Junho

de 1835 ao vice-almirante da armada nacional

Pedro Antonio Nunes, diminuindo-se-lhe a

quantia de 20$ pela mercê do habito da

ordem de Aviz.

« Paço da camara dos deputados, 18 de

Agosto de 1836,—J. F. de Toledo.— Gomes

da Fonseca.»

0 Sr. Assis Mascarenhas propõe a urgência,

para entrar em discussão um parecer adiado
da commissão de justiça civil, sobre a pre-
tenção do cidadão brazileiro Francisco Antonio

Soares.

A urgência é apoiada, e, depois de discutida,
approva-se.

Entra por consequencia em discussão o se-

guinte parecer:

« Francisco Antonio Soares, cidadão brazi-
leiro, natural de Pernambuco, representa a esta
augusta camara que, servindo em Portugal o
emprego de official da secretaria de estado dos
negocios da guerra, e dous outros empregos, os

quaes todos lhe davão um rendimento de
2:400$, fôra delles demittido em razão dos im-

portantes serviços que prestou ao Brazi), para
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onde tirou seu passaporte, e pede em conclusão

que, visto o governo não lhe ter deferido,

apgsar de ter sido recomtnendado por esta ca-

niara, ella lhe decrete por uma resolução a

quantia aunual de 1:600$, como indemnisação

dos lugares que perdeu em Portugal, além de

uma pensão em remuneração-daquelles ser-

viços, devendo esla quantia de 1:600$ ser-lhe

paga desde o dia em"que foi demittido em Por-

tugal do lugar de official de secretaria, e

propõe-se a receber esses atrazados ainda que,
lhe paguem em apólices do novo emprestimo,

ou em consignações mensaes, para salvar a

honra e decoro da nação, que se acha mui com-

jiromettida em ramo delle indivíduo. A com-

missão de justiça civil, a quem forao presentes
todos estes papeis, reconhece os bons serviços

prestados pelo supplicante em favor da indepen-

dencia, mas também reconhece que ao governo

pertence avalial-os e remuneral-os, e crê que,
no estado actual de nossas finanças, mais acer-

tado é que esta remuneração ou compensação

do que o supplicante perdeu em Portugal, seja

feita chamando-o o governo a algum emprego

que elle possa desempenhar, do que com o

ônus da pensão pretendida, é de parecer que
de novo se enviem todos os seus papeis ao

governo, para attender aos seus serviços corno

fôr compatível com a justiça, e com os interesses

nacionaes.

« Paço da camara dos deputados, etc.—•

Oliveira.— Pinto Chichorro.— Mendes dos

Santos. »

0 Sr. Visconde de G-oyanna. •.

0 Sr. Bhering demonstra os serviços que
este cidadão fez á causa da independencia, e

observa á camara que elle veio de Portugal para

o Brazil em virtude de uma proclamação do ex-

imperador, dirigida a todos os brazileiros, que
se achavão fóra do império, claro está que deve

ser indemnisado de todos os prejuizos que
soffreu • e se elle não tem direito a uma

pensão, ao menos tem direito a que a nação

lhe dê aquillo mesmo de que elle gozava em

Portugal, que deixou, por causa da indepen-

dencia da sua patria, e a ella voltou na certeza

de que não só o seu paiz lhe seria agradecido,

como que o ex-imperador não faltaria á pro-
messa feita em sua proclamação. Continua di-

zendo, que a independencia do Brazil deve

alguma cousa a este cidadão, o qual tem attes-

tados muito honrosos de alguns Srs. depu-

tados, uns de outras legislaturas, e outros desta

mesma : que na occasião em que este cidadão

fôra official da secretaria da guerra, em Por-

tugal, fizera communicações importantíssimas

ao Sr. José Bonifácio de Andrada, sobre a causa

da nossa independencia.

Depois de outras observações todas em abono

do que este cidadão praticou a prol da indepen-

dencia, conclue recommendando este negocio
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á consideração da camara, e mandando á mesa

uma emenda que declara :

« O cidadão Francisco Antonio Soares per-
ceberá o ordenado annual que percebia em

Portugal, como official da" secretaria de estado

dos negocios da guerra, etc. »

A emenda- é apoiada, e entra em discussão.

0 Sr. Visconde de G-oyanna- ¦ •

O Sr. Raphael de Macedo remette á mesa

outra emenda que declara :

'< O cidadão Francisco Antonio Soares per-

ceberá, como pensão, os vencimentos que tinha

em Portugal, quando empregado antes da in-

dependencia, etc. »

E' apoiada e entra igualmente em discussão.

0 Sr. Carneiro Leão pronuncia-se a favor do

parecer da comuiis^ão, e tanto mais que tendo

este cidadão attestados dos seus bons serviços

de pessoas do governo, como do proprio regente

e do Sr. Castro e Silva, é de crer que o governo
o remunere, indemnisando-o de todos os pre-

juizos que soffreu. .

O Sr. Rodrigues Torres pede á palavra para
mandar uma emenda; porém, para se votar,

cede da palavra.

Dá-se a matéria por discutida, e posto a votos

o parecer da commissão, é approvado.

Entra em duvida se as emendas estão, ou

não prejudicadas, e consultada a camara, decide

que sim.

O Sr. Presidente declara que 
• está em dis-

cussão o credito.

0 Sr. Veiga Pessoa insta pela urgência que
hontem se venceu para entrar em discussão o

parecer da commissão de constituição, sobre o

presidente da Paraliyba do Norte, porque quer

responder ás observações que fez o Sr. ministro

do império.

A urgência é apoiada, e entra em discussão.

0 Sr. Carneiro Leão é de opinião que fique

esta matéria para discutir-se depois do credito;

que talvez não abranja toda a sessão de hoje.

Dá-se por discutida a urgência, e não se 
'

approva.

ORDEM DO DIA

Continua a segunda discussão do art. 2o da

proposta do governo, pedindo o credito de dous

mil contos, com a emenda das commissões

reunidas, conjunctatnente com as emendas dos

Srs. Vasconcellos e Raphael de Carvalho, adiada

pela hora na sessão anterior.

0 Sr. Vasconcellos tem ainda a palavra, e

observa que já se venceu o credito de dous mil

contos, proposto pelo governo, e que agora se

trata de prescrever os meios pelos quaes o go-

verno o haverá.
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Está ainda convencido que a sua emenda
é preferivel a Iodas as idéas que se têm apre-
sentado na casa; que por emquanto são, o au-

torisar o governo aemittir bilhetes do thesouro,
e impôr-se-lbe uma especie de condição de que
o governo dará contas, independente do balanço

geral da receita e despeza : o governo porém
propõe o meio de se contrahir o empréstimo.
Observa que já na anterior sessão disse que se

não declarava, nem pró nem contra empres-

timos, e por isso se não faz cargo de responder

ás diversas theorias que a tal respeito se tem

avançado ; e persuadido, como está, de que o

contrabir-se um emprestimo, não produzirá
bom resultado ao paiz, vota contra tal idéa, e

isto faz com tanta mais razão quando está per-
suadido que o governo tem outros meios mais

suaves de que lançar mão ; porém, se todavia

os não tivesse, e se desse o déficit, então vo-

taria pelo contrahimento do emprestimo.

Não pôde concordar também com a idéa da

autorisação para o governo emittir bilhetes do

thesouro, por ser isto uma operação nova, e não

haver lei que regule as circumstancias de tal

operação ; e muito teme por isso que se dêm

graves abusos, o que outras nações, corno a

França e Inglaterra, não têm podido evitar, e

este seu receio mais se fortifica quando observa

o desarranjo em que se acha o thesouro, á

vista do fucto 
"acontecido 

com o papel-inoeda,

que sendo arrecadado em uma casa forte ou

amuralhada, todavia foi roubado. Está conven-

cido que tal operação não produzirá outro re-

sultado senão aggravar mais a nação com uma

nova especie de papel-moeda, que ha de ter

algum agio.

Entende que a disposição do governo expôr

em que gastou o credito independente do

balanço, de nada vale, e nem sabe como se

possão tomar contas de uma quantia insigni-

ficante sem que se tomem contas de toda

a despeza, e por esta occasião roga ao illustre

relator da commissão haja de mostrar a possi-
lidade disso se conseguir...

O Sr. Sodza Martins :—A' opposição é a

quem pertence fazel-o.

O Sr. Vasconcellos :—Também o governo o

podia ; e não é impossível que elle se sujeite a

essa condição... Dê-se o dinheiro que elle se

prestará a isso ; mas quando se queira fazer

essa demonstração, não é ella muito difficil.

O nobre orador passa a sustentar a sua

emenda, e para isso fortifica os argumentos

apresentados na sessão anterior, dos quaes
conclue que o governo, com o importe das

sommas destinadas ao pagamento dos juros das

dividas interna e externa, juros das apólices do

emprestimo brazileiro que o governo tem em

Londres, e que não se sabe que fim levarão ;
consignações 

para a caixa da amortisação, pro-
dueto dos 5 por cento da substituição do cobre,

e outras pequenas quantias como bilhetes da

alfandega, etc., tem uma somma de 2,000

contos ; o que é já muito mais daquillo que
lhe foi concedido , isto certo, a necessidade do

emprestimo desapparece á vista de taes re-

cursos.

Responde a algumas das razões apresentadas,

na anterior sessão, pelos Srs. Souza Martins e

Castro e Silva, e concilie votando ainda pela
sua emçnda.

0 Sr. Castro 9 Silva (ministro da fazenda)
responde ao antecedente orador; observa que

quando o governo pede meios promptos para
despezas extraordinarias, quando o governo tem

de fazer este mez avultados pagamentos de

generos remettidos para o Rio Grande e Pará,

não são os meios propostos pelo illustre depu-

tado, o Sr. Vasconcellos, os mais expeditos

para fazer face ás despezas extraordinarias com

a pacificação das duas províncias. Diz que o

mesmo illustre deputado reconhece que o seu

artigo substituitivo vai neutralisar o credito

liontem votado, quando na sua emenda escreveu
se desgraçadamente a proposta for appro-

vada ; e de certo quem já se pronunciára contra

o credito havia de dar meios para se elle rea-

lisar ? Certamente que não.

O Sr. ministro opina que, approvada a

emenda do illustre deputado, neutralisado está

o credito dado ao governo, nem mesmo desses

meios pôde o governo usar sem comprometter

a causa publica ; antes a assembléa geral não

dê credito algum do que dál-o e offerecer meios

que se não podem realisar.

Depois de algumas reflexões sobre os meios

propostos pelo Sr. Vasconcellos, o Sr. ministro

diz que ha um a realisar, e desse mesmo não

está inhibido o governo de lançar mão, porque
autorisado como está peio voto da commissão

de haver este credito pelos meios mais conve-

nientes, não está inhibido de fazer um empres-

timo nos fundos da caixa dos depositos.

O Sr. Vianna :—Está inhibido.

O Sr. Castro e Silva (ministro da fazenda)-.
Não está ; a assembléa geral autorisou o

governo para haver este credito pelos meios

mai§ convenientes á fazenda publica ; se o go-
verno pois entender que deve contrahir um

emprestimo no cofre dos depositos, se se com-

promette a pagar esses fundos immediatamente

que elles sejâo pedidos, pôde-o fazer. Porém,

observa,-além de outras razões, que o illustre

deputado se oppôz a que se convertessem em

fundos públicos, os juros não reclamados que
existião em cofre; então disse que não se
devera tocar no sagrado desses cofres.

O nobre ministro continuando, responde á

proposição do Sr. Vasconcellos, que avançou que
talvez já não existão esses fundos do deposito

publico; observa que já hontem um illustre
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deputado disse que talvez o credito fosse dado

para se pagar os fundos do monte-pio dos em-

pregados públicos; tnas elle, ministió, per-

gunta, se tal facto houvesse, ficaria em silencio

havendo tantos interessados?

Finalmente, o Sr. ministro ainda respondendo

ao Sr. Vasconcellos, demonstra que nenhuma

contradicçâo ha no voto que déra em 1833,

citado pelo nobre deputado, e o de hoje ; então

fallava dos fundos pertencentes á fazenda pu-
blica, existentes nos cofres do extincto banco.

Gonclue insistindo que a emenda do illustre

deputado eqüivale a uma annullação do pri-
meiro artigo da proposta.

0 Sl\ Vasconcellos declara não poder bem

comprehender o nobre ministro ; lê o voto do

Sr. ministro em outra occasiâo, suspendendo a

amortisação dos emprestimos em atrazo, até

que a assembléa geral decrete fundos para este

pagamento, determinando que pelos fundos da

caixa da amortisação se suppra o déficit até a

quantia de 100 contos de réis. Declara mais,

que não disse que o governo tenha dispendido

os fundos da caixa dosdepositos e empregado-os

em apólices ; só disse que a opposiçSo tão ma-

nifesta a uma economia evidente poderia fazer

suspeitar a alguém que taes fundos já não erao

disponíveis.

0 Sr. Castro e Silva (ministro cia, fazenda)
diz que o artigo que o Sr. deputado acaba de

ler é fundado nos mesmos princípios que ainda

agora expendeu ; que nenhuma contradicçâo

existe de sua parte, attendendo á differença das

circumstancias.

0 Sr. Calmon declara não comprehender

como o nobre ministro da fazenda venha de-

clarar á camara que a emenda do Sr. Vascon-

cellos annulla o credito hontem concedido ;

que, se elle nobre deputado vota contra a

emenda, é porque está convencido que o governo
não carece de fundos extraordinários para as

despezas conhecidas ; e por outro lado, porque
vai esta emenda dar ao governo eífectivamente

1,400 contos. Parece-llie que a camara tem

de escolher entre dous arbítrios : o da cora-

missão ou o da emenda; lembra que o da com-

missão envolve um empréstimo; o da emenda

com mais suavidade habilita ao governo com os

fundos por elle pedidos, e que os representantes

do paiz têm de escolher dos dous males o

menor ; em sua opinião, a disposição da emenda

é menos gravosa ao paiz do que o artigo da

commissão.

Responde ao Sr. Souza Martins, que disse

hontem que a emenda não fornecia fundos ao

governo, e que ia annullar o credito concedido,

dizendo que está persuadido que o nobre depu-

tado avançou esta opinião porque fôra sor-

prendido pelos argumentos emittidos, e não teve

tempo de reflectir sobre elles ; mas que elle,

orador, tanto se fia nos escrupulos do nobre

deputado que está convencido que elle mesmo

ha de achar que a emenda do Sr. Vasconcellos

não é, como disse, empolas de sabão, e que
dá dinheiro, e dinheiro effecfivo ao governo ; e

se o nobre deputado estiver persuadido disto,

como deve estar, elle orador invoca o seu pa-
triotismo, não para reconhecer a necessidade

da despeza e pacificação das províncias, mas

para evitar que a nação seja mais aggravada sem

necessidade.

Pede ao nobre deputado que medite sobre

as conseqüências de um emprestimo de 1,500

contos nas circumstancias actuaes, e depois

reflicta sobre os effeitos da emenda, isto é, de

habilitar o governo com certos fundos que não

envolvem em sua generalidade o ônus de um

emprestimo.

Lê-se a seguinte emenda do Sr. Vasconcellos,

que é apoiada :

« Sub-emenda á minha emenda :—Com-

signem-se mais para 
-o credito hontem decre-

tado, os 5 por cento do desconto do cobre na
¦sua 

substituição, e a importapeia da mesma

moeda que não fôr reemittida. »

Dá-se por discutida a matéria ; põe-se a votos

primeiro o grt. 2° da proposta, que é regeitado :

é approvado o artigo das commíssões reunidas :

é regeitada a emenda do Sr. Raphael de Gar-

valho : e julgão se prejudicadas as emendas do

Sr. Vasconcellos.

A requerimento do Sr. Henriques de Re-

zende, a camara decide que haja votação no-

minai na adopção da proposta que passa por 50

votos contra 30.

Votão pela adopção os Srs. : Lima e Silva,

Mello e Souza, Nabuco, Macedo, Alcibiades.

Bhering, Mendes dos Santos, Quadros Aranha,

Cerqueira Leite, Souza Martins, Castro e Silva,

Paranhos, Limpo de Abreu, Ferreira da Veiga,

Lemos, Marcondes, Gurgel, Maria de Moura,

Chichorro, Dias de Toledo, Alvares Machado,

Valerio, G. da Fonseca, F. de Toledo, R.

Barbosa, Costa Miranda, C. Vianna, Lessa,

Baptista Caetano, P. Araújo, F. Torres,

Messias, Carvalho, S. Barbara, P. Peixoto,

Rodrigo, Seara, A. Cavalcanti, Guerra, Fortuna,

F. da Silveira, Gosta, Oliveira Braga, D. e

Silva, Manso, Junqueira, Albuquerque e Mello,

Assis Mascarenhas, Belizario e Ferreira de

Castro.

Votão contra os Srs. : Calmon, Climaco,

Ribeiro de Andrada, Vianna, bispo do Cuyabá,

F. França, Cornelio, Ernesto, Amaral, Souto,

S. e Oliveira, Vasconcellos, R. Torres, A.

Vianna, V. de Goyanna, Carneiro Leão, L.

Cavalcanti, Paim, F. do Rego, M. Monteiro,

P. de Albuquerque, Figueira de Mello,* Ri-

beiro Pessoa; Rezende, Veiga Pessoa, arcebispo

da Bahia, Hollanda, Muniz Barreto, S, do

Rego e Gosta Machado.
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Continua a discussão adiada da resolução
n- 42, sobre aposentadoria de magistrados, com
as emendas apoiadas.

O Sr. Rodrigues Torres pede licença á ca-
rnara 

para retirar a sua emenda, o que lhe é
concedido.

0 Sr. Henriques de Bezen&e diz que vota

pela resolução, por julgar conveniente que o go-
verno 

possa aposentar aquell.es magistrados que
não podem mais servir, ou que servem mal;

que não acha nisto infracção da constituição,
corno em outra sessão se disse; ..traz, para
mostrar a necessidade de se dar esta attribuição
ao governo, os factos seguintes acontecidos em
Pernambuco:—um* empregado de uma repar-
lição exíincta, o commissariado, tendo ficado
com o seu ordenado por inteiro, e sendo no-
meado, 

pelo presidente da província, para ir
com a expedição ao Pará, como pagador das
tropas, 

pretextou differentes cousas, e por fim
deu 

parte de doente ;—um official, c<jm quem
o orador tem algum parentesco, tendo sido no-
meado 

para a guerra de Panellas, deu parte.de
doente 

para se evadir a este serviço, e pelo
exame de saúde foi julgado são e capaz de
marchar.—Vota 

pelas aposentadorias, tanto
mais 

quando vê na lista dos aposentados os
nomes de alguns magistrados demittidos pelo
conde dos Arcos na Bahia, e porque não quer
dar o ônus ao governo de conservar empregados

que não podem bem servir. Desta arte salva a
todos os bons magistrados o desgosto de servir
com homens incapazes.

0 Sr. Visconde de G-oyanna. • •

Depois do Sr. Henriques de Rezende ainda
emittir a sua opinião, sendo posta a matéria a
votos, não é approvada a resolução, mas sim a
emenda do Sr. Carneiro Leão, que dá o orde-
nado 

por inteiro, comprehendendo os desem-
bargadoies Furtado e André, e o desembargador

Mello 
que se acha empregado em Portugal.

Entra em discussão a seguinte resolução :

« A assembléa geral legislativa resolve:

« Ari. 1.° Na aposentadoria concedida ao
conselheiro Antonio Homem do Amaral, pelo
decreto do Io de Dezembro de 1833, se deve
comprehender os vencimentos que tinha nos
dous lugares annexos ao de thesoureiro-mór, e

que exercia pelos decretos de 5 de Setembro de
1808, e 17 de Agosto de 1809.

_ 
(( Art. 2.° Ficão revogadas quaesquer dispo-

sições em contrario.

« Paço do senado, em 4 de Junho de 1836.

Bento Barroso Pereira, presidente.— Conde
de Valença, Io secretario.— Visconde de Con-

Sonhas do Campo, 2o secretario. »

Dá-se por discutida, e posta a votos é appro-
vada e adoptada.

Passa-se á discussão da resolução seguinte, e

emendas apoiadas:

« Artigo único. O art. 31 da lei de 24 de

Outubro de 1832, não comprehende as dividas

em que a fazenda nacional seja condemnada

por sentenças obtidas em juizo contencioso e

que tenhão passado em julgado.

« Paço da camara dos deputados, 18 do

Agosto de 1835.—Saturnino de Souza e Oli-

veira. »

0 Sr. Paim pede aos Srs. ministros.da ['a-

zenda e negocies estrangeiros, que se aclião

presentes, digâo qual é a opinião do governo a

respeito deste negocio.

0 Sr. Castro 
"O 

Silva (ministro da fazenda)
diz que vota contra a resolução, por lhe parecer
não haver justiça da parte dos pretendentes, e

fundamento a sua opinião em o governo ser só

responsável pelas prezas feitas aos estrangeiros

e não aos nacionaes.

0 Sr. Carneiro Leão em um longo discurso

pronuncia-se a favor da pretenção de Lourenço

Antonio do Rego, e combate as idéas do go-
verno a respeito.

A discussão fica adiada pela hora.

O Sr. Presidente marca para ordem do dia

diversas resoluções, e levante a sessão pelas
duas horas da tarde.

Sessão em 1S5 cie Setembro

PRESIDENCIA DO SR. ARADJO LIMA

Sümmario,—Expediente. — Ordem do dia.—

- Discussão de diversas resoluções.

A's 10 horas feita a chamada, depois de

estarem em numero legal os Srs. deputados,

declara-se aberta a sessão : e lida a acta da ante-1

cedente é approvada.

Faltão com causa participada os Srs. Coelho

da Silva, Gonçalves Martins, Azevedo e Brito;

e sem ella os Srs. Vital, Souza Martins, Pinto

de Mendonça, Pontes, Ibiapina, Maranhão,

Gosta Machado, Veiga Pessoa, Vasconcellos

Pessoa, Vieira, Barbosa Cordeiro, Luiz Cavai-

cante, Monte, Fontes e Souza.

EXPEDIENTE

_ 
O Sr. 1° Secretario dando conta do expe-

diente, lê um officio do ministro da fazenda
ácerca da décima urbana. — Vai a quem pedio
as informações.

Outro do secretario do senado, participando
terem sido sanccionadas as resoluções a res-

peito das tenças concedidas a Joaquim Mourâo

Pinheiro, Paulo Freire de Andrade e Fredes-

vindo da Silva Leite. — Fica a camara in-
teirada.

TOMO II 37
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Outro do Sr. deputado Azevedo e Brito, não

só participando não ter podido comparecer na

sessão de 10 do corrente, como declarando ter

votado contra a proposta do governo, pedindo
um credito de dous mil contos de réis. — Fica

a camara inteirada.

Approva-se a redacção da resolução que con-

cede um credito supplernentar ao governo, e da

que approva a jubilação de José Theodoro da

Rosa Gama.

Approva-se o requerimento da commissâo

de redacção, pedindo informações ao governo,
a respeito dos jubilados antes da reforma da

constituição.

Depois de lido, decide-se que vá a imprimir

o seguinte parecer:
« A commissâo de justiça civil vio uma

representação de Victorino José da Rosa, na

qual se queixa que achando-se em execução

sentenças de revista, obtidas pelo representante,

do extineto desembargo do paço, contra Manoel

Caetano Pinto, depois de feita penhora em 22

moradas de casas, faltando apenas irem á praça

pelo juiz da conservatória dos moedeiros, e

depois pelo juiz de fóra, requereu o executado

ao juiz da chancellaria mandasse passar ordem

avocatoria dirigida áquelle juiz, cuja vara

servia o ouvidor da comarca, afim de remetter

o processo á chancellaria, e nella ser ernbar-

gada a sentença, omittindo' a. importante cir-

cutnstancia de haver já passado em julgado.
O requerimento foi despachado — Em termos
— e sendo do dever do escrivão informar

ao juiz do estado dos autos, passou a ordem

suspendendo assim por um semelhante meio a

marcha da execução que a lei quer não seja

obstada, senão nos casos por ella expressa:-

mente declarados. Oppoz-se o representante,

mas apparecendo a lei de 18 de Setembro de

1828, desistio da opposição que fazia, com o

protesto de subirem os terceiros embargos do

representado, dos quaes esperava que se não

tomasse conhecimento em obediencia á con-

stituição e leis do império, que não permittem
fazer reviver processos findos, dando toda a

força e vigor ao caso julgado. Não aconteceu

porém assim, porque a relação desta côrte,

pretextando o art. 91 do regulamento de 3 de

Janeiro de 1833, decidio aquelles embargos, e

por accordão votado apenas por tres desembar-

gadores foi revogado o julgamento feito por 9

ministros, na fôrma da lei antiga, resultando

de tal decisão a revogação de tudo que havia

obtido o representante, a annullação da pe-
nhora já feita, e o mais que consta da repre-

sentação. O representante queixou-se de tão in-

jurídico procedimento ao poder executivo, o

qual depois de mandar ouvir os tres ministros,

e informar o presidente da relação, ordenou

que fossem responsabilisados os ditos ministros

pelo supremo tribunal de justiça, que afinal

julgou 
inprocedente a denuncia.

« A commissâo, posto que entenda em vista

dos documentos que lhe forão presentes, que
se não guardou ao representante o seu direito

nos julgados de que se queixa, com tudo obser-

vando que o negocio se acha decidido pelo

poder judiciário, a que compete, e esgotados

todos os recursos autorisados pelas leis, e

observando mais, que qualquer providencia dada

pelo poder legislativo em favor do represen-

tante, que tendesse atacar aquelles julgados,
além de offensiva da independencia do referido

poder, que a constituição garante, prejudicaria
ao direito de terceiro adquirido por virtude

dos mesmos julgados: é de parecer que nada

ha que deferir por esta augusta camara.

« Paço da camara dos deputados, em 10 de

Setembro de 1836.— Oliveira.— Mendes dos

Santos. — Pinto Chichorro.»

Depois de passar a urgência pedida pelo Sr.

Ràphael de Macedo, entra em discussão, e é

regeitado o seguinte parecer :

«Foi visto pela commissâo de constituição, o

requerimento de Antonio Américo de Urzedo,

lente da academia medico-cirurgica desta côrte.

(Vid. sessão de 2 de Julho de 1833.)

E' remettido ao Sr. presidente este outro

parecer :

« A commissâo de marinha e guerra, tendo

visto os officios do ministro e secretario de

estado dos negocios da guerra, datados de 6 e

9 do corrente mez, solicitando da parle do go-
verno,- providencias do corpo legislativo, sobre

a força armada, afim de poder comprimir as

rebelliões do Pará e Rio Grande do Sul ; julga
a commissâo, que as medidas reclamadas se

achâo comprehendidas nos projectos, que em

data de 3 deste mez, o Sr. deputado Nabuco

de Araújo offereceu á esta augusta camara;

portanto a commissâo espera que o Exm. Sr.

presidente, tomando este objecto em conside-

ração, se dignará pôr os ditos projectos em

discussão, para que a camara haja de deliberar

a respeito como entender conveniente e justo.

« Paço da camara dos deputados, 12 de Se-

lembro de 1836.— Lima e Silva. — Pinto

Peixoto.»

Approva-se o parecer da mesa, nestes termos:

«A mesa examinou o requerimento e do-

cumentos annexos a elle, do official de se-

cretaria desta augusta camara" Manoel José

Corrêa Calheiros, que representa sentir todos

os dias deteriorar-se mais a sua saúde, e de

novo pede á esta augusta camara se digne

conceder-lhe dous anãos de licença com o

ordenado que fôr justo, para ir á Europa tratar

da sua saúde. O supplicante mostra o seu es-

tado enfermo por attestados de dous médicos,

e por outros muitos documentos mostra ter

24 annos de serviço, grande parte dos quaes
são feitos nesta casa, onde trabalha desde a
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primeira sessão da assembléa geral legislativa :
e entre estes documentos se vê um attestado
do conselheiro official-maior da nossa secretaria,

que informa ter o supplicante sempre desem-

penhado com louvável zelo e intelligencia, todos
°s trabalhos de que o tem encarregado, e que
além disso lhe merece o conceito de cidadão
honrado, e igualmente diz, que se responsabi-
lisa 

pelo expediente da secretária na falta do

supplicante.

« Em attenção a todo o exposto, é a mesa de

parecer que se conceda ao supplicante um

anno de licença com o seu ordenado.

« Paço da camara dos deputados, 10 de Se-

tembro de 1836.—Pedro de Araújo Lima.—

Bernardo Belisario Soares de Souza.—Vicente

Ferreira de Castro e Silva .—D. José de dssis

Mascarenhas.—Manoel Odorico Mendes, 4° se-

cretario. »

Vai com urgência rem et tida á com missão de

redacção, a seguinte indicação do Sr. Bhering :

« Não tendo sido discutida a 21 parte do § 10

do art. S° capitulo 6o do orçamento, como de-

termina o regimento da casa, requeiro que se

officie ao senado, declarando-se-lne que por
engano passou na redacção este accrescimo.—

Bhering.»

ORDEM DO DIA

Continua a discussão da resolução, relativa

á pretenção de Lourenço Antonio do Rego, com

a seguinte emenda apoiada na sessão de 7 de

Maio do corrente :

« Artigo único. O governo fica autorisado a

pagar na forma da lei de 15 de Novembro de

1827, a Lourenço Antonio do Rego, a quantia
constante da sentença que este obteve contra a

fazenda nacional, na disputa acerca dos pre-

juizos, perdas e damnos que lhe resultarão do

apresamento de um navio seu, feito pela es-

quadra de lord Coclirane no tempo da guerra
com Portugal. »

To mão parte na discussão os Srs. visconde

de Goyanna, Raphael de Carvalho e ministro da

fazenda, impugnando a resolução ; e susten-

tendo-a, os Srs. Souza e Oliveira, Hollanda

Cavalcanti e Maciel Monteiro.

Dando-se por concluida a discussão desta ma-

teria, põe-se o artigo da resolução a votos e é

regeitado, e se approva a emenda que passa á

commissâo de redacção.

0 Sr. Sebastião do Bego pede a urgência para
entrar em discussão o projecto de resolução que
declara que a ainnislia concedida-aos compre-

hendidos na sedição de 22 de Março de 1833

em a provincia de Minas Geraes, é extensiva

ás indemnisaçCes que possão ter lugar pelos

prejuízos causados á nação por occasião d<5 tal

delicto.

A urgência pedida sendo apoiada e appro-

vada, entra a resolução em discussão.

O Sr. Sebastíão do Rego manda á mesa a

seguinte emenda que é approvada :

« Que se recommende ao governo que faça

cessar o procedimento havido com os suppli-

cantes, mandando restituir suas propriedades.
—Sebastião do Rego. »

A resolução é reprovada, tendo fallado contra

ella o Sr. Carneiro Leão.

Entra em discussão, e é approvada sem debate,

a seguinte resolução :

« A assembléa geral legislativa resolve :

« Artigo único. Fica approvada a pensão
annual de 360f>000, concedida por decreto de

4 do corrente mez, ao capitão de fragata da

armada nacional Guilherme Eyre, em attenção

a ler sido gravemente ferido no combate que

sustentou contra os rebeldes da provincia do

Pará.

« Paço da camara dos deputados, 29 de

Julho dc 1836.—Jaquim F. de Toledo.—

Gomes da Fonseca. »

0 Sr. Bhering pede a urgência para se

discutir logo a seguinte resolução vinda do

senado :

« A assembléa geral legislativa resolve :

« Art. 1." A congrua do arcebispo metropo-

litano fica elevada a tres contos e seiscentos

mil réis, e as dos mais bispos do império a

dous contos e quatrocentos mil réis. A dos

monsenhores da imperial capella a um conto e

duzentos mil réis, a dos copegos a oitocentos

mil réis, a dos capellães a quatrocentos
mil réis, a dos confessores a tresentos e

cincoenta mil réis, e a dos sachristas a cento e

cincoenta mil réis.

« Art. 2." Ficão derogadas as disposições em

contrario.

« Paço do senado, em 6 de Setembro de

1836.—Bento Barroso Pereira, presidente.—

Visconde do Pio Vermelho, 3° secretario. —

Visconde de Congonhas do Campo, 2o se-

cretario. »

E' approvada a urgência, e entra em dis-

cussão a resolução com a seguinte emenda offe-

recida pelo Sr. Alcibiades :

« Que os Bispos não recebão mais emolu-

mento algum por qualquer pretexto que seja,

ou titulo de chancellaria. »

Tomâo parte nesta discussão os Srs. Hen-

riques de Rezende, contra a resolução; Bhering

e Carneiro Leão, contra a emenda e a favor da

resolução; e Alcibiades contra a resolução, e

no caso delia passar, a favor da emenda.

Julgada discutida a matéria, é posta a votos ;
approva-se a resolução, e cahe a emenda.
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Dada a hora, o Sr. presidente dá para a

ordem do dia, o projecto n. 156 deste anno,

que marca as forças de terra, o projecto n. 54

deste mesmo anno e varias resoluções, e levanta

a sessão pelas duas horas da tarde.

II... -

Sessão em 13 tl© Setembro

PRESIDÊNCIA DO SR. ARAÚJO LIMA

SuMMABio.— Expediente.— Ordem do dia.—

Discussão do projecto do Sr. Nabuco sobre

fixação de forças de terra.

A's 10 horas, feita a chamada, depois de se

acharem em numero legal os Srs. deputados,

o Sr. presidente declara aberta a sessão : lida

a acta da antecedente, posta em discussão, é

approvada.

Faltao com causa participada os Srs. Odorico,

Gonçalves Martins, e Coelho da Silva ; e sem

participação os Srs. Vital, Mendonça, Pontes,

Figueira, Ibiapina, Maranhão, Veiga Pessoa,

Ribeiro Pessoa, Hollanda, Barbosa Cordeiro,

Monte, Costa, Macedo, Augusto da Silva, Galvão,

Calmon, Corumbá e Fontes.

EXPEDIENTE

O Sr. 1° Secretario dá conta do seguinte :

Um offic.io do ministro da guerra em que par-

ticipa, que satisfazendo á requisição, que na

conformidade"da resolução desta camara lhe foi

dirigida, para obter informações sobre o estado

das forças de terra, decretadas para o corrente

anno, e se já concluio o recrutamento para corri-

pletar estas forças, tem de communicar quanto

á primeira parte e implicitamente á segunda,

que o numero de praças decretado se acha preen-
chido, excepto no corpo de ligeiros de Matto

Grosso, que conforme o mappa do 1° de Junho

do corrente anno estava reduzido a sessenta e

sete praças, etc.— A quem pedio taes infor-

mações.

Outro do mesmo ministro participando, que
não lhe sendo possível ter a honra de aceitar o

convite desta camara para assistir á discussão

da fixação das forças de terra para o seguinte

anno financeiro, assegura á camara que por es-

cripto continuará a dar as informações neces-

sarias sobre tal objecto.— Fica a camara in-

teirada.

Outro do ministro da marinha, participando

que havendo o presidente da província do Pará,

por aviso de 30 de Dezembro ultimo da copia

n. 1, sido autorisado a conferir aos indivíduos

que compunhão a força naval do seu com-

mando, um posto de accesso no caso de prati-
carem acções distinetas, e de reconhecida van-

tagem, dando todavia conta por esta secretaria

de estado dos motivos que o induzirão a seme-

lhante deliberação, para ser tudo levado ao co-

nhecimento da assembléa geral legislativa, e

coirmsunicando o mesmo presidente no seu

officio de 24 de Maio deste anuo, haver em con-

sequencia daquella autorisação promovido a ca-

pitao de mar e guerra effectivo o capitão de fra-

gata, Frederico Mariath ; a capitão de fragata, o

capitão-tenente Agnello Petra de Bittancourt; e a

capitãestenentes effectivos, os primeiros-te-
nentes, Francisco de Paula Ozorio, Luiz Sabi.no

( este bravo officiai foi depois morto em uma

sorpreza), e Francisco-Manoel Barroso, como

se vê da copia n. 2 ; manda ora o regente, em

nome do imperador submetter á consideração

da camara dos Srs. deputados, não só a citada

promoção, para que haja de deliberar, como

julgar de justiça, mas ainda a relação n. 3 de

outros officiaes da armada, que não obstante os

bons serviços prestados no Pará, não forão na-

quella óceasião promovidos, cumprindo notar-se
"que 

além destes officiaes alguns ha, que na pri-
meira entrada e defeza da cidade fizerâo rele-

vantes serviços, e se constituirão dignos de con-

templação, etc.— A' commissâo de marinha e

guerra.

Outro do ministro da marinha, submettendo

á consideração desta augusta camara, não só

as promoções feitas pelo presidente do Pará,

mas também a relação dos outros officiaes da

armada, que não obstante os bons serviços

prestados no Pará, não forâo naquella occasiâo

promovidos, á vista das razões expendidas pelo
dito presidente.—A' commissâo de marinha e

guerra.
Dous officios do secretario do senado ; o Io,

participando que por officio do ministro da

marinha fôra commumcado ao senado que o

regente, em nome do imperador, consentió na

resolução, approvando a pensão concedida a

D. Arma Barbara de Jesus. — Fica a camara

inteirada.

O 2", participando que o senado adoptou as

emendas feitas por esta camara á resolução

que admitte a fazer acto nos cursos jurídicos os

estudantes matriculados, que não tiverem o

estudo de inglez, historia, geometria e geo-

graphia.—Fica a camara inteirada.

Faz-se menção de um officio do vice-

presidente de Santa-Catharina, remettendo os

actos legislativos da assembléa daquella pro-
vincia.—A imprimir-se, indo depois á com-

missão de assembléas provinciaes.

E' lida e approvada a redacção da resolução,

sobre a aposentadoria,'concedida ao conselheiro

Antonio Homem do Amaral.

Lê-se o seguinte parecer da commissâo de

policia:

« A commissâo de policia vio o requerimento

do Sr. deputado visconde de Goyanna, em que

requer que a policia da mesa remova da casa
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os tachygraphos do estrangeiro Jornal do Com-
inereio, 

pela parcialidade positiva com que
falsificâo os actos desta augusta camara, e exa-
minando 

quaes sao esses actos, não os pôde
descobrir ; portanto é a com missão de policia
de parecer que tal requerimento nao pôde ser
approvado.

« Paço da camara dos deputados, em 12 de
Setembro de 1836.—Pedro de Araújo Lima.
~D- 

José de Assis Maseorenhas.—Bernardo
Belisario Soares de Souza.»

Pica adiado por se pedir a palavra.

Lê-se o seguinte parecer da commissâo de

pensões e ordenados :

« D. Maria Magdalena da Gamara Bittancourt
e Oliveira,* requer que se tome de novo em
consideração o projecto de resolução, vindo do
senado, 

que approvou a pensão concedida pelo
governo a seu finado pai o senador Manoel
Ferreira da Gamara, com sobrevivência aos
filhos da supplicante, visto que no impresso
submettido á discussão desta camara, houve
erro notável na quantia da pensão, que sendo
de 1:080$, no decreto do governo, e no projecto
original do senado !ê-se no impresso que foi
discutido 1:800$, o que talvez désse causa a ser
a pensão desapprovada, por parecer exorbitante:
a commissâo, á vista do exposto, entende que
tendo com effeito havido o engano, que se nota,
não foi discutido o projecto tal qual veio do
senado, e por isso pôde ser novamente tomado
em consideração, se assim parecer de justiça á
esta camara.

« Paço da camara dos deputados, 12 de Se-
tembro de 1836.—J. F. de Toledo. — Gomes
da Fonseca.»

Approvado.

0 Sr. Souza Martins propõe a urgência para
que entre em discussão a resolução vinda do
senado, a que se refere o parecer que se acaba
de lêr e approvar.

A urgência proposta é apoiada, e julgada dis-
cutida, approva-se.

Entra em discussão a resolução do senado

que approva a pensão concedida pelo governo
ao senador Manoel Ferreira da Gamara Bittan-
court e Sá, em plena remuneração de seus ser-
viços, com sobrevivência a favor de seus nove
netos, D. Mathilde Manoela da Gamara Oliveira,
D. Ari to n ia Garlota da Gamara Oliveira Bittan-
court, D. Luiza Tlidia da Gamara Bittancourt
e Oliveira, Manoel Antonio de Bittancourt e Oli-
veira, João Antonio da Gamara de Bittancourt e
Oliveira, José Joaquim da Gamara de Bittan-
court e Oliveira, Joaquim José da Camara de
Bittancourt e Oliveira, Raymundo Antonio da
Gamara de Bittancourt e Oliveira, e Antonio
Pedro da Camara de Bittancourt e Oliveira.

Dá-se 
por discutida a resolução, e posta a

votos é approvada e adoptada, e passa á com-

missão de redacção.

ORDEM DO DIA

Entra em discussão a seguinte resolução :

« A assembléa geral legislativa resolve :

<f Artigo único. Manoel Antonio Henriques

Tota, tem direito a perceber o vencimento de

100$ mensaes, que lhe foi concedida por de-

creto de 28 de Agosto de 1824, competente ao

emprego de cirurgião-mór do exercito, conjun-

ctamente com o soldo respectivo a patente de

coronel que goza.

« Paço da camara dos deputados, em 11 de

Junho de 1835.— IÀma e Silva.— F. do Rer/o

Barros — Pinto Peixoto. »

¦ Tomao parte na discussão os Srs. Henriques

de Rezende, visconde de Goyanna, Lima e Silva

Maciel Monteiro e Souza e Oliveira, e fica

adiada pela hora para se passar á outra parte da

ordem do dia.

Entra em discussão a seguinte resolução offe-

recida pelo Sr. Nabuco :

« Artigo único. A lei da fixação de forças de

terra para o presente anno financeiro ficará em

vigor para o anno financeiro de 37 a 38, com

as seguintes alterações :

« § Io. A dita força poderá ser elevada desde

já ao seu estado completo, ficando o governo
autorisado a recrutar na conformidade da lei de

6 de Outubro de 1835.

« § 2°. O governo fica autorisado a conceder

desde já uma gratificação de campanha da 3a

parte do respectivo soldo, além dos mais venci-

mentos, a todos os indivíduos que fizerem parte
das expedições a qualquer ponto do império, ou

nelle se achando conjunctamente cooperarem

para o estabelecimento da ordem.

0 Sr. Francisco do EegO não falharia, se acaso

não ouvisse lêr um officio do Sr. ministro da

guerra, á vista do qual deseja que se adie a

discussão até que eile venha á camara dar as
informações necessarias...

O Sr. Io Secretario lê o officio do Sr. mi-
nistro da guerra remettido hoje á camara.

O Sr. Francisco do Rego:—Não se pôde ouvir
um seméíhanto officio : eu voto contra a fixação
de forças ; n&o dou meu voto a um ministro

que se nega a vir esclarecer a camara ; que se
nega a satisfazer um seu dever...

Um Sr. Deputado : —Então o adiamento ?

O Sr. Francisco do Rego : — Já não quero
adiamento.

0 Sr. Eodriguss Torres declara seguir o voto
do Sr. Francisco do Rego : parece-lhe que nao
estamos em um systema representativo ; os
ministros zombão da camara, zombão do go-
verno representativo. Vota contra a resolução, -
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mas deseja que o illustre deputado, o Sr. Na-

buco, que a apresentára, dissesse se está ,".uto-

risado pelo governo a fazel-o, ou se sabe se o

governo aceita ou nao este projecto.

O Sr. Nabuco : — O que posso declarar é

que tudo quanto está no projecto já foi vencido

na camara.

O Sr. Rodrigues Torres : — Mas se quer o

governo isto ou mio, é o que não sei.

0 Sr. Cornelio, entende que a matéria em

questão deve ser adiada até que o Sr. ministro

da guerra esteja com saúde vigorosa e capaz de

vir á camara dar as informações necessarias, ou

até que o governo conheça que nao tem mi-

nistro da guerra, e que por consequencia é ne-

eessario nomear outro ; pois que nao sabe elle

deputado, como quem ama verdadeiramente

seu paiz, pôde approvar o procedimento do

Sr. ministro da guerra ; nem sabe como a ca-

mara pôde approvar a fixação de forças de terra,

quando o mesmo governo diz qne «ao está

prompto a dar informações vocalmente, mas

sim por escripto ; e como se pôde em uma tal

questão, se estar a exigir informações por es-

cripto ? Propõe pois o adiamento até que venha

o Sr. ministro dar as informações necessárias.

0 Sr. Víanna observa que o Sr. ministro

diz que está prompto a dar as informações ; mas

elle, deputado, deseja saber qual é a maneira

porque se deve dirigir nas informações que tiver

a pedir ácerca desta matéria ; se o Sr. mi-

nistro tem algum procurador na camara para
dar as informações, ou se tendo de se lhe as

pedir, deve a discussão adiar-se para se officiar

ao Sr. ministro ?...

Declara votar contra, porque quer que haja

um ministério que nao seja estatua, que venha

á camara cumprir com a sua obrigação.

0 Sr. Luiz Cavalcanti observa que é do

systema constitucional o serem os ministros

obrigados a apparecer em publico, e mostrar se

prestao ou não ; e se acaso os ministros nao

sao obrigados a apparecer em publico, nao via

prestimo em pagar-se camaras legislativas,

melhor era o governo declarar-se absoluto.

A camara já declarou o seu voto contra o

ministro, regeiíou a proposta por elle apresen-

tada ; mas o ministro continua na repartição,

porque o regente tem direito de nomear quem

qnizer para ministro, e conservar até quando

quizer ; seja pois conservado o ministro, porque
o regente tem este direito. Agora diz-se que a

camara dos deputados tem obrigação de votar

pela fixação das forças de terra e mar; o que
se deduz daqui ? Que o regente só tem direitos,

e a camara dos deputados só tem deveres, que
é isto só o que coube em partilha á camara dos

deputados !

Se o ministro nao quer aturar os deputados

largue a pasta ; o remedio que tem quem quer

ser ministro é vir á camara ; quando não, nao

se vota pela fixação de forças.

Vota pois elle, deputado, pelo adiamento, até

que venha o ministro, como é sua obrigação ,
e é direito da camara adiar esta discussão até

que o ministro venha.

O Sr. Sszeilde vOla pelo adiamento.

O Sr. Carneiro Leão diz que ouvira a um

Sr. deputado dizer que, a continuar as cousas

assim, melhor era não haver camaras, não

haver systema representativo ; é isto o que o

governo quer e deseja, e para interpretar seus

sentimentos se serve do que diz esse velho que
elle fez entrar n'um dialogo com um inepto ba-

charel; pois que o que se conclue da doutrina

desse velho é que não deve haver systema re-

presentativo, e com effeito serve elle de muito

incommodo a ministros ineptos, que não podem
comparecer ante os representantes da nação,

não porque sejão injuriados, pois que nao o sao ;
e alguns Srs. deputados que defendem hoje o

ministério, e que íbtão da opposição, no tempo

do governo de D. Pedro I, sabem que nenhum

dos ministros actuaes tem sido tratado pela ma-

neira porque o forão os ministros do imperador

D. Pedro ; mas os ministros têm de se mani-

festarem, de se apresentarem em publico taes

quaes são, e é isto o que os incommoda ; é por
isso que nao convém o systema represen-

tativo !...

Mas cumpre á camara aturar tudo o que
delia se quer? Não tem nada a fazer?...

Elle, orador, julga que se deve adiar a discussão,

e quando nao passe, deve discutir-se a proposta
em 15 dias, e mais se fôr necessário ; usa a

camara de seu direito; e delle usará se negar

o seu concurso ao ministério, ou a tal ou tal

ministro.

O Sr. ministro da guerra nem ao menos quiz
escusar-se com enfermidades ; ao menos era-lhe

isto mais decente, ainda que a camara estivesse

bem cerlificada de que natureza era a sua mo-

lestia ; elle porém diz positivamente que não

quer vir ; e é provável que seu olfic.io fosse re-

digido em companhia de todos os seus collegas ;
e é assim que se deve tratar a camara ? Deve

ella aturar tudo ? Parece-lhe que se deve accusar

ao ministro da guerra ; não faltâo crimes porque
se deve accusalo, e que se devem gastar estes

quinze dias em discutir a acçusaçâo : se ella não

passar, tem-se ao menos esclarecido á nação, e

mostrado realmente que o ministro tem crimes

porque deve ser accusado.

Conclue votando pelo adiamento ; mas con-

vida aos Srs. deputados que passem a accusar

ao ministro da guerra. Certamente o chefe do

estado está no seu direito quando o conserva ;
mas a camara lambem o está quando nega o

seu concurso ao ministro, e quando isto nao

baste, passa a accusal-o.

O Sr, Alvares Machado diz que entende
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que o ministro não tem obrigação algum,! de
comparecer.

O Sr. Luiz Cavalcanti : — Nem nós de vo-
tarmos 

pela fixação.

O Sr. Alvares Machado:—A lei nos in-
cumbe de votarmos annualmente a lei de fi-

xação de forças de mar e terra; mas não ha lei

alguma que incumba ao ministro a obrigação
de aqui vir assistir á discussão.

Um Sr. Deputado :—A lei do decoro e da de-

cencia.

O Sr. Alvares Machado : — Nao gosto de

diálogos ; os senhores que têm de fallar, podem

pedir a palavra ; eu levantei-me para motivar

o meu voto. O ministro já compareceu, já deu

os esclarecimentos que eráo necessários ; a ca-

mara já approvou a mesma lei que o Sr. Na-

buco apresentou; as circumstancias são as

mesmas, e por consequencia tem lugar passar
a lei que mereceu a approvação da maioria da

camara.

O orador diz que se tem declarado muitas
vezes 

que se quer tratar com decoro e decencia
aos ministros, mas elle já ouvira chamar na

camara ao ministro da fazenda de ladrão ; e a

camara deve estar persuadida que um tal nome

não poderia ser dirigido ao ministro da íá-

zenda. A' vista de um tal facto conclue que é

preciso que tenhamos estatuas por ministros,

porque só estatuas é que podem ouvir isto.

Lembra ainda que o ministro da guerra já
veio assistir á discussão da fixação de forças;

que não foi bem tratado ; que, por os ministros

de D. Pedro serem maltratados, não é razão

para que os actuaes também o sejâo.

Já o anno passado se fixou a força de mar,

sem estar presente o respectivo ministro; e por
consequencia, não sabe porque razão o actual

ministro da guerra é que se quer por força

chamar á camara uma e muitas vezes, quando

já compareceu para esta discussão; e no em-

tanto de que se tratou ? Da familia do ministro,

de seus irmãos, de seu sobrinho, de assassinio,

de julgamentos, etc. (muitos apoiados) ; e um

membro da camara que diz que precisa de in-

formações, nunca esteve na camara as vezes que
o ministro fallou.

Vota contra o adiamento.

0 Sr. Cornelio diz que a constituição é bem

terminante, quando declara que a fixação de

forças ha do ser estabelecida sobre informações

do governo ; o governo pois deve dar as infor-

mnçOes que a camara quizer, e não as que ao

mesmo governo aprouver.

Parece-lhe que a maioria está constrangida,

por isso mesmo que vê na administração um

homem 
que não é capaz de ser ministro da

guerra. Opina que o Sr. ministro da guerra tem

obrigação de comparecer na camara, todas as

vezes que a camara quizer que elle dê infor-

inações. Parece-lhe que se não quer que se

mostre a incapacidade dos agentes do governo ;
elles nao apparecem, não sustentão as- dis-

cussões, á excepção do Sr. Limpo de Abreu, a

quem honra seja feita, pois que é o único que
se apresenta a sustentar as discussões, até

mesmo do ministro da guerra ; e elle, orador,

achaque melhor seria q i e este senhor fosse

nomeado interinamente ministro da guerra, ao

menos havia satisfazer melhor á camara ; e

com effeito, para que dizer-se que lia ministro

da guerra ? Não lia governo regular ; só se quer
lançar o odioso sobre a assembléa geral, e

particularmente sobre a opposição da camara

dos deputados ; .engana-se quem assim pensa;
a opposição tem bastante iilustração para en-

tender aquillo que lhe convém, aquillo que a

maioria parece querer fazer.

Mais uma das razões porque vota contra a

fixação de forças, é o não ver o ministro dar as

informações, porque não entende como se ha de

adiar a discussão, quando qualquer Sr. de-

putado peça informações sobre o numero de

praças que ha em tal e tal lugar para se poder
officiar ao ministro. Observa ainda que, bem

que o ministro venha á camara, nao dará in-

formações algumas, porque não é capaz de as

dar ; comtudo quer que venha para que o pu-
blico conheça a incapacidade do ministro da

guerra.
O illustre orador, depois de muitas outras re-

flexões, conclue votando pelo. adiamento.

0 Sr. Soàrigues Torres antes de fallar no

adiamento julga-se na necessidade de explicar

um facto apresentado pelo Sr, Alvares Machado.

Declara que estava presente á sessão em a qual
se disse que um Sr. deputado dirigira a ex-

pressão injuriosa de que fallou o Sr. Alvares

Machado, ao ministro da fazenda; mas elle

orador nao o ouvio ; se o facto é exacto, se um

ou outro Sr. deputado o ouvio, a câmara e muito

principalmente o Sr. presidente não o ouvio,

porque a ouvil-o o Sr. presidente teria obri-

gação de chamar á ordem a esse Sr. deputado ;
se o facto é exacto, é verdadeiro, ao menos

essa expressão não foi lançada da tribuna, não

foi perante a camara.

O orador não pôde de modo algum desculpar

um deputado que semelhantes proposições
avançou, ainda que até certo ponto não pôde
desconhecer que em um momento de irritação,

de cólera em que qualquer membro se visse in-

juriado por alguns ministros da corôa teria

talvez direito a alguma desforra.

Quanto ao adiamento, julga que deve passar,
e que a maioria por decoro seu deve consentir

que este negocio seja adiado até que o Sr. mi-

nistro queira dar á camara as informações de

que ella necessita.

O nobre orador continuando o seu discurso

lembra o officio que ha poucos dias remetteu-
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á camara o Sr. ministro da guerra, pelo qual o

governo reconhece a inefficacia, a impossibili-

dade da lei do recrutamento actual, para se ve-

rificar a força necessaria, afim de chamar á

ordem as provincias rebelladas, e perguntaria
então como o illustre deputado autor do pro-

jecto quer que o recrutamento seja feito em vir-

tude da lei de 6 de Outubro de 1835. Parece-

lhe, á vista da contra dicção que se encontra

entre o projecto do illustre deputado e o officio

do ministro, que é necessário que o Sr. ministro

da guerra se apresente na camara e diga onde

estão essas difficuldades ; quaes s&o os meios

mais convenientes para obter o numero de

praças necessarias. .

Pede á camara que reflicta que a primeira
obrigação do ministro é esclarecer á camara, e

sem que elle queira esclarecel-a, como é pos-
sivel que se vote por uma lei da qual depende a

pacificação de duas provincias, ou cujas más

disposições podem ser contrarias ao fim que a

camara tem em vista.

Vota pelo adiamento.

0 Sr. Francisco do Rego, demonstra que o

Sr. Rodrigues Torres lendo o ofiicio que o

Sr. ministro ha poucos dias dirigio á camara,

não entrou em sua analyse como o orador es-

perav#, confrontando-o com as informações pelo
ministro prestadas quando veio á casa assistir á

discussão da fixação das forças de terra ; o

orador analyse o officio e mostra as contradicções

que existem entre este documento e as respostas

dadas ás interpellações que forão dirigidas ao

ministro.

Passa depois a observar que não lhe consta

que o Sr. ministro tivesse sido insultado na casa ;

mas sim que uma arguiçâo mais forte lhe fôra

dirigida, por haver conservado em seu posto a

um irmão rebelde. Depois de tecer elogios ao

Sr. Manoel da Fonseca, como simples particular,
declara que está prompto a votar pelo que ogo-

verno exigir pela repartição da guerra, e conce-

derá ao governo toda a força que pedir, até

mesmo para que os corpos sejão levados ao es-

tado completo, quando fôr convencido de que
se dá tal" necessidade ; mas emquanto não fôr

informado, ou convencido de tal necessidade,

votará contra.

0 Sr. Bhering declara que não teria duvida

de votar pelo adiamento, se acaso não estivesse

persuadido de que a illustre opposiçâo professa
um principio absoluto, de que nSo pretende con-

ceder cousa alguma a este governo, emquanto

elle não fôr organisado parlarnentarmente. Não

sabe como a opposiçâo que está firme nestes

princípios, quer taes informações ! Diz-se que o

ministro não vem dar as informações, nem é

capaz de as dar; mais se se conhece essa inca-

pacidade o que é que se pretende? Que o mi-

nistro venha mostrar a sua incapacidade pe-

rante a nação ?!... ( Apoiados.) Gomo forçar-se

o ministro a vir dar informações que os

Srs. deputados da opposiçâo dizem que elle

não tem ? ( Apoiados .) Mas aonde estará

esse direito da nossa parte ? A constituição

neste caso é quem nos guia; o ministro

é responsável ; e a nossa obrigação é ac-

cusal-o ('apoiados")-, é esse o dever que nos

impõe a constituição ; pois os estylos parlamen-
tares que se têm apresentado de nada a pro-
veitão. Supponha-se que o eleitor dos ministros

é caprichoso e não muda; o que se segue da nossa

parle? Continuarmos a insistir : entretanto que
aquelle que nomêa os ministros está persuadido

que da sua parte está a opinião nacional. Tem

elle força para dissolver a camara dos depiu-

tados ? Não : logo, qual o correctivo que se apre-

senta ? Nenhum.

Nos paizes em que o chefe do estado tem a

attribuiçâo de poder dissolver a camara, fia o

appello para a nação ; e esta torna a pôr na tri-

buna os mesmos deputados, nesse caso o que
resta ao chefe do estado, é fazer retirar daadmi-

nistração publica os ministros que não vão con-

formes com a opinião da camara.

O nobre orador passa a fazer algumas obser-

vações ácerca do estado" do Pará e Rio Grande,

donde conhece a necessidade de que taes pro-
vincias. não podem por emquanto ficar sem

forças; e está disposto a votar por toda e

qualquer força que seja, comtanto que o mi-

nistro salve as provincias. Mostra a conveniência

de que o corpo legislativo não ate as mãos ao

ministro, porque ficando elle habilitado com

forças sufficientes, se não dispuzer dellas com

acerto, o Brazil o conhecerá, e não cahirá sobre

o corpo legislativo o odioso de haver embara-

çado o ministro de empregar os meios necessa-

rios para chamar as provincias á ordem, e

mantel-as em socego.

Depois de mais algumas breves observações

que o nobre orador apresenta em resposta ao

Sr. Francisco Rego, conclue que estando per-
suadido de que com o adiamento não se con-

seguiráõ os esclarecimentos que se pretendem,
vota contra elle.

0 Sr. Limpo de Abreu ( ministro dos estran-

geiros) responde as observações avançadas

pelos Srs. Rodrigues Torres e Rego Barros ;
mostra que não é esta a primeira vez que as

camaras se occupâo de taes matérias sem a

presença dos ministros : declara que a presente
matéria não é daquellas nas quaes são os mi-

nistros obrigados a assistir , por que ella não é

proposta, mas sim um^projecto apresentado por
um membro da casa' Está persuadido que o

ministro da guerra tem motivos justos pelos

quaes não pôde comparecer, mas também asse-

gura á camara que elle se prestará a dar todas

as informações que lhe forem pedidas.
Vota contra o adiamento.

0 Sr, Paim toma parte na discussão, e de-
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fendendo o adiamento proposto, fundado na

necessidade das informações, responde aos

Srs. Machado, Bhering e Limpo de Abreu.

o Sr. Sebastião do Rego vota pelo adiamento

porque quer negar ao governo p&o e agua;

exista a força actual esta é a sua opinião, e

nao pode votar nesta matéria sem informações

do Sr. ministro do guerra ; pede aos Srs. depu-

tados da maioria, que têm de votar pela lei,

hajão de fazer com que compareça na discussão

o Sr. ministro, porque é dessa maneira que o

eleitor dos ministros pôde saber se elles têm ou

nao a confiança da nação ; e se esse eleitor está

certo, como disse um Sr. deputado, de que os

ministros têm essa confiança, é porque a ca-

mara tem cedido a todos os pedidos dos mi-

nistros, ¦ 
porque do contrario elle seria obrigado

a mudar o ministério, por isso que a nação o

elegeu para executar aetos constitucionaes, e

quando não, desgraçado delle e daquellos que

zombassem da opinião nacional.

Vota pelo adiamento, por honra mesmo dos

Srs. deputados da maioria.

0 Sr. Maciel Monteiro depois de responder

ao Sr. ministro dos estrangeiros, declara que
adopta o adiamento por duas razões capitaiis-

simas, a primeira por nao querer dar força al-

gutna ao governo, e a segunda para que, no

caso de passar o adiamento, o ministro da

guerra, presente na carnara, mostre sua incapa-

cidade.

Passa a fazer algumas reflexões a respeito

das opiniões emittidas contra o adiamento,

principia pelo Sr. deputado de S. Paulo, que

disse nao serem obrigados os ministros a assis-

tirem ás discussões, mas que a assembléa geral
tinha o dever de fixar a força de mar e terra.

Observa que esse Sr. deputado confuncfio

direito e regalia com obrigação ; e mostra que,

pela mesma constituição, a assembléa pôde
deixar de fixar a força, pode deixar de ex-

ercer este seu direito ; nem se diga que em

nâo se fixar a força pôde haver grandes in-

convenientes, porque o art. 146 da consti-

tuição determina que, emquanto nao se fixar

a força, subsista a. que então houver. En-

tende que nao se pôde fixar a força senão pelo

modo que marca a constituição, que é com a

presença do ministro.

O orador desconfia de algum trama, por isso

que ouvio a um Sr. deputado, que seria conve-

niente que o governo tivesse o direito de dis-

solver a camara, promovendo-se ao mesmo

tempo no senado uma lei que dá enxanças ás

altribuições do regente; ^udo se vai encami-

rshando para se estabelecer uma especie de

poder diclatorial; pede que sefalle francamente,

e depois de muitas outras razões, eonclue vo-

tando pelo adiamento.

0 Sr. Visconde de Gcyanna ¦..

0 Sr. Vasconceilos approva o adiamento,

TO ao «

n&o por querer manifestar a incapacidade dó

ministro da guerra, porque nenhum interesse

tem em que o ministro seja tido e havido por
incapaz, mas* sim porque a constituição exige

que a fixação das forças seja decretada sobre

informações do governo.
Desde 1826 o coipo legislativo entendeu que

estas informações deviao ser dadas verbalmente

nas discussões pelos ministros, além daqueüas

dadas por elles em seus relatorios. Nao é pos-
sivel darem-se todos os esclarecimentos por
escripío, por isso que nas discussões apparece a

necessidade de uns esclarecimentos, e então

seria necessário suspender a discussão até ehe-

garem esses esclarecimentos; e essa resposta do

governo talvez mostrasse a necessidade de outras

informações; o que não teria fim. Nao sabe se

o Sr. deputado Nabuco, autor da proposta, está

habilitado para prestar todas as informações ne-

cessarias á maneira dos commissarios dos mi-

nistros na camara franceza, pois que sendo

assim, torna-se desnecessária a presença do

ministro.

Observa que a proposta do Sr. deputado au-

torisa o governo a elevar desde já a força de

terra ao seu estado completo, e nao sendo só

necessário o pessoal sem o material,, por isso

que escusada é urna cousa sem outra, pergunta
se temos o armamento necessário para essa

força, quantas armas deve haver na reserva, se

temos, por exemplo, necessidade de crear um

corpo de artilharia montada, se temos a arti-

Ibaria conveniente, e bem assim uma boa cavai-

laria; não comprehende porque' se julga dis-

pensavel a presença do ministro. Diz que nao

quer que o ministro da guerra seja demittido,

nem que se faça • 
patente a sua incapacidade,

mas quer as informações porque a constituição

ordena que a camara fixe a força sobre as in-

formações do ministro.

Observa que lhe fez uma impressão muito

desagradavel, o que disse um Sr. deputado de

Minas, que como o governo nao podia dissolver

a camara, não devíamos insistir muito contra o

ministério. Isto quer dizer que como o governo
não pôde dissolver a camara dos deputados, a

camara deve ser escrava do governo, fazer tudo

quanto elle quizer, nao se oppôr a nada ; eis

traduzido o pensamento do Sr. deputado.

O orador faz notar que., receiando a consti-

tuição entregar nas mãos de um chefe tempo-

rario, um poder tao extraordinário como o que
está conferido ao imperador, impôz a obrigação

á camara de limitar as attribuições do regente,

e nao sabe como se lhe quer entregar em toda

a sua integridade esse poder que a constituição

mandou limitar. Toca nisso só de passagem,

por não querer abusar da posição em que se

acha o deputado a quem combate ; isto é, de

não poder fallar mais sobre o adiamento ; e

aguarda-se para ter o prazer de entrar nessa

questão, quando se tratar do projecto que está
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no senado, pelo qual se marcão as attribuições

do regente.

Finalisa o seu discurso votando pelo adia-

mento, em conclusão do que expendêra.

0 Sr. Soü2a Martins depois de algumas

observaçoes, pronuncia-se contra o adiamento.

A discussão fica adiada por ter dado a

hora.

0 Sr. Baptista Caetano propõe uma proro-

gação de meia hora afim de se votar, a qual é

regeitada.

O Sr. Presidente marca para a ordem do dia

a mesma de hoje, e levanta a sessão depois das

duas horas da tarde.

Sessão em 14t de Setembro

PRESIDENCIA DO SR, ARAÚJO LIMA

Summario.— Expediente. — Ordem do dia. —

Discussão do projecto do Sr. Nabueo sobre

forças de terra.

A's dez horas feita a chamada e aehando-se

presente numero legal de Srs. deputados, o

Sr. presidente declara aberta a sessão ; é lida a

acta da antecedente e approvada.

Comparecem 79 Srs. deputados , faltando

com causa communicada os Srs. Coelho da

Silva, Gonçalves Martins, Climaco , Lessa ,

Pontes, Barbpsa Cordeiro e Souza Martins; e

sem participarem os Srs. Vital, Pinto de Men-

donça, Ibiapina, Veiga Pessoa, Ribeiro Pessoa,

Albuquerque Maranhão, Fontes, Vieira, Monte,

Remigio, Costa, Macedo, Augusto da Silva, ar-

cebispo e Galvão.

EXPEDIENTE

O Sr. Secretario Belisario dá conta do

seguinte :

Dous officios do ministro da justiça, ac.om-

panhando, um as cópias da formula do jura-
mento que prestão os bispos neste império, e

do aviso que aos mesmos se dirige com as

bulias de sua confirmação ; e o outro as infor-

mações exigidas ácerca do requerimento»que

restitue da irmandade do Santíssimo Sacra-

mento da Candelaria desta côrte.— O primeiro
ao Sr. deputado, e o segundo á commissão que

pedio taes informações.

Officio do Sr. Climaco, participando que por
incommodos de saúde, não lhe é possível as-

sistir por mais tempo ás sessões do presente
anno.— Inteirada.

Vão á commissão de orçamento duas tabellas,

demonstrando as operações das directorias da

numeração, assignatura e substituição das notas

do novo padrão.

A' commissão de comniercio, o requerimento

de Francisco José Rodrigues.

Lê-se a approva-se a redacção das resoluções

approvando a pensão concedida a Guilherme

Eyre, e autorisando o governo para pagar, na

fónna da lei de 15 de Novembro de 1827, a

Lourenço Antonio do Rego, a quantia constante

da sentença que este obteve contra a fazenda

nacional.

São igualmente lidos os seguintes pa-
receres :

1.° « A commissão de justiça criminal, tendo

examinado a proposta junta do poder executivo,

que contêm algumas disposições sobre as ordens

de — habeas-corpus— é de parecer que a

mesma seja convertida em projecto de lei da

maneira seguinte :

« A assembléa geral legislativa resolve :

« Art. l.° São competentes para conceder

ordem de habeas-corpus :

« § 1." As relações, nas comarcas em que
ellas se achâo situadas.

« § 2.° Os juizes de direito respectivos, nas

outras comarcas, e no seu impedimento, o juiz
municipal no seu município.

« Art. 2.° Só se passará uma ordem de

habeas-corpus nos casos seguintes :

« § 1-° Quando o paciente estiver preso por
autoridade incompetente.

« § 2.° Quando estiver preso sem culpa for-

mada, por crime, em que tal prisão não tem

lugar.

" § 3.° Quando, no caso de ter lugar a prisão
se não tem formado culpa dentro do praso
legal, ou do que fôr razoavelmente sufficiente,

nos termos do art. 148 do codigo do processo.
Nesta hypothese será sempre ouvida a autori-

dade que ordenou a prisão.
« § 4.° Quando estiver preso em lugar, e por

modo que a lei prohibe. Neste caso será o pa-
ciente removido para a prisão legal.

« § 5." Quando tenha passado o tempo da

prisão marcado por lei ou sentença.

<c Art. 3.° A autoridade - a quem se requerer

uma ordem de — habeas-corpus — nao provi-
denciará definitivamente, senão á vista de do-

cumentos authenticos exigidos pelo codigo do

processo.
« Art. 4." Negada uma vez a ordem de —

habeas-corpus — não se concederá segunda,

nem pela mesma, nem por outra autoridade.

« Art. 5.° A ordem de — habeas. corpus —

sómente tem por objeto providenciar quanto á

prisão, e modo delia; mas não extingue o

processo que deve seguir o seu curso ordinário.

« Art. 6.° Ficão revogadas as disposições do

codigo do processo, que forem contrarias á

presente lei.

c Paço da camara dos deputados, 10 de
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Setembro de 1836. — Fernandes Torres.—

Cerqueira Leite. »

2,.à « A commissao de justiça criminal, exa-

mitíou a proposta junta do governo, que com-

prehende varias alterações ao codigo do processo
criminal, relativas á policia, e reconhecendo

a vantagem, e mesmo necessidade de se

adoptarem suas disposições em geral, é de

parecer, que a mesipa seja convertida em

projecto de lei, guardando-se. para na discussão

offerecer suas observações, sobre a doutrina de

alguns dos artigos, e por isso a offerece do

modo seguinte :

« A assembléa geral legislativa resolve :

« Art. 1.° Os chefes de policia, e aonde os não

houver, os juizes de direito ém suas comarcas,

e os juizes de paz nos seus districtos, são auto-

ridades policiaes.

« Art, 2.° Os chefes de policia serão nomeados

d'entre os magistrados do lugar, e atnoviveis,

segundo a confiança que merecerem, com a

gratificação de oitocentos mil réis annuaes, e

poderáõ ser dispensados de outro qualquer
serviço, se assim convier.

« Art. 3." A's autoridades policiaes compete

exclusivamente :

« § 1.° Descobrir os delinqüentes ; fazel-os

prender, nos casos em que a prisão tem lugar;

dar buscas para apprehender os criminosos,

pessoas escondidas, e objectos furtados, ou

instrumentos do crime, ou quaesquer outras

cousas, que sirvâo para prova, ou descoberta do

crime, ou dos criminosos, e dar-lhes o destino

legal.

« § 2." Fazer corpos de delicto, e rernettel-os

com todas as informações necessarias ás auto-

ridades competentes.

« § 3." Dar parte ao governo, e aos presidentes
das províncias dos acontecimentos, pela fôrma

e no (empo que lhes fôr determinado.

« § 4.° Obrigar a passar termo de bem viver,

ou segurança, nos casos em que a lei o permitte.
« Art. 4." Aos chefes de policia, e aonde os

não houver, aos juizes de direito, e na falta

destes aos juizes de paz, compete igualmente:

« § 1." Vigiar na segurança, sustento, e

curativo dos presos, e dar providencias para que
as cadêas se conservem limpas, arejadas e

seguras.

«§ 2.° Fiscalisar as obrigações dos carce-

reiros, e mais officiaes encarregados das prisões,
afim de que cumprao seus deveres, procedendo,
na fôrma desta lei, contra os mesmos pela
falta de cunfprimento delles.

« § 3." Inspeccionar os theatros, ajuntamentos

de qualquer natureza, afim de que nelles se

mantenha a ordem e decencia, dissolvel-os,

ainda que licitos sejao, quando haja probabili-
dade de que possao comprornetter a tranquilli-

dade publica ; e vigiar sobre as sociedades se-

cretas, na fôrma da lei.

« § 4." Vigiar, segundo a lei, sobre os que en-

trarern de novo no districto.

« § 5.° Julgar definitivamente os crimes po-
lieiaes, na fôrma dos artigos 205 a 212 do

codigo do processo.
<( Art. 5." Sao crimes policiaes :
« § 1.° Violação de posturas das camaras

municipaes.

« § 2.° Desobediencia ás pessoas designadas

no capitulo 8o do titulo 2o do codigo do

processo.
« § 3.° Ajuntamentos illicitos, tumultos,

motins, e assuadas.

« § 4." Vadiaçao e mendicidade.

« § 5." Uso de armas defesas, fabrico, e uso

de instrumentos para roubar.

« § 6.° Uso de nomes suppostos, e de titulos

indevidos.

« § 7.° Uso indevido da imprensa.

« § 8.° Offensas physicas, que não trazem

aleijao, deformidade, ou perigo de vida, excepto

açoites, quando a parte offendida queira re-

correr ao processo ordinário.

« § 9.° Ameaças, injurias, calumnias, e of-

fensas, á religião, á moral, e bons costumes.

« § 10, Furtos, ou damnos, que não excedão

a quatrocentos mil réis.

« § 11. Todo o crime, a que não esteja im-

posta pena maior do que seis mezes de prisão,
e multa correspondente, ou degredo, ou casa

de correcção com trabalho por igual tempo.

« Art. 6.° Em qualqper dos crimes acima

especificados, nao poderá a autoridade policial
impôr mais de doze mezes de pena, ainda que
maior osteja decretada por lei, que nesta parte
fica revogada.

« Art. 7.° As autoridades policiaes remet-

teraõ semanalmente relação, circumstanciada

dos julgados ao chefe de policia, ou juizes de

direito, aonde aquelles não houver, que poderáõ
mandar appellar ao promotor, quando descubra

injustiça, e dentro de 30 dias.

« Art. 8.° As autoridades policiaes, que
estiverem fora da cidade ou villa, em que re-

sidir o chefe de policia, remetteráõ á este os
autos julgados, logo que nesse lugar compareça,

ou quando pelo mesmo lhes fôr determinado, e

o chefe de policia poderá mandar appellar dentro

de 6 mezes, depois de publicada a sentença.
« Art. 9.° Das sentenças policiaes, e sem

suspensão, recorre-se para a junta de paz, dentro
de cinco dias, depois de publicadas em au-
diencia, ou intimadas ás partes.

« Art. 10. As juntas de paz constaráõ de

dous juizes de paz desimpedidos, e do chefe de

policia que presidirá. Quando fôr este o que
tiver dado a sentença, ou estiver impedido, ou

ausente, será a junta presidida por outro juiz
de direito que houver no município, designado

para esta substituição pelo governo na côrle, e 
"
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pelos presidentes nas províncias ; e na falta, ou

impedimento destes, ou rião estando no lugar,

presidirá o juiz municipal.

« Art. 11. Os juizes de paz appellaráõ ex-

offieio, e sem suspensão, de todas as sentenças

que não condemnarem.

« Art. 12. Nos municípios, aonde houverem

mais de dons juizes de paz, serviráõ dous por
turno em cada reunião.

« Art. 13. As juntas de paz poderáõ ser

convocadas extraordinariamente, quando assim

pareça conveniente ao governo, e aos pre-
sidentes das províncias, ou chefes de policia.

« Art. 14, Em todos os crimes e pro-
- cedimentos policiaes, a autoridade policial

procede ex-officio, independente de reque-

riinento, e assistência do promotor, o qual

poderá comtudo requerer, e comparecer,

quando julgue conveniente, ou lhe seja deter-

minado pelo governo, e presidentes das pro-
vincias, ou chefes de policia. O mesmo direito

de comparecer, e requerer compete á parte
interessada.

« Art. 15. Ficão revogadas as leis que davão

aos juizes de paz a jurisdicção de formar culpa

aos delinqüentes, que fica competindo aos juizes
municipaes, que serão de livre nomeação do go-

verno na corte, e dos presidentes nas provincias.

« Art. 16. Ficão revogadas todas as leis e

disposições em contrario.

« Paço da camara dos deputados, 12 de Se-

tembro de 1836.—Fernandes Torres.—Cer-

queira Leite.»

Vai a imprimir com as propostas.

3.° « Foi presente á commissâo de redacção, o

requerimento do Sr. deputado Bhering, para

que se offieio ao senado, declarando-lhe que na

redacçâo das emendas feitas nesta camara á

proposta do governo, sobre a fixação da des-

peza e orçamento da receita para o anno de

1837 a 1838, passára por engano a 2a parte do

§ 10 art. 8o cap. 6U, que diz o Sr. deputado

n5o fôra discutida. A commissâo, apenas lhe foi

entregue o dito requerimento, procurou nas

referidas emendas o paragrapho indicado, e aqui

o transcreve palavra por palavra 
— 

§ 10. Com

aposentados, inclusive 1:8008, desde já, para

aposentadoria do conselheiro João José Lopes

Mendes Ribeiro, contemplado no decreto n. 79

de 9 de Outubro de 1835, 156:4138000

k Achou pois a commissâo, que a segunda

parte do paragrapho que por um modo tão es-

tranho e insolito se pretende supprimir, diz res-

peito á aposentadoria do conselheiro João José

Lopes Mendes Ribeiro, alli contemplada, por

expressa determinação da camara, que approvou

no dia 26 de Julho ultimo, o parecer da com-

missão do orçamento, cuja conclusão é concebida

nestes termos A commissâo é de parecer que
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no competente artigo da lei do orçamento, se

abone já quantia necessaria para a aposentadoria

do representante.—Não houve portanto engano

na redacção, que não contém mais do que a ex-

pressão do pensamento da camara, envolvido

no parecer approvado , engano ha no reque-

rimento do Sr. deputado, que se esquece da

renhida discussão que soffreu o dito parecer nas

sessões de 20, 21, 22, 23 e 26 de Julho, e da

leitura que fez o Sr. 1" secretario, quando se

offereceu á votação da camara a redacção de

que se trata, a qual foi approvada sem .a mi-

nima observação.

« A' vista do que fica ponderado, observando a

commissâo, que o requerimento do Sr. de-

putado tende a reyogar uma deliberação da

camara, tomada com pleno conhecimento de

causa, e que o meio intentado é não só des-

conhecido no regimento da casa, mas até pe-

rigoso, porque nenhuma certeza mais haveria

no resultado das decisões, se fôra licito assim

annullal-as ; entende que não tem lugar o que

se pretende, e é de parecer que o dito reque-

rimento não seja tomado em consideração.

« Paço da camara dos deputados, 14 de Se-

tembro de 1836.— Cândido José de Araújo

Vianna.—H. H. Carneiro Leão.»

0 Sr. Bhering pede a palavra.
Em consequencia declara-se ficar adiado o

parecer.

O mesmo illustre deputado propõe a ur-

gencia que entra entra em discussão.

A urgência proposta é apoiada e discutida, e

afinal approvada.

Entra em discussão o parecer, e depois de

discutido, é approvado.

ORDEM DO DIA

Continua a discussão adiada na sessão an-

tecedente, sobre o adiamento proposto pelo Sr.

Cornelio, da resolução ofíereeida pelo Sr.

Nabuco, que fixa as forças de terra para o anno

financeiro de 37 a 38.

Dá-se por discutida a matéria do adiamento

que, posto a votos, é regeitado.

Continua por consequencia a discussão da

resolução no Io artigo delia.

0 Sr. Carneiro Leão nota que é a primeira

vez que uma lei de fixação de forças de terra

passa por meio de resolução ; e porque não

julga dever assim passar, manda á mesa a se-

guinte emenda :

« Em lugar de—resolve—diga-se—decreta.—

Carneiro Leão. »

A emenda é apoiada, e entra em discussão.

0 Sr, Luiz Cavalcanti vota pela emenda.

.Responde (já que hontem não pôde fallar mais
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que uma vez) aos argumentos produzidos por
alguns Srs. deputados : que é preciso que o go-
verno proceda com mais lealdade; que vota

pela emenda, e tem de votar contra a lei de fi-

xação de forças.

0 Sr. To rres vota contra a emenda do Sr.

Carneiro Leão porjulgal-a desnecessária abso-

lutamente. Entende que a matéria é tão grave,

que a camara necessita ser esclarecida a respeito

delia ; mas a maioria vota que não são ne-

cessarias informações do governo para fixar as

forças : sendo assim, para que gastar tempo com

tres discussões ? Sem duvida que a matéria é

grave, mas dous mil contos de réis se derão ha

poucos dias ao ministro por uma resolução.

O nobre deputado conclue o seu discurso, fa-

zendo algumas reflexões ao'Sr. ministro dos ne-

gòeios estrangeiros.

P Sr. Carneiro Leão, apezar dos precedentes

que ha de terem passado importantes medidas

por meio de resolução, entende que a lei de fi-

xação de forças deve passar por decreto.

Lembra que a resolução faz uma nova lei de fi-

xação, e não põe em vigor a que regula este anno,

pois que a actual dá seis mil e tantas praças, e
a que se discute quer elevar os corpos ao seu

estado completo, que é de dez mil e tantas

praças.

O orador não nega que grandes forças são

necessarias nas duas províncias rebelladas, mus

também se precisa de um ministro que saiba

dirigir essas forças ; para o que não serve o mi-

nistro actual ; julga necessário que exista um

ministro na repartição da guerra que saiba re-

organisar o exercito, restabelecer a ordem com

vantagem do paiz, consolidando o systerna

monarchico-constitucional, e nao um ministro

que em ruina deste systema deixe perder essas

províncias, apesar das forças decretadas, ou não

saiba empregal-as coin utilidade : á vista disto

nâo julga dever entregar o dinheiro da nação,

o sangue dos filhos do Brazil para ser der-

ramado por um ministro incapaz, que não sabe

dirigir a força, e que fará como já tem feito :

mandará expedições de 12 soldados, sacri-

ficando-se grande numero de filhos do paiz,

pela má direcção e incapacidade do ministro.

0 Sr. Rezende nota que a lei que se dis-

cute acha-se em contradicçâo com o pensamento
do governo ; e por isso, como é preciso pro-
longada discussão sobre esta matéria vota pela
emenda.

0 Sr. Maciel Monteiro approva o reque-

rimento do Sr. Carneiro Leão. Desenvolve a

sua opinião ácerca da necessidade que ha de

informações sobre a matéria.

Dá-se por discutida a questão de ordem, e

pondo-se a votos se em lugar de resolve, se

deve dizer—decreta, vence-se que o projecto
nao entre em discussão como decreto.

Lê-se eé apoiado o seguinte requerimento do

Sr. Sebastião do Rego Barros :

« No caso de nao ser decreto, requeiro que
se suspenda a discussão até ter as informações

seguintes:

«Qual o numero de tropa existente nas diffe-

rentes provincias do império ; que praças faltão

para completar os differentes corpos de ligeiros

e pedestres ; que tropa julga necessaria existir

nas differentes provincias ; e finalmente enviar

á camara os mappas recebidos das provincias,
do dia 6 do corrente ao dia 12, data dos dous

officios enviados á esta camara, em que no

primeiro diz ser o recrutamento mui moroso,

e no segundo, já estar completo esse mesmo

recrutamento para o anno corrente.—Sebastião

do Rego.»

Entra em discussão, ficando suspensa a do

projecto de decreto.

0 Sr, Sebastião do Rego está persuadido que

este seu requerimento deve ser approvado, salvo

se o nobre autor do projecto, ou algum outro

Sr. deputado se digne prestar as informações

necessarias, e a não as alcançar terá de votar

contra a lei, não porque queira, como se pensa,
negar forças ao governo, mas porque não quer
darseu voto a esmo.

0 Sr. Luiz Cavalcanti diz que não precisaria
sustentar o requerimento, porque julga não ser

preciso convencer a camara, por isso que
todos sabem muito b em como hão de votar ;

todavia vota por elle a fim de que já que o Sr.

ministro não vem verbalmente prestar as iu-

formações, ao menos as ministre escrevendo.

0 Sr. Raphael de Carvalho pretende mandar

á mesa um requerimento substituitivo do que
acaba de apresentar o Sr. Sebastião do Rego.

Declara que o projecto tem de ser discutido por

um modo bem celebre ; quer-se talvez seguir

a seita da metem psycose ; porque é preciso
notar-se que a lei que passou, e depois cahio

em consequencia das emendas que vierâo do

senado, foi baseada nas informações dadas

pelo ministro da guerra, que não é o actual ;
e isto certo, quem sabe se o actual ministro es-

tará pelas informações do seu antecessor ? As

circumstancias serão as mesmas ? Eu nao acho

conveniente, senhores, que nós façamos pro-

gredir a doutrina da metempsycose.

O nobre deputado manda á mesa o seguinte

requerimento :

« Que se officie ao Sr. ministro da guerra,
afim de saber-se se se conforma com as infor-

mações de seu antecessor para a fixação das

forças de terra. »

E' apoiado e posto em discussão ; dando-se

esta por concluida, o Sr. Maciel Monteiro pede

que a votação sobre o requerimento do Sr. Se-

bastião do Rego seja por partes ; e pondo-se
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Está persuadido que o governo nao quer lal

lei porque a não poderá executar ; bem como

que o resultado que ha de haver será lançar-se

o odioso sobre aquelles que votarem contra

ella, o que importa o mesmo que prostituir os

membros da opposição.

O Sr. Presidente declara que nao pôde ad-

mittir a idéa apresentada pelo nobre deputado,

em consequeneia do regimento da casa o não

permittir.

0 Sr. Eaphael de Carvalho declara que se

conforma com o parecer do Sr. presidente, á

vista da camara ter acabado de decidir que a

alma do barão de Itapicurú-Mirim mora no

corpo do aclual senhor ministro da guerra, com-

quanto aquelle senhor ande passeando pelo Ma-

ranhão ; mas talvez que haja força para se fazer

esta transmutação, e até mesmo que algum Sr.

deputado tenha a alma do barão na algibeira

para em tempo competente ministrar as ínfor-

mações.

0 Sr. Souza Oliveira entende que a matéria

está decidida ; porém desejaria saber qual o

meio de se obterem as informações compe-

tentes.

O Sr. Vasconcellos manda á mesa asse-

guintes emendas :

<( Ao § Io : Esta força será reduzida á fixada

na lei de 1835 a 1836, logo que o estado das

províncias do Rio Grande do Sul e do Pará o

permittirem. »

« Paragrapho additivo. Na força acima fixada

ficão comprehendidosos dous corpos provisorios,

que por lei se mandou crear nas províncias do

Pará e do Rio Grande do Sul, se o governo,
usando da autorisaçâo concedida, os organisar.

<( Ao § 2o : Supprima-se desde as palavras—
a todos os indivíduos—até ás palavras—resta-
belecimento da ordem— ; e em seu lugar

diga-se,—a todos os individuos que activa e

immedialamente cooperarem para o restabe-

lecimento da ordem e da tianquillidade pu-
blica, nos casos de sedição e rebellião. »

E' apoiada a primeira emenda e posta era

discussão.

assim a votos, o resultado é ser todo elle re-

geitado, bem como o requerimento substi-

tuitivo do Sr. Raphael de Carvalho.

O Sr. Presidente declara que entra em pri-
ineira discussão o projecto de lei, que fixa as

forças de terra para o futuro anno financeiro.

0 Sr. Vasconcellos (pela ordem,): — Pa-

rece-me que o resultado da votação foi que se não

devia suspender a discussão para se pedirem in-

formações ao governo, assim julgo conveniente

que se ponha a votos a segunda parte do reque-

rimento sem embargo de continuar a discussão

do projecto, afim de por este modo obtermos de

S. Ex. o Sr. ministro os esclarecimentos que
elle diz estar prompto a ministrar-nos.

0 Sr. Visconde de Goyanna,...

0 Sr. Eodrigues Torres : 
— Sr. presidente,

nós vamos entrar na discussão, porém primeiro
cumpre que eu seja orientado sobre o modo

delia, e por isso permitta V. Ex. que eu faça uma

observação. Se o Sr. ministro da guerra se

achasse assentado na respectiva cadeira não

nos seria permittido pedir-lhe nos ministrasse

quaesquer informações ? Creio que sim : mas

como se venceu que não esperássemos por elle,

e a camara decidio que o Sr. ministro estivesse

em sua casa, e qire nós não pedíssemos infor-

mações afim da discussão não ficar adiada ;
creio que agora entrando na discussão temos

obrigação de nos dirigirmos á cadeira do Sr.

ministro, que dê taes e taes informações ; e

como creio que a cadeira nada pôde informar,

o Sr. Io secretario nesse caso, segundo a pra-
tica, deve officiar-lhe, afim de obtermos as in-

formações necessarias : eu creio que isto nos

será concedido afim de que se não queira levar

as cousas a um ponto de se persuadir á nação

que a boca dos membros da opposição deve

estar tapada ; e ainda por mais outra razão,

qual a dos membros da opposição serem

todos os dias accusados pelo governo de

anarchistas, inimigos do Brazil, etc., porque
não lhe queremos conceder os dinheiros im-

mensos que elle nos tem pedido.

Em vista destas razões o nobre orador exige

que o Sr. presidente o informe se cada membro

da casa que quizer informações as poderá exigir

durante a discussão, porque não é praticavel,
nem talvez possível, ir recebel-as á casa do mi-

nistro ; devendo encarregar-se de pedil-as o

Sr. ]u secietario : observa que hontem se di-

rigira a um membro da casa peiguntando-lhe
se o governo concordava com este projecto, e

se mereceria a sua approvação, ao que esse Sr.

deputado respondeu que não sabia ; e que até

pelo officio do Sr. ministro da guerra se reco-

nhecia que elle não podia estar contente com

tal lei : nestas circumstancias para que votar-se

a favor de uma lei que pode ser fatal, e funesta

ao paiz ? !... (Apoiados.)

0 Sr. Henriques de Rezende toma parte na

discussão, observando a contradicçâo em que
está a lei com o pensamento do governo, porque
o ministro em um officio, diz que o exercito se

acha no seu estado completo, e em outro diz

que segundo a lei não é possível levar o exercito

ao seu estado completo ; á vista do que o go-
verno é contradictorio, ou então o exercito se

acha no estado completo, o que suppõe á vista

da lei que a isso o aulorisou ; e debaixo

destes princípios entende que o governo tem os

meios necessários ; e se os não tem está per-
suadido que elle deve ministrar as informações

competentes afim de que se vote conscien-

ciosamente ; e emquanto o nobre orador vir
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que ellas não são ministradas votará contra a

lei, e no caso contrario declara volar por ella.

0 Sr. Seara : — Depois dé tantos pretextos
de que se lançou mão para demorar a discussão,

como é costume de um dos lados da casa,

ainda esqueceu um á perspicacia dos membros

da opposição, o de se requerer que o projecto
vá á commissão de guerra para interpor o seu

parecer.

Sr. presidente, eu não fui inspirado pelo

ministro da guerra, não sou seu commissario ;

nem affecto aos mais ministros ; sou amigo

do ministro da guerra, mas não venho inspirado

por elle ; nem tão pouco o meu illustre collega

deputado pela minha província, teve inspiração

do ministro para apresentar tal resolução ; e se

o ministro quizesse mandar apresentar na casa

tal resolução, nao procuraria o nobre deputado

que o apresentou, o qual não está habilitado a

fallar na casa, mas procuraria um outro que

tivesse bastante presença de espirito. Quando

tinha occasião de desempenhar os meus

deveres como soldado, que sou, e quando re-

eebia nessa qualidade ordem do meu general

para atacar o inimigo, o meu coração pulsava
menos do que quando fallo na tribuna.

Vendo-me obrigado a isso, é sempre

coagido que o faço ; por isso não poderei fallar

com aquella liberdade e sangue frio com que

desempenho em outras occasiOes os meus de-

veres : levanto-me pois para mostrar que o

nobre deputado qne acaba de sentar-se não en-

tendeu bem a lei de 26 de Agosto de 35, que

estabelece as forças de terra para o presente

anno financeiro, e confundio o que disse, o il-

lustre ministro da guerra com o que lhe pa-

receu. O ministro diz que o estado effectivo não

excederá a 6,320 praças, vindo assim a dizer

que as forças se achão no estado completo, isto

é, á vista do decreto de 6 de Agosto de 1835,

mas não se achão em estado completo todos

os corpos de que se compõe o exercito ; o. qual

levado ao seu estado completo, é que monta a

10,000 bayonetas, e é a esta força a que o pre-

sente projecto eleva o exercito.

Lêa o nobre deputado a lei, e a resposta do

ministro, e convencer-se-ha que o estado com-

pleto de que elle falia, é essa força decretada

de 6,320 praças, e não de 10,000 : creio ter-me

explicado ; e espero que á vista destas infor-

mações, o illustre deputado' votará pela lei

que está em discussão.

Disse um meu illustre amigo, que o

ministro da guerra pretendia zombar da ca-

mara ; mas ignora acaso o nobre de-

putados que o ministro da guerra por ter

muito medo da camara é que não vem aqui ?

O ministro da guerra não tem esse apoio, e

autoridade que se suppõe ; a sua autoridade não

passa de mandar que se pague o pret, que seja

nomeado para commandante das armas, fu-

lano ; forneça-se a tal corpo, isto ou aquillo,

etc. Esta é que é a autoridade que tem o mi-

nistro da guerra actuahnente, porque nem

pôde fazer uin alferes ; e então como é que um

ministro despido de todas as regalias pôde
mangar na camara ? O ministro tem um res-

peito extraordinário á camara ; não vem porque

tem medo ; e estou persuadido que se os Srs.

deputados estivessem discutindo a matéria sim-

plesmente, o ministro vinha assistir á dis-

cussão ; e estou convencido de que nenhum

deputado está nas circumstancias de apresentar

ao publico o ministro da guerra como incapaz

do lugar que occupa (apoiados) ; nem nenhum

deputado tem os conhecimentos profissionaes,
tão transcendentes que possa apresentar como

incapaz o ministro em publico ; e nçm um

haverá que tenha esses grandes conhecimentos ;

nem mesmo o Sr, deputado Vasconcellos, que

é aquelle que se tem mostrado com mais ha-

bilidade, e que é qual outro Fox, tem podido

refutar completamente o ministro, algumas

vezes tem coxeado...

O Sr. Vasconcellos :—Obrigado.

O Sr. Seara:—O ministro da guerra foi ca-

pitão, commandante de um corpo, corno ne-

nhuin é capaz de o ser, pois não se pôde negar

que o batalhão do imperador era o melhor

corpo, e o mais bem disciplinado de todo o

exercito.

O que é certo, é que elle se não preza de ser

grande politico, e para se ser ministro da guerra
creio que não é isso necessário. Quer-se o mi-

nistro da guerra sentado naquella cadeira, mas

elle alli mesmo sentado pôde embaçar a

todos ; por exemplo, pergunta-se-lhe quantas

praças tem no Pará, e elle responde 2,115 ;

vai-se porventura lá saber a exactidão dessa in-

formação ? Não vimos um caso semelhante já
acontecer na casa por occasião do Sr. deputado

Machado querer embaçar o barão de Itapi-

curú-Mirim sendo mioistro da guerra ? Mas o

resultado foi que quem ficou embaçado foi esse

Sr. deputado, que ficou com a boca aberta.

Nao vem pois o ministro porque tenha medo,

más porque receia ser insultado, que se lhe diga,

por exemplo, se o seu irmão já morreu, etc.,

e não por incapacidade que tenha. Não é

orador ; se o fosse, talvez também lhe acon-

tecesse o que succedeu ao Sr. Alves Branco,

que sendo atacado quiz-se desafrontar, e sendo

chamado á ordem, se vio aterrado.

Voto, Sr. presidente, pelo projecto.

0 Sr. Moniz Barieto fundamenta a ne-

cessidade de passar o seguinte requerimento,

que manda á mesa :

« Requeiro, que o projecto em discussão, e

as emendas a elle relativas, sejão remettidas á

commissão de guerra, para esta, á vista da pro-

posta do governo, e todos os demais trabalhos
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sobre este objecto, e depois de ouvir o ministro

respectivo (querendo este), formalisar um pro-

jecto proprio para entrar em discussão. »

E' apoiada e entra em discussão, sendo sus-

pensa a do projecto.

0 Sr. Luiz Cavalcanti, nâo sabe para que
ir á commissao a proposta em discussão,

porque para se votar não precisa ouvir os ar-

gumentos dos outros ; julga desnecessário ar-

gumentos e informações do governo ; deve-se

aproveitar emquanto ha votos, porque também,

uma vez que a camara não quer manter a sua

dignidade, estando prompta a obedecer aos

acenos do governo, o orador nao tem obri-

gaçao de existir alli ; deve-se ir embora ; julga

que nisto faz mais serviço ao paiz, uma vez que
o ministro, contando com o apoio da maioria

zomba da camara ; e como ha numero para
fazer casa, tudo se vai fazendo á vontade do

governo.
Respondendo ao Sr. Seara, que disse que

o ministro tem medo de vir á camara, nao

sabe corno se pôde conciliar este medo

com o seu proceder zombando da camara, e se

o ministro nao quer vir á camara por me-

lindroso ou medo de algum dicterio, nao sabe

como elle se conserva ainda no ministério, á

vista do que se lhe tem dito ; não sabe também

como é que se propala que o regente pôde pôr
e conservar no ministério a quem lhe parecer,

porque então dessa fôrma o regente pôde no-

mear a seus lacaios para ministros : conclue

dizendo que o governo actual é o das tretas e

nao das letras.

0 Sr. Maciel Monteiro concorda com o Sr.

Cavalcanti, mas ainda quer fazer o ultimo es-

forço, certo de que a maioria accederá a que

estes papeis vao á commissao.

Diz que nao insiste em que o ministro seja pre-
sente, porque tudo quanto disse o Sr. Seara servio

só de mostrar que o ministro é incapaz e tem

medo de vir á camara, e o ministro que tem

medo de apparecer diante da representação na-

cional nao deve merecer confiança alguma ;

porém, como o requerimento do Sr. Barreto só

exige que elle se apresente á commissao de ma-

rinha guerra e alli dê algumas informações,

julga por esse lado util o requerimento.

Diz que a maioria quer que a opposição

continue a se achar presente ás discussões

afim de fazer numero legal para as suas

votações, e que isto é muito querer, sem

ao menos conceder-se á opposição as in-

formações que exige do ministro. Nao

sabe o que será das nossas liberdades se um

tal systema continuar. Diz que nao é conforme

com o systema representativo o emperramento

de querer conservar-se no ministério um in-

dividuo que não tem méritos ; e, a isto ser

assim, julga preciso que o corpo legislativo pa-

tentêe á nação que é digno de a representar ;

que ha de conservar a sua dignidade salvando

a nação : nesta conformidade vota pelo reque-

rimento.

0 Sr. Limpo de Abreu (ministro dos es-

trangeiros) principia dizendo que pretendia
votar contra o requerimento que importa um

adiamento, e reservar-se para na discussão do

projecto, dar as informações que se lhe pe-
dissem, mas vai responder aos Srs. deputados

que o precederão ; pergunta quem diz que o mi-

nistro da guerra não deve continuar ? E' por
ventura a maioria da camara ?

O Sr. L. Cavalcanti : — 
Quem regeitou as

propostas do governo.

O Sp,. Limpo de Abreu (ministro dos es-

trangeiros) : — Se acaso se regeitárâo duas

propostas, têm havido outros votos de

confiança dado ao actual ministério, bem

como o credito dé 2,000 contos. — Não

sabe portanto aonde está a opinião pro-
nunciada, de que o ministério se deve retirar.

Acaba de ouvir ameaçar-se o paiz com meios

anti-constitucionaes ; não duvida que se em-

preguem esses meios, mas pergunta, quem será

responsável dos males que dahi possao sobrevir

ao paiz ? Reconhece necessário que o eleitor

dos ministros, no exercicio desse seu direito,

escolha .homens que mais confiança publica
mereçao ; mas pergunta, quaes as consi-

derações que devem dirigir ao eleitor dos mi-

nistros ?

Entende que a opinião do corpo legislativo

deve ser um dos elementos para elle usar deste

direito, e não a opinião da minoria. Diz que
desejaria ver se, sendo chamados para o timão

dos negocios outros indivíduos, elles terião ou

não essa maioria.

O Sr. L. Cavalcanti :—Emquanto o regente

quizesse.

O Sr. Limpo de Abreu (ministro dos es-

trangeiros) :—Pela minha parte se uns fossem

chamados teriao o meu voto, mas outros não;

porque estou diametralmente em contradicçao

com os seus princípios v

Passa a mostrar que todos se devem sujeitar

á sorte que couber ao paiz, mas que todos têm

rigorosa obrigação de afastar delle as cala-

inidades que lhe possão vir, porque em tudo

isto quem ha de pagar as custas é a nação bra-

zileira. (Apoiados da opposição.)

O Sr. L. Cavalcanti: —Como tem pago.

0 Sr. Visconde de (joyanna...

0 Sr. Carneiro Leão diz que o silencio

guardado pela maioria foi interrompido pelo Sr,

ministro dos estrangeiros, por lhe parecer que
devia aproveitar habilmente o que tinha dito o

Sr. deputado a quem elle commentou para
assim tornar odiosa a opposição. Mostra ser

esta a taetiça usada pelo Sr. ministro, e que a
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minoria nao quer ameaçar o paiz. Diz que
desde o anno passado, as pessoas que usárSo

desse recurso quando a camara tomava deli-

berações sisudas a respeito da posse do regente,

riâo sáo dos que hoje formao a opposiçao.

Defendendo ao seu collega da minoria, diz que
esse Sr. deputado faltava na hypothese trazida

pelo Sr. deputado de Minas, que perguntou

qual seria o resultado se o regente teimasse em

conservar o actual ministro da guerra ; e nin-

guem poderá sustentar que quaesquer ca-

prichos possão ser -úteis ao paiz.

Nota que cfuando se pedem informações o §i-

lencio convencionado é notável, mas quando ap-

parece um caso destes rotispe-se logo esse si-

lencio. Nao sabe porque o Sr. ministro dos ne-

gocios estrangeiros se tem tornado muito pouco
tolerante com a opposiçao de quem merecia es-

ti li) a e respeito pelas suas luzes, a ponto de negar

a alguns deputados delia o simples cortejo de

civilidade, e nao crê que esta falta de cortejo

seja porque esses Srs. deputados nao querem
caminhar com elle.

Passa a mostrar que o actual ministério é

que compromette o regente irresponsável,

fazendo acreditar que a sua causa é a do re-

gente : mostra que toda a camara é unanime,

assim como o foi na sessão passada, ém sustentar

a eleição legal do regente, mas n3o é unanime

emçrêrque o ministério nao pôde cahir sem

o regente cahir também. A opposiçao nao é que
compromette a nação com taes princípios, mas

sim o ministério actual que, pelos seus orgaos as-

salariados, tem conseguido que alguns deputados

pensem como elle ; é emfirn a maioria que tem

desta arte compromettido a dignidade do regente,

fazendo mesmo com que talvez ern expansões

se declame contra a opposiçao. Nao nega

que o.ministério tenha maioria na camara, e

portanto o direito de continuar no seu posto,
mas diz que o bem ou mal que vier ao paiz é

devido á maioria, e que a opposiçao pensando

que o ministério nao cumpre com a missão de

um ministério constitucional deve empregar

todos os meios ao seu alcauce, para tirar-lhe

toda a força.

0 Sr. Ferreira da Veiga diz que o reque-

rimento em discussão importa um adiamento ;

que se tem lançado baldões á maioria, dizendo-se

até que ella se nega a que appareçao na casa

informações para se poder votar com conhe-

cimento de causa, falseando desta arte a consti-.

tuição, e por mais incapaz que seja conceituada

pela opposiçao, seria preciso que essa inca-

pacidade chegasse ao zenith da demencia para
se nao conhecer que todos os meios dilatorios

se hao de pôr em pratica para que esta lei nao

seja approvada.

Observa que alguns Srs. deputados da op-

posição disser&o que seria melhor retirarem-se

para impecer a votação desta lei por falta de

TOMO II

numero sufficiente de deputadòs ; que outro

senhor da opposiçao disse que negava ao governo
até pao e agua ; e se tem' havido todas estas

francas declarações recusando-se todos os meios

ao actual governo, mandando-se requerimentos

sobre requerimentos para o adiamento, nao

sabe como pretendem esses senhores da op-

posição que a maioria da camara seja tao sen-

deia que queira annuir a suas tacticas todas.

Está convencido que a maioria teria feito muito

bem em nao responder a argumentos que estão

respondidos pelos mesmos deputados que dis-

serão que querem negar tudo ao governo, mas

este silencio nao é convencionado, como disse

um Sr. deputado ; é um silencio de instincto

adoptado por toda a maioria.

Vota contra o adiamento.

A discussão fica adiada pela hora, e o Sr.

presidente marca para a ordem do dia a mesma

de hoje.

Levanta a sessão pouco depois das duas

horas. *

Sessão em I.S5 de Setembro

PRESIDENCrA DO SR. ARAÚJO LIMA

Summario.— Expediente. — Ordem do dia. —

Discussão do projecto do Sr. Nabueo sobre

fixação de forças de terra.

A's 10 horas feita a chamada, depois de es-

tarem em numero legal os Srs. deputados, de-

clara-se aberta a sessão ; e lida a acta da ante-

cedente, é approvada.

Faltao com causa participada os Srs. arcebispo

da Bahia, Gonçalves Martins e Climaco ; e sem

ella os Srs. Vital, Souza Martins, Pinto de Men-

donça, Pontes, Ibiapina, Maranhão, Gosta Ma-

chado, Veiga Pessoa, Vasconcellos Pessoa, Alves

Vieira, Barbosa Cordeiro, Monte, Remigio,

Costa, Raphael de^Macedo, Messias, Fernandes

da Silveira, Fontes, Augusto da" Silva, Paula

Araújo, Galvâo, Azevedo e Brito e Corumbá.

EXPEDIENTE

O Sr. Io Secretario dá conta do seguinte :

Um officio do ministro da fazenda, partici;

pando que ria conformidade do § 11, do art. 102

da constituição, remette a copia do decreto de

13 do corrente, pelo qual Clemente Toscano de

Vasconcellos, foi aposentado no lugar de lhe-

soureiro da mesa de diversas rendas da pro-
vincia do Pará, com o ordenado de quinhentos
e sessenta mil réis.— A' commissao de pensões
e ordenados.

Um officio do Sr. arcebispo da Bahia,

em que participa que, continuando a sentir

grave incommodo na sua saúde, se vô obrigado

39
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a retirar-se para sua província e diocese antes

do encerramento da sessão : o que tem a honra

de participar para ser levado ao conhecimento

da camara.— Fica a camara inteirada.

0 Sr. Ernesto França propõe a urgência para
entrar em discussão a resolução n. 107 deste

anno, que ha dias foi dada para a ordem do

dia, mas que não vem incluída na de hoje.

A urgência proposta é apoiada, e depois de

discutida approvada.

Entra por consequencia em discussão o se-

guinte :

« A assembléa geral legislativa resolve :

« Art. Io. Fica approvada a pensão conce-

dida pelo governo a D. Izabel Watson, viuva do

Io tenente da armada nacional, Carlos Watson,

correspondente á metade do soldo que este

vencia, em resolução de consulta do conselho

supremo militar de 31 de Outubro de 1829.

« Art. 2o. Ficão revogadas todas as disposi-

ções em contrario.

« Paço do senado, em 3 de Agosto de 1836.
— Bento Barroso Pereira, presidente.— Conde

de Valença, Io secretario.— Luiz José de OU-

veira, 4o secretario. »

A resolução é approvada sem discussão, e

sendo adoptada, passa á commissão de re-

dacção.

ORDEM DO DIA

Entra em discussão o seguinte :

« A commissão de diplomacia, tomando na

devida consideração o relatorio do Exm. mi-

nistro dos negocios estrangeiros, apresentado a

esta augusta camara em o principio da presente

sessão, n&o pôde deixar de chamar a attenção

da mesma camara sobre dous objectos que ella

considera de grande importancia :

« O Io concernente aos meios com que o go-
verno deve ser habilitado, para satisfação das

reclamações que já se achão liquidadas, ou

que se houverem de liquidar, dos pre-

juizos soffridos pelos subditos da corôa por-
tugueza, durante a guerra da independencia;

e o 2o ácerca da duvida submettida á con-

sideração da assembléa geral pelo mesmo mi-

nistro, relativa á pretenção de um dos recla-

madores portuguezes, que solicita do governo
imperial o necessário accôrdo, para que a sua

divida seja liquidada, ou pelo juiz brazileiro

unicamente, e sem interferencia do juiz da sua

nação, ou por árbitros, na fôrma das leis e

estylos mercantis, e tudo por motivos puramente

políticos e assás plausíveis, como bem pondera
o já referido ministro.

« E quanto ao primeiro ponto, é a commissão

de parecer que se conceda ao governo o credito

necessário para pagamento das supra-indicadas

reclamações, não só porque a nação brazileira

se acha obrigada á indemnisação de taes perdas,
em virtude do art. 8'" do tratado de 29 de Agosto

de 1825, e seja ella sempre a primeira em

observar religiosamente os princípios e obri-

gaçOes a que se acha ligada por virtude de con-

tractos legitimamente celebrados, como também

porque em objecto de tanta gravidade muito

importa ao credito nacional, que o governo seja

exacto e pontual na solução de taes empenhos ;

particularmente devendo dahi resultar a bem

apreciavel vantagem de se estreitarem por tal

guisa os vínculos que prendem as duas nações

em questão ; vinculos aliás que muito convém
'fortificar, 

removendo-se todos 
"os 

motivos de

desconfiança reciproca ou de queixa.
« Pelo que respeita ao segundo ponto, a com-

missão considera mui conveniente nesta ma-

teria, que o governo seja autorisado a dissolver

por si todas e quaesquer duvidas da natureza

daquella a que a commissã» se refere, e que
não forem offensivas das regras exaradas no

mencionado tratado de 1825, visto que muito

convém não protelar a conclusão deste negocio ;
e podendo suscitar-se novos embaraços para sua

inteira terminação, a commissão julga de mister

investir o governo do necessário poder para pro-
ceder nesta matéria, sem obstáculos nem es-

torvos.

« Firmada nestes princípios, a commissão

tem a honra de submetter á consideração da

camara a seguinte resolução :

« A assembléa geral legislativa resolve :

« Art. 1." O governo é autorisado a emittir

até a quantia- de 1,200:000$ de apólices da

divida interna fundada, para o fim de satisfazer

a importancia das perdas soffridas pelos subditos

de Sua Magestade Fidelissima, por occasião da

guerra da independencia, e que fôrem legitima-

mente liquidadas, em conformidade do tratado

de 29 de Agosto de 1825, celebrado entre o

império do Brazil e o reino de Portugal.

« Art. 2." O governo é outrosim autorisado

a remover todas e quaesquer duvidas que

possão occorrer no acto da liquidação, cin-

gindo-se sempre ás estipulações marcadas no

supradito tratado.

« Paço da camara, 17 de Agosto de 1835.
— A. P. Maciel Monteiro. —F. de Souza

Martins. »

0 Sr. Rezende motiva e manda á mesa o

seguinte requerimento :

« Que o governo informe a quanto montão

as quantias liquidadas e seu objecto ; e se tem

havido reclamações da parte de subditos brazi-

leiros. »

Este requerimento, que envolve o adiamento

da discussão, é apoiado, bem como o seguinte

do Sr. Duarte e Silva :

« Que seja convidado o ministro dos nego-

cios estrangeiros a assistir á discussão. »
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Dado por discutido o adiamento, é elle ap-

provado na fôrma das dous requerimentos
apoiados.

0 Sr, Rezende pede urgência para entrar em
discussão a resolução que annulla a lei n. 48
da assembléa legislativa da província de Minas
Geraes, datada de 6 de Abril de 1836, ácerca
da remoção, suspensão e demissão dos paro-
clios; resolução offerecida pelas commissOes
reunidas, ecclesiastica, constituição e das as-
sembléas legislativas 

provinciaes.

, 
A urgência pedida é apoiada ; fica porém sua

discussão adiada por chegar a hora de se passar
a outra parte da ordem do dia.

Continua a discussão do requerimento do

Sr. Muniz* Barreto, offerecido na sessão antece-

dente. Este requerimento envolvendo matéria de

adiamento, dá-se por discutido e, posto a votos,
não se approva.

Continua portanto a discussão da resolução

do Sr. Nabuco, com a emenda offerecida pelo
Sr. Vasconcellos, e apoiada na anterior sessão.

0 Sr. Raphael de Carvalho diz que deseja
uma informação, mas, como o ministro não está

presente, julga que o Sr. deputado, autor do

projecto, pôde dál-a...

O Sr. Nabuco : — Não apoiado.

O Sr. Raphael de Carvalho : — Perdôe-me

o Sr. deputado ; pôde dar-me a informação que
exijo porque é deputado do Pará, e ahi mora

ha muito tempo. Desejo saber o que a guar-
nição da fortaleza de Camelá...

O Sr. Nabdco : — Pela ordem : primeiro que
tudo, Cametá não tem fortaleza. ( Muitos
apoiados, risadas.)

O Sr. Raphael de Carvalho : — 
Queria dizer

a fortaleza de Macapá, pergunto o que as guar-
nições da fortalezas de Macapá, Rio Branco e

Tabatinga comem ? Ha no Pará pesqueiros na-

cionaes ; desejo saber se desses pesqueiros al-

guma utilidade se tira para sustento das guar-
niçOes dessas fortalezas. Dizem que ha uma

multa imposta aos particulares que ahi pescão ;
a favor de quem são dadas essas multas ? O

Sr. deputado, como autor do projecto, e como

representante do Pará, pôde dar-me as infor-

mações que peço.

O Sr. Nabuco : — No Pará não ha hoje pes-

queiro algum da nação.

O Sr, Raphael de Carvalho : — Perdôe-me

o Sr. deputado, parece-me que ignora o que se

passa na província que representa. Diz-me,

pessoa dahi vinda, que existem desses pes-

queiros nacionaes. O Sr. deputado nega-me
isto ; diz que não vem quantia consignada no
orçamento, da receita desses pesqueiros; mas
também não vem nada no orçamento, da fa-
zenda de gado do Rio Branco, das do Piauhy.

O Sr. Nabuco : — O Sr. deputado diz que
existem, pois bem, prove em como existem.

'O 
Sr. Visconde de Goyanna

O Sr. Raphael de Carvalho diz que disso

foi informado por um ouvidor vindo do Pará,

0 Sr. Sebastião do Rego lembra que o

Sr. ministro dos negocios estrangeiros disse

hontem que esperava por occasião própria para
dar informações ; que porém este senhor não

está na camara; assim quizera que outro

Sr. deputado, que pedio a palavra, informasse

que tropa existe no Pará actualmente; que lhe

informe a respeito do completo dos recrutas

que se fizerâo ; qual seja o numero de praças
necessarias no Pará, á vista das ultimas noticias

dalli vindas. #

0 Sr. Assis Mascarenhas lembra que já

passou na camara a creaçâo de uma companhia

de ligeiros para a sua provincia, afim de se

oppôr á incursão dos indios ; que a necessidade

desta companhia é manifesta ; e por isso manda

emenda para se instaurar aquillo mesmo que

já passou na camara e no senado.

Lê-se portanto, e é apoiada, a seguinte emenda

additiva:

« Crear-se-ha uma companhia de 100 praças
de ligeiros para a provincia de Goyaz. »

0 Sr. Eezende motiva a seguinte emenda,

que é apoiada:

« O recrutamento será distribuído pelas pro-
vincias em proporção do numero de seus de-

putados á assembléa geral.»

Alguns Deputados : — Votos! votos !

0 Sr. Rodrigues Torres diz que está certo

que* vai fazer um requerimento que ha de ser

regeitado in limine ; mas sentindo que a camara

dê o espectaculo que está dando ; que discuta

esta lei sem que esteja presente um só membro

do governo, do governo que se tem queixado á

camara que a lei do recrutamento não é bas-

tante para ter o numero de praças necessarias

para chamar á ordem as províncias rebeldes do

Pará e Rio Grande; parecendo-lhe não ser isto

decente : não acreditando mesmo que a camara

deva dar a entender que aquelles deputados que,
necessitando de informações para votar, votão

contra a lei que se discute, para depois ter-se

o maligno prazer de dizer-se que são anar-

chistas, inimigos do Brazil, etc,; não podendo
pois muito senhores votar pela lei que se dia-

cute sem informações ; ainda que persuadido
elle, deputado, que a maioria ha de regeitar o

seu requerimento, todavia anima-se por res-

peitar a decencia a pedir ainda o adiamento da

matéria, até que appareça na camara qualquer
dos Srs. ministros que possa dar algumas in-

formações, sem as quaes é absolutamente im-

possivel áquelles que não têm informações

sobre o objecto que se discute, votar sobre.a
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matéria; havendo dous ministros membros da

camara que nâo podem demorar um quarto de

hora a comparecer, pede elle, deputado, aò

.menos por um quarto de hora, o adiamento

desta discussão até .que compareça algum dos

Srs. ministros.

O adiamento neste sentido é apoiado, e afinal

approvado.

Passa-se a discutir a resolução adiada ácerca

da pretenção do eirurgião-mór do exercito, Ma-

noel Antonio Henriques Tota.

O Sr. Bhering manda á mesa o seguinte :

« Que se envie os papeis ao governo para
fazer justiça ao supplicante. »

Esta emenda é apoiada, e ^itra em discussão

com a resolução ; dá-se esta por discutida, ap-

prova-se e adopta-se, passando á commissão de

redacção, ficando portanto prejudicada a emenda

do Sr. Bhering.

E' posta em discussão a resolução seguinte :

« A assembláa geral legislativa resolve:

« Fica approvada a tença de 220$, concedida

pelo governo em decreto de 28 de Agosto de

1834, ao capitão de mar e guerra, Francisco

Bibiano de Castro, em remuneração de seus

serviços, correspondente ao referido posto.

« Paço da camara dos deputados, 20 de Ou-

tubro de 1835.— Brito Guerra.— Peixoto de

Albuquerque. »

0 Sr. Alcibiades, pela ordem, diz que o adia-

mento da discussão da resolução que marca

as forças de terra, foi vencido por um quarto
de hora, que já se acha esgotado.

O Sr. Io Secretario declara que o adiame*nto

vencido foi até a chegada de algum dos mi-

nistro^.

Continua a discussão da resolução, a qual
dando-se por finda é posta a votos ; fica appro-

vada a resolução.

O Sr. Castro e Silva ( ministro da fazenda )
entra na sala, e em consequencia continua a

discussão da resolução sobre a fixação das £orças
de terra.

0 Sr. Viannjtr deseja uma explicação do

Sr. deputado, autor do projecto, no qual se

marca que as forças de 1837 para 1838 serão

as mesmas fixadas para o anno corrente, sendo

elevadas desde já ao estado completo ; e obser-

vando as forças do anno corrente vê que a

fixação se limita a 6,320 praças; determi-

nando-se pois que as forças serão as mesmas,

nao pôde conceber como ellas sejao elevadas a

mais de 6,320 praças ; declara que não é mi-

litar, nem sabe fazer cálculos sobre tal matéria ;

porém, como se pedio o adiamento da dis-

cussao até a chegada do Sr. ministro da fazenda,

e este senhor se acha presente, desejaria ser
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por elle informado sobre o numero de bayonetas

a que monta a força elevada ao estado com-

pleto, afim de saber se vota por seis, sete, oito,

nove ou d es mil homeus.

0 Sr. Seara diz que o nobre deputado que o

precedeii exige as informações do Sr. ministro

da fazenda, e do illustre deputado autor do pro-

jecto, por zombaria; por que nem um, nem o

outro senhor sito profissionaes; todavia para sa-

tisfazer ao nobre deputado, ministrar-lhe-ha al-

gumas informações, cotnquanto, torna a re-

petir, nao seja commissario do ministro da

guerra.
Declara que o numero de bayonetas, inclu-

sive officiaes inferiores, cabos e soldados, con-

forme a legislação actual, no seu estado com-

pleto, é de 9,264 praças, inclusive 162 praças
de que se.eompoem duas companhias de ar-

tifices do trem ; a lei de 26 de Agosto de .1835,

que decretou a força para o presente anno, diz

que o numero de praças effectivas não excederá

de 6,320 praças ; mas o que é que pretende o

presente projecto? Que seja elevada a força dos

corpos ao seu estado completo, que é de 10,261

praças, inclusive os officiaes do estado-maior e

menor, etc. ; isto porque o Sr. ministro da

guerra tem entendido que comtal força nao pode
conter as duas províncias ; e isto tanto é exaclo,

que o presidente do Pará, e o do Rio Grande

do Sul, pedem mais praças ; que bem se vê

que todos têtn os conhecimentos positivos sobre

as necessidades das duas provincias, attentas as

informações dos presidentes respectivos ; e ha-

vendo tal conhecimento, justo é que se occorra

a essas necessidades, .salvo se se quer que os

habitantes dessas duas provincias se dilacerem

uns aos' outros.

Está persuadido que os dous lados da casa

desejão a salvação das duas provincias, com a

differença de que, um lado o deseja por meio

deste governo, e o outro por meio de outra

administração ; por isso não se anima a dizer

que seja indecente a um deputado o fallar ou

deixar de fallar, nem tao pouco o retirar-se um

ou outro membro da casa, para não haver

numero; e se isto é ou nao indecente, é pecha

que lhe não cabe !

Como deputado pela província do Pará, está

persuadido ser do seu dever, não só dar os dez

mil e tantos homens, como conceder todos os

poderes que forem necessários para subjugar a

anarchia ; e se' o ministro da guerra pudesse
ter uma autoridade illimitada, de bom grado
lh'a concederia, porque nelle deposita todo o

conceito.

0 Sr. Vianna diz que o nobre orador vem

de lhe fazer uma arguiçSo mui to grave, como a

de que pretendia zombar do Sr. ministro da

fazenda, e do illustre deputado autor do pro-

jecto; se tal zombaria se dá, ella provém da

maioria da camara que deliberou que se adiasse
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a questão até que chegasse o Sr. ministro da
fazenda, ou o do império, para dar as informa-

ções a respeito ; mas ainda assim está conven-

cido de que nao ha zombaria, porque, comquanto

os Srs. ministros nao sejao profissionaes, todavia

podiao do seu collega, que não quer vir á ca-
mara porque tern medo, obter algumas infor-

mações que pudessem ministrar a quem as
exigisse.

Está convencido que o projccto passa, nao pelo
seu voto, porque nao tem confiança no ministro,

mas pela maioria da casa. Como deputado da

opposiçâo, se qur/.esse, podia lançar mão de

algum meio mais para demorar a discussão, mas

nao pretende lançar mão de tal recurso.

.0 Sr. Henriques de Egzende mais que
ninguém quer a pacificação das duas provin-
cias, bem como o socego e união de todo o im-

perio, mas parece-lhe que o projecto nao pode
ir a esses fins, nem- satisfaz as exigencias do

governo á vista dos inconvenientes que já na

anterior sessão apresentou.

Nota que se o governo tivesse esse grande
interesse que se diz na pacificação do Pará, não

teria illudido o presidente que ultimamente

para alli mandou, ao qual muito pcometteu, e

com quasi tudo tem faltado.

Se o governo tivesse essa falta de força que
se diz, não teria creado um corpo de urbanos,

no qual se declara poderâõ entrar os soldados

de linha, pois uma tal clausula ó uma verdadeira

contradicçao da falta de força do exercito,

porque de certo a não haver força no exercito,

e darem-se as difficuldades que o ministro diz

no recrutamento, certamente se não faria uma

tal determinação, que nao é outra cousa menos

que neutralisar as disposições das leis,

A' vista pois da pouca força que existe no

exercito, está convencido da necessidade do

augmento delia, mas não pode votar pela con-

ceesao do augmento, attento ao quanto des-

confia do actual ministro, e ás faltas de infor-

mações que são necessarias para os deputados

que têm de votar serem orientados em tal ma-

teria, matéria de summa importancia, por isso

que é nada menos* que uma votação sobre o

sangue dos cidadãos brazileiros.

0 Sr. Hollanda Cavalcanti em um longo

discurso pronuncia-se contra a lei; responde

aos argumentos do Sr. Seára, mostra o estado

das províncias do Pará e Rio Grande ; expõe o

pé em que se acha o exercito, seu estado de

disciplina, etc.; passa em resenha os actos da

administração da guerra e marinha, fazenda e

justiça, e conclue declarapdo que nao tendo çon-

fiança no governo não pôde votar pela reso-

lução, comquanto seja sua convicção e desejo

que o Pará, Rio Grande do Sul e todo o Brazil

se tranquillise, e se eleve á maior prospe-
ridade.

0 Sr. Vasconcellos pede ao Sr. secretario

lhe desfaça o engano da sua emenda ao § Io;

em vez de ser—na lei de 35 a 36—se diga
—de 1836 a 1837—; depois, em um longo

discurso, sustenta as suas emendas e responde,

aos argumentos contrários; diz que uma das

suas emendas devia ser mais circumscripta,

comprehendendo o caso de rebellião, mas emfim

nenhuma alteração lhe faz; parece-lhe, pelo

que tem dito, que ellas devem ser approvadas

porque não offendem o projecto ; mas está per-

suadido que terão a mesma sorte que teve

aquelle que dava fundos ao governo para esse

credito dos dous mil contos, porque emfim está

decretado que o projecto passe tal qual está

(apoiados) ; mesmo porque a maioria está tão

abastada de idéas a respeito que dispensa todas

as informações que se queirâo dar.

Gomtudo ainda offerece a seguinte emenda,

que é apoiada :

« Ficão prohibidas as passagens de offioiaes

para o corpo de engenheiros. »

Julga-se concluida a discussão; approva-se o

projecto e a emenda do Sr. Assis Mascarenhas.

São regeitadas todas as mais emendas e o

artigo additivo do Sr. Vasconcellos; e afinal

adopta-se a resolução e a emenda por 42

votos.

Entra em discussão a seguinte resolução,

vinda do senado :

« A assembléa geral legislativa resolve :

« Art. 1.° O governo fica autorisado a vender

era hasta publica, em porções, ou como melhor

convenha, 53 braças de frente do terreno an-

nexo ao paço do senado, na face do Campo,

contadas do lado do antigo chafariz para o lado

do mesmo paço, incluídos os telheiros inúteis

alli existentes, com os fundos respectivos.

« Art. 2." O pruducto desta venda será appli-

cado para a reedificaçao da antiga sala do

senado, que fôra demolida por arruinada, e aos

demais arranjos que forem precisos para terem

lugar alli as sessões da mesma camara, e as da

assembléa geral.
« Art. 3.° Ficao derogadas as disposições

em contrario.

« Paço do senado, em 18 de Agosto de 1836.
—Bento Barrozo Pereira, presidente.— pis-

conde do Rio Vermelho, 3o secretario.—¦Vis¦

conde de Congonhas do Campo, 2° secretario. »

0 Sr. Vianna nao sabe quaes sejão as van-

tagens que se tira dessa venda ; se é para lhe

dar a applicação de que trata o art. 2o, o orador

julga melhor saber-se primeiro qual é o quan-
titativo necessário para fazer-se esta obra, fi-

cando ella debaixo das vistas do director das

obras publicas.

Julga-se discutido o art. Io, ç é appro-

vado.
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Entra em discussão o art. 2o, que posto a

votos é regeitado.

Consultada a camara se adopta a resolução,

decide-se pela negativa.

Entra em discussão o seguinte :

« Emendas feitas e approvadas pelo senado

á proposta do governo, e ás emendas da camara

dos deputados, suspendendo algumas das for-

malidades, que garantem a liberdade individual

na província de S. Pedro do Rio Grande do

Sul.

« Art. 6o additivo. FicSo amnistiados todos

os que tiverSo parte na sediçao de 20 de Se-

tembro de 1835, e se submettêrSo depois á

ordem legal, e cooperárSo para que esta pre-
valecesse.

« Art. 7o additivo. Fica autorísado o governo,

dentro do praso marcado no art. Io, para am-

nistiar por crimes políticos commettidos na

dita provincia, como, e quando julgar conve-

niente.

« O art. 6" fica sendo 8".

« Art. 8." Ficâo suspensas as leis em con-

trario.

« Paço do senado, em 18 de Agosto de

1836. —Bento Barroso Pereira, presidente.—

Visconde do Rio Vermelho, 3o secretario.—

Visconde de Congonhas do Campo, 2° secre-

tario. »

0 Sr. Henriques de Rezende pede o adia-

mento da discussão, por lhe constar ter chegado

uma embarcação do Rio Grande que traz a no-

ticia de Bento Gonçalves está cercado na Itapoa,

donde nao pôde receber soccorro algum ; e

como elle, deputado, é de opinião que nao se

concedao amnistias emquanto existir a luta, e

mesmo quando sediciosos estão agarrados, quer

que caia a lei sobre aquelles que até o fim fi-

zerao a desordem. O adiamento que pede é até

que o ministro informe sobre o estado do Rio

Grande, e isto para mostrar a algumas pessoas,

que elle, deputado, nao é gonçalvista como se

diz.

O adiamento pedido é apoiado, e a sua dis-

cussão fica adiada pela hora.

O Sr. Presidente marca para ordem do dia,

ás 11 horas, discussão da fixação das forças de

mar ; antes disto, a continuação da discussão

deste adiamento, e depois varias resoluções, e

levanta a sessão ás duas horas da tarde.

Sessão em 1© de Setembro

PRESIDENCIA DO SR. ARAÚJO LIMA

Summario. — Expediente. — Ordem do dia.—

Discussão das emendas do senado á proposta

do governo snspendendo algumas das forma-

lidades que garantem a liberdade individual

na provincia do Rio Grande do Sul. — Dis-

cussão do projecto sobre fixação de forças de

mar.

A's dez horas feita a chamada, depois de

se acharem em numero legal os Srs. deputados,

o Sr. presidente declara aberta a sessão ; lida

a a et a da antecedente, e ppsta em discussão, é

approvada,

Faltao com causa participada os Srs. Gon-

çalves Martins, arcebispo da Bahia e Climaco ;

e sem participação os Srs. Vital, Souza Martins,

Pinto de Mendonça, Pontes,* Figueira, Ibiapina,

Maranhão, Coelho da Silva, Veiga Pessoa, Ri-

beiro Pessoa, Alves Vieira, Barbosa Cordeiro,

Remigio, Costa, Macedo, Fernandes da Sil-

veira, Fontes, Paula Araújo, Galvao, Amaral,

Calmon e Costa Machado.

EXPEDIENTE

O Sr. Io Secretario dando contado expe-

diente, lê um officio do secretario do senado,

em, que participa que por officio do ministro

do império, o regente, em nome do imperador,

consentio nas resoluções da assembléa geral

legislativa, approvando as pensões concedidas

a D. Jesuina Emilia de Medeiros, e D. Izabel

Maria Heredia.— Fica a camara inteirada.

São lidas e approvadas as redacções das se-

guintes resoluções, que approva a tença annual

de 220&000, concedida ao capitão de mar e

guerra Francisco Bibiano de Castro ; que de-

clara os vencimentos a que tem direito perceber

no emprego de cirurgiâo-mór do exercito Ma-

noel Antonio Henriques Tota; que declara a

força de terra para o anno financeiro que ha

de correr do 1" de Julho de 1837 ao ultimo de

Junho de 1838.

E' julgado objecto de deliberação a reso-

luçao, e vai a imprimir com o parecer da com-

missão de pensões e ordenados, que é o se-

guinte : 
'

« A commissão de pensões e ordenados tem

presente 
o decreto do governo em data de 11

de Agosto corrente, pelo qual foi aposentado

Antonio Rodrigues do Amaral, rio lugar de

escrivão da extincta intendencia, e conferencia

da casa de fundição da provincia de Matto

Grosso, em consequencia de sua avançada idade

e moléstias, e á vista de documentos apre-

sentados offerece, para ser discutido, o seguinte

projecto de resolução :

« A 
' 
assembléa geral legislativa resolve :
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« Artigo único. Fica approvada a aposenta-

doria concêdida por decreto de 11 de Agosto

de 1836, a Antonio Rodrigues do Amaral, no

lugar de escrivão da extincta intendencia, e

conferencia da casa de fundição da proyincia
de Matto-Grosso, com seu ordenado por in-

teiro.

<( Paço da camara dos deputados, 12 de Se-

tembro de 1836.— J. F. de Toledo.— Gomes

da Fonseca.»

« A commissâo de guerra e marinha, exa-

minou a petição e documentos de Jacintho

Hyppolito Guion, francez de nação, em que
mostra ter sido em 1823 promovido ao

posto de major addido ao estado-maior do

exercito, para ser empregado ás ordens do

brigadeiro Labatut, documento n.. 1, e alie-

gando que não partira para o mencionado des-

tino, por ter sido occupado em diverso serviço,

o faz evidente pelos documentos ns. 8 e 9,

que attestão ter sido o supplicante encarregado

de organisar um plano de policia civil e militar,

que satisfactoriamente desempenhou. De-

monstra mais o supplicante pelos docu-

mentos ns. 2, 3, 4 e 5, que fôra depois servir

na provincia da Bahia, e no exercito do sul ás

ordens do visconde da Laguna, cumprindo

nestas commissões os seus deveres com brio,

zelo, actividade e intelligencia ; bem como, que
em remuneração destes bons e importantes ser-

viços, fôra promovido ao posto de tenente-

coronel effectivo em 21 de Julho de 1828.

<t Tendo porém a lei de 24 de Novembro de

1830 mandado demittir do serviço nacional os

ofiiciaes estrangeiros, a quem não favorecesse

o seu artigo décimo, e entendendo o governo,

que o supplicante não estava comprehendido

no beneficio do citado artigo, o demittio em 6

de Maio de 1831; e havendo requerido por
vezes ao corpo legislativo e ao governo, tem

tido diversas decisões, sem que-tenha conse-

guido até ao presente sua reintegração ; não se

considerando o governo aulorisado a fazei-o

sem medida legislativa, que o supplicante re-

quer para remover toda, e qualquer duvida que

possa prejudicar o seu direito.

« Considerando a commissâo quanto fica ex-

pendido, e bem assim que se deve reputar ter

collaborado com o exercito do Brazil durante a

luta de sua independencia, que fez parte do

exercito ainda que por uma eventualidade lhe

não coubesse gloria de combater o inimigo : e

achando-se o supplicante quasi desde o prin-
cipio da independencia com o exercito nesta

côrte, uni dos pontos por elle mais ameaçados,

parece inquestionável, que está nas circum-

stancias do citado artigo décimo.

« Mas porque o governo julga necessaria uma

providencia legislativa, a commissâo nao duvida

propor a seguinte resolução : •

«A assembléa geral legislativa resolve :

« Artigo único. Jacintho Hyppolito Guion,

francez de nação, e empregado no exercito do

Brazil, desde 1823 até Maio de 1831, está

comprehendido na excepção do artigo décimo

da lei de 24 de Novembro de 1831.

« Paço da camara dos deputados, 12 de

Setembro de 1836. — Pinto Peixoto. — Fran-

cisco do Rego. »

ORDEM DO DIA

Continua a discussão das emendas vindas do

senado, ás feitas e approvadas por esta camara

á proposta do governo sobre a suspensão de

algumas garantias na provincia do Rio Grande

do Sul.

E' apoiado o adiamento proposto pelo Sr.

Henriques de Rezende, para que se convide o

Sr. ministro da justiça para assistir á discussão

destas emendas.

Julga-se discutido o adiamento, e posto a

votos não se approva.

Entra por consequencia em discussão a pri-
meira emenda do senado.

0 Sr- Rezende diz que o governo prometteu
uma amnistia, com a approvação da assembléa

geral, mas que, pela marcha que tem adoptado,

não quer essa approvação; mais claramente

fallando, o governo o que quer é uma alteração

na lei da regencia, que seja este um dos actos

que possa obrar independente da approvação da

assembléa; o governo autorisou o presidente
do Pará a fazer promoções, e só depois de cahir

a lei da fixação, na qual se autorisava a pro-
mover, é que mandou á camara as propostas
de promoção de dous officiaes do exercito ; e

não mandaria essas propostas, a passar essa

autorisação na lei de fixação de forças.

Declara votar contra a emenda do senado.

0 Sr. Rodrigues Torres entende que impor-

tantissima é a disposição do art. 6o: e, posto
não estar presente o Sr. ministro da justiça,

comtudo, estando-o o Sr. ministro dos negocios

estrangeiros, deseja que este senhor declare se

o governo consente na dispoãição deste artigo :

pois recorda-se que S. Ex,, quando se tratou

da discussão da amnistia na lei da suspensão

de giírantias, foi de opinião que não devêra

passar a emenda do Sr. Rezende ; deseja saber

se S. Ex. julga a emenda do Sr. Rezende dif-

ferente do art. 6o, offerecido no senado, onde o

governo conta com maioria, o que faz acreditar

que o governo consente na disposição do art. 6o.

Declara que continuará no seu discurso depois

de ouvir o pensamento do Sr. ministro.

0 Sr- Limpo de Abreu (ministro dos estran•

geiros) diz que lhe parece ter-se enganado o

Sr. Rezende, quando avançou que o ministro

havia recusado igual principio, contido em uma

emenda por esse Sr. deputado oferecida na
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3a discussão desta lei, porquanto a emenda do

Sr. deputado era para amnistiar todos os que
tinhao tomado parte na rebellião da província
do Rio Grande, comtanto que no prazo de um

mez se apresentassem ás forças da legalidade.

Quanto á que amnisíiava os que, tendo to-

mado parte na sediçao de 20 de Setembro,

depois cooperárao com as armas da legalidade,

para"'restabelecimento da ordem publica, elle,

orador dissera que adoplava essa emenda, e até

citára o facto da reacçâo de Porto Alegre, como

exigindo que aquellas pessoas que tinhao en-

trado na contra-revolução fossem amnistiadas ;
mas dissera na mesma occasiílo que lhe pa-
recia mais conveniente que tal matéria se

tratasse em separado, e nao na lei de suspensão

de garantias, para que se considerassem todos

os individuos que se tornassem dignos dê uma

amnistia, e todas as circumstancias em que
esta amnistia devia ser conferida ; sendo estes

os princípios que expendêra a ultima vez que
desta matéria se tratára na camara, pois sua

opinião coincide com a doutrina do artigo 6o

additivo offerecido como emenda pelo senado,

visto que por este artigo sao amnistiados todos

os que, posto tomassem parte na sediçao de 20

de Setembro de 1835, todavia ao depois se sub-

mettêrão á ordem legal e cooperárao para que
esta prevalecesse: e a emenda do Sr. Rezende

limitava-se em approvar a amnistia promettida

pelo governo, e não comprehendia os individuos

que tinbao feito em Junho deste anno a contra-

revolução de Porto Alegre.

Era essa uma das razões porque lhe pareceu

que se tratasse deste objecto a parte, para que
elle compreliendesse mais pessoas, isto é, as

que tinhão tomado parte na contra-revolução de

Junho: e é justamente o que faz o artigo 6o

additivo do senado ; e por elle vota, por estar

de accordo com as idéas que sustentára e de-

fendêra durante todo o debate da lei de sus-

pensão de garantias para a província, do Rio

Grande.

0 Sr. Rezende ainda toma parte na discussão,

declarando-se contra a emenda.
?

0 Sr. Torres n&o pôde bem perceber a

razão porque o Sr. ministro, tendo-se declarado

contra a emenda do Sr. Rezende, hoje "vote a

favor da emenda do senado ; se votava contra

a emenda do Sr. Rezende por julgar dever esta

matéria ser tratada em uma lei separada da de

suspensão de garantias, devia da mesma ma-

neira votar contra a emenda do senado, porque
as emendas do senado nao sao um projecto á

parte da lei de suspensão de garantias ; se a

razão que tinha para votar contra a emenda do

Sr. Rezende era por não ser tao extensiva como

era para desejar, podia o Sr. ministro ou qual-

quer Sr. deputado oíferecer uma emenda como

desejasse o governo.

SETEMBRO DE 1836
4

Quanto ao artigo 6o additivo do senado,

elle, orador, o julga pernicioso, contrario aos

interesses públicos, e mesmo prejudicial ao

governo ; porquanto amnistia este artigo aos

que tiverão parte na sediçao de 20 de Se-

tembro, e depois submetterao-se á ordem legal.

Parece que trata da época em que esta lei fôr

promulgada no Rio Grande, ou ao menos da

época em que fôr sanccionada pelo governo ;

assim pois as pessoas que se apresentarem ao

presidente da provincia até a época em que esta

lei fôr promulgada no Rio Grande, ficão amnis-

tiadas ; de sorte que ninguém será punido ern

virtude da rebellião ; o mesmo Bento Gonçalves

ficará amnistiado; e, segundo as noticias de

que nos falia hoje o Jornal do Comviercio, es-

tando esse caudilho um pouco desanimado, nao

desejando -mais 
que buscar um meio para sahir

do. máo passo em que se collocou, logo que

passe este artigo na camara, e chegue á noticia

de Bento Gonçalves, certo de que ha de ficar

impune, vai apresentar-se ao presidente ; e se

dahi a pouco chegar a lei á provincia Bento

Gonçalves e seus partidistas ficão assim amnis-

tiados e livres de qualquer pena em que possao
ter incorrido pelos males incalculáveis que têm

causado á provincia do Rio Grande e ao Brazil

inteiro.

O orador declara que não -defende o decoro

da opposiçao, a que tem a honra de pertencer,
mas sim do mesmo governo, e perguntará ao

Sr. ministro se o governo aceitando a dispo-

sição do artigo 6o, isto é, aceitando a condição

de ficarem amnistiados todos os rebeldes, todos

os criminosos da provincia do Rio Grande que
se apresentarem ao presidente até a época da

promulgação da lei, tem sólidas razões para
repellir os boatos que espalhâo calumniadores

que attribuem ao nosso governo, ao menos certa

affeiçâo a homens que têm praticado toda a es-

pecie de crimes no Rio Grande.

Entende pois que, a bem do governo, a bem

dos Srs. ministros, a disposição do artigo do se-

nado nao deve de modo algum ser approvada

pela camara.

A discussão fica adiada por se annunciar a

Chegada do Sr.ministro da marinha, que, sendo

introduzido com as formalidades do estylo, toma

assento á esquerda da mesa, e tem lugar em

sua presença a discussão da seguinte reso-

luçao:

« A assembléa geral legislativa resolve :

« Artigo único. A lei de fixação das forças de

mar para o anno financeiro, ficará em vigor

para o anno financeiro de 1837 a 1838, com

as seguintes alterações:

« § 1." As forças navaes poderáõ desde já

ser elevadas a 3,000 paaças, e as de artilharia

de marinha a 1,200 praças em effectividade de

serviço.
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« § 2.° 0 governo fica desde já autorisado a

formar successivamente quatro companhias

fixas de marinheiros de 100 praças cada uma,

abatendo-se esta força das determinadas no

§ Io desta resolução, como fôr mais conve-

niente.

« § 3.° Os officiaes da armada, quando es-

tiverem embarcados, gozaráõ de mais meio

soldo, além dos vencimentos que actualmente

têm.

« Paço da camara dos deputados, 3 de Se-

tembro de 1836.—J. T. Nabueo de Araújo.»

E' apoiada a seguinte emenda ao § 3o:

« Os officiaes da armada, da artilharia de

marinha, de fazenda e de nautica, quando esti-

verem embarcados em navios armados erri

guerra, gozaráõ desde já de mais meio soldo,

além dos vencimentos que tiverem.— Nabuco.»

Depois do Sr. Henriques de Rezende exigir

informações do. Sr. ministro sobre os mari-

nheiros mandados engajar pelo governo na Eu-

ropa, e sobre a compra da barca de vapor á

prova de fuzil, encommendada pelo governo
nos Estados-Unidos, e o Sr. ministro ler sa-

tisfeito a estas exigencias, dá-se por concluída

a discussão desta matéria: a resolução, bem

como a emenda do Sr. Nabuco, é approvada e

adoptada.

O Sr. ministro retira-se com as formalidades

com que havia sido introduzido, e continua a

discussão adiada.

0 Sr. Ferreira da Veiga declara não poder
dar ao artigo additivo do senado a mesma in-

telligencia que lhe dá o Sr. Torres : não pôde
comprehender como neste artigo estejão com-

prehendidos aquelles que hoje pelejão contra a

causa da legalidade, ainda quando elles venhâo

a largar as armas até a época em que possa ser
• promulgada a lei.

Observa, primo, que o artigo não trata senão

daquelles que tiverão parte na sedição de 20 de

Setembro ; mas ainda quando se queira am-

pliar a intelligencia do artigo e assim acreditar

que todos os outros crimes forâo conseqüências,

corollarios da sediçao de 20 de Setembro que
se achão incluídos nella, ainda assim não se

pôde dar ao artigo do senado a intelligencia

que lhe dá o Sr. Torres ; porque o artigo am-

nistia aos que tiverão parte na sedição de 20 de

Setembro, submetterão-se á ordem legal e co-

operárão para que esta prevalecesse : o simples

facto pois de largarem as armas aquelles que são

incluídos no crime de rebellião não importa a

idéa de cooperação para que a ordem prevaleça:
é necessário que aquelles que largárão as armas

tivessem, unindo-se ás fileiras da legalidade,

cooperado com os seus esforços para que a le-

galidade prevalecesse. Julga claro o sentido do

artigo, e que o legislador não teve em vista

senão abranger no beneficio da amnistiaos que,
tendo incorrido no crime da sedição de 20 de

TÇOMO II

Setembro, depois cooperárão activamente a

favor da legalidade.

Observa mais que, desde que na discussão do

voto de graças se tratou desta matéria, emittira

na camara seu pensamento a tal respeito, en-

tendendo que a amnistía promettidá pelo go-
verno fôra filha da necessidade e trouxera com-

sigo grandes benefícios ; opinião que não foi só

combatida, como lida por absurda: mas cuida

terem-se convencido delia alguns nobres depu-

tados que o combatôrao.

Muitos dos envolvidos na sediçao de 20 de

Setembro têm contribuído eficazmente para a

contra-revolução; muitos que illudidos tiverão

parte na sedição de 20 de Setembro, arras-

trados pelo enthusiasmo, depois tomárâo armas

e cooperárão em favor da legalidade ; e outros

por outros meios têm prestado serviços á causa

da legalidade e da ordem.

Quanto á emenda que offerecêra o Sr. Re-

zende, elle, orador, votára a favor da parte
delia que approvava a amnistia promettidá pelo

governo: coherente pois corri os princípios que
então expendêra quando se tratava do voto de

graças, vota pela emenda do senado; pois julga

que é preciso subtilisar para acreditar que
esta emenda abrange áquelles que têm estado „
com as armas na mão, e não têm contribuído

a favor da legalidade, mas só pela simples cir-

cutnstancia de que em uma época qualquer,
tenhão de largar as armas : julga a doutrina da

emenda clara, e que pôde ser approvada sem

nenhum inconveniente á causa publica.

Quanto á segunda emenda, não a approva, e

talvez tenha de, na occasiãocompetente, desen-

volver a sua opinião a respeito.

0 Sr. Torres em sua humilde opinião en-

tende que não é preciso subtilisar na matéria

para enxergar na disposição do artigo 6" a in-

telligencia que lhe dera ; bastava lêl-o.

Não entra na discussão se acaso a amnistia

concedida pelo governo, e promettidá, segundo

o illuslre deputado, foi ou não utii á província
do Rio Grande ; o illustre deputado sustenta

ainda a opinião que tem emittido na camara a

este respeito, mas conceda a elle, orador, que
diga que a amnistia não produzio os gigan-
tescos benefícios que o illustre deputado quer
enxergar neste acto criminoso do governo ; isto

não quer dizer que se o governo, conhecendo a

extra-legalidade do acto que praticou, viesse á

camara pedir a approvação delle, elle, orador,

não concedesse o seu voto.

Não pôde pensar como o illustre deputado a

respeito do artigo 6o. Pergunta ao illustre de-

putado qual é a data da qual se ha de contar ?

Uma lei não podendo suppôr-se ter execução

senão da data de sua promulgação em diante,

parece, á vista do que está no artigo, que da

data da promulgação da lei, todas as vezes que

40"
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os rebeldes se forem apresentando ás fileiras da

legalidade, ficao amnistiados por esta lei.

Diz-se, é preciso que cooperem activamente

em favor da legalidade ; mas supponha-se que

Bento Gonçalves mesmo tendo noticia desta

lei, vendo-se em um máo passo para ficar ara-

nistiado, estando á testa de 500 ou 2,000

homens, abandone as fileiras do crime e vá

apresentar-se ao presidente antes mesmo da

lei promulgada, o simples facto do principal

caudilho dos rebeldes desamparar seus com-

panheiros de armas e apresentar-se ao presi-
dente nao é uma muito elficaz cooperação para

que a ordem se restabeleça, por levar o maior

desanimo ás fileiras rebeldes ? Certo que sim ;

e a não levar o illustre deputado o seu scepti-

cismo até o ponto de duvidar disto, evidente é

que ha de concordar que este acto é uma

efficaz cooperação para o restabelecimento da

ordem publica, e que por consequencia, Bento

Gonçalves ficaria incluído no numero dos que
devem ser amnistiados.

Não se pôde negar que o artigo ao menos é

mal redigido, e que pôde dar lugar a differentes

interpretações: vota contra elle.

0 Sr. Carneiro Lsão também é de opinião

que se nao precisa subtilisar para se entender

que Bento Gonçalves pode gozar da amnistia

concedida por este paragiapho.

Lembra que a lei de fixação de forças de 1830

também tem a palavra—cooperação—, e sabido

é quantas intelligencias se derão a esta palavra ;

afinal se veio estabelecer pela maioria da ca-

mara que nao era preciso ter effectivamente

entrado em combate para cooperar em favor

da independencia ; bastava estar prompto a

fazel-o ; e, sendo assim, pôde o nobre deputado

duvidar que podem cooperar para o restabele-

cimento da ordem ainda mesmo, aquelles que

nao combatao á favor delia, mas que basta que

estejâo promptos a fazel-o ? Ainda mais, Bento

Gonçalves tendo noticia disto, fazendo retirar

alguns corpos que tem debaixo de suas ordens,

proclamando-lhes que deve a província entrar

na ordem e obediencia ao governo legal, nao

tem efficazmente cooperado sem dependencia

mesmo da solicitação de ninguém ?

Dá-se por discutido o artigo que, posto á

votos fica empatado, e na fôrma do regimento

fica para ainda se discutir : requerendo porém
o Sr. Torres urgência para que entre já em

discussão, assim se decide.

Não pedindo ninguém a palav.ra para fallar

sobre o artigo, põe-se a votos e é regeitado.

Continua a discussão da segunda emenda do

senado, a qual, sem debate, também é regeitada.

0 Sr, Parailhos pede a palavra pela ordem e

requer que se convide ao senado para, em reu-

niao de ambas as camaras, tratar-se da dis-

cussão das emendas, a que a camara não pôde

dar o seu voto.

Neste sentido manda o seguinte requeri-

mento á mesa, que é apoiado :

« Requeiro que se convide o senado, para em

fusão com esta camara, discutir as emendas of-

ferecidas pelo mesmo senado, á lei que sus-

pende algumas das formalidades que garantem

a liberdade individual na província de S. Pedro,

e que forão regeitadas por esta camara.

« Paço da camara, em 16 de Setembro de

1836.—Paranhos. »

0 Sr. Oornelio oppõe-se ao requerimento,

parecendo-lhe melhor que algum senhor da

maioria proponha um novo projecto, assim

como aconteceu com os projectos de fixação de

forças de mar e terra.

Depois de algumas reflexões do Sr. Limpo de

Abreu, approvando o requerimento, dá-se a

matéria do requerimento por discutida, e, posto
a votos, approva-se.

0 Sr. Carneiro Lsão pede a palavra pela
ordem, e diz que hontem se distribuio na casa

um decreto do governo, a titulo de instruo-

ções, que ataca todas as leis existentes, a res-

peito de ehancellaria ; impõe um tributo de-

masiadamente oneroso, que não estava im-

posto pela lei do orçamento, etc.

Parece-lhe que quanto antes se deve pôr
cobro a esses abusos : que se deve declarar que
taes instrucções não podem ter vigor.

Requer pois que este decreto, bem como

outro que regula o pagamento das sizas, sejão

remettidos á commissao de justiça, civil, para

que com urgência dê seu parecer a respeito, e

examine se elles contêm abuso de poder.

0 Sr, Vasconoellos lembra a commissáo de

constituição, como a mais competente, para se

lhe remetter este negocio, segundo os estylos da

casa.

Assim se decide.

Entra em discussão a seguinte resolução :

« A assembléa geral legislativa resolve :

« Artigo único. Fica approvada a aposen-

tadoria concedida pelo governo aos desembar-

gadores Francisco José Nunes, com a metade

do seu ordenado e Manoel da Cunha de Azeredo

Coutinho Souza Chichorro, com a terça parte.

« Paço da»camara dos deputados, 6 de Junho

de 1836.—J.F.de Toledo.— Gomes da Fon-

seoa.—Paim. »

Vêm á mesa as seguintes emendas, que são

por sua ordem apoiadas, e postas em discussão :

« Fica igualmente approvada a aposentadoria

pedida, e concedida ao desembargador Manoel

da Costa Barradas, por decreto de. Salva a

redacção.—Ferreira de Castro »
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« Pica também approvada, na fôrma conce-

dida pelo governo, a aposentadoria pedida pelo
desembargador da relação do Maranhão, João

Marti riiano Barata.—Limpo de Abreu.»

« Em lugar da terça parte do ordenado,

diga-se—metade.— Toledo.»

« Seja comprehendida a aposentadoria do

conselheiro João Antonio Rodrigues de Car-

valho.—Assis Mascarenhas.»

« Comprehenda-se no projecto que se discute

os desembargadores Luiz Paulo de Araújo

Basto, Antonio Calmon Du Pin, Francisco Car-

neiro Pinto Vieira de Mello, Antonio Pedroso

Barreto, João Martiniano Barata, Francisco José

Nunes e Cbichorro, e todos com os respectivos

ordenados.—Paim.»

Depois de alguma discussão em que tomâo

parte os Srs. Paim, Souza Oliveira, Carneiro

Leão e Luiz Cavalcanti, o Sr. Paim pede licença

para retirar sua emenda, o que lhe é conce-

dido.

Os Srs. Cornelio e Luiz Cavalcanti tom ao

parte na discussão, e este ultimo motiva e

manda á mesa a seguinte emenda, que é
apoiada:

« Recommende-se ao governo para reintegrar

aos desembargadores Barreto Pedroso e Calmon,
•lio exercício da relação onde servirão.»

O Sr. Assis Mascarenhas pede licença para
retirar a sua emenda, o que obtém, e offerece

esta outra, que é apoiada:

«Seja também comprehendida a aposen-

tadoria do conselheiro João Antonio Rodrigues

de Carvalho.» •

Os Srs. Carneiro Leão e Alcibiades também

tomao parte na discussão, e o Sr. Belisario

offerece o seguinte requerimento, que é apoiado :

« A passar as emendas, sejão redigidas em

separado.»

Julga-se a matéria discutida, approva-se a

resolução em suas partes, assim como a emenda

do Sr. Assis Mascarenhas, o requerimento do

Sr. Belizario, as emendas dos Srs. Araújo

Vianna, Limpo de Abreu, Ferreira de Castro e

Toledo, e fica regeitada a recommendação do

Sr. Luiz Cavalcanti.

Adopta-se a resolução e as emendas appro-

vadas.

O Sr. Carneiro Leão pede a palavra pela
ordem, requer que vá ácommissão de justiça
civil para dar com urgência o seu parecer os dous

decretos do governo : um de 31 de Agosto deste

anno, regulando a execução do art. 9° da lei de

31 de Outubro de 1836; outro do Io de Se-

tembro do corrente, sobre a fiscalisaçâo e arre-

cadaçâo do imposto de sisa dos bens de raiz das

difíerentes províncias do império.

O Sr. Vasconcellos, requer que estes dous

decretos vão á commíssâo de constituição, e

assim se decide.

Entra em discussão a resolução n. 28 deste

anno: e vêm á mesa as seguintes emendas:

« Fica approvada a aposentadoria concedida

pelo governo, por decreto de 26 de Novembro

de 1833, a Francisco Carneiro Pinto Vieira de

Mello, no lugar de desembargador da relação

da Bahia, com a metade do ordenado.

.« Paço da camara dos deputados, 16 de Se-

tembro de 1836.—Araújo Vianna. »

O Sr. Assis Mascarenhas offerece como

emenda a resolução n. 41 deste anno, appro-

vando a aposentadoria do conselheiro João Ari-

tonio Rodrigues de Carvalho.

« Artigo único. Fica approvada a aposen-

tadoria concedida pelo governo ao conselheiro

João Antonio Rodrigues deCarvalho, no lugar de

ministro do supremo tribunal de justiça, com o

vencimento de 2:400$000.

« Paço da camara dos deputados, 16 de Se-

tembro de 1836.—.ássis Mascarenhas. »

Entra em discussão e approva-se sem de-
¦bate a seguinte resolução, que é adoptada :

« Havendo o governo concedido por decreto

de 10 de Maio de 1833, ao brigadeiro Pedro

Labatut uma pensão annual de 600$ em re-

numeração dos bons serviços por elle pres-
tados, tanto na guerra do Reconcavo da Bahia

contra as tropas luzitanas, como ultimamente

na província do Ceará contra Pinto Madeira e

seus sequazes : a commíssâo de pensões e or-

denados offerece á consideração desta augusta

camara a seguinte resolução :

« Aassembléa geral legislativa resolve :

«Artigo único. Fica approvada a pensão
annual de 600$, concedida por decreto de 10

de Maio de 1833 ao brigadeiro Pedro Labatut,

em remuneração dos bons serviços que pres-
tára na guerra do Reconcavo da Bahia, e ulti-

mamente na província do Ceará.

« Paço da camara dos deputados, 7 de Junho

de 1836.—J. F. de Toledo.—Paim. »

Sendo concluídas as discussões das matérias

dadas para ordem do dia, o Sr. Seara pede a

urgência para se discutir o 3o projecto do Sr.

Nabuco, para se encher o tempo que falta até as

duas horas.

E' apoiada a urgência, e entra em discussão.

0 Sr. Vasconcellos pronuncia-se contra a

urgência, por ser a matéria de muito interesse,

na qual não convém proceder-se com preci-

pitação.

0 Sr., Rezende vota pela urgência, mas para
se discutir amanhã, mesmo por estar quasi
dada a hora.
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0 Sr. Raphael de Carvalho diz que sendo pe-

dida a urgência para entrar em discussão o

projecto, unicamente por se acharem extinctas

as matérias da ordem do dia, crê que se pôde
chamar ao projecto um entulho, e como não

quer entulho, vota contra a urgência, e também

votará contra o projecto.
Approva-se a urgência para amanha, assim

como que se convide o Sr. ministro da marinha

para assistirá discussão.

O Sr. Vasconcellos requer que também se

convide o Sr. ministro da guerra.
Este requerimento é regeitado.

Entra em discussão um parecer da com-

missão de constituição, que indefere a repre-

sentação de alguns eleitores da freguezia de

Mandocaia da província de Minas, que se

queixão de terem sido injustamente multados

pelo collegio eleitoral de Pouso-Alegre.

0 Sr. Carneiro Leão opina contra o parecer
em um longo discurso, e offerece a seguinte

emenda, que é apoiada :

« Seja o parecer reenviado á commissão, afim

de fazer uma resolução, deferindo a pretençâo
dos supplicantes.— Carneiro Leão.»

0 Sr. Alcibia&es responde ao Sr. Carneiro

Leão, e vota pelo parecer.

A discussão fica adiada pela hora.

O Sr. Presidente dá para ordem do dia —

Resoluções ns. 98 de 1834, 98 de 1836, 381

de 1835, 99 de 1836, 109 de 1834, 106 de-

1833, 180 de 1833, 138 de 1836, 437 de

1835, 323 de 1835, 67 de 1836.

Levanta-se^a sessão depois das duas horas

da tarde.

Sessão em S'?' de Setembro

PRÉSIDENCIA DO SR, ARAÚJO LIMA

Summario.— Expediente. — Ordem do dia.—

Discussão do projecto do Sr. Nabuco, auto-

risando o governo a promover os officiaes do

exercito e armada que fizerem serviços rele-

vantes nas províncias do Pará e Rio Grande

do Sul.

Feita a chamada ás dez horas, e aberta a

sessão logo que se acha a casa em numero

legal, é lida e approvada a acta da antecente.

Comparecem 71 Srs. deputados, faltando

com causa communicada os Srs. Pontes, Castro

e Silva, Coelho da Silva, arcebispo da Bahia,

Gonçalves Martins, Climaco, Lessa e Hollanda;

e sem participarem os Srs. Vital, Pinto de

Mendonça, Figueira, Ibiapina, Vieira, Veiga

Pessoa, Ribeiro Pessoa, Costa Machado, Fran-

cisco do Rego, Albuquerque Maranhão, Bar-

bosa Cordeiro, Monte, Remigio, Costa, Macedo,

Fernandes da Silveira, Fontes, Augusto da

Silva, Paula Araújo, Galvão, Manoel Amaral e

Calmon.

EXPEDIENTE

O Sr. Secretario Belisario lê um ofticio do

ministro da fazenda, acompanhando cópias de

mais ordens expedidas, em consequencia do

roubo do thesouro.— A's commissões 1" e 3"

de fazenda.

E' remettido á commissão de commercio, o

requerimento de Aguiar Viuva, Filhos e Com-

panhia, ePlatt e Reid, pedindo privilegio exclu-

sivo da navegação por vapor do porto de

Santos, para o desta côrte, por espaço de dez

annos.

O requerimento do padre Manoel Pires de

Miranda, pedindo se dê andamento ao seu ne-

gocio, é enviado á commissão a que está

affecto ; e á de pensões e ordenados, o de Ma-

noel Innocencio de Vasconcellos.

Julga-se objecto de deliberação, e vai a im-

primir a resolução offerecida com o seguinte

parecer :

« A Ia commissão de fazenda, tendo exa-

minado um requerimento que á esta camara

dirigirão os officiaes das diversas secretarias

de estado, em o qual pedem que para as suas

aposentadorias, se nâo faça nos seus venci-

mentos differença de ordenado e gratificação,
é de parecer que se defira á pretençâo dos

supplicantes, adoptando-se o seguinte projecto
de lei:

« A assembléa geral legislativa resolve:

« Art. l.° O ordenado e gratificação, que
actualmente vencem os officiaes maiores e offi-

ciaes das secretarias de estado, serão conside-

rados em sua totalidade, como ordenado, de-

vendo as aposentadorias ser d'ora em diante

reguladas pela maneira seguinte.

<( Art. 2.° Nenhum dos ditos empregados

poderá ser aposentado emquanto bem puder

desempenhar as funcções de seu lugar, e as

aposentadorias só serão concedidas em caso de

moléstia permanente, ou de avançada idade,

que impossibilite a continuação do serviço. A

verificação da moléstia será feita por uma junta

medica nomeada pelo governo.
« Art. 3." Nos casos em que deve ter lugar

a aposentadoria, será ella feita com o ordenado

por inteiro, quando o empregado houver com-

pletado vinte e cinco annos de serviço, e

aquelles, que forem aposentados com menos

numero de annos, terão o ordenado propor-
cional ao tempo de serviço.

«.Art. 4." Aos empregados, que tiverem

servido por trinta annos, e puderem ainda

continuar no desempenho de suas obrigações,

mandará o governo abonar, como gratificação,

a quinta parte mais do seu ordenado.
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« Art. 5." Confar-se-ha no numero dos annos

necessários para verificar-se a aposentadoria, o

tempo que o empregado houver servido em

qualquer repartição publica, com ordenado, ou

gratificação autorisada por lei.
« Art. 6.° As aposentadorias concedidas em

virtude desta lei ficão sugeitas á approvação do

corpo legislativo : os agraciados porém entraráõ

immediatamente no gozo dellas pelo decreto de

sua concessão.

« Art. 7.° Ficão revogadas todas as leis em

contrario.

«Paço da camara dos deputados, 10 de Se-

tembro de .1836, — J. F. Vianna.— F. de

Souza Martins. »

O Sr. Alvares Machado reraette á mesa o.

seguinte requerimento :

« Requeira que haja sessão nos dias 19 e 21

do corrente.

« Paço da camara dos deputados, 17 de Se-

tembro de 1836.—Alvares Machado. »

E' approvado.

0 Sr. Henriques de Rezende obtendo a pa-
lavra pela ordem, observa á camara, que tendo-

se acabado de decidir, que houvesse sessão nos

dous dias santos da próxima semana, bom será

que elles sejão destinados para a discussão de

medidas legislativas, sobre as leis das assem-

bléas provinciaes, e neste sentido manda o

seguinte requerimento á mesa, que entra . em

discussão :

« Que as sessões votadas hoje são exclusiva-

mente destinadas á discussão aas medidas sobre

leis provinciaes.—Rezende. »

0 Sr. Bhering nota, que a discussão desses

objectos ha de levar muito tempo á camara, e

nada aproveita o discutirem-se nesses dous

dias, portanto o que julga será bom, é que o

Sr. presidente dê para ordem do dia os pro-

jectos mais interessantes.

0 Sr. Henriques de Rezende pondera que
ha muitas representações e resoluções das

assembléas provinciaes, e que a sessão está a

fechar-se sem nenhuma palavra se dizer a seme-

lhante respeito.

0 Sr. Vianna lembra ao Sr. presidente para
dar para ordem do dia um projecto da cora-

missão de justiça civil sobre contractos, que

julga bastante interessante, e mostra que os

objectos relativos ás assembléas provinciaes,
devem ser discutidos em occasião que a casa

esteja mais cheia, e que o Sr. deputado deveria

ter apresentado o seu requerimento ha mais

tempo.

0 Sr. Visconde de Goyanna....
Dá-se- por discutido o requerimento, e posto

a votos, nao é approvado.

O Sr. Bhering manda á mesa o seguinte

requerimento :

« Recjaeiro o adiamento de todas as teso-

luções das assembléas provinciaes, até a sessão

do anno seguinte.—Bhering. »

O requerimento entra em discussão, e de-

pois de discutido, é regeitado.

0 Sr. Paixn remette á mesa um requeri-

rnento, para que as illustres commissões 1" e 3"

de fazenda apresentem com urgência o seu pa-
recer, a respeito do roubo do thesouro, e bem

assim as providencias relativas ao melhora-

mento do meio circulante reclamadas pelo go-
verno, etc.

O nobre deputado em sustentação do seu

requerimento, diz que o que elle quer. é que
appareçâo medidas ácerca do objecto; e que

todos os papeis relativos a-este negocio sejão

remettidos á 3" commissão de fazenda e á do

orçamento ; e mostra a necessidade de se dar

uma providencia, pois que tendo apparecido

um roubo tão grandioso, a sessão não se deve

encerrar, sem que esta camara apresente uma

medida qualquer, ao menos um parecer a se-

melhante respeito.

O requerimento é o seguinte :

« Requeira que as illustres commissões 1" e

3* de fazenda, apresentem com urgência o seu

parecer a respeito do roubo do thesouro, e bem

assim dê providencias relativas ao melhora-

mento do meio circulante, reclamadas pelo

governo.—Paim.»

0 Sr. Duarte e Silva diz, que se vê obri-

gado a fazer uma declaração á camara, e vem a

ser, que este negocio foi remettido a duas com-

missões reunidas, 3" de fazenda e do orça-

mento ; e portanto a 3° commissão de fazenda

não se julga habilitada para dar um parecer

qualquer, sem a reunião da commissão do

orçamento.

0 Sr. Souza e Oliveira declara que este

negocio fôra com effeito remettido ás duas com-

missões, mas que estas commissões reunidas

constituem uma só commissão, e reunidos os

seus membros devem tomar uma deliberação,

e apresentar o resultado de seus trabalhos ;
a 3o commissão de fazenda tem tres membros

ministeriaes, os quaes podem fazer todas as

requisições que quizerem, e obter todas as

informações do Sr. ministro da fazenda ; elles

podem contar com um membro da commissão

do orçamento, e assim já têm maioria ; logo,

o que resta, é, que a maioria da commissão

trate de apresentar os seus trabalhos.

Depois de expender breves reflexões, conclue

votando a favor do requerimento.

Julga-se discutido o requerimento, e posto a

votos, é approvado.

O Sr. Io Secretario participa á camara', que
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vai officiar ao senado ácerca da alteração das

palavras—corrente anno—para as de—1835—

na proposição dalli vinda com data de 17 de

Outubro do mesmo anno,

ORDEM DO DIA

Entra em discussão uma resolução de 1834,

vinda do senado, declarando que a tarifa dos

soldos estabelecidos na lei de 24 de Setembro

de 1829 para os ajudantes, sargentos mores,

tenentes coronéis e coronéis da segunda linha,

tendo passado da primeira, comprehende igual-

merite aos officiaes aggregados, em qualquer
dos referidos postos.

Sem debate é reprovada.

Passa-se a discutir a resolução, approvando

a pensão annual de 3001000 concedida por
decreto do Io de_ Outubro de 1835, a D. The-

reza Delfina Rita cie Lemos e Amaral, quantia
igual á metade do ordenado que vencia seu ma-

rido o Dr. Marianno José do Amaral, lente de

uma das cadeiras da escola de medicina desta

corte, e em attençao aos serviços que este

prestou em diversos lugares.

Depois de algumas reflexões, é approvada e

adopíada a resolução.

E' approvada e adoptada a resolução que ap-

prova a tença de 1408000 annuaes, concedida-

ao coronel de primeira linha reformado, Felix

Merme, correspondente ao posto de tenente co-

ronel effectivo.

Entra em discussão e não é approvada a re-

solução que approva a tença annual de 300$,

concedida ao almirante José Maria de Almeida,

para verificar-se em sua filha D. Rita Joanna

de Almeida.

Entra em discussão a resolução que compre-

hende nas disposições do alvará de 16 de De-

zernbro de 1790, e da carta de lei de 6 de No-

vembro de 1827, aos cirurgiões e eapellaes do

exercito e da armada.

0 Sr. Lima e Silva sustenta a resolução que
afinal é approvada.

E' approvada e adoptada a resolução, appro-

vando a transferencia da pensão'de 80Í000,

concedida a D. Maria Henriqueta, em remune-

ração dos serviços de seu pai o major Luiz An-

tonio de Moraes.

Entra em discussão a resolução vinda do

senado, sob n. 180 de 1833, augmentando a

gratificação dos conselheiros de guerra, e vogaes

do conselho supremo militar.

O Sr. Rezende manda á mesa, e é apoiado

e approvado, o seguinte requerimento :

« Requeiro o adiamento até a reforma do

tribunal.-^Rezende. »

Entra em discussão a resolução, autorisando

o governo a conceder á companhia que Fran-

cisco de Paula Santos, negociante da imperial

cidade do Ouro-Preto, houver de organisar, a

faculdade de extrahir diamantes, e arêas auri-

feras, por tempo de 25 annos, no rio GeqUiti-

nhonha, na extensão de 10 léguas, em lugares

para isso determinados, comtanto que não

perturbe a posse legal e anterior que ahi tiver

qualquer particular; impondo a companhia,

além do imposto do ouro que extrahir, a quantia
de 20$000 annuaes por cada um indivíduo

livre ou escravo que empregar nos mencionados

trabalhos.

0 Sr. Vianna pede o adiamento desta ma-

teria, o qual não passando, continua a discussão,

que fica adiada por annunciar-se a chegada do

Sr. ministro da marinha.

Tem ingresso na sala com as formalidades do •

estylo o Sr. ministro da marinha, e em sua pre-
sença entra em discussão do art. Io da seguinte

resolução :

« A assembléa geral legislativa resolve :

« Art. 1." O governo fica aulorisado a pro-
mover aos postos immediatos, os militares do

exercito e armada, que, nas províncias do Pará

e Rio Grande do Sul, fizerem ou tiverem feito

serviços relevantes á causa da legalidade, contra

os rebeldes das ditas provincias.
« Art. 2." Os ditos militares que forem muti-

lados ou ficarem aleijados, gozaráõ por toda a

vida de mais a metade do soldo que tiverem.

« Paço da camara dos deputados, 3 de Se-

tembro de 1836.—J. T. Nabuco de Araújo. »

Vem á mesa a seguinte emenda :

<( Ficão apprôvadas as promoções que os pre-
sfdentes do Rio Grande do Sul e Pará, hajão

feito até a data desta, de officiaes do exercito,

pelos relevantes serviços alli prestados á causa

da legalidade.—Henriques de Rezende. »

E' apoiada e posta em discussão.

0 Sr. Vasconcellos, pela ordem, deseja saber

se a emenda offerecida pelo Sr. Henriques de

Rezende é substituitiva da resolução...

O Sr. Henriques de Rezende : —E'.

O Sr. Vasconcellos, como o projecto talvez

possa passar, deseja saber quaes são esses

grandes serviços para serem decretados por tal

maneira.

Está persuadido que com tal disposição

se vai prejudicar o interesse de terceiro,

pois é evidente que os officiaes que acompa-

nhárão o general Andréa não terão prestado os

mesmos serviços que prestárão aquelles que já
ahi se achavâo ha um anno ; e merecêrâo os

officiaes que ultimamente forão para o Pará

igual recompensa áquella que merecem os que
alli se achavâo ás ordens de Manoel Jorge P E

esse mesmo marechal entrará em igualdade de

serviços com o brigadeiro Andréa ? E' preciso
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se note que aquelle levou um exercito de 7
soldados, e este levou perto de 3,000 homens.

Para votar pois por tal resolução é necessário

que se apresente alguma razão plausível.

0 Sr. Vianna observa que talvez ha bem
tempo se nâo tenha apresentado na casa objecto
de tanta importancia como a presente reso-
lução; a qual muito de perto diz respeito aos
interesses nacionaes e aos servidores do estado.

Nota que na resolução se trata de serviços

prestados, e que se houverem de prestar nas

províncias do Pará e Riu Grande do Sul, quando
muitos officiaes ha que têm prestado serviços

em outros pontos como na guerra de Panellas ;

por esta razão, pede ao illustre deputado, autor

do projecto, haja de esclarecer quaes motivos

ha pa.a que não sejâo contemplados os ser-

viços que outros officiaes têm prestado ao es-

tado.

OSr. Henriques ds Eezsnds passa a sus-

tentar a sua emenda. Demonstra que se nâo dá

o prejuízo de terceiro que um nobre deputado
suppõe.

Nao trata de observar se o marechal Ma-
noel Jorge foi ou nao sacrificado, por estar per-
suadido de que elle e os demais officiaes a isso

se sujeitárâo, e ninguém aprende a ser ca.ute-

loso sem experiencia. Comquanto esteja persua-
dido que, quer os que marchárão primeiro, quer
os que marchárão em segundo lugar, devâo ser

premiados, todavia não pôde convir que aquelles

que se evadirão ás ordens que recebêrâo para

partirem para aquelle ponto, gozem as mesmas

vantagens daquelles que promptos a isso se

prestár&o.
Depois de citar Vários exemplos de officiaes

que se evadirão ao serviço, o orador pro-
nuncia-se contra a idéa de se fazerem pro-
moções somente segundo o principio da antigui-

dade, sendo sua opinião que de primazia deve

ser premiado o mérito como um principio que
induz os homens a praticarem grandes acções ;

principio seguido por Napoleão, o qual muitas

vezes em um ou dous annos fez de um soldado

um general. Não concorda em que se dê ao go-
verno um arbítrio amplo, por temer o abuso,

mas também não pôde convir em que elle fique

privado de premiar o mérito, isto ó, de tomar em

consideração os serviços prestados pelos bene-

méritos officiaes que promptos se offerecêrao a

marchar contra os facciosos, mas nunca para

que premêe aquelles que ficárão no quartel da

saúde.

Gonclue votando pela sua emenda, em con-

sequencia de achar o projecto muito amplo,

Vem á mesa o seguinte artigo additivo :

« Fica também o governo autorisado a pro-
mover aquelles officiaes que fizerão relevantes

serviços na sedição de Minas Geraes, e nas

guerras de Jacuipe, Panellas e Ceará. Salva a

redacção.— Odorico Mendes. »

E' apoiada e entra em discussão.

0 Sr. Eodriguss Torras pronuncia-se contra

o projecto, e declara não entrar ná matéria da

emenda, porque a fôrma porque cila está con-

cebida é sufficiente para se votar contra ella.
Demonstra que a constituição não deu aos

presidentes das províncias a attribuiçâo de fa-

zerem promoções, e estando o mesmo governo

privado de as fazer, nao vê razões pelas quaes
elle pudesse dar. tal attribuiçâo a seus dele-

gados ; nao vê nisto mais que o arbítrio, que o

abuso, e abuso digno de toda a responsabili-

dade. Nem tão pouco ao corpo legislativo com-

pete approvar as promoções que têm sido feitas
com tal abuso; só sim lhe compete prescrever
as regras que o governo deva observar quando
seja autorisado a fazel-as. Parece-lhe que pela
disposição da emenda, seu nobre autor dectara

as promoções illegaes, porque nenhum presi-
dente de província foi autorisado a promover,
ao menos nao ha noticia que o presidente do

Rio Grande o fosse...

O Sr. Iíenriqües de Rezende :—Foi-o o do

Pará.

O Sr. Rodrigues Torres :—Mas o do Rio

Grande nao me consta o fosse...

O Sr. Salvador José Maciel (ministro da

marinha) :—Não o foi.

O Sr. Rodrigues Torres :—Logo, nao se deu

autorisaçâo senão ao presidente do Pará. O re-

sultado pois da emenda é que os militares que
forão promovidos por serviços relevantes, quer
do exercito, quer da armada, no Rio Grande do

Sul, não ficao gozando do beneficio, porque o

presidente dessa província nao foi a isso auto-

risado, e fazendo-o violou a lei.

Demonstra que o principio estabelecido pelo
nobre deputado, de ser premiado o mérito, é

muito conforme com sua opinião, porém elle é

muito vago pelos abusos que sempre se dao

na distribuição das promoções, em consequencia

de sempre haverem attenções, de sempre haver

patronato, por isso que nao pôde haver um

imparcial e exacto avaliador do mérito, um
thennometro justo ; o avaliador do mérito é o

governo ou o ministro da repartição, o qual,
sendo homem, se acha sujeito a paixões, a
condescendencia3 e contemplações, bem como

a fraqueza ; e não vê outro preservativo contra

a doutrina das suspeitas, senão a doutrina das
cautelas que em outra occasião foi apresentada
na casa pelo nobre ministro dos negocios es-
trangeiros.

O Sr. Vasconcellos :— Apoiado.

O Sr. Rodrigues Torres :—• Em vista destas

razões entende que se não deve deixar ao arbi-

trio do governo a sorte de 3,000 officiaes, com-

quanto esteja convencido de quanto é bello o

principio apresentado pelo nobre deputado,- do

merecimento ser premiado de preferencia á
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antigüidade, como fazia Napoleão, que era um

ou dous annos de um soldado fazia um ge-
neral; mas. esta conveniência ou principio
teria todo o lugar se acaso houvesse certeza de

que um Napoleão seria nomeado ministro da

guerra ou da marinha.

Demonstra o quanto o principio do mereci-

roento pôde ser mal applicado pelo governo, o

qual querendo pôde em bem pouco tempo

elevar um 2o tenente a capitão de mar e guerra,
empregando para isso a um indivíduo em sue-

cessivas emprezas que todavia nao sejão dignas

de grande recompensa, mas que o governo ava-

liador do mérito assim o julgue.
O mesmo se pôde dar a respeito das recom-

pensas de aleijões, etc., porque havendo, por
exemplo, um official aleijado de uma perna,
em consequencia de uma bala lh'a haver levado

em acção, e outro que também o tenha sido,

em consequencia de um tiro que se désse

casualmente a' bordo, todavia o governo podia
como julgador entender que ambos se achavão

em iguaes circumstancias, quando ellas sao

bem differentes.

Entende também que a resolução concebida

como está, não pôde preencher os fins a que se

propõe, por isso que as recompensas nao

podem ser marcadas por lei, em razão de ser

impossível estabelecer a escala dos serviços que
devâo fazer-se para se receber esta ou aquella

recompensa ; sendo todavia a opinião sua que

por todos os meios se devem recompensar os

serviços relevantes que forão e tiverem de ser

feitos nas duas províncias e outros pontos do

império, bem como aquelles que já em outras

occasiões têm sido prestados por benemeritos

ofíiciaes, e não só os últimos praticados nas

duas províncias, como aquelles que mais pre-
sentes estão na memória. Se convém remunerar

serviços, remunerem-se com igualdade, com

justiça, e não com parcimônia, com desigual-

dade, attendendo-se ao patronato.

0 Sr. Henriques de Eezende responde a

alguns dos argumentos do antecedente orador,

fazendo-lhe ver que não quer o arbítrio, quer
o justo, quer a igualdade ; reforça a sua opinião

já emittida sustentando a sua emenda.

_ 0 Sr. Salvador José Maciel (ministro da ma-

rinha) respondendo ao Sr. Rodrigues Torres, diz

que os serviços que se podem equiparar com os

do Rio Grande e Pará, onde ha o risco de vida,

forão aquelles que se prestárâo na guerra do sul,

e o governo estava autorisado a fazer promoções
como fez ; é o mesino que hoje se pede, mas

para tirar o receio que o Sr. deputado tem em

promover os ofíiciaes que bem quizer, man-

dando hoje uma expedição, amanhã outra, o

orador convém que se mande uma emenda

dizendo :— pôde mandar promover aos postos
immediatos por uma só vez.—Diz que não fez

a sua proposta para pagas de serviços, mas

sim para alguns casos, como para o official que
se distingue e é ferido em uma cornmissão

honrosa. Temos um theatro de guerra, de pe-
rigos e de trabalhos, os homens que nelle têm

servido, têm-se arriscado mais do que outros

que não têm ido ao Rio Grande e Pará, logo,

pede a justiça que sejao promovidos aquelles de

entre elles que mais se distinguirem, obrando-

se nisto com prudência, o que muito interessa

á nação : e a natureza mesmo desses serviços

reclama essas promoções, que animão a ir a

umas províncias tão longiquas, sendo também

necessário que os subordinados tenbâo con-

fiança nos seus superiores como habilitados

para remunerar os seus relevantes serviços.

Julga conveniente dar-se uma nova energia

a corpos que esta vão um pouco adormecidos e

diz que da parte do governo não .houve senão

um esforço para fazer effectiva essa força.

Tratando dos ofíiciaes do exercito, não sabe

como applicar-se a igualdade. Silva Tavares,

por exemplo, este homem que honra a nação,

que nunca estremeceu na execução da lei, que
desembainha a sua espada, e rodeado dos

vencedores, é sempre o mesmo homem ; este

homem que leva tudo diante de si, e que talvez

se commandasse a força toda, a província do

Rio Grande estivesse já na ordem, como pôde
ser incluído com outros que se esconderão e

que nada fizerão ? Gomo igualar com estes um

Calderon, um Gabriel Gomes, um commandante

de armas, e tantos outros?

Tratando por ultimo da antigüidade, diz que
ella deve ser entendida nao pelo longo tempo

que se servio, mas sim pelos serviços que se

prestou ; e quando se faz um serviço rele-

vante. existe a antigüidade porque augmenta o

serviço.

E' lida e apoiada a seguinte emenda do

Sr. Seára:

« O art. Io redija-se de maneira que o

titulo de recommendação sirva até o posto de

tenente-coronel no exercito, e de capitão de

mar e guerra na armada, e por uma vez só-

mente.»

0 Sr. Vasconoellos, não sabe como o Sr.

ministro da marinha está tao alheio á historia

dos nossos dias, que chega até a duvidar que
houvesse outro ponto do império em que as

tropas corressem perigo de vida no restabeleci-

mento da ordem, que não sejao as províncias
do Pará e Rio Grande. Pergunta se no Ceará

não se correu perigo de vida para debellar-se

Pinto Madeira, se o mesmo não aconteceu em

Jacuipe e em Minas Geraes ; interpella ao Sr.

ministro se não tem noticia do combate que
houve no campo de José Corrêa em 1833, e

sente nao estar presente o Sr. marechal Pinto

Peixoto que podia attestar se é verdade ter sido

aquelle um dos maiores combates que temos

tido, onde os dous partidos se batêrão com um
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denodo ainda n&o presenciado no Brazil. Os

militares 
que ahi se distinguirão, estão até o

presente sem nenhuma recompensa, e nao sabe

se é por nao terem corrido perigo de vida ou por
serem as balas de estopa. (Risadas.)

Passa a responder ao que disse o Sr. ministro

sobre antigüidades. Diz ser um dos apaixonados

da antigüidade, e por motivos que deseja serem

combatidos.

O genero humano está convencido de que

pessoas com certas habilitações, exercendo

uma arte ou profissão qualquer, serão tanto

mais perfeitas nessa arte ou profissão, quanto
mais tempo a exercerem. Sendo as nossas leis

de promoções firmadas sobre este principio de

antigüidade, não sabe como revogal-as nas

actuaes circnmstancias, sem se fazer alteração

alguma nas outras.partes dessas leis, e pergunta
se"nao haverá outro meio de remunerar esses

serviços extraordinários, senão com promoções ?

Esse almirante Nelson não foi incumbido de

emprezas mais arriscadas, e em que conquistou

uma gloria immortal, sem que fosse mister

preterir-se o principio da antigüidade?

Observa que en.tre nós nenhuma consideração

se admitte ; que o governo só quer arbítrio, o

que tem pedido desde o principio da sessão, até

com ameaças de protestos. Notá que o arbítrio

pedido é necessário para se recompensar o

grande Silva Tavares, como disse o Sr. ministro.
—Oh ! meu Deus, exclama o orador, já esse

Silva Tavares é grande para o Brazil, quando
ha pouco o governo disse aos rio-grandenses :

« perdoai-nos o grande delicio que temos com-

niettido em nomear Silva Tavares !—» Observa

que Silva Tavares é official das guardas na-

cionaes, e que a proposta tem por fim só remu-

nerar os relevantes serviços dos officiaes do

exercito e armada, entretanto que esse official

é argumento para se armar o governo do seu

querido arbítrio.

Admira-lhe que a urgência desta proposta de

arbítrio fosse pedida por um illustre official

(olhando para o Sr. Seára) que é o ornamento

do nosso exercito. Desejaria o orador ver o

nobre deputado que pedio a urgência comman-

dando um exercito, para ver que confiança

podiao ter o.s officiaes em um chefe que os tinha ,

atrazado em sua carreira, e que tinha contri-

buido de alguma forma, até para serem cobertos

de ignomínia, porque está certo que os promo-
vidos hão de ser só os que souberem fazer boas

cortezias em palacio, e venerarem os seús tijolos.

Entende que o meio de se ganhar confiança

dos subalternos, é ser justo, intelligente e cora-

joso. Revista-se qualquer chefe militar da dieta-

dura; seja elle cobarde, sacrifique os seus sol-

dados, e pratique injustiças, que elle nao poderá
conseguir cousa alguma. Porém o governo actual

quer arbítrio, força e dinheiro, tres cousas dis-

tinetas que só constituem um governo-demonio.

(Risadas.)

TOMO II

Mostra que o projecto vai postergar direitos

legalmente adquiridos ; e se algum official sou-

besse que para ser promovido, seria mister

fazer zumbaias ao governo e aos seus validos,

qual seria o official de honra que quereria
viver exposto a tantos perigos como os que
cercão a vida militar ?

Observa que os promovidos hão de ser os aíi-

lhados do governo ; que o governo não tirará

desse arbítrio o grande partido que pensa ; e que
este arbítrio foi uma das causas que fez perder
muito no conceito publico ao primeiro impe-

rador do Brazil.

Conclue votando contra.a proposta.

0 Sr. Salvador José Maciel (ministro da ma-

rinhá) responde ao Sr. Vasconcellos, e diz julgar
também ser de justiça promoverem-se os officiaes

que em qualquer outro ponto do império tenhão

prestado serviços relevantes ; e quanto ao prín-
cipio de que quanto mais se usa mais se sabe,

não vê que os mais velhos sejão os melhores ge-
neraes. Turenne não era o militar mais velho do

seu tempo, e comtudo era um dos melhores ge-
neraes.

Em abono da sua opinião cita vários exemplos

da republica franceza...

O Sr. Rodrigues Torres Queremos nós o

governo da convenção franceza?

O Sr. Salvador José Maciel (ministro da ma-

rinha), continuando, observa que ô principio dd

antigüidade denota os esforços que a nação tem

feito a favor do individuo, e não os do indivíduo

a favor da nação. Diz que Nelson fôra promovido
só pela antigüidade depois do posto de capitão de

mar e guerra para cima, e que depois de uma

batalha também fôra promovido por assim o

pedir o interesse da Inglaterra.

Respondendo ao que se disse de Silva Ta-

vares, observa ser elle capitão de milícias, hoje

commandante superior das guardas nacionaes,

assim como Bento Manoel e Bento Gonçalves

também forão officiaes de milícias. Não lhe

consta que do Rio de Janeiro fosse peça alguma

que não fallasse em abono de Silva Tavares, e

que o governo pedisse perdão de o ter nomeado

na esphera em que esse cidadão está; elle

sempre tem respeitado.
- 

Não sabe como se possa ssippôr que as pro-
moções serão feitas áquelles que fizerem cor-

tezias em palacio ; a ser assim, as cortezias

serão muito compridas para chegar do Bio

Grande e do Pará até a côrte, pois que os

officiaes que estão nestas províncias, é que
devem ser promovidos ; mas quando por cor-

tezias um homem fôr promovido, então lance-se

a merecida execração a quem assim o fizer.

Nem comprehende como se possa chamar um

governo—demonio—áquelle que quer ter a har-

monia em todo o império.

Quanto ao que se perguntou, se não haviao

outras remunerações de serviços, diz que só se

41
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forem pensões, mas que ellas não excitão tanto,

por isso que remotas.

0 Sr. Vasconcellos observa que o Sr. ministr o

disse que- Silva Tavares é miliciano, e diz a pro-

posta que é só para promover os officiaes do

exercito e armada ; logo, o orador leve razão

quando se oppôz a que se apresentasse este

facto para justificar o arbítrio ; e quanto ao que
disse o Sr. ministro de que não tinha noticia

que o governo desapprovasse o procedimento de

Silva Tavares, o orador 16 uma proclamação
do presidente do Rio Grande, e por consequencia

do governo (pois considera que os presidentes
e o governo geral é a mesma cousa), pela qual
se apresenta ao Brazil, e muito principalmente
aos rebeldes, Silva Tavares como que arrepen-

dido de ter sido fiel á lei.

Dá de barato que na Inglaterra só se guarda
o principio da antignidade de capitão de mar e

guerra para cima, como disse o Sr. ministro ;
mas no Brazil não se guarda nada, porque o go-
verno pôde promover por esta proposta o chefe

de divisão, a chefe de esquadra, .vice-almirante

e almirante ; é isto o que se quer. Mostra que
na Inglaterra é necessário ter 7 annos de serviço

e 2 pelo menos de aspirante para ser tenente da

armada, o que coarcta muito esse arbítrio ; e

pergunta se tem comparação esta proposta com

o estylo das nações sabias. ,

Respondendo, ao que se disse da republica

franceza, nofa que não servem para o Brazil

esses exemplos do governo da convenção ; e

sustenta que o principio da antigüidade é consa-

gra do em todos os paizes do mundo, mormente

em estado de paz.
O orador concluindo o seu discurso, observa

que a regencia transacta em circumstancias

mais melindrosas, tinha attribuições mais limi-

tadas do que o actual regente ; mas o actual go-
verno entende que não se pôde conservar, senão

vingando a legislação da con*enção franceza.
—Ora, 

pois, diz o orador, queira Deus que ella

não tenha o fim que tiverão os autores dessa

grande medida da convenção franceza !

A discussão fica adiada pela hora, reti-

rando-se o ministro com as formalidades com

que entrára.

O Sr. Secretario Belisario lê o offieio do

secretario do senado, respondendo que o senado

tem designado o dia 20 do corrente, pelas 11

horas, para receber a deputação de que trata o

art. 61 da constituição, afim de ter lugar a reu-

nião da assembléa geral, para deliberar ácerca

das emendas approvadas pelo senado, e regei-

tadas por esta camara, á proposta do governo
sobre a suspensão de garantias na província de

S. Pedro do Rio Grande do Sul. — Fica a ca-

mara inteirada.

O Sr. Vice-Presidente, que occupa a cadeira

na ausência do Sr. presidente, nomêa para a

mesma deputação os Srs. Paranhos, Ghichorro

e Josó Pedro de Carvalho ; designa para ordem

do dia 19 de Setembro ao meio-dia a matéria

adiada sobre promoções, e antes o resto da de

hoje, e mais as resoluções n. 141 de 1836, 113

do dito, 336 de 1835, 89 de 1836 e 514

de 1835.

Levanta a sessão depois das duas horas

da tarde.

Sessão em 19 de Setembro

PRESIDENCIA DO SR. ARAÚJO' LIMA

Summario. — Expediente. — Ordem do dia. —•

Continuação da discussão do projecto do

Sr. Nabuco, sobre forças de mar.

A's dez horas feita a chamada e achando;se

presente numero legal de Srs. deputados, o

Sr. presidente declara aberta a sessão ; lida a

acta da antecedente, e posta em discussão, é

approvada.

Faltão com causa participada os Srs. arce-

bispo, Gonçalves Martins, Climaco e Odorico ;
e sem participação os Srs. Abranches, Vital,

Mendonça, Pontes, Figueira, Ibiapina, Ma-

ranhão, Gosta Machado, Veiga Pessoa, Ribeiro

Pessoa, Alves Vieira, Hollanda, Maciel Mon-

teiro, Paula Albuquerque, Francisco do Rego,

Barbosa Cordeiro, Luiz Cavalcanti, Monte,

Coelho da Silva, Rernigio, Gosta, Macedo,

Messias, Fernandes da Silveira, Fontes, Augusto

da Silva, Ferreira França, Cornelio, Paula

Araújo, Galvão, Amaral, Galmon, Azevedo e

Brito, Lessa, Rodrigues Barbosa, Gerqueira e

bispo de Cuyabá.

EXPEDIENTE

O Sr. 1° Secretario," dando conta do ex-

pediente lê um offieio do ministro do império,

remettendo o requerimento de Ricardo Hen-

riques Leal e Alexandre Henriques Leal, pro-

prietarios e lavradores da província do Mara-

nhão, em que pedem um privilegio exclusivo

para estabelecerem um laboratorio chimico na-

quella província. 
— A' commissão de com;

rnercio, agricultura, industria e artes.

Outro do ministro da fazenda, pedindo lhe

sejão devolvidos os balancetes. — Remettão-se

quando não sejão necessários.

Dous do secretario do senado : um partici-

pando que por offieio do ministro do império,

constou ao senado que o regente em nome do

imperador, consentia na resolução da assembléa

ger^l, em que se dão providencias ácerca dos

estudantes dos cursos de sciencias jurídicas e

sociaes de S. Paulo e Olinda, que não forâo

matriculados por falta de exames de inglez, his-

toria, geometria e geographia. 
—Fica a ca-

mara inteirada.
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Outro, participando que o senado adoptou, e
vai dirigir á sancção imperial, a resolução ap-

provando a pensão de 6001, concedida a Sal-
vador Cardoso de Oliveira;—Inteirada.

E' lida e approvada a redacção das se-

guintes resoluções, que fixa a força de mar

para o anno financeiro , que approva a pensão
de seiscentos mil réis, concedida ao brigadeiro
Pedro Labatut; que approvão as aposentadorias
dos desembargadores Luiz Antoiiio Barbosa de
Oliveira, João Homem de Carvalho, Pedro Ma-

deira, Caetano Ferraz Pinto, Miguel Joaquim de

Cerq ueira, José Bonifácio de Araujo Azambuja,

Antonio de Almeida da Silva Freire, André

Gonçalves de Souza, Francisco Xavier Furtado

de Mendonça, Manoel da Cunha de Azevedo

Coutinho Souza Chicorro, Francisco Carneiro

Pinto Vieira dé Mello, conselheiro João Antonio

Rodrigues de Carvalho, Francisco José Nuneb e

João Martiniano Barata.

ORDEM DO DIA

Continüa a discussão da resolução que auto-
risa o governo a conceder â companhia que
Francisco de Paula Santos, negociante da im-

perial cidade de Ouro Preto, houver de orga-

nisar, a faculdadade de extrahir diamantes, etc.

Tomâo parte na discussão os Srs. Henriques

de Rezende, Ferreira da Veiga, Vasconcellos,

ministro da fazenda e visconde de Goyanna.

E' proposto o adiamento pelo Sr. visconde

de Goyanna, até que o governo informe sobre

esta matéria.

A discussão fica adiada para se passar á

outra parte da ordem do dia.

Annunciando-se a chegada do Sr. ministro

da marinha, é introduzido com as formalidades

do estylo, toma assento á esquerda do Sr. 4o

secretario, e em sua presença continúa a dis-

cussão da resolução do Sr. Nabuco, com as

emendas apoiadas na anterior sessão.

O Sr. Seara cede da palavra que lhe é dada.

porque não está presente na camara o Sr. Vas-

concellos, a quem tem de responder.

0 Sr. Rodrigues Torres diz que, quando
ouvio ao Sr. ministro da marinha pedir a pa-
lavra para responder-lhe na ultima sessão, en-

tendeu que S. Ex. procuraria desvanecer os

receios do orador sobre os males gravíssimos

que podem resultar ao exercito e á armada das

disposições desta resolução, e mostrar que taes

receios erão infundados, que mal nenhum podia

provir desta resolução ; mas parece-lhe que
S. Ex. deixou de parte a matéria de que se tra-

tava e deplamou contra os princípios de anti-

guidade que um Sr. deputado ( o Sr. Vascon-

cellos) havia sustentado: attendendo pois á

gravidade da matéria, insiste ainda em sua opi-

niáo.

Observa o orador què para defender a re-

solução se allega que é necessário crear um

incentivo para os officiaes que no Pará e Rio

Grande estão prestando serviços relevantes, e

que sem este incentivo mal poderião desem-

penhar os seus deveres, que sem elle se não

pôde restabelecer a ordem publica nas duas

províncias rebelladas. Reduzindo a questão aos

lermos mais simples, perguntará : Io, é esta au-

torisaçao, que se quer concederão governo, ne-

cessaria para se conseguir o fim que se tem em

vista? 2o, suppondo que seja necessaria, é ella

efficaz? 3°, quaes os inconvenientes e influencias

que da disposição da resolução podem resultar

ao exercito e armada ? Taes sao os tres pontos
debaixo dos quaes entende que a camara e o

Sr. mi'nistro devem considerar a resolução.

Quanto ao primeiro ponto, o orador não de-

fende nem sustenta na camara que o puro sen-

timenlo de patriotismo é sempre em todas as

occasioes efficaz para fazer o cidadão desem-

penhar os seus deveres : mas não haverão

outros tneios de crear o incentivo de que fal-

lára o Sr. ministro da marinha e outros Srs. de-

putados que sustentão a resolução, senão auto-

risando o governo para promover indistineta-

mente, sem attender ás regras marcadas nas

leis estabelecidas a esto respeito ? Por ventura

as condecorações, as honras, as recompensas

pecuniarias, quer dadas pelo governo, quer
autorisadas pelo corpo legislativo, não podem
ter os mesmos effeitos sem os graves incon-

venientes que podem resultar da proposição que
se discute ? Parece-lhe que a medida que o

Sr. ministro sustenta ha de fazer esmorecer aos

cidadãos que se dedicão á laboriosa profissão
das armas, quer no exercito, quer na marinha

militar.

A respeito do segundo ponto, parece-lhe que
o Sr. deputado autor da resolução, e o Sr. mi-

nistro que a sustenta, querem que o governo

possa recompensar com um posto de accesso

por cada um serviço relevante que nas duas

províncias sublevadas praticassem os officiaes

do exercito e armada ; mas se se julga que o

artigo nao deve ser entendido senão de modo

que o governo ^íão possa dar senão um posto
de accesso a cada official; se a camara e o

Sr. ministro entendem que uni official que

preste serviços, como um, por exemplo, possa
ter a mesma recompensa que outro que preste
o serviço como cem, onde existe este estimulo

que quer crear ? Onde o effeito que o Sr. mi-

nistro entende que ha de resultar desta lei ? Ha

de a camara calcar aos pés o direito adquirido

por tres mil officiaes ? Ha de conferir ao governo
o direito de promover sem attender a nenhuma

regra marcada nas leis ? Ha de infringir os prin-
cipios de justiça e equidade para não conseguir

o fim que o governo tem-se proposto, para obter

os mesmos resultados que sem elle podia obter ?
O capitão Mariath, e alguns de seus compa-

nheiros forão promovidos a um posto imme-
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Para repellir o principio da antigüidade

citóu-se o exemplo de Napelefto e da republica

franceza. .Quizera o orador que ao governo fi-

casse certo arbítrio para promover em virtude

do merecimento, mas que á par deste arbítrio

se tomassem as cautelas necessarias para evitar

o mais possível que o governo commettesse

abusos a este respeito ; quizera que de certa

patente por diante nenhum official pudesse
ser promovido senão em virtude da antigui-

dade.

diato, no Pará, por serviços relevantes que o

governo diz terem esses officiaes alli prestado ;
supponha-se que a camara infelizmente- approve

a resolução que se discute ; por ventura o ca-

pitão Mariath e seus companheiros hão de ser

estimulados por este principio que o Sr. mi-

nistro quer estabelecer nesta lei ? Poderáõ ter

esperança de obter mais algum posto de ac-

cesso, e em consequeneia disto fazerem actos de

heroicidade que não praticarião sem este esti-

mulo que o Sr. ministro quer crear ? Parece, a

elle orador, que não, pois parece se concordar

que a intelligencia que o governo deve dar ao

artigo é que não podião tér os officiaes que

praticassem relevantissimos serviços no Pará e

Rio Grande senSo um só posto de accesso, e,

sendo assim, nao se pode conseguir o fim que
o governo teve em vista.

O terceiro ponto a que a camara dos depu-

tados não pôde ser indifferente, e que deve exa-

minar, é qual pôde1 ser a influencia da lei que
se discute sobre os interesses, quer do.exercito,

quer da armada ; o orador lembra que a lei das

promoções em vigor 
"tem 

marcado a maneira

porque os offieiaes hao de ser promovidos ; que

quando um cidadão vai começar a laboriosa

carreira de official da armada, e mesmo do

exercito, sabe as condições por que se obriga

a semelhante serviço, e os direitos que lhe ficão

competindo em virtude das leis existentes : e se

infelizmente o corpo legislativo autorisar a cada

momento o governo a promover como e a quem
muito bem quízer, e que os cidadãtt.s entrados

no serviço conhecerem que nada ha de seguro,

nada de estável na perigosa profissão a que se

vão entregar, que não ha para elles direitos,

não ha respeito aos direitos adquiridos, enten-

derá a camara que hajão muitos moços espe-

rançosos que queirão seguir uma carreira tão

espinhosa, onde não ha que possa minorar os

males que se sentem de ordinário em seme-

lhante profissão ?

Observa ao Sr. ministro que, assim como

a constituição do império foi escrupulosa a

ponto de estabelecer que nenhum official

pode perder a sua patente Senão em vir-

tude de uma sentença, e que a patente do offi-

ciai não ficasse dependendo dos caprichos e

boas vontades do governo, assim também não

podia querer a constituição que o direito ad-

quirido por cada official, de ser promovidò a

um posto de accesso na carreira que em-

prehendeu, esteja inteiramente dependente do

arbitrio de quem quer que seja : deste modo

não era possível ter exercito, nem armada; e o

Sr. ministro da marinha, que é primeiro obri-

gado a pugnar pelos interesses de seus empre-

gados, devia ser o primeiro a votar contra se-

melhante lei, e não sustentar a proposição do

Sr. Nabuco, que deve trazer comsigo gravis-
simos inconvenientes ao serviço da armada e

exercito.

Não pode aceitar o exemplo da republica

franceza ; e se o Sr. ministro entende que
devemos ser governados segundo os princípios
da convenção, se entende que a marinha e

exercito devem estar sujeitos a estes princípios,

o Sr. ministro deve admittir o supplernento

deste systema, deve também admittir o tri-

bunal revolucionário, e a guilhotina; porquç

o Sr. ministro sabe que, se um official podia
ser elevado de um dia para outro a general,
também o crime de não vencer era julgado

pelo tribunal revolucionário e expiar^p na gui-
lhotina ; os exemplos do infeliz Gustine, de

Hoche, são sufficientes para mostrar que com

effeito o tribunal revolucionário e a guilhotina
erão supplernento do systema que S. Ex. quiz

preconisar na tribuna brazileira.

Quanto ao exemplo da Inglaterra, que S. Ex.

citou, e onde só de capitão de mar e guerra

para cima seguia-se o principio da antigüidade,

lembra a S. Ex. que na Inglaterra, entre o

posto de capitão de mar e guerra e o de simples

guarda-marinha, não ha senão um posto, o de

tenente da armada; sabe que mesmo o posto
de captain é dividido em differentes classes,

e quando, mesmo fosse verdadeira a propo-
sição do Sr. ministro, evidente é que ao go-
verno inglez não ficava o arbitrio de promover
senão em um único posto, o de tenente da

armada ao posto de captain, pois que deste

posto em diante todas as promoções são por
antigüidade.

O orador quizera que o Sr. ministro, fal-

lando da nação franceza, trouxesse exemplos

da França moderna, da França constitucional;

taes exemplos seriao mais frizantes que o do

despotismo imperial, e do terror da convenção;

lembrará ao Sr. ministro a lei das promoções
do exercito proposta e sustentada na camara

franceza por uma das maiores glorias do im-

perio, e pelo conde de Rigny, o heróe de Na-

varino; nestas leis não se deixa ao governo o

arbitrio que nossos ministros querem ; a anti-

guidade entra por alguma cousa, e mesmo

quando se deixa ao rei a faculdadç de pro-
mover em virtude do simples merecimento, as-

cautelas que se tomárSo para que se não abuse,

sao taes, que de certo não se pôde comparar

esse pequeno arbitrio que se deixa a ministros

illustradissimos de uma nação muito cmii-
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sada, ao que querem os nossos ministros

obterem do corpo legislativo brazileiro.

Finalmente, o orador lembra que o Sr. mi-
nistro, para fazer votar pela lei que se discute,
entendeu que devia excitar os puros senti-
mentos de patriotismo, que fazendo a descripçao

pathetiea de que se passava na guerra do Pará

e Rio Grande, forçaria a votar-se pela reso-

luçâo, que lançaria uma especie de desdouro
sobre aquelles deputados que votão contra um

fim tao importante, Jão patriotico; pérgun-
taria ao Sr. ministro se pensa que só elle é

que tem coração brazileiro? Se os deputados da

opposiçao também nSo palpitão pelo paiz que
os vio nascer? Se fazem opposiçao a um ou

outro acto do governo, é porque entendem

que esses actos do governo nao produziráõ os

effeitos que os Srs. ministros julgão devem pro-
duzir.

Pede pois ao Sr. ministro da marinha e ao

Sr. ministro dos estrangeiros, que por mais de

urna vez quiz inculcar. que a opposiçao que se

faz é por paixões ignóbeis, que abandonem

esta arma que nao pôde produzir efeito algum.

Vota contra a resolução.

0 Sr. Salvador José Maciel (ministro da

marinha) principia por demonstrar que o

argumento que o nobre deputado produzio com

mais importancia fôra, o de destruir o exemplo

que se apresentou de, no tempo da convenção

franceza, se dar mais importancia nas pro-
moções ao mérito do que á antigüidade, argu-
•mento 

este que nao foi apresentado pelo nobre

ministro, e sim por um Sr. deputado (o Sr.

Henriques de Rezende) : demonstra sim haver

dito nao ser só no tempo da convenção na-

cional que se havião assim dado taes pro-
moções," tendo-se em vista o merecimento ;
mas também por occasião das guerra de Hes-

panha e Portugal, bem como em outros paizes;
o exemplo que se trouxe da França foi apre-

sentado como o mais saliente, porque nenhuma

nação se vio tão atacada por tantos elementos

de força, não só pela bruta soldadesca, como

também pelas outras forças que podem atacar

as instituições de um povo.
Nota que o Sr. deputado Rodrigues Torres,

dissera que quando houvesse patriotismo nao

seria necessário tal incentivo ; maá está persua-
dido*que a palavra patriotismo é geralmente
muito vaga, porque vê apregoar-se o pátrio-
tismo em todas as bocas, mas nao vê que todos

os homens desprezem seus interesses pelo pa-
triotismo que assoalhao ; portanto muito pouco
se deve esperar, segundo a natureza do inte-

resse, de que os homens se exponhâo aos pe-
rigos por patriotismo.

Também se disse que o governo podia re-

compensar os grandes feitos com as condeco-

rações, mas já se tem observado que o governo
as não pôde dar. Outra recompensa também se

apresentou e foi a de se concederem pensões ;
mas as pensões não dao uma garantia segura

ao oííicial, nem elle a estima tanto como a

promoção, porque ella é que mais saliente-

mente o apresenta como aquelle que tem

mérito, que tem prestado serviços ao paiz.
Disse-se mais que pela resolução se iao

calcar aos pés os direitos de mais de tres mil

officiaes; mas será também conveniente que
se calquem aos pés os direitos de quem tantos

serviços tem prestado nas províncias do Pará

e Rio Grande ? Parece que o principio de jus-
tiça e equidade está mais da parte destes do que
daquejíes.

Depois do nobre ministro responder a mais

algumas das razões do Sr. Rodrigues Torres,

conclue fazendo ver que ha guerra nas pro-
vincias do Pará e Rio Grande do Sul, onde

se tem feito acções de muito valor; onde os

officiaes têm sofírido muitas privações, etc.,

por cujos faxstos se tornão dignos de grandes
recompensas ; entretanto que aquelles que
estão fóra daquelles pontos, cornquanto tenhão

muita capacidade, e até mesmo mérito, nao

têm a seu favor a presumpção que os outros têrn.

Se porém se julgar de muito peso a conside-

ração do tempo de serviço, entende que alguma

declaração se pôde fazer a tal respeito na lei,

com a qual se conformará.

0 Sr. Vasooncellos principia por dizer que o

nobre ministro, na antecedente sessão, se per-
suadio que elle, orador, havia dito que o go-
verno queria a desharmonia em todo o império

quando fez a.allusão de que, o governo que só

queria dinheiro, arbítrio e força, era. um go-
verno — demonio. — Declara não ser sua in-

tenção offender o nobre ministro, e se alguma

má intenção se lhe inculca, ella provém de não

ser talvez bem entendido em suas palavras.

Disse que o governo que desejava tanto di-

nheiso, tanta força e tanto arbítrio, e que tanto

pugna por estas tres cousas distinctas, se con-

stituia um demonio verdadeiro. Declara que não

deseja que deixe de ser o mérito recompensado,

e é por essa razão que se tem declarado contra

o seu amigo o Sr. Seara, que quer esmagar â sua

classe ; e se estivesse certo que, armando'-se o

governo do arbítrio, o mérito com isto ganhasse,
então seria o primeiro a votar por elle ; mas re-

ceia muito que o mérito seja preterido, e que só

os validos sejão aquelles que possão ganhar os

favores do governo, sendo só elles os premiados ;
e tanto esta sua suspeita se torna mais fun-

dada, quando observa que todas as legislações a

respeito têm garantido o mérito contra o ar-

bitrio ; e os exemplos da mesma França e da

Inglaterra o provâo, pois nas suas legislações se

vê as providencias que abi se dão, para que o

arbítrio não seja exercido com postergação do

mérito.

Nao é sua opinião que se deixem de re.com-
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pensar os grandes serviços; quer que elles sejão

remunerados ; o que porém não quer, é armar

o governo com o arbítrio; e está convencido

que o exemplo do Pará é bastante para que
seja reprovada a idéa do arbítrio ; porque alli

se achavão militares aliás muito corajosos, e-

que, em bastantes conflictos, sahirão gloriosos,
os quaes forao mandados combater os rebeldes,

levando um exercito de sete praças ; comtudo

arrostrárão os maiores perigos, e nao abandc-

nárão seus postos senão no ultimo recurso, e

ainda assim conservárão aquelles que puderao ;

mas esses serviços não merecêrão entrar em

linha de conta, não forao contemplados ; outros

militares porém forão mais felizes, e o seu

coinmandante, sahindo do Rio de Janeiro,

ímpôz ao governo obrigações ; quiz levar a au-

toridade de fazer promoções na marinha, e o

governo lh'a concedeu ; julgou depois que isso

era pouco ; exigio a mestna autoridade para

promover no exercito e foi-lhe também conce-

dida ; vai esse heróe para o Pará, e diz-se que
tanto o presidente, ou commandante das armas,

como os officiaes que o acompanhárão, e que
na viagem conseguirão obter seus favores, estão

em melhores circumstancias, têm prestado mais

relevantes serviços de que aquelles que já lá se

achavão !

O nobre orador roga ao Sr. presidente haja

de convidar o Exm..ministro a declarar se o

commandante das forças navaes do Rio Grande

se acha autorisado a promover, e de que data é

essa autorisaçao.

O Sr. Salvador Jose' Maciel (ministro da

marinha ) declara que o commandante das

forças do sul não foi autorisado a promover; e

de passagem nota, que o capitão Mariath é quem

foi com o commandante, os demais officiaes já

alli 
^se achavão.

O Sr. Vasconcellos depois de algumas ob-

servações, declara que é obrigado a confessar

que o objecto da sua desconfiança é o governo,

e por isso não pôde votar para que lhe seja

dado o arbítrio.

Vofa contra a resolução e emendas que
se têm offerecido.

0 Sr. Seara declara que as razões de conve-

niencia e necessidade de se adoptar a resolução

têm sido fortemente demonstradas e susten-

tadas, tanto pelo nobre ministro da marinha,

como pelo Sr. deputado por Pernambuco, e

nenhum dos Srs. deputados que têm fallado,

impugnando as resoluções, as tem podido des-

truir; e algumas dessas razOes, são, em seu

modo de pensar, tão fortes, que nao é possível
dar-se-lhes resposta.

O orador pedio a palavra especialmente em

consequencia do seu collega e amigo, o Sr. Vas-

concellos, sustentar que o principio de anti-

guidade se acha prescripto pela legislação em

vigor, o que fôra corroborado pelo Sr. Rodrigues

Torres. Declara ter conhecimento da legislação

brazileira a respeito, e que é na lei de 4 de De-

zembro de 1822 onde está consagrado o direito

de antigüidade. Entra na demonstração da dis-

posição da lei, donde conclue que tal espe-

cificação de direito de antigüidade não existe.

Responde á censura feita pelo Sr. Vás-

concellos por haver pedido urgência deste pro-

jecto, mostrando que esse mesmo nobre de-

putado já se não lembra.va de ter apresentado

uma resolução semelhante, de ter pedido dis-

pensa de impressão, e afinal a urgência da dis-

cussão.

Nota que o mesmo Sr. deputado disse que

elle orador pretendia aniquillar a classe

militar'; mas está persuadido do contrario, pois

que desde , que tomou assento na casa, tem

sempre pugnado pará que o diabolicò artigo que

prohibe as promoções seja derogado, entretanto

que o nobre deputado que se inculca seu ac-

cusador , apresentando-se hoje defensor da

classe militar, tem sido aquelie que sempre

tem votado a favor de tal artigo; qual será

nestas circumstancias o que quer o bem da

classe- militar. ?...

Quanto ao arbítrio que diz dar-se ao governo,
e com o que se tem feito tanta bulha, 

'dirá

que se se houvessem conservado os poderes

políticos do estado, talvez um ministro não

viesse hoje á camara mendigar o favor de elevar

um alferes a tenente, um desgraçado official que
muitas vezes morre immediatamente...

O orador nao sabe se se explicou bem,

mas julga que convém nao dar mais expli-

cações sobre isto : vota pela resolução...

0 Sr. Limpo de Abrsu (ministro dos estran-

geiros) diz que, posto que o seu collega o Sr.

ministro da marinha, já respondesse á ultima

parte do discurso do nobre deputado da pro-

vincia do Rio de Janeiro, julga-se todavia no

dever de, pela sua parte, lhe dar uma expli-

cação; não sabe em que se funda o illustre

deputado, em querer quasi sempre nos seus

discursos attribuir ao governo o designio de

inculcar a opposição com intenções hostis ás li-

herdades publicas ; não sabe se o illustre depu-

tado pelo seu demasiado patriotismo, suppõe

sempre taes intenções da parLe dos membros da

administração ; o orador pela sua parte declara

que se nao recorda de ter proferido uma só

palavra donde isso se possa concluir ; antes

pelo contrario, tem tratado a opposição como

ella merece ser tratada, como uma opposição

illustre e patriótica.

No debate que tem havido sobre esta re-

solução, só tem visto reproduzir os argumentos

que se offerecêrão por occasião da discussão

dos projectos de forças de mar e terra ; tudo

tem sido matéria velha, permitta-se ao nobre

orador esta expressão de direito, é matéria
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que já foi allegada, e já foi desattendida. A

questão reduz-se a um ponto que o simples

senso commum bastaria para illucidar ; per-

gunta se, em these, nas promoções deve pre-
ferir o principio da antigüidade ao do mereci-

mento ? Crê que proposta assim a questão, o ge-
nero humano, nao dirá mais o senso commum,

se pronunciaria a favor do principio do' mereci-

mento.

O Sr. Vasconcellos : — Apoiado.

O Sr . Limpo de Abreú (ministro dos estran-

geiros) mostra que o merecimento é um dos

privilégios, pelo qual se deve dar preferencia

para os cargos públicos ; principio este que se

acha consagrado na nossa constituição, quando
declara que todos têm direito aos cargos pu-
blicos, segundo os seus talentos e virtudes;

porém o que é que se tem apresentado contra

este principio ? Tem-se dito que as promoções
devem ser feitas e executadas por homens que
são sujeitos ao erro e a paixões ; e que o me-

recimento nao é uma cousa fixa que se veja,

mas que depende do juizo fallivel dos homens,

e que por isso é necessário que lhe sirva como

de contraste a antigüidade. Nota que, á vista

dos princípios estabelecidos pelos illastres de-

putados da opposiçao, só vê que 6 manifesta-

mente evidente que o principio do merecimento

é a verdadeira regra para as promoções, nao

sendo a antigüidade outra cousa mais que
uma presumpção, ou uma prova do mereci-

mento que deve habilitar o militar para ter um

accesso.

O orador passa a demonstrar em como a re-

solução se funda em principio superior ao da

antigüidade, que é o do merecimento ; e para
isso observa : Io, que a resolução se refere

unicamente ao caso de guerra, e de guerra civil

que existe nas províncias do Pará e Rio Grande;

2r, que a resolução exige que, para se tornar

eifectiva uma promoção, seja necessário que

o official pratique um serviço relevante, apesar

de que, como se tem dito, se não designe

o que é serviço relevante, assim como nunca

se definio o que erao circumstancias extraor-

dinarias ; todavia crê que sempre o senso

commum indicará o que é serviço relevante,

para que elle possa ser remunerado. Em tempo

de paz, será sempre de opinião de se attender

mais ao principio de antigüidade do que ao

merecimento.

Nota que não é o governo quem imme-

diatamente dá esse posto de accesso, porque,
ou o presidente da provincia ou o comrnan-

dante das armas é quem apresenta a proposta
com a competente informação ; o ministro em

tal caso não faz mais que acquiescer a todas

estas informações que lhe são apresentadas

antes de despachar ao official : póde-se dizer,

é verdade, que tanto o presidente, comman-

dante das armas, e o mesmo ministro, podem

abusar, mas então o que haverá de seguro

neste mundo ? Então o principio da antigui-

dade pôde produzir sem duvida o effeito con-

trario ; mas neste caso se nós observarmos em

tempo de guerra restrictamente o principio de

antigüidade, seguir-se-ha que nós sacrifica-

remos o bem geral da sociedade a uma classe

delia, o que não é conveniente, e pode até

ser bem pernicioso ao estado então é prefe-
rivel um ou outro abuso, ao prejuízo ao es-

tado.

Declara que nao quer citar Napoleão sobre

esta matéria, mas sempre se referirá ás pa-
lavras do seu memorial escripto em Santa

Helena, elle diz : « que o mundo se admirava

de tantos officiaes illustres que tinha apresen-

tado a revolução franceza, mas que a razão

disto era obvia, e era porque esses officiaes

erfto o fructo do concurso de muitos militares

que tinhao prestado serviços relevantes nos

exercitos.» Disto se segue que a occasiao mais

opportuna de se fazerem as promoções, é

aquella em que, além do risco da parcialidade,
da injustiça, se pôde conhecer o mérito, o que
só pôde ter lugar, ou quando se termina uma

campanha, ou mesmo depois de um combate

onde os serviços se tem feito.

Nao quer também citar exemplos do tempo

da convenção franceza, mas o Sr. deputado

pelo Rio de Janeiro, tão lido e tão versado nas

doutrinas que hoje se escrevem na França, ha

de reconhecer que alguns escriptores mui dis-

tinctos, como Carlos Dupin, se pronuncião
contra o principio da antigüidade ; desejando

dar mais latitude aos princípios do mereci-

mento, nao sabe se poderá citar com precisão
as palavas de Carlos Dupin, escriptas no cap. 6o

do liv. 2" que trata do exercito de terra ;
crê que este escriptor diz que o governo deve

consultar principalmente a instrucçâo, a boa

conducta, o talento e a capapidade militar dos

officiaes, preferindo quanto ser possa á anti-

guidade estas qualidades de militar, que
supprem a experiencia, ou antes fornecem os

meios delia se adquirir com promptidão e tornai-

os proveitosos.
O merecimento é o verdadeiro principio re-

gulador, não só rias promoções do exercito

e armada, como do accesso de quaesquer outros

empregados públicos ; mas como reconhece

que se pôde abusar muito, deseja que se fação

reslricções, e é justamente o que a resolução

desempenha bem quando em primeiro lugar

limita este arbítrio do governo ás províncias
do Rio Grande e Pará, que se achão em estado

•de guerra civil, e quando em segundo lugar

exige que o official para ser promovido tenha

a seu favor serviços relevantes praticados em

uma ou outra provincia.
Entende que o abuso que se pôde fazer desta

autorisação ainda se acha restringido na reso-

lução : primeiro, porque o ministro nao ficsi
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com o direito de promover senão ao posto im-

medialo, e em segundo lugar porque suppõe

que o governo não terá esse arbítrio senão por

pouco tempo, aquelle que durar a guerra civil

dessas províncias. E se este não é o espirito da

resolução, não duvida votar por uma emenda

que permitta esta autorisaçao .unicamente por
um anno; oberva, que o governo não está

autorisado a dar condecorações.

O Sk. Rodrigues Torres :—Peça autori-

sação para isso.

O Sr. Limpo de Abreu (ministro dos es-

trangeiros) não julga também que a? pensões
sejao o prêmio o mais proprio para recom-

pensar estes serviços militares; mais se o

Sr. deputado, a quem combate, lhe assegura

passar na camara uma autorisaçao para o go-
verno dispender em remuneração de serviços

uma certa quantia, o orador cede da resolução

em discussão. Mostra que um posto de accesso

além de utilisar ao official com o augmento

do soldo dá-lhe uma certa consideração entre

os seus camaradas que presenciárão os actos

de seu valor e intelligencia.

Tornando ao principio da antigüidade, e res-

pondendo ao que se disse de que o indivíduo

quanlo mais tempo passa em uma arte ou

profissão tanto mais perito se torna nella, observa

que o talento militar não se aprende nas

escolas, que o tempo antes tira a energia e a

robustez, e sendo estas qualidades essenciaes

ao official, ao menos em tempo de guerra, pa-
rece que o principio da antigüidade se oppõe

em grande parte ao desempenho dos deveres

que tem o official na campanha. Nota que
muito concordao os escriptores francezes e in-

glezes, á proporção que correm os annos a saúde

se perde, a energia desapparece, e não sabe que
serviços se possão esperar de officiaes em que
falleeem actividade e energia.

Gonclue votando pela resolução como está

concebida, e ainda mesmo com alguma emenda

restrictivà que dure por um* anno esta autori-

sação.

E' lida e apoiada a seguinte emenda do Sr.

Araújo Vianna:

«Ao art. J.° Comprehendão-se os militares

do exercito e armada, que prestárão serviços

relevantes jia província do Maranhão para o

restabelecimento da ordem alli perturbada pelas
sedições dos annos de 1831 a 1832. »

O Sr . Henriques de Rezende pede e obtém

retirar a sua emenda.

O Sr. Seara pede igualmente, e obtém re-.

tirar a sua emenda.

0 Sr. Vasconcellos diz que como o Sr." mi-

nistro dos estrangeiros nesta questão de pro-
moções se exprimio em linguagem forense,

não lhe será estranhado imital-o. Observa

que o Sr. ministro disse que a opposição re-

petio hoje o que já tinha dito na discussão da

fixação das forças de mar e terra, o que é ma-

teria velha, que já foi desattendida ; não sabe

como um desembargador se esquece até desta

marcha.trivial ; será a opposição neste caso a

embargante ? Mostra que ella é a embargada,

e as razões que têm sido desattendidas, são as

do governo, e tanto que se apresenta agora

esta resolução, que o Sr. ministro da-marinha

com toda a razão lhe fchama proposta ; observa

que nao é matéria velha, porque a considera

.matéria em direito, e segundo os mais abalisados

publicistas, matéria em direito não é matéria

velha.

Quer acompanhar o nobre ministro que citou

a autoridade de Carlos Dupin, e diz que o Sr.

ministro como'abastado de memória e de idéas,

não folhêa muito os autores, por isso que cita

Carlos Dupin como advogado do arbítrio,

quando assim não é.

Carlos Dupin depois de escrever as.legis-

lações inglezas sobre as promoções entende que
naquelle paiz os princípios da antigüidade têm

sido exagerados, mas não se anima a proferir
um juizo decisivo ; diz que esse principio é o

único obstáculo ás graças immeritas que o go-
verno costuma dar. Mostra que na Inglaterra

foi sempre religiosamente respeitado o prin-

cipio da antigüidade ; respondendo ao exemplo

que se citou de Napoleão na ilha de Santa

Helena, repete o que disse hoje um Sr. de-

putado.
Napoleão nao pôde ser citado para os casos

ordinários ; entende que a convenção se vio

obrigada a proceder como procedeu, ou, segundo

dizia Robespierre, ella foi forçada a sahir da

constituição ; mas o Brazil está nas circum-

stancias da França ?

Quanto ao que disse o Sr. ministro, querendo
santificar o arbítrio, de que o merecimento era

o principio regulador nas promoções, pergunta

qual é o meio de reconhecer esse principio ;

eis-aqui a questão : serão as paixões e a igno-

rancia de quem governa ?

O orador não reconhece outro principio mais

seguro do que a antigüidade .

Quanto ao que disse o Sr. ministro que o

talento militar não se aprende nas escolas, o

orador julga esta palavra daquellas muito

equívocas : pede ao Sr. ministro do scepticismo,

lhe diga se acaso é admittido em ideologia que

os homens nascem com certas disposições na-

turaes para certos officios ou artes ; neste caso

dirá o orador que o talento militar não se

aprende nas escolas, mas a coragem não se

entende assim, e a historia que o Sr. ministro

trouxe desmente a sua assersão.

Não ignora que ha muitas glorias militares

que não frequentárâo as escolas ; ha escri-

ptores e muitos distinetos parlamentares de pri-
meira ordem, que duvidão se se deve sugeitar

os officiacs aos estudos estabelecidos em alguns
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paizes ; mas parece-lhe que o-que disse o Sr.

ministro não prova contra o principio da anti-

guidade. Crê em consequencia, que o ministro

só quer o arbítrio, mas pede que se falle com

franqueza : o governo diga que não sabe go-
vernar senão com arbítrio, e a opposição pela
confiança que deposita no governo, o con-

cederá , mas com citações que provão o con-

trario, não.

Passa a observar o que disse o Sr. ministro,

que se. armasse o governo do arbítrio, o qual

para nao fazer muitas promoções, podia re-"

servar a remuneração dos serviços relevantes

para o fim da guerra ; o orador entende que o

governo podia fazer isso, ainda mesmo que não

tivesse lei, e repete o que disse em outra sessão,

que o governo pode dissolver a camara dos de-

putados, com a declaração de que este acto fica

dependente da approvação da assembléa geral.

(Risadas.)

Diz que o Sr. ministro da marinha não

annuirá de certo a que se promova só no fim

da guerra, porque o fim é offerecer um in-

centivo para que os militares se afoitem aos

grandes perigos. *
Nota que o Sr. ministro disse que se lhe

assegurassem que as pensões seriao approvadas

pela 
-camara, 

elle cederia do arbítrio.

O Sr. Limpo de Abreu (ministro dos estran-

geiros) :—Sendo dado o dinheiro posterior á

approvação.

O Sr. Vasconcellos admira-se que tendo o

Sr. ministro tantos meios de obter isto, queira
agora fazer uma tão humilde supplica ; quem

pôde não pede. (Risadas.) Mas o orador per-

gunta se essas promoções não onerão também a

fazenda publica, e não sabe como o ministro

quer duas cousas, promoções e dinheiro.

Observa que a hora é dada, o que lhe não

permitte responder a todas as citações impor-

tantes do Sr. ministro.

O Sr. Limpo de Abreu (ministro dos estran-

geiros) :—Se quizer eu trarei os autores.

. O Sr. Vasconcellos :—Pôde os trazer que
talvez se arrependa.

Diz que o governo quer o arbitrio, mas eomo

o arbitrio tem um a carranca medonha, o go-
verno chama a esse monstro merecimento.

A opposição quer a integridade do Brazil, e

as instituições eonstilucionaes ; o governo tem

dado ares de não ser muito affeiçoado a estes

objectos, e por isso entende que não lança o

odioso á opposição quando diz que ella quer a

pacificação das províncias do Pará e Rio-

Grande. Nós (diz o orador) não nos oppomos

á pacificação dessas províncias ; a nossa op-

posição tem por fim pacificar essas províncias e

não revoltar outras ; não queremos revoltar o

exercito e a armada, e estamos convencidos de

que mesmo não temos autoridade para conce- |

TOMO li

dermos promoções arbitrarias, porque a con-

stituição do império respeita o direito de ter-

ceiros, e a passar a resolução esses terceiros têm

toda a razão para nos accusar de injustos e

anti-constitucionaes ; eis as razões porque nós

não queremos armar o governo do arbitrio, e

oxalá não perturbe mais o Brazil com seus ar-

bitrios, e com outras medidas que . projecta.
Estes são os meus votos.

A discussão fica adiada pela hora.

O Sr. ministro da marinha retira-se com as

formalidades do costume, e o Sr. presidente
marcando para ordem do dia a mesma, levanta

a sessão depois das duas horas.

Sessão em SO de Setembro

PRESIDENCIA DO SR ARAÚJO LIMA

Summario. — Ordem do dia. — Discussão da

resolução sobre promoções no exercito e

armada.

A's 10 horas, procedendo-se á chamada, veri-

fica se existir numero legal para se poder deli-

berar, o Sr. presidente declara aberta a sessão ;
elida a acta da antecedente, é approvada.

Faltão com participação os Srs. Odorico,

Pontes, Castro e Silva, Hollanda, Coelho da

Silva, arcebispo, Gonçalves Martins, Climaco e

Cerqueira Leite ; e sem ella os Srs. Vital, Pinto

de Mendonça, Figueira, Ibiapina, Alves Vieira,

Veiga Pessoa, Maranhão, Raphael de Carvalho,

Souza Martins, Paula Albuquerque, Francisco

do Rego, Barbosa Cordeiro, Luiz Cavalcanti,

Monte, Sebastião do Rego, Remigio, Costa,

Macedo, Messias, Silveira, Fontes, Augusto da

Silva, França, Paula Araújo, Galvâo, Amaral,

Calmon, Baptista Caetano, Corumbá e Fer-

nandes Braga.

O Sr. Io Secretario declara que não ha cx-

pediente.

O Sr. Presidente convida a illustre depu-

tação, composta dos Srs. Paranhos, Chichorro e
José Pedro de Carvalho, para se dirigir ao se-
nado, afim de expôr que esta camara julgou
vantajosa a proposta do governo, que suspende

algumas das formalidades que garantem a li-
herdade individual do cidadão, na província do
Rio Grande do Sul, e pedir a fusão das duas
camaras para se discutir as emendas do senado,

que não tiverão o assenso desta camara.

Lêm-se as seguintes redacções :

1." « A assembléa geral legislativa resolve :

« Artigo único. Fica approvada a tença annual

de 140$000, concedida pelo decreto de 15 de
Julho de 1835, ao coronel reformado Felix
Merme, etc.»

2." « A assembléa geral legislativa resolve :

42
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« Fica approvada a pensão annual de 300$,

cencedida pelo decreto do Io de Outubro de

1835, a D. Theresa Delfina Rita de Lemos e

Amaral. »

3.* « A assembléa geraljlegislativa resolve :

« Artigo único. Os cirurgiões e capellâes do

exercito e da armada, etc., etc. »

4.a « A assembléa geral legislativa resolve :

« Fica approvada a transferencia da pensão
de 801000 concedida a D. Maria Henriqueta ;
etc. etc. »

São todas approvadas.

Lêm-se os seguintes pareceres :

1.° « Foi presente á commissao de commer-

cio, industria e artes, a representação e docu-

mentos de João Francisco de Madureira Pará,

inventor que se diz de uma nova machina de

navegação; o qual, tendo ha annos trabalhado

á expensas dá nação em construir aquella

machina no arsenal de marinha, e não a tendo

ainda concluido, sendo as despezas feitas já
assás avultadas ; por cuja razão o governo fez

suspender aquelles trabalhos ; allega o repre-

sentante, que tendo offerecido condições ao

governo para trabalhar por sua conta, com-

prando tudo quanto existe feito a preço de justa
avaliação, obrigando-se a satisfazer no prazo
de dez annos a pagamentos, começando o dito

prazo cinco annos depois de arrematada a

machina, dando fiadores idoneos a seu valor;

pedindo igualmente, no caso de se lhe aceitar a

proposição, faculdade para trabalhar naquella

obra no mesmo arsenal ; e que, se por fatali-

dade a machina se nao consummar, seja elle

tao somente obrigado a pagar aquillo que faltar,

á vista da primeira avaliação; a cujas propo-
sições o governo se recusa. Sobre o que refle-

ctindo a comrnissão, observa que tendo a nação

á dispendido avultadas som mas com a obra

de que se encarregou o representante, cuja

despeza é e será absolutamente perdida se não

tiver a applicaçao que se lhe destinára, e que
o mesmo representante offerece e propõe meios,

sem novo dispendio e risco do thesouro publico

para levar a effeito sua machina, tornando, se

nao certo ao menos provável o bom êxito quando
feita á custa própria ; e portanto é de parecer,

que se autorise o governo a contractar com o

representante ácerca do objecto mencionado

para o que propõe a seguinte resolução :

<t A assembléa geral legislativa resolve:

« O governo fica autorisado a contractar com

João Francisco de Madureira Pará, sobre a

machina de navegação, por elle começada e de

propriedade nacional, com as condições que
forem mais vantajosas, submettendo o dito

eontracto á approvaçâo da assembléa geral.

« Paço da camara dos deputados, 15 de

Setembro de 1836. — Antonio Pedro da Costa

Ferreira. — Evaristo Ferreira da Veiga. —•

João Antonio de Lemos. »

2." « Renato Pedro Boiret, cidadão brazileiro

natuvalisado, representa a esta augusta camara,

que sendo nomeado capellão-mór do exercito

por decreto de 7 de Agosto de 1824, com a

graduação e soldo de coronel, gozára do res-

pectivo soldo até 25 de Setembro de 1831, em

que por aviso desta data, da secretaria de

estado dos negocios da guerra, fôra delle arbi-

•traria e violentamente privado ; com manifesta

violação do artigo 149 da constituição do

império, que garaute as patentes dos officiaes

do exercito e da armada ; com alteração da pra-
tica geralmente seguida até hoje na extincção

dos empregos civis e militares, que tem per-
mittido ás pessoas que os exerciao, a conser-

vaçao dos ordenados e soldos que percebiao ; e

com desigualdade evidente do que se tem

observado com os outros capellâes, que, apesar

da abolição dos corpos a que pertencião, se

lhes tem sempre pago os seus competentes

soldos: recorre pois o supplicante a esta

augusta camara pedindo providencias, afim de

ser indemnisado do soldo que se lhe tem dei-

xado de pagar, continuando-se-lhe o que fôr

vencendo.

«A comrnissão de marinha e guerra, julgando
de justiça a pretençao do supplicante, e confor-

mando-se com a opinião emittida a respeito pela
comrnissão de marinha e guerra, da legislatura

próxima passada, em seu parecer datado de 12

de Agosto de 1833; toma a deliberação de

submetter á approvaçâo desta augusta camara o

seguinte projecto de resolução :

« A assembléa gèral legislativa resolve :

« Artigo único. Renato Pedro Boiret, tem

direito a continuar a perceber o soldo de

coronel, correspondente á patente que lhe foi

concedida de capellão-mór do exercito, desde o

dia que lhe foi suspenso.

« Paço da camara dos deputados, 9 de

Setembro de 1836. — Lima e Silva. — F.

Rego. — Pinto Peixoto. »

Julga-se objecto de deliberação a resolução,

que vai a imprimir com o parecer.

3o. « A' commissao de pensões e ordenados

foi remettido um segundo requerimento de

Manoel Innocencio de Vasconcellos, em que
novamente pede decisão sobre sua apo-

sentadoria, que se acha affecta a esta camara,

desde o anno de 1830.

« A comrnissão em outro parecer que deu

sobre idêntico requerimento do supplicante,

referio-se e conformou-se com o parecer da

comrnissão de pensões, na sessão de 1831, e

propoz que elle entrasse em discussão, visto

ter ficado por vezes adiado. Vendo porém
agora, que este empregado espera desde o anno

i de 1830 por uma decisão desta camara, e que
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a commissâo de 1831 envolvendo-o em uma

relação com outros empregados aposentados,
tem isto difflcultado a decisão pedida, julga de

justiça expôr a esía augusta camara o que pon-
derou a commissâo de 1831, e depois offerecer
igual resolução á que ella apresentou.

Ponderou aquella commissâo que o sup-

plicante foi aposentado com metade de seu or-

denado, e que o seu requerimento, pelo qual

pedio a sua aposentadoria com o ordenado por
inteiro não foi a consultar, e nem tão pouco se

deu vista ao procurador da corôa ; que o sup-

plicante reclamou o seu direito ao ordenado

por inteiro em attenção aos seus serviços desde

o anno de 1793, allegando o exemplo de

outros empregados aposentados com o ordenado

por inteiro, tendo muito menos tempo de ser-

viço, e que se aos militares que contão 25 annos

de serviço, se concede reforma com posto de

accesso, e soldo que vencem, não parecia de

justiça, que o contrario se praticasse com o

supplicante; sendo portanto a commissâo de

parecer que elle fosse aposentado com o seu

ordenado por inteiro.

« A commissâo actual se conforma pois com

este parecer, e portanto offerece para ser dis-

cutido o seguinte projecto de resolução :

« A assembléa geral legislativa resolve :

« Artigo único. Fica approvada a apo-

sentadoria de Manoel Innocencio de Vas-

concellos, no emprego de escrivão deputado da

extincta junta da fazenda da província de

S. Paulo com o seu ordenado por inteiro.

« Paço da camara dos deputados, 19 de

Setembro de 1836.—J. F. de Toledo.—

Gomes da Fonseca.»

0 Sr. Alvares Machado obtém a palavra pela
ordem, e nota á camara, que este homem de

que falia o projecto que se acaba de lêr, é muito

honrado, tem numerosa familia, tem quarenta
annos de serviço, e vive enfermo ; e por isso se

anima a pedir a dispensa da impressão do pro-

jecto, e que se julgue urgente este objecto para
entrar em discussão.

A urgência proposta é apoiada, e entrando

em discussão, é julgada discutida, e ap-

prova-se.

Entra por conseguinte em discussão o referido

projecto.

Em consequencia de não haver numero

sufficiente de deputados para formar casa, o

Sr. presidente suspende a sessão pelas onze

horas e dez minutos e pelas onze e meia con-

tinua a camara em sessão, em consequencia da

presença de mais alguns Srs. deputados.

Dá-se por discutido o projecto, e sendo ap-

provado e adoptado, passa á commissâo de re-

dacçâo.

ORDEM DO DIA

Continua a discussão sobre o adiamento,

proposto na anterior sessão pelo Sr. visconde

de Goyanna, da resolução concedendo privi-
legio exclusivo á companhia que Francisco de

Paula Santos, negociante do Ouro-Preto, houver

de organisar sobre a mineração dos diamantes.

Dá-se por discutido o adiamento, e posto a

votos, é approvado.

0 Sr. Bhering diz, que, como se não definira

o adiamento que se acaba de vencer, porque nada

ha por escripto sobre a mesa, pede ao Sr. presi-
dente que dê para ordem do dia a representação

da assembléa provincial de Minas, datada de

Fevereiro deste anno, na qual se contém al-

gumas providencias relativas á administração
'diamantina; 

representação que deve ter uma

só discussão.

0 Sr. Belisario observa que, não é estylo da

casa discutir representações, sem que preceda
um parecer de commissâo : a commissâo res-

pectiva dando seu parecer sobre essa represen-

¦tação,, entrará ella em discussão, salvo se o

Sr. deputado quizera fazer um requerimento

especial para que entre essa representação em

discussão independente de parecer da com-

missão.

0 Sr. Bhering nota que a commissâo das as-

sernbléas provinciaes tem-se abstido de dar seu

parecer, talvez pela difficuldade da matéria ; e

como lhe parece que essas propostas das as-

sembléas provinciaes têm uma só discussão,

pede urgência para que se ella dê para ordem

do dia, ou então a commissâo tome este negocio

em consideração.

Depois de mais algumas reflexões, lê-se o re-

querimento do Sr. Bhering para que entre em

discussão a representação da assembléa provin-
ciai de Minas, de Fevereiro de 1836.

Apoiada a urgência deste requerimento, entra

ella em discussão.

0 Sr. Carneiro Leão oppõe-se ao requeri-

mento, julgando que, para entrar este negocio

em discussão, é mister que a commissâo o re-

duza a um projecto de lei.

O Sr. Bhering propõe que se mande im-

primir o projecto como resolução para se dar

para ordem do dia, offerecendo-o como seu.

Approva-se a urgência para se lêr. o projecto,

que, julgado objecto de deliberação, vai a im-

primir para entrar na ordem dos trabalhos.

O projecto é o seguinte :

« A assembléa 
geral legislativa resolve :

« Art. 1." Ficão extinctas a junta de admi-

nistração diamantina do Tejuco, e todos os

officios e empregados públicos, a cuja creaçao

deu lugar a mesma administração.

« Art. 2.° Os empregados, administradores,
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e mais oceupados na administração diamantina,

continuatáõ a vencer os seu ordenados, ou parte
delles, na conformidade da lei do thesouro.

« Art. 3.° .Ficão abolidas as companhias de

pedestres, que estão ao serviço da actual admi-

nistração diamantina, ficando contemplados,

como reformados, todos aquelles que se tiverem

impossibilitado no serviço publico, aos quaes
se abonaráõ os mesmos vencimentos que
até agora, ficando o governo autorisado a crear

a força necessaria para guarda dos terrenos dia-

mantinos.

« Art. 4.° A casa chamada do contracto, é

destinada para cadêa e paço da carnara mu-

nicipal, ficando uma parte reservada para ar-

chivo da nova administração , os outros edi-

ficios, serão considerados proprios provinciaes.
Os moveis e quaesquer utensílios destinados ao

serviço serão vendidos em hasta publica.
« Art. 5.° Havendo cascalhos ao tempo da

publicação da presente resolução nos serviços

diamantinos, continuar-se-ha a sua lavagem,

até ultimar-se, por conta da fazenda nacional,

As arêas porém do serviço do pagão, serão

avaliadas e arrematadas cm hasta publica a

quem mais der, ainda antes de se tirar a

planta para arrendamento dos terrenos.

« Art. 6.° Os diamantes que se extrahirem, e

os que existirem em cofre, serão remettidos ao

thesouro pela maneira até agora praticada.
« Art. 7." Todos os livros e papeis que exis-

tirem na contadoria da extineta administração,

ou a ella forem relativos, serão inventariados

pela junta actual, que os transmittirá pelo in-

ventario á nova administração do districto

diamantino do Tejuco logo que fôr installada.

« Art. 8.° Os actos prescriptos nos artigos

4", õ°, 6o e 7o terminaráõ as funeções da junta
de administração diamantina, e dos seus em-

pregados.
« Art. 9.° Os terrenos diamantinos actual-

mente reconhecidos como taes na província
de Minas Geraes, ou que para o futuro nella

se descobrirem, continuão a ser do dominio

da nação. Ninguém os explorará sem titulo,

pena de ser punido como réo de furto.

« Art. 10, Conceder-se-ha aos cidadãos brazi-

leiros, exclusivamente, o direito de explorar os

sobreditos terrenos por arrendamentos, que
nunca serão conferidos por menos de 4, nem

por mais de 10 annos.

« Art. 11. Os terrenos já coucedidos serão

divididos em córtes, que não poderáõ exceder

a 800 braças de frente, e 400 de fundos, de-

marcando-se para esse fim os que serão arren-

dados em hasta publica, precedendo editaes ao

menos um mez antes.

« Art. 12. No dia marcado, o inspector de-

clarará que entra em praça a concessão numero

tal, e os pretendentes lhe entregaráõ immedia-

tamente seus lanços de arrendamentos etn carta

fechada e assignada,

« Art. 13. O inspector abrindo logo as cartas

e examinando qual é o maior lanço, declarará

o córte numero tantos pertencente ao Sr. F. ;
e não poderá mais aceitar lanço algum, se

dous indivíduos offerecerem o mesmo lanço,

entre elles decidirá a sorte.

« Art. 14. Os actuaes concessionários têm o

direito de preferencia, e destes os que o fossem

anteriormente ao anno de 1833, além do

mesmo direito, terão como indemnisação um

quarto do valor do arrendamento nos primeiros

quatro annos, não podendo porém esta indem-

nisação exceder ao quarto do arrendamento de

200 braças em quadra, ainda quando os con-

cessionários possuão maior espaço de terreno.

« Art. 15. Para se fixar o minitno, por que

poderá ser arrendado cada córte, o governo
mandará proceder á avaliação dos mesmos an-

teriormente.

« Art. 16. O governo fará levantar a carta

tcpographica e geologica dos terrenos ainda

não concedidos, findo o que serão arrendados

em praça publica, ou concedidos á companhias

que paguem annualmente 10 por cento de seus

rendimentos, conforme ao governo parecer
mais conveniente.

« Art. 17. Quando os córtes não puderem ser

aproveitados sem que se aproprie terreno de

agricultura pertencente á terceiro, será este in-

demnisado pelo arrendatario.

« Art. 18. Haverá na villa Diamantina um

inspector de terras diamantinas, um secretario,

um ajudante, um thesoureiro, um procurador
de fazenda, um continuo, e um servente.

« Art. 19. O inspector tem de ordenado

1:200$, o secretario 800$, o ajudante 400$,

o procurador e thesoureiro 600$, cada um, o

continuo 300$, e o servente 160$000.-

« Art. 20. Os arrendatarios se obrigaráõ ex-

pressamente nos arrendamentos a explorarem

os terrenos arrendados, durante o tempo do

contracto, de maneira que se não entulhem os

terrenos visinhos, e se impossibilite, ou dif-

ficulte a sua exploração, e igualmenle a

collocarem balisas nos lugares que fizerem ex-

piorar: outrosim se obrigaráG também a dar

pelos terrenos arrendados passagem ás aguas

necessarias para a exploração dos terrenos visi-

nhos, devendo todavia a passagem fazer-se com

o menor incommodo possível dos arrenda-

tarios.

« Art. 21. Fica de rogado o decreto de 25 de

Outubro de 1832, e quaesquer leis, regula-

mentos e ordens em opposição ao presente.

« Paço da camara dos deputados, em 20 de

Setembro de 1836.—Bhering. »

Julga-se objecto de deliberação, e vai a

imprimir.

0 Sr. ParailllOS, pela ordem pede a palavra,

e diz que a deputação encarregada de ir ao se-

nado pedir a reunião das duas camaras, foi re-
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cebida com as solemnidades do estylo, recitando

o orador delia o seguinte, discurso, ao qual o

presidente do senado respondeu que o senado

tomaria na devida consideração a requisição da

eamara dos Srs. deputados, e communicaria con-

venientemente a sua deliberação a este respeito.
—Pica a Camara inteirada.

« Augustos e digníssimos senhores represen-

tantos da nação:

« A camara dos deputados não tendo appro-

vado as emendas feitas pelo senado ao projecto
de lei, que suspende algumas das formalidades

que garantem a liberdade individual na pro-
vincia do Rio Grande de S. Pedro do Sul; e

havendo julgado vantajoso o mencionado pro-

jecto, nos envia em deputaçâo, afim de reque-

rermos em seu nome a reunião das duas ca-

maras, na fôrma do art. 61 da constituição do

império, e autorisou-nos a declararmos que na

falta de um regimento commum, ella se sub-

mette ao do senado na parte relativa ás dis-

cussões e votações.

« Paço do senado, 20 de Setembro de 1836.
—Manoel Paranhos da Silva Velloso. — An-

tonio Pinto Chichorro da Gama.—José Pedro

de Carvalho. »

Sendo annunciado achar-se na ante-camara

o Exm. Sr. ministro da marinha, é recebido

com as formalidades do estylo ; toma o assento

respectivo, e em sua presença continua a se-

gunda discussão da resolução que autorisa o

governo a promover os officiaes do exercito e

armada, que nas províncias do Pará e Rio Grande

prestarem relevantes serviços ao estado, no

art. Io, e emendas a elle offerecidas nas ante-

cedentes sessões.

0 Sr. Martim Francisco maravilha-se de
• 

haver quem sustente uma resolução que viola

uma lei, a constituição, e demais a mais que
tem por fim dar o ultimo golpe no exercito ; que

ella viola a constituição já alguns dos nobres de-

putados o têm demonstrado, bem como que

viola a lei de 4 de Dezembro de 1822, a qual

consagra como base para se fazerem as promo-

ções o principio de antigüidade ; mas que com-

batendo-se este principio se apontára o facto do

governo transacto, isto é, do governo do Sr.

D. Pedro I, em cujo tempo alguns officiaes, sem

terem a antigüidade necessaria forâo promo-
vidos a postos superiores ; o que o nobre orador

entende não ser argumento que proceda, porque

argumentar contra a lei que existe, é pedir a

continuação desse máo uso que delia se fez.

Dous nobres ministros atacárão essa mesma

lei, querendo suppôr e fazer convencer que o

merecimento é quem deve regular as promo-

ções; mas se esses senhores entendem isso, de-

verião em lugar da resolução que se discute,

fazer apresentar uma outra relativa á nova ma-

neira de se fazerem as promoções, em que se

consagrasse o principio do mérito por esseã

senhores sustentado. A resolução é tão lata que
até nella se não diz, como é pratica, fica revo-

gada a lei, etc.

A questlo é simplesmente de facto; a reso-

lução que se apresenta para se promoverem os

officiaes do exercito e armada, que nas duas pro-
vincias prestarem serviços relevantes, con-

sagra o principio do merecimento ? O orador

entende que tal principio abi não é con-

sagrado á vista da disposição da resolução ;
vê-se de sua doutrina que só serão promovidos os

officiaes que fizerão ou houverem de fazer rele-

vantes serviços nas duas províncias. Está con-

vencido de que a resolução vai atacar de alguma

fôrma o § 13 do art. 179 da constituição, em

que se declara que a lei é igual para todos na-

quillo que diz respeito a recompensas ; quando
observa que se não dá tal igualdade, por isso

que só se promovem os officiaes que inarchárâo

para o Pará e Rio Grande, entretanto que os

demais que tenhão prestado serviços em outros

pontos, ou os hajão de prestar, ficão inhibidos

de serem promovidos.
A disposição desta' resolução importa nada

menos que declarar ás demais províncias do

Brazil, que havendo uma outra campanha além

das que se dão nas duas províncias, os officiaes

que tiverem de ahi serem mandados devem

exigir, primeiro de marchar, que o governo os

promova como aos outros, aliás não marcharáõ ;

o que importa nada menos,que acabar com o

coração dos brazileiros, que é cheio de pa-
triotismo.

O orador, depois de responder a algumas

observações apresentadas pelo Sr. ministro da
' 

marinha, observa que se invocou a legislação

franeeza, para se responder á forte razão de se

dever attender á antigüidade ; mas para uma

tal invocação ter lugar, seria mister que ella

fosse em tudo conforme com a nossa legislação,

o que não acontece. Também para se reforçar

o principio do mérito ser recompensado de pre-
ferencia á antigüidade, foi-se buscar a historia

citando nomes destacados; mas, para se não

ser parcial, seria melhor que se analysasse a

historia em seu verdadeiro ponto.
Invocou-se também a Napoleão, mas é neces-

sario que se advirta que na França nenhum

official de qualquer arma que seja pôde ser con-

siderado tal, sem que tenha os estudos completos,

theoricos e práticos, donde resulta que se toma

em conta o mérito, mas quando ha promoções é

este tomado em consideração segundo a anti-

guidade. Nas mesmas monarehias absolutas é

seguido o principio da antigüidade, como se vê

do procedimento de Frederico, que quérendo
fazer coronel a um tenente-coronel do seu exer-

cito, elevou ao posto de coronel todos os te-

nentes-coroneis 
que erâo mais antigos que

aquelle official.

Em vista destas razões, e convencido de que
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a resolução vai contra a legislação e a consti-

tuição do estado, o orador vola contra ella.

0 Sr. Henriques de Rezende declara que,
comquanto tenha advogado a causa dos mereci-

rnentos, todavia não pôde votar pela resolução,

e julga-se obrigado a dar a razão disso. Nota

que de principio não tinha tenção de votar pela
resolução tal qual, e por isso offerecêra a sua

emenda, a qual, retirou por tencionar votar

pela emenda do Sr. Seara ; mas havendo este

Sr. deputado também retirado a sua emenda,

via-se por isso sem ter em que votar, visto que
não pôde volar pela disposição permanente que
na resolução se dá ao governo, para elle pro-
mover quando quizer, com o que o nobre

orador não pode concordar.

Dá-se a matéria por discutida, põe-se a votos

o art. Io da resolução, e fica approvado por 31

votos ; as emendas dos Srs. Odorico e Araújo

Vianna são regeitadas.

Entra em discussão o seguinte :

« Art. 2o. Os ditos militares que forem mu-

tilados ou ficarem aleijados, gozaráõ, por toda a

vida, de mais a metade do soldo que tiverem. »

0 Sr. Vasconcellos quer offerecer um artigo

additivo, mas não sabe se terá agora lugar.

Observa que tein em vista, no seu artigo regular

o arbítrio do governo, limitando-lhe a dictadura

que se lhe acaba de conceder.

O Sr. Presidente : — Pôde mandar já ou

depois.

0 Sr. Rodrigues Torres pede ao Sr. ministro,

da marinha o informe, se acaso o governo con-

corda com a disposição do art. 2°, pois parece-
lhe que elle rião está muito de accordo com

uma proposta do governo que existe na casa.

_ 0 Sr. Salvador José Maciel (ministro da ma-

rinha ) declara que está persuadido que a re-

compensa deve ser em relação á qualidade da

mutilação, porque é evidente que aquelle que
fica privado de ganhar a vida, deve ter um

prêmio maior do que aquelle que recebeu uma

pequena mutilação ; porém que, como um

nobre deputado, que acaba de pedir a palavra,
é profissional, espera ouvir as suas razoes que

que muito podem elucidar a matéria.

0 Sr, Maciel Monteiro deseja que o Sr. mi-

nistro lhe dê algumas explicações, ou o nobre

autor do projecto, commissariado da corôa ( o

Sr. Nabuco ) , por exemplo, qual o prêmio que
terá aquelle que ficar cego, surdo ou mudo, em

consequencia de alguma explosão; qual o

prêmio que terá aquelle que tiver um aleijão;

qual o prêmio que se concederá áquelleque re-

ceber uma mutilação, que, comquanto seja

pequena, todavia affecte mais do que uma

maior? Considera que a resolução, tal qual se

apresenta, é mui defeituosa, e sahindo da casa,

nao servirá de outra cousa mais de que des-

credito para o corpo legislativo ; não vê na re-

solução mais que embroglio de cousas sem

nexo, portanto vota contra ella.

Vem á mesa a seguinte emenda do Sr. Na-

buco :

« Supprima-se o art. 2o. »

E' apoiada e posta em discussão.

0 Sr. Salvador José Maciel (ministro da

marinha ) concorda em que a matéria é difíicil

de tratar-se, e comquanto na sua proposta ella

venha mais desenvolvida, comtudo julga que
ella pôde sel-o ainda majs, remettendo-se a uma

com missão, da qual o illustre deputado pôde ser

membro, onde, segundo os seus princípios,

pôde ella adquirir aquella clareza que lhe falta.

Em resposta ao Sr. Torres, declara que é sua

opinião que aquelle indivíduo que ficar, por
exemplo, privado de ganhar a vida, deve ter

uma recompensa maior do que aquelle que
apenas perder uma mão, uma perna, um braço,

afim de que não fique em total desamparo,

porque um soldado a quem isso^s ucceda,

dando-se-lhe o seu soldo não terá comtudo de

que viver, e virá a pedir esmola.

0 Sr. Rodrigues Torres concorda com a

suppressão do artigo, e julga ainda necessário

que o Sr. ministro lhe forneça alguma infor-

mação a respeito da disposição do Io artigo da

resolução em que se diz que o governo fica au-

torisado a dar um posto de accesso nas duas

províncias, porque observou que o illustre autor

do projecto protestou contra esta intelli-

gencia que o Sr. ministro da marinha deu ao

artigo, de modo que a camara votou pelo 1° ar-

tigo, e não sabe se o Sr. ministro está autori-

sado a dar um posto a cada official, ou uma

dúzia.

Entende pois o orador que é necessário, para

que a camara observe se o nobre deputado, e o

Sr. ministro pensão de accordo ou nao, é ne-

cessario que cada um destes senhores dê uma

interpretação do artigo Io, pois do contrario o

Sr. deputado, e o Sr. ministro obrigão a camara,

isto é, a sua maioria, a votar por uma cousa que
não sabe o que é.

0 Sr. Maciel Monteiro diz que o nobre autor

do projecto mandou á mesa emenda de sup-

pressão do art. 2°; por isso deseja saber se

S. Ex. o Sr. ministro concorda na suppressão,

e se também despreza a proposta que a este res-

peito existe na casa, por ser matéria que tem ana-

logia. Caso o nobre deputado autor da emenda se

acha sufficientemente autorisado para propôr a

suppressão, convém que o declare ( risadas ),

porque o nobre orador não quer que os alei-

jados e mutilados fiquem sem recompensa al-

guma.

O Sr. Nabuco ( enfadado ) : — Para que

quererá o illustre deputado saber se eu estou ou

não autorisado para propôr a suppressão do ar-
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tigo ? ( Apoiados e risadas. ) Eu não sei donde
lhe vem a autorisação de tanto querer saber.

0 Sr. Vasconceilos desconfia que a emenda
offerecida possa produzir o effeito de se ter-

minar a discussão, e afinal ser eila regeitada, e

passar o artigo. A nao ser esta a tactica da

emenda, então o effeito que ella produzirá será

apresentar o governo como ingrato para com

muitos dos officiaes que se achão no norte e no

sul, porque quando elles soffrao algum incom-

modo, e não tenhão os annos necessários, ficão

sem soldo algum. Nao v# razões pelas quaes o

illustre deputado o Sr. Nabuco regeite o seu

art. 2o ; nem também lhe parece que o illustre

deputado tenha bastante razão para responder

tão sensibilisado á pergunta que se lhe fez, de

estar ou não bem autorisado para retirar o

art. 2o da resolução.

Se acaso, diz o orador, eu fosse pelo governo
autorisado para apresentar um projecto, a isso

me prestaria de muito bom agrado ; e quando
se me dissesse : Vasconceilos, supprime tal ar-

tigo, o supprirniria (risadas) ; Vasconceilos,
accrescenta estas palavras, accrescentai-as-hia.

( Hilaridade geral. ) Todavia eu desejaria saber

quaes os motivos da suppressão do artigo, pois
estou convencido de que a nação deve ser ge-
nerosa para com quem a serve ; o orador de-

clara que talvez se resolva também a apresentar

uma emenda, para ver se melhora a disposição

do artigo.

Vem á mesa a seguinte emenda substituitiva

do artigo 2o:

« Os officiaes do exercito e armada, bem

como gs das extinetas milícias, e das guardas
nacionaes, e dos corpos de permanentes, que,
na defeza da legalidade nas ditas províncias, se

impossibilitarem de continuar no serviço mi-

litar, perceberáõ o respectivo soldo por inteiro,

qualquer que fôr o tempo de serviço.— Vas-

concellos, »

E' apoiada, e entra em discussão.

0 Sr. Sodrigues Torres declara que tem de

votar contra o artigo, e contra a emenda do

Sr. Vasconceilos, pois nao quer que os militares

que prestarem serviços no Pará e Rio Grande,

e que forem mutilados, fiquem sem meios de

subsistência, como se poderá deduzir desta

sua declaração. Entende que nesta matéria,

marcar-se o prêmio que deve ter esta ou aquella

qualidade de mutilação, é cousa impraticável.

Entende pois, segundo a constituição do im-

perio, e aquillo que nos diz o exemplo de todas

as nações, ser conveniente que o governo, como

mais conhecedor das circumstancias do indi-

viduo mutilado do que o corpo legislativo, é que
deve dar essas recompensas pecuniarias, ficando

a sua approvaçSo dependente do corpo legisla-

tivo.

O Sr, Salvador José Maciel (ministro da ma-

rinha) nota que a emenda substituitiva trata

só dos officiaes da armada, e exclue toda a ma-

rinhagern. ..

0 Sr. Vasconceilos diz que para fazer uma

capitulação com o Sr. Rodrigues Torres, pre-
tende offerecer uma outra emenda, para que se

fique percebendo este soldo interinamente em-

quanto a assembléa não decidir positivamente ;
está de opinião que todas as praças que forem

mutiladas no serviço, defendendo a legalidade,

fiquem percebendo o soldo inteiro.

0 _ Sr, Salvador José Maciel (ministro da

marinha) observa que pôde o corpo legislativo

estar fechado quando seja necessário dar-se uma

pensão a um militar mutilado, e primeiro que
se abra e seja este negocio apresentado á sua

consideração, leva muito tempo, e convém

dar-se-lhe logo alguma cousa para que nao peça
esmolas.

Julgada a matéria suficientemente discutida,

é posta a votos.

Fica empatada a emenda de suppressão do

Sr. Nabuco por 26 votos contra 26.

O art. 2o é regeitado ; e suscitando-se uma

pequena questão de ordem, o Sr. Vasconceilos

pede para retirara sua emenda, porque não tem

animo de a ver morrer.

Este requerimento é regeitado ; passa-se por-
tanto a votar sobre a emenda do Sr. Vascon-

cellos que é também regeitada.

E' lido e apoiado o seguinte artigo additivo

do Sr. Vasconceilos :

« A faculdade concedida ao governo no art. Io

terá lugar por uma vez sómente, ficando de-

pendente da approvação da assembléa geral le-

gislativa. »

0 Sr. Eodrigues Torres pronuncia-se contra

a 2" parte da emenda, porque julga que o corpo

legislativo não é uma segunda instancia para
ratificar os actos administrativos do governo,
como a promoção de um official.

Entende comtudo que os Srs. ministros da

marinha e negocios estrangeiros, e mais aquelles

senhores que approvão suas doutrinas, nao

podem deixar de votar pela emenda, porque o

governo já fez promoções e sugeitou-as á appro-

vaçâo do corpo legislativo ; o orador entra em

duvida como votará sobre a 1* parte da emenda,

porque tendo exposto os inconvenientes* que

podiao resultar do Io artigo do projecto que se

discute contra o qual votou, esta parte da

emenda quer que se dê a interpretação desse

artigo.

0 Sr. Vasconceilos está convencido de

que o seu artigo deve passar. Observa que
o governo foi autorisado para fazer promo-

ções a seu arbítrio, e o seu artigo quer
marcar o arbítrio conferido, isto é, que o

governo só possa exercer o arbítrio por uma vez
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sómente, e em segundo lugar que fica esta

mesma promoção dependente da approvação

do corpo legislativo.

Mostra que o arbítrio dado pelo art. Io era

tão excessivo que até o Sr. ministro dos estran-

geiros recuou diante delle, dizendo que votaria

pela limitação de um anno só, se neste sentido

alguém propuzesse uma emenda. Julga portanto
necessaria alguma limitação ; e, respondendo

ao Sr. Rodrigues Torres, nao sabe como se

possa entender anti-administrativa a 2" parte do

seu artigo.

Mostra que nos Estados-Unidos o presidente
ainda nomeando os empregados, segundo a

constituição e leis do paiz, é obrigado a apre-

sentar essas nomeações ao senado para a sua

approvação; e se a cada passo se allegão

exemplos dos Estados-Unidos, se se diz até que
o nosso governo pôde ser o governo da minoria,

como acontece nos Estados-Unidos, não sabe

porque razão se ha de querer só o que é máo

desses estados e não o que é bom.

O orador pede á maioria, e principalmente
ao Sr.'ministro dos estrangeiros a honra de

contestar a sua emenda, visto não ter defendido

hoje o que citou hontem de Carlos Dupin como

prometteu. Pede por ultimo aos senhores que
sabem apreciar as doutrinas americanas hajão

de votar pela sua emenda que é copiada da

constituição dos Estados-Unidos.

Lê-se o seguinte artigo additivo do Sr. Car-

neiro Leão, que é apoiado :

« Artigo. Para se julgar relevante o serviço,

deverá elle ser publicado na ordem do dia pelo
commandante das armas respectivo, declarando

todas as circumstancias com que tiver sido

prestado.
« Artigo. Passados 15 dias depois desta pu-

blicação, um jury composto de 12 officiaes e

inferiores, extrahidos á sorte d'entre todos que

estivessem presentes ao combate, ou aeçâo em

que elle tiver sido prestado, decidirá por escru-

tinio secreto se o dito serviço é, ou não, rele-

vante, e só no caso affirmativo terá lugar a re-

compensa do art. Io.— Carneiro Leão. »

Alguns Membros :—Votos ! votos !

0 Sr. Bodrig-aes Torres diz que é de notar

o votar-se em um artigo tão importante como o

do Sr. Carneiro Leão, sem que nenhum dos

Srs. ministros diga o que entende a respeito

delle. Julga necessário definir-se o que são ser-

viços relevantes, e não deixar isto sómente ao

juizo do governo, porque póde=se tornar uma

arma muito perigosa, que nenhuma nação,

mesmo daquellas que têm um governo absoluto,

tem confiado ao poder executivo.

Segundo pôde colligir da rapida leitura do

artigo, entende que a segunda parte é excellente,

e deve ser approvada, porque ninguém melhor

pôde julgar" se os serviços de tal ou tal official

prestados 
na campanha são relevantes. Para

apoiar a sua opinião o illustre orador estabelece

esta hypothese :— Supponhamos que um official

recebesse uma carta dos nossos ministros para
inspirar os eleitores a que dessem o seu voto para
deputados ou senadores a pessoas que os susten-

tassem, podia o governo dizer que isto é um

serviço relevante, por isso que os ministros

julgão que a retirada do actual ministério será

uma calamidade para o paiz. ..

O Sr. Limpo de Abreu (ministro dos estran-

geiros):—Apoiado.

O Sr. Rodrigues Torres, continuando, diz

que o Sr. ministro acaba de apoiar a sua idéa,

porque reconhece a probabilidade da propo-
sição, e pergunta á camara se não seria mais

conveniente que um jury desses officiaes que
derramárão o seu sangue, concorrendo para a

pacificação da província, fosse o julgador desses

serviços relevantes, e não o governo que ficaria

então sendo juiz e parte-ao mesmo tempo ; en-

tende portanto que este artigo additivo ao

menos pôde concorrer para evitar de alguma

sorte os innumeraveis abusos que podem haver

passando o art. Io nú e crú.

Conclue pedindo aos Srs. ministros hajão de

tomar parte nesta questão tão interessante,

porque sómente deste combate de opiniões po-
derá resultar o verdadeiro conhecimento do que
é mais util; e emquanto não se mostrar os

inconvenientes que podem resultar deste artigo,

o orador está resolvido a votar por elle.

0 Sr. Carneiro Leão vai combater a oppo-

sição silenciosa que os Srs. ministros e minis-

teriaes têm feito ao seu artigo additivo, o qual
merecia ao menos as honras do combate do

Sr. ministro da marinha, porque S. Ex. tem a

experiencia necessaria para saber quanto é per-
nicioso aos militares o patronato, que os im-

pede a praticarem acções grandes.

Observa que os Srs. ministros autorisárão o

commandante das armas do Pará a promover
os officiaes que fizessem serviços relevantes.

Esse commandante, apenas desembarca, e sem

que houvesse combate algum com forças iguaes,

segundo as noticias publicadas, faz muitas pro-
moções, de sorte que parece que já levava daqui

os officiaes que devião ser promovidos, apenas

chegassem ao Pará. O orador deseja que sejão

remunerados os que fizerem serviços relevantes ;
e entende que o meio mais proprio é chamando

os officiaes que assistirem á acção, afim de jul-

garem da relevancia do serviço.

O Sr. Seara :—E inferiores.

O Sr. Carneiro Leão, respondendo ao Sr. de-

putado, diz que também chama para o jury os

officiaes inferiores, porque entende que elles

também são profissionaes, e observa que nós

temos tido, nos nossos exercitos, muitos infe-

riores que hoje estão com bellas dragonas de

cacho. Deseja que o Sr, deputado explique o
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seu pensamento, o qual pôde ser deshonroso
aos offioiaes inferiores.

Continuando o seu discurso, diz que chama

um jury profissional para julgar da relevancia
do serviço, não por fazer opposição, mas porque
o governo revestido como está do arbítrio de

promover por merecimentos, sem meios para
conhecer a quém deve conferir essas remune-

raçfies, ha de decidir-se necessariamente por

patronato, servindo-lhe para isso uma recom-

mendaçâo do commandante das armas, que pro-
vavelmente não assistirá pela maior parte das

vezes a essas aeções ; portanto julga de sumtna

. necessidade que o seu artigo seja approvado,

para que o governo nSo fique habilitado a es-

palhar estas recompensas, a quem quizer, sem

que primeiramente se tenha provado, de uma

maneira clara, a existencia de íaes serviços re-

levantes.

A discussão fica. adiada pela hora, e o

Sr. ministro retira-se com as formalidades

do costume.

O Sr. Io Secretario dá conta de um officio

do senado, em que communica á camara dos

Srs. deputados que o senado designou o dia

quinta-feira 22 do corrente, pelas 10 horas dá

manhã, para a reunião das camaras no paço do

senado.

O Sr. Presidente marca para a ordem do

dia a mesma, e varias resoluções, e levanta a

sessão.

Âcta «ie 581 de Setembro

PRESIDENCIA DO SR, ARAÚJO LIMA

Feita a chamada ás dez horas, e não com-

parecendo até ás 11 numero sufficiente de Srs.

deputados para formar casa, o Sr. presidente
declara — hoje não ha sessão.

Comparecem os Srs. Seara, Nabuco, visconde

de Goyanua, Souza Martins, Lima o Silva, Costa

Miranda, Ferreira de Castro, Brito Guerra,

Araújo Lima, Henriques de Rezende, Castro

Vianna, Messias, Ernesto França, Paim, Oliveira

Braga, Vianna, Rodrigues Torres, Vie ira Souto,

Pinto Peixoto, Souza e Oliveira, bispo eleito,

Pinto Chichorro, Belisario, Vasconcellos, Fer-

reira da Veiga, Araújo Vianna, Junqueira,

Mendes» dos Santos, Quadros Aranha, Alei-

biades, Fernandes Torres, Carvalho, Gomes da

Fonseca, Corumbá, Mello e Souza, Assis Mas-

carenhas, bispo do Cuyabá, Alvares Machado,

Floriano de Toledo, Marcondes, Gurgel, Dias de

Toledo, Alvarenga Ferreira, Ribeiro de An-

drada, Duarte e Silva, Fernandes Braga, Santa

Barbara, Sebastião do Rego e Monteiro de

Barros ; ao todo 49.

Faltão com causa participada os Srs. Gon-

çalves Martins, arcebispo da Bahia, Climaco,

Raphael de Carvalho, Odorico, Pontes, A!bu-

querque Cavalcanti, Castro e Silva, Hollanda,

Paula Albuquerque, Fortuna, Peixoto de Albu-

querque, Luiz Cavalcanti, Coelho da Silva,

Ferreira França, Cornelio França, Muniz Bar-

reto, Azevedo e Brito, Lessa, Rodrigues Bar-

bosa, Bhering, Limpo de Abreu, Baptista

Caetano, Cerqueira Leite, Carneiro Leão, Lemos,

Mauso e Paranhos ; e sem participarem os Srs,

Vital, Pinto de Mendonça, Figueira, Ibiapina,

Veiga Pessoa, Ribeiro Pessoa, Costa Machado,

Alves Vieira, Albuquerque Maranhão, Francisco

do Rego, Monte, Barbosa Cordeiro, Remigio,

Costa, Macedo, Fernandes da Silveira, Fontes,

Augusto da Silva, Paula Araújo, Manoel

Amaral, Galvão, Calmon, Abranches e Maciel

Monteiro.

TOMO II 43



REUNIÃO DAS DUAS CAHARAS

Sessão em Víí de Setembro

PRESIDENCIA DO SR. BENTO BARROSO PEREIRA

Pouco depois das dez horas procede-se á

chamada, e delia se verifica acharem-se pre-
sentes 28 Srs. senadores e 53 Srs. deputados.

0 Sr. Presidente: — Está aberta a sessão.

A assetnbléa geral acha-se reunida na fôrma
do art. 61 da constituição, para discutir os ar-
tigos additivos, propostos pelo senado é regei-
tados pela camara dos Srs. deputados, sobre a

proposta do governo que suspende algumas

das formalidades que garantem a liberdade in-

dividual na província de S. Pedro do Rio

Grande do Sul.

Entra em discussão a primeira emenda, que
é a seguinte :

« Art. 6" additivo. Ficâo amnistiados todos

os que tiverâo parte na sedição de 20 de Se-

tembro de 1835, e se submettêrao depois á

ordem legal, e cooperárão para que esta preva-
lecesse.»

O Sr. Presidente : — A discussão é ordi-

naria ; só se pôde fallar duas vezes.

0 Sr. BorgeSi autor das emendas que ora

se discutem, forçosamente julga do seu dever

apresentar á assetnbléa geral os motivos que
o induzirão a offerecel-as; e para isso remonta á

época em que teve lugar a sedição em Porto

Alegre, mostra, a rapidez do seu desenvol-

vimento, que chegou ao ponto de fazer com

que o presidente da província do Rio Grande,

nao encontrasse nella um ponto, para dahi

dirigir os negocios da província, facto que se

acha comprovado com a sua chegada á côrte.

Neste estado de cousas o governo devia, ou

com a força armada fazer entrar os rebeldes na

obediência ás leis, ou procurar um meio de

conciliação, dando crença ao manifesto que os

sediciosos apresenlárâo, em que se jusíificavão
do seu procedimento, mostrando-se innocentes,

e declarando os seus protestos de respeito e o

desejo que os acompanhava de continuarem a

fazer parte da communhao brazileira, e que a

sua única exigencia era a mudança de presi-
dente ; o governo preferindo os meios conci-

liatorios aos da força ou das armas, entendeu

que devia dar crenca ao que os rebeldes affir-

mavao em seu manifesto, e cuidou de lhes en-

viar outro presidente, afim de ver se assim ces-

savao os motivos que elles allegavao; e en-

viando-lhes o presidente, o fez acompanhar de

uma proclamação em que se lhes promettia o

perdão, e se lhes assegurava que o corpo legis-

lativo havia de approvar essa amnistia que se

lhe concedia.

Correu o tempo : e o effeito que tal amnistia

produzio, julga, o orador, ser até hoje desço-

nhecido do governo ; pelo menos até ao tempo

em que o orador sahio da administração, nada

se sabia; nem um officio a respeito havia do

presidente da província ; mas é de suppôr que
uma tal promessa tivesse induzido a alguns in-

dividuos, como os fracos, ou aquelles que por
illusao se tivessem unido aos sediciosos, a pas-
sarem para a parte da legalidade.

Em dias de Julho se apresentou á camara

dos Srs. deputados uma proposta, na qual se

pedia a suspensão das garantias para a província
do Rio Grande do Sul, a qual foi adoptada, e

enviada ao senado. No intervallo desta apre-

sentação e remessa ao senado as circumstancias

da província tiverao uma grande alteração, e

como a promessa que o governo havia feito se

nao tinha realisado, em consequencia dos re-

beldes que se havião declarado contra o presi-
dente, irem adiante com seus desígnios, pas-
sando a suspensão das garantias, aquelles se

tinhão desligado dos rebeldes á vista da pro-
messa do governo, ora ficavão sujeitos e ex-

postos á espada da lei, o que é nada menos do

que o governo praticar uma perfídia para com

aquelles que lhe forão fieis em vista de sua

promessa.
Em vista de taes circumstancias o orador de-

clara que nao pôde deixar de tomar interesse

na sorte daquelles indivíduos que confiárão na

palavra do governo, e isto comquanto nao co-

nheça nenhum delles.

Também declara que na occasi&o da dis-

cussao da resolução, nao tomou interesse pelo

IEU
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credito do governo que devia cumprir a sua

palavra, por já não fazer parte na administração

de então, por não poder sympathisar com um

governo, de cuja administração se havia retirado

com indignação. (Apoiados.) Certo porém de

que a amnistia promettida nao poderia ter dei-

xado de produzir algum effeito, se moveu a

apresentar a sua emenda, fundada em que se

deve ser indulgente com todos os crimes, cujos

fundamentos sejão opiniões políticas ; e muito

mais se convence desta conveniência quando
reflecfe, que aquelles a quem se perdoa são

nossos irmãos.

O orador apresenta mais algumas obser-

vações, em que justifica a conveniência do ar-

tigo, com cuja disposição se vão poupar as vidas

de muitos cidadãos.

Dá-se o artigo por discutido, e posto a votos

é approvado por 61 votos," contra 20.

Entra em discussão o seguinte :

« Art. 7o additivo. Pica autorisado o governo
dentro do prazo marcado no artigo Io, para
amnistiar por crimes políticos commettidos na

dita província, 
< como, e quando julgar con-

niente. »

0 Sr. Borges declara ser o autor deste ar-

tigo, mas não concebido como se acha, pois
tem a eorrecçâo de outro nobre senador.

Está persuadido de que assim como sahio da

assembléa geral uma lei que ameaça, também

era conveniente que sahisse outra de esperança,

isto é, conceder-se um prazo de tempo aos

réos para que se pudessem arrepender dos seus

crimes. Sendo porém necessário marcar-se para
isto certas regras, e não se achando a camara

habilitada para as marcar, julgou conveniente

deixar isso á discrição do governo, guiada a ca-

mara nos precedentes da assembléa que já em

33 o autorisou a conceder amnistia em algumas

das províncias do império em que tenhão

havido commoções políticas.
O orador observa que a redacção deste ar-

tigo não estará talvez concebida como é mister,

por se não marcar a época em que tal deter-

minação deve aproveitar, o que não deve ad-

mirar em consequencia do artigo ser feito sobre

a perna. Está convencido de que, como se acha,

pôde comprehender alguns dos chefes dos se-

diciosos do Rio Grande, como Bento Gonçalves ;

por esta razão seria conveniente o fazer-se a

declaração da data em que aproveita a dispo-

sição do artigo ; mas em assembléa geral não

é licito fazerem-se novas emendas, o que julga
mui conveniente, porque do contrario as dis-

cussões tornar-se-hião intermináveis.

Estimaria que os membros da administração

que se achão presentes informassem á assembléa

geral do estado em que se acha a província, to-

mando para isso parte na discussão.

0 Sr. Henriques de Rezende declara não

ter entrado na casa com tençâo de tomar parte
na discussão ; rnas tetn de mostrar o seu de-,

sejo de saber quaes os motivos que o governo
terá para regeitar as concessões da assembléa,

que nada menos importão que a confiança de

uma promessa que elle fez ao Rio Grande do

Sul, pois se maravilha de ver que dous membros

de administração votárão contra o artigo, o

qual todavia passou. . .

O Sr. Limpo de Abreu (ministro dos estran-

geiros) :—Peço a palavra.

O Sr. Henriques de Rezende: — Emfirn, um

dos Srs. ministros pede a palavra, o que muito

estimo, porque espero obter informações sobre

este facto.

O nobre orador observa que na discussão

desta lei, na outra camara, propôz uma emenda

que servisse de artigo primeiro, na qual apro-

vava as promessas do governo ; mas o governo
não só votou contra ella, como declarou que
não queria recorrer á camara para tal appro-

vação ; vindo porém a lei ao senado, elle a

emendou : com esta emenda não se conformou

a outra camara, em resultado do que houve

assembléa geral.
Entretanto o governo regeita a approvação

do seu procedimento, o que é.bem mysterioso,

e de mais a mais aterrador ; emfirn espera

ouvir do nobre ministro as razões que talvez o

convenção.

0- Sr. Limpo ds Abreu (ministro dos estran-

geiros) responde ao illustre deputado, que a

razão porque dous membros da administração

acabão de votar contra o artigo additivo, offe-

recido pelo senado á lei de suspensão de ga-
rantias, é a coherencia que o governo tem

mostrado em todos os seus actos.

O orador declara ter votado na camara dos

deputados a favor desse artigo additivo, mas de-

pois que hoje ouvio ao illustre membro da as-

sembléa geral dar a interpretação authentica a

esta emenda que elle mesmo offerecêra, não

pôde deixar de pronunciar-se contra ella. En-

tendia que a essa emenda não se podia dar a

intelligencia ampla que o illustre membro lhe

deu. Elle declarou que a redacção era má ; que

por ella estava comprehendido na amnistia o

chefe ou um dos principaes chefes da rebellião

do Rio Grande do Sul, Bento Gonçalves. Ou-

vindo uma tal proposição pronunciada pelo
autor da emenda, immediafamente decidio-se a

votar contra a emenda, por isso que sempre foi

intenção do governo ser coherente nas medidas

que adoptára a respeito da província do Rio

Grande do Sul.

O governo em Dezembro do anno passado,
entendeu que era uma medida de política con-

ceder uma amnistia aos que tinlião entrado na

sedição de 20 de Setembro : primeiro, porque
é publico e notorio que elle não tinha forças á

sua disposição, com que pudesse suffocar
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aquella sedição ; em segundo lugar, porque
todos os princípios de política impunhSo ao go-
verno o dever de separar, extremar aquelles
indivíduos 

que tinirão entrado nasediçao de 20

de Setembro, só por motivos de menos afeição

ao governo provincial, daquelles que tinlião em
vista mais alguma cousa, isto é, a separação da

província do Rio Grande do Sul.

E com effeito a medida da amnistia con-

seguio preencher completamente as vistas do

governo : de um lado, desde logo ficárao defen-

dendo a legalidade os que nao tinlião em vista

a separação da província, e do outro os que o

governo se persuadia que. tinlião em vista esse

plano. Como havia então o governo approvar

uma emenda em cuja disposição confessa seu

nobre autor, podem ser comprehendidos aquelles

que têm as armas na mãoe por todos os meios á

seu alcance, procurado separar a província do

império ? Seria assim o governo coherente com

suas vistas ? Além disto, o governo, adoptando

a emenda com a interpretação que lhe dá o

seu autor, nâo obraria politicamente, pois o que
se deveria esperar de um governo que, tendo

á sua disposição forças consideráveis no Rio

Grande do Sul, observando que aquella re-

belliao vai a terminar, que os rebeldes dentro

em muito pouco tempo serão obrigados a depôr

as- armas, os vai amnistiar nesta occasiao ?

Que motivos de política poderáõ influir no

animo de alguém, para, n'uma occasiao destas,

recorrer a uma medida como a da amnistia ?

Disse um nobre membro da assembléa geral,

que era melhor fazer socegar tudo de uma vez ;

que n3o convinha derramar-se sangue, nem

perseguir a brazileiros : mas quando a amnistia

parecesse produzir este resultado, assenta o

nobre membro que este resultado, este effeito

seria devido á amnistia ? Não certamente ; este

effeito seria devido ás medidas energicas do

governo, que quasi que hoje tem forçado os

rebeldes a deporem as armas.

Porque razão não aceitarão os rebeldes a am-

nistia que se lhes offeréceu em Dezembro do

anno passado, quando dizião, e diziao a uma

voz, que só-queriao um novo presidente ? Mu-

dárâo-se as circumstancias ; mas esta mudança

consistio unicamente em que as forças de que
o governo pôde dispor, têm collocado os re-

beldes no estado em que sua resistência pôde
durar muito pouco tempo.

Disse-se que nunca se vio castigar uma pro-
vincia inteira, e que assim convinha a am-

nistia ; mas, o nobre orador pergunta se nao

se sabe que esta amnistia estáj consignada no

codigo penal, onde nao sao punidos senão os

cabeças da rebelliao ou da sedição ; e que por-
tanto, ainda quando essa amnistia não seja con-

cedida, nao são sujeitos ás penas senão os ca-

beças desse' crime..

O orador, tratando da segunda emenda que
se acha em discussão, diz que sua opinião na '

camara fôra que, o que convinha que se dis-
cutisse, quanto antes, era a suspensão de ga-
rantias ; que esta medida era reclamada pela

justiça e pela necessidade ; e, o que era con-

cernente á amnistia, devia ser tratado em um

projecto separado ; que os factos estão mos-

trando que o governo acertava, quando assim

propunha estes objectos á consideração da ca-

mara ; e sendo esta a opinião delle, orador, não

é de crêr que vote pelo artigo 7o das emendas

additivas.

Entende que a lei de suspensão de garantias
devia formar uma lei única, e tudo quanto
fosse relativo á amnistia, devia ser objecto de

outra medida legislativa, e como isto se não

fez, está inclinado a votar contra a segunda

emenda, bem como votou contra a primeira.

0 Sr, Borges sente que se esteja em discussão

ordinaria, onde só se pôde fallar duas vezes ;

pois pelo que acaba de ouvir ao nobre mi-

nistro do império, poderia terminar-se esta

sessão com a discussão entre elle, e o nobre

ministro. Maravilha-se de tudo quanto ouvio,

pareceu-lhe tudo novo ! Nota o nobre ministro

perscrutar as intenções de seu collega, o Sr.

ministro da fazenda, o que lhe parece novo ;
nao sabe como um membro da assembléa

geral pôde avançar que outro membro ha de

votar da mesma fôrma !

Outra cousa que lhe parece nova é o nobre

ministro do império votar pela emenda na ca-

mara dos deputados, e hoje em assembléa geral
votar contra ; e o que dirão os vindouros quando
souberem que a nova especie que appareceu,

desde que o nobre ministro votou na camara

dos deputados e a sessão de hoje, foi a in-

terpretação authentica que dera o autor da

emenda ? !... Admira-se elle, orador, que um

jurisconsulto chame interpretação authentica

a uma explicação que déra um membro da

assembléa gerai ; se a chamasse doutrinai

ainda bem : mas authentica ! Quem não

sabe que a interpretação authentica é a que
dá a autoridade legal ? O orador lembra que

pelo que lêra no Jornal do Commercio, o nobre

ministro sustentára e votára pela emenda;

mas 
jwdia lisongear-se muito de que as razões

que produzira fizerão mudar o nobre ministro

de opinião.

O que chama o nobre ministro inter-

pretação authentica nao o conheceu logo

quando leu o artigo ? Parece-lhe que sim ; e

por consequencia julga que outras forao as ra-

zões que o nobre ministro teve para mudar de

opinião ; parece-lhe que o nobre ministro nesta

occasiao foi pouco sincero ; e que deve ser

franco, dizendo em publico as razões porque
hoje vota contra a emenda.

Nota que não seria só incoherente o governo
se não pedisse ao corpo legislativo a appro-

vaçao da amnistia, seria perfídia de sua parte ;



342 SESSÃO DA.SSEMBLÉA GLRAL EM 22 DE SETEMBRO DE 1836

pois como é que um governo prometíe a um

povo uma amnistia, e que ha de pedir á as-

sembléa geral a approvação deste acto, e depois

disto diz que não quer mais esta amnistia ? E

porque não quer ? Porque pôde dominar a pro-
vincia hoje com as forças que tem ; e dir-se-ha

que é este um procedimento leal da parte do

governo ? Haverá alguém que se fie nas pro-
inessas do governo ? E' este por certo um ra-

ciocinio improvisado pelo nçbre ministro, e não

são estes os princípios em que está o governo.

A respeito da razão do nobre ministro de que
a suspensão de garantias devia formar um pro-

jecto á parte, pergunta se acaso a medida legis-

lativa é util, é conveniente, é justa, é necessaria.

Pela falta de ordem, porque em vez de dous

projectos lia um, deve-se elle desprezar ? De

mais, quem está com a memória fresca das

enxertias que têm havido nas nossas leis, não

deve estranhar esta ; mas não precisava o nobre

ministro deste argumento quando já tinha de-

clarado que votava contra a emenda por causa

da interpretação authentica.

Finalmente, quanto a dizer-se que o governo
não precisava da amnistia, porque a amnistia

está no codigo penal que manda punir única-

mente aos cabeças, o orador admira-se que o

governo tendo este cabedal em si, dissesse na

proclamação, que ia pedir á assembléa geral a

approvaçao da amnistia.

0 Sr. Henriques de Kezende passa. a res-

ponder a alguns dos argumentos do Sr. Limpo

de Abreu, e observa que o chefe dos sediciosos

do Rio Grande, uma das armas que empregava,

era dizer : — nâo vos fieis da amnistia, porque
o governo não tem attribuição de amnistiar,

porque essa attribuição foi coarctada ao governo

pela lei da regencia ; sua concessão depende

da approvação da assembléa geral. 
— Des-

graçadamente é exacto o que dizia esse chefe,

de que uma tal promessa era uma illusão,

porque o governo assim o quer.

Quizera que a assembléa geral examinasse a

conducta do governo ; qual será a intenção do

governo, que tendo promettido uma amnistia,

sem que o pudesse fazer, hoje a regeita, sendo

ella concedida pela assembléa geral, dizendo

que não é precisa ? Mas talvez que isso diga

por entender, ou estar persuadido de que a

pode conceder, quando, e como lhe parecer.

O orador como vê que do artigo em discussão

se vai dar autorisaçâo ao governo, para am-

nistiar como, e a quem quizer, não pode votar

por tal artigo, comquanto tenha votado pelo

primeiro, tendo em vista salvar a honra e

dignidade do governo,.

0 Sr. Limpo de Abreu (ministro dos estran-

geiros) nota que um nobre membro da as-

sembléa geral... .

O Sr. Borges ; —-E senador do império.

O Sr. Limpo de abreu (ministro dos es-

trangeiros) : — E senador do império, se

mostrou um pouco agastado com algumas pro-

posições, emittidas por elle, orador, que em

seu fraco modo de entender devião antes ser

applaudidas pelo nobre membro da assembléa

geral e senador do império ; repete haver dito

que depois que tinha ouvido o nobre membro

da assembléa geral e senador do império dar

uma interpretação authentica á sua emenda,

se resolvera immediatamente a votar contra ella.

O nobre membro da assembléa geral e se-

nador do império disse que o orador não tinha

usado bem das palavras interpretação authentica,

porque taes palavras querião dizer, a intelli-

gencia que o legislador dá á lei; mas o orador

suppOe que o nobre membro da assembléa

geral e senador do império está urn pouco en-

ganado, porquê & interpretação authentica se

verifica na intelligencia que o autor dá ás suas

palavras ; e quando se trata da intelligencia

dada á lei, é interpretação authentica aquella

que lhe dá o legislador ; e se se trata, corno

no caso presente, de interpretação de uma

emenda,.crê que é exacto, quando diz que é

uma interpretação authentica que dá o autor

delia.

Nem se admire o nobre autor da emenda de

que, elle orador, se désse ás razões apresentadas

por uma pessoa a quem muito respeita, a quem

consagra a maior consideraçãoípelos seus co-

nhecimentos e sabedoria. Julga que não se

devia agastar, mas entrar na discussão com

mais algum saguu frio.

Nao sabe aonde se possa descobrir a perfídia
do governo, nem que'o governo não queira a

amnistia, o que não é muito exacto, porque o

governo por ora o que não tem querido é con-

ceder amnistias, que vá além daquillo que o

governo prometteu, contra as suas intenções,

princípios, e até mesmo contra a politica de

todos os governos. O governo o que quer é uma

amnistia que comprehenda os indivíduos que

apesar de terem entrado na sedição de 20 de

Setembro, todavia se vierâo depois reunir

ao presidente legitimo, e com elle fizerão es-

forços, coadjuvando-o no restabelecimento da

ordem e da tranqúillidade publica, e não

aquelles que continuarão em seus planos, e que

hoje forçados pelas tropas da legalidade, se

vêm cercados e obrigados a depôr as armas.

Note-se que são esses homens inimigos da

nação, e da integridade do império, a quem a

emenda vai comprebender em sua disposição.

O governo ou administração a regeita, por

estar persuadido de que ella não vai produzir

senão males. O governo não regeilaria a am-

nistia se acaso ella comprehendesse aos indi-

viduos a quem o governo em Dezembro passado

quiz perdoar.
Declara ser sua opinião que passe uma reso-

luçâo a parte da suspensão das garantias, com
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a concessão da amnistia, declarando-se que
ficão perdoados todos os individuos que en-

trárao na contra-revolução de Porto-Alegre,

posto que tivessem entrado na sediçâo de 20

de Setembro ; opinião esta que o nobre orador

declara ter em vista apresentar á çamara dos

deputados, antes de se fechar a actual sessão...

O Sr. Vasconcellos : — Ainda é a tempo.

O Sr. Limpo de Abreu (iministro dos estran-

geiros) : — E muito a tempo. Declara que

quando votou na camara dos deputados a favor

da emenda que acaba de passar, suppunha que
ainda que a sua intelligencia pudesse ser um

pouco equivoca, todavia o governo podia dar as

instrucções para a execução deste artigo. Se

a execução de tal disposição se limitasse ao

governo, nao haveria nisso risco algum, mas é

preciso que.se note que a disposição tem de ser

applicada pelo poder judiciário, sobre cujo poder
o governo não tem acção alguma ; e quem po-
derá assegurar que os juizes não prefirâo a

idéa de tanto peso e de tanta importancia apre-

sentada pelo nobre membro da assembléa geral?
E neste caso o que succederá? Que a amnistia

irá comprehender aquelles individuos que o

governo nunca desejou, nem deseja que sejão

comprehendidos na amnistia.

A' vista pois destas razões, o nobre orador

não pode votar por tal emenda.

0 Sr. Gornelio França responde a algumas

das observações apresentadas pelo Sr. Limpo

de Abreu; declara que vota contra o artigo,

por estar persuadido de que o governo não

precisa de autorisação alguma, porque elle pôde
fazer o que quizer, e tendo um tal poder não

precisa da disposição do artigo para amnistiar

como e quando quizer; e mesmo, até inde-

pendente dessa disposição, elle poderia quando
lhe aprouvesse amnistiar ao Sr. Lima.

O Sr. Gornelio pede a palavra pela ordem e

requer o adiamento, para que seja convidado

o Sr. ministro da justiça a assistir a esta dis-

cussâo.

Este requerimento é apoiado e entra em dis-

cussão.

0 Sr- BorgôS oppõe-se a este requerimento,

por julgal-o ocioso, visto que quando uma

matéria se discute em assembléa geral reunida,

já ella tem sido discutida em cada uma das

camaras com assistência do respectivo ministro,

ou suppõe-sa já ter sido convidado para 
a sua

discussão.

0 Sr. Gornelio sustenta o seu requerimento,

que põe-se a votos e é regeitado.

Continua por consequencia a discussão da

segunda emenda do senado, ao artigo 7o ad-

ditivo.

0 Sr. Souza e Oliveira nao sabe se o facto

que acaba de apresentar-se, dos dous Srs. mi-

nistros votarem contra o artigo additivo, daria

lugar a julgar o governo pérfido, corno quem

prometteu a amnistia : mas ao menos dá lugar

a presumir da parte dos Srs. ministros um arti-

fiei o.

Observa que os Srs. ministros como que
escarmentados com o que aconteceu com a

lei de 6 de Outubro de 1835, querendo para o

futuro evitar que sobre a administração recaião

as mesmas censuras que hoje recahem sobre

o Sr. ministro da fazenda, de ter feito por sua

influencia passar e adoptar na camara dos de-

putados essa desgraçada lei ; talvez receioso o

governo de igual resultado, certo ao mesmo

tempo do triumpho que esperava desta votação,

quiz usar talvez de algum artificio neste caso ;

se todavia o artificio não é muito presumível,
ao menos ha manifesta inconsequencia, quando

se attende na futilidade dos motivos com que

o Sr. ministro quiz justificar a sua conducta,

e a do seu nobre collega.

Nota que a simples confissão do autor da

emenda de que ella não estava bem redigida,

foi chamada pelo nobre ministro interpretação

authentica.

O orador, depois de fallar sobre a intelligencia

que pôde dar-se ao artigo 6", já approvado,

tratando do 7°, diz que parece-lhe que elle vem

destruir 
" 
alguma cousa de bom que havia no

artigo 6o, que era a limitação de um prazo ;

ficando o governo livre para perdoar, como e

quando quizer, podendo perdoar a todos os

sediciosos que têm empregado todos os meios

contra o restabelecimento da ordem legal, po-

dendo perdoar até aos rebeldes assassinos do

bravo coronel Albano, aos que cortárão as

orelhas ao infeliz coronel Freire, áquelles

mesmos que continuarem a praticar todos esses

actos de horror e ferocidade, se acaso o governo

julgar conveniente empregar para com elles a

clemencia.

Vota contra o artigo 7".

0 Sr. Albuquerque pronuncia-se contra

o artigo em discussão por dar um amplo

arbítrio ao governo, de amnistiar como e

quando quizer ; adtnira-se muito que o go-
verno não goste delle ; e é sua opinião que o

corpo legislativo fixe um prazo, dentro do qual
sejão amnistiados aquelles que se apresentarem

ao presidente da província.
Depois de fallarem os Srs. Limpo de Abreu,

para explicar-se, e o Sr. Souza e Oliveira para
responder ao Sr. ministro, julga-se concluída a

discussão, e posto o artigo additivo á votação,

é reprovado, reunindo sómente 19 votos a favor.

O Sr. Io Secretario participa á assembléa

geral, que o Sr. senador José Joaquim de Gar-

valho, e o Sr. deputado Paranhos por incom-

modados não puderão comparecer á sessão.—

Fica a assembléa inteirada.

Depois de lida e approvada a acta da as-

sembléa geral, o Sr. presidente levanta a sessão.
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Sessão em 33 ide Setembro

PRESIDENCIA DO SR. ARAÚJO LIMA

Summario. — Expediente. — Ordem do dia. —

Continuação da discussão do projecto de re-

solução sobre promoções no exercito e armada.

Votação.

A's dez horas feita a chamada, depois de

estarem em numero legal os Srs. deputados,

declara-se aberta a sessão ; lida a acta da an-

tecedente, bem como a do dia em que não

houve sessSo, sao approvadas.

Faltao com causa participada os Srs. Castro

e Silva, Hollanda, Paula Albuquerque, Peixoto

de Albuquerque, Luiz Cavalcanti, Coelho da

Silva, Remigio, Lessa, Vianna, arcebispo da

Bahia, Gonçalves Martins, Climaco, Cerqueira

Leite e Paranhos; e sem ella os Srs. Vital, Pinto

de Mendonça, Pontes, Figueira de Mello,

Ibiapina, Maranhão, Costa Machado, Veiga

Pessoa, Vasconcellos Pessoa, Alves Vieira,

Francisco do Rego, Barbosa Cordeiro, Monte,

Costa, Raphael de Macedo, Fernandes da

Silveira, Fontes, Augusto da Silva, Paula

Araújo, Galvao, Amaral e Calmon.

EXPEDIENTE

O Sr. Io Secretario dando conta do ex-

pediente, lê um officio do ministro da fazenda,

remettendo um do presidente do Ceará com a

relação dos proprios nacionaes daquella pro-

vincia.—Vai á commissao a que andao affectos

iguaes objectos.

Outro do ministro dos negocios estrangeiros,

que é o seguinte, o qual se remette a quem

pedio a informação.

« Illm, e Exm. Sr. — Pela informação da

copia junta, que exigi dos commissarios bra-

zileiros da commissao mixta brazileira e por-

tugueza, satisfaço a resolução da camara dos

Srs. deputados, que V. Ex. se dignou com-

municar-me pelo seu aviso de 15 do corrente.

« Deus guarde a V. Ex.—Paço, em 20 de

Setembro de 1836.—Antonio Paulino Limpo

de Abreu. »

« Illm. e Exm. Sr.—Em cumprimento do

aviso, que nos foi dirigido pela secretaria de

estado dos negocios estrangeiros, com data de

16 do corrente mez para que informemos a

V. Ex., emquanto montão as quantias liquidadas

de prejuízos causados aos subditos de S. M. Fi-

delissima, na guerra da independencia; e

igualmente quantas são as reclamações apre-

sentadas de subditos brazileiros, e emquanto

importão as que se tem julgado, afim de sa-

tisfazerauma resolução da camara dos Srs.

deputados : têm os commissarios brazileiros a

honra de informarem a V. Ex., que as recla-

mações portuguezas liquidadas e julgadas até ao

fim do mez proximo passado, importão em

. 94:680$140, e as brazileiras em 38:638^771,

quando as quantias pedidas pelos reclamantes

portuguezes subiao a 170:355$544,'e pelos bra-

zileiros a 89:265$641.

« As reclamações brazileiras são em numero

de 121, das quaes 43 nao estão ainda instruídas

com os necessários documentos, nem declarâo

quantias ; mas as 78 sommão, segundo os pe-
didos, 1,207:2141000.

« As reclamações portuguezas sobem ao

valor de 2,597:922^315, afóra as que estão no

mesmo estado das 43 brazileiras.

« Deus guarde a V. Ex.—Rio de Janeiro, 19

de Setembro de 1836.—Illm. e Exm. Sr. An-

tonio Paulino Limpo de Abreu, ministro e se-

cretario de estado dos negocios estrangeiros. —

João Pereira Darrigue Faro.—Fruduoso Luiz

da Motta.»

Outro do secretario do senado, participando
ter este accedido á emenda desta camara á re-

solução que approva a pensão dada ao senador

Manoel Ferreira da Camara.—Inteirada.

Uma representação da camara municipal da

Atalaia, pedindo a conservação de um juiz de

direito.—Vai á commissão de constituição.

Outro da camara municipal de Santa Luzia

do Norte, pedindo o mesmo.—Vai á mesma

commissão.

Outra da camara municipal da capital das

Alagôas, pedindo a mesma cousa.—Tem igual

destino.

Remette-se á commissao do orçamento duas

tabellas sobre notas do novo padrão, e substi-

tuição do papel-moeda nesta côrte.

Vai á commissão de justiça civil o requeri-

mento de José Martins Vieira.

Vai á commissão de constituição o re-

querimento de Salvador Cardoso de Oliveira.

Vai á de marinha e guerra o do soldado

Francisco Antonio da Silva.

Vai ao Sr. presidente o de Frederico Augusto

Guilherme Cordovil.

A camara fica inteirada da participação que

faz o ministro da marinha de não poder assistir

hoje á discussão por grave motivo.

Approva-se a redacção da resolução, que

approva a aposentadoria do desembargador

Manoel da Costa Barradas.

ORDEM DO DIA

Entra em discussão a seguinte resolução :

i< A assembléa geral legislativa resolve :

« Artigo único. O governo fica autorisado a

conceder á irmandade do Santíssimo Sa-
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cramento da antiga Sá desta côrte. duas loterias

annuaes, segundo o plano que lhe parecer mais

conveniente, para o fim de scabar-se a igreja

matriz ; sendo revogadas quaesquer leis e de-

terminações em contrario.

« Paço da camara dos deputados, 14 de Se-

tembro de 1885.— M. Odorico Mendes.—F.

Alvares Machado.—J. J. Fernandes Torres. »

Julga-se discutida, e posta a votos, é ap-

provada e adoptada, e passa á commissão de

reda-cçâo.

Entra em discussão a seguinte resolução :

« A assembléa geral legislativa resolve :

« Art. 1." A companhia de mineração de

Gongo-Soco, pagará d'ora em diante os mesmos

direitos que pagão as demais companhias esta-

belecidas no império, além dos cinco por
Cento a que se obrigárâo pelo seu contracto.

« Art. 2.° Ficão revogadas as leis em con-

trario.

« Paço da camara dos deputados, 8 de

Agosto de 1835.— Vianna. »

Fica adiada para ser remettida á 3a com-

missão de fazenda a requerimento do Sr. Al-

vares Machado.

Entra em discussão o seguinte :

« A assembléa geral legislativa resolve :
•

« Artigo único. Os continuos da secretaria e

pagadoria do arsenal de guerra desta côrte, ven-

ceráõ de ordenado annual 300$>000.

« Paço da camara dos deputados, 30 de

Junho de 1836.'—José Maria Pinto Peixoto.—

Francisco do Rego Barros. »

Dá-se por discutida, e pondo-se a votos, é

approvada e adoptada, e passa á com missão de

redacção.

Entra em discussão o seguinte :

« A assembléa geral legislativa resolve :

« Art. 1." E' nulla, e deve reputar-se como

não eseripta a 
'disposição 

testamentaria do fi-

nado Luiz Antonio de Souza, relativa á doação

de sua terça para instituição de tres vínculos

em favor de seus tres filhos varões, e todas as

disposições da mesma terça, no caso de se não

obterá licença para instituição dos mesmos

vínculos.

« Art. 2." Todas as disposições testamentarias

ou doações para instituições de vínculos que

se não verificárão, devem haver-se como não

escriptas, e os bens que fizerão objecto dellas,

pertencem aos herdeiros dos instituidores.

(( Paço da camara dos deputados, em 23 de

Agosto de 1836. — Oliveira. —Mendes dos

Santos.— Chichorro. »

Tomão parte na discussão os Srs. Henriques

de Rezende, Souza e Oliveira, Carneiro Leão,

TOMO Ií

visconde de Goyanna, e Paim, e fica adiada pela
hora para se passar á outra parte da ordem do

dia.

Continua a discussão dos artigos additivQs dos

Srs. Vasconcellos e Carneiro Leão, offerecidos

em anterior sessão, por oeeasião da discussão

da resolução que autorisa o governo a pro-
mover os officiaes do exercito e armada que,
nas províncias do Pará e Rio Grande, prestarem
relevantes serviços ; e a premiar aquelles que
soffrerem mutilações ou ficarem aleijados.

Lê-se um officio do Sr. ministro da marinha,

participando que por incommodado não pôde
comparecer á discussão.—Fica a camara in-

íeirada.

Vem á mesa o seguinte :

« Artigo. Para se julgar o serviço relevante,

o eommandante das armas respectivo nomeará

um conselho de investigação, composto de cinco

officiaes de patente igual ou maior que a do of-

ficial que tiver prestado o serviço. Este con-

selho, procedendo ás indagações necessarias, in-

terporá o seu juízo sobre a relevancia ou não

do serviço ; e só, no caso de ser affirmativo o

seu juízo, terá lugar a recompensa do art. Io,

que se publicará na ordem do dia, com a de-

claraçâo do serviço prestado, e de todas as eir-

cumstanciás que o acompanhárão, e que con-

correm para que seja reputado relevante.— Salva

a redacção.— Carneiro Leão. »

E' apoiado e posto em discussão, o seu nobre

autor pede licença para retirar o seu primeiro
artigo, sobre o que, sendo consultada a camara,

nisso convém.

0 Sr. Vasconcellos não sabe quaes as razões

porque o seu artigo additivo não tem sido sus-

tentado, comquanto alguns Srs. deputados,

que têm fallado sobre a matéria, tenhão reco-

nhecido a facilidade de se darem abusos da

parte do governo, nas promoções para que, pelo
art. 1" da resolução, se acha autorisado ; tenr

examinado todas as emendas que se têm offe-

recido, e não sabe se ellas são favoraveis á que
offereceu ; agrada-lhe a idéa de se declarar, na

ordem do dia, os serviços relevantes que dêm

motivo a que um official tenha promoção, mas

parece-lhe que a emenda, que foi substituída,

era mais clara, porque nella se mandava de-

clarar, na ordem do dia, os relevantes serviços;

a emenda que a substituio, parece suppôr que
as promoções devem merecer a approvação do

general que commandar o exercito, no que ha

algum inconveniente, e 
~não 

pequeno. Hesita,

e não pouco, em deixar este negocio ao

juizo dos officiaes da mesma, ou de superior

patente. Se fosse possível ser esse conselho

composto de officiaes de patentes superiores, não
teria duvida em dar o seu voto a favor do ar-

tigo ; mas sendo de officiaes da mesma patente,
alguns inconvenientes se podem dar, porque os

44
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officiaes da mesma patente, ou mesmo de su-

perior, poderáõ considerar relevantes todos os

serviços, se de tal consideração lhes puder vir

algum beneficio ; e o contrario praticarás

quando observarem que nenhum proveito lhes

pôde provir ; poderáõ considerar que nenhuns

serviços são relevantes, levados dos sentimentos

da inveja, que domina quasi todos os corações ;

e até mesmo se pôde dar que os officiaes que
componhao o conselho, sejão mais antigos do

que aquelle que prestou os serviços, e attendendo

elles a que esse official vai passar a um posto
igual ou superior ao que elles têm, considerem

taes serviços não relevantes, quando aliás elles

muito relevantes sejão. Reflectindo sobre a ma-

teria, nâo acha outro meio de se evitarem

abusos senão sujeitar tal objecto á approvação

do corpo legislativo, pois presente se acha o

que acaba de acontecer no Pará, onde os pre-
miados forao aquelles que acompanhárão o ge-
neral Andréa...

O Sr. Seara : —Nao ha tal ; prove.

O Sr. Yascongellos : — Depois responderei

ao illustre deputado.

O orador demonstrando que o governo depois

que conseguio a approvação daquillo que pro-
metteu,ja vai mandando para algumas pro-
vincias afilhados seus, dos quaes o orador de-

clara nâo querer especificar o nome por não

desejar entrar em taes esmerilhamentos.

No Pará o que se vê acontecer ? Quaes os of-

ficiaes que se julgão ter prestado relevantes ser-

viços ? Os que acompanhárão o general Andréa;

entretanto que se sabe que o secretario do go-
verno intruso de Eduardo, receioso de ser as-

sassinado, fugio para bordo, e denunciou o de-

signio que os rebeldes tinhão de fugirem, En-

tretanto qual foi o proceder do general que

podia atacal-os, postando uma divisão ligeira

entre o arsenal e a ilha da Onça ? Foi ir vêl-os

embarcar com o seu oculo ! Ainda ha mais :

achando-se a nossa esquadra para dar o

desembarque, só depois que o commandante

delia, Mariath, recebeu um officio do secretario

do bispo, participando-lhe que os rebeldes se

liavião retirado, é que tal desembarque teve

lugar ! Em consequencia pois de taes factos, o

orador considera que são muito superiores os

serviços prestados pelos officiaes que aeom-

panhárão o general Manoel Jorge, o qual, além

de prestar muitos serviços, até perdeu um seu

filho em um ataque ; entretanto qual foi a pro-
moção que tiverão os officiaes que arrostarão

immensos perigos ? Nenhuma ; tal beneficio foi

só para aquelles que acompanhárão o general
Andréa...

O Sr. Seara ; — Nao apoiado.

O Sr. Vasconcellos : — O Sr. deputado diz

não apoiado ; poderá elle negar estes factos ?

Serião os officiaes do general Andréa pre-

miados por terem prendido uma mulher que
veio remettida ao Sr. ministro da justiça ?

(Risadas, apoiados.) Uma tal honra por certo

merecia uma elevação ao posto immediato !

Se o governo já está mostrando os abusos que
ha de commetter, depois que se lhe conceder

um tal arbítrio, o que se deverá esperar delle ?

Abuso sobre abuso, é isso o que ha a esperar

de um governo que é capaz de tudo, de pôr em

pratica tudo que possa transtornar a ordem pu-
blica.

O único meio pois de se evitarem os males

provenientes de um tal arbitrio, é sem duvida

aquelle que a sua emenda apresenta, o qual é

muito conforme com a constituição : apesar de

tudo, votará por toda a emenda que tiver por
fim limitar a liberdade que se dá ao governo.

0 Sr, Seara declara não haver pedido a pa-
lavra para defender o general Andréa, porque
bem ao contrario reprova a sua conducta no

Pará quanto ao facto de suas operações, visto

que tem alguns conhecimentos topographicos

daquella província ; e que entende que as ope-

rações têm sido mal dirigidas, se é que sao

por elle dirigidas, Pedio sim a palavra para
afastar a idéa que se tem repetidas vezes apre-

sentado na casa, de que o presidente da pro-
vincia promoveu particularmente áquelles of-

ficiaes que o acompanhárão ; e para provar o

contrario nota que no exercito forão promovidos
dous officiaes-: um, o major Joaquim José de

Souza, de Pernambuco, não acompanhou o ge-
neral Andréa, e outro o capitão Gastio, per-
tence á mesma província do Pará.

Na marinha, um dos que forao promovidos
foi o capitão Sabino, que pertence á guarniçao
antiga. Estes tres exemplos julga o orador

serem sufficientes para declarar que o nobre

deputado que o precedeu, ou se acha em erro,

ou foi illudido nas informações que teve.

Nota que o Sr. deputado pela província de

Minas, o Sr. Carneiro Leão, retirou em tempo

a sua emenda, talvez pelos remorsos que o

dilaceravao de querer estabelecer um jury para
a tropa ; se fosse outro deputado que apresen-

tasse uma tal emenda, o nobre orador se não

admiraria, mas um Sr. deputado que quando se

tratou das emendas relativas ás revistas con-

cedidas no tribunal supremo de justiça, apre-

sentou um artigo que negava aos militares

a faculdade de interpôr revista por occasião de

nullidade, ou injustiça notoria ; isto fundado na

conveniência de se sustentar a disciplina, a qual
é a base de se ter exercito ; é certamente admi-

ravel, o observar hoje que esse nobre deputado

apresente uma emenda, creando um jury que

para os cidadãos não tem sido proveitoso,

quanto mais para os soldados que não são

cidadãos .... (Apoiados ironieos.)

O Sr. Carneiro Leão : — Mas votão.

O Sr. Seara diz que entende que o soldado
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não é cidadão, e discorre com a lógica que lhe
é própria : não é contra a sua classe, pois sabe
mui bem que o braço que outr'ora suspendeu
uma alabarda hoje empunha um sceptro, como
o rei da Suécia ; que no senado alguns membros
ha que também forâo soldados; com o que
porém não pôde concordar é com um amalgama
de officiaes inferiores, e até talvez soldados,
decidirem das acções dos generaes. Por estas
razões vota contra os artigos.

0 Sr. Limpo de Abreu (ministro dos

estrangeiros ) diz que lhe parece que as duas

emendas vão neutralisar a autorisação que se

deu ao governo : sendo esta attribuição pri-
vativa do governo, não se deve por uma lei

tornal-a dependente da approvação da as-

serobléa geral: é isto sem duvida restringir as

attribuições do poder executivo, que hoje quasi
nenhumas tem : fôra melhor então negar-se

ao governo a autorisação de fazer promoções.

A respeito da segunda emenda acha-a tão

eminentemente progressiva, que não pode já
emittir seu voto sobre ella ; desejaria que fosse
remettida a urna commissão, se seu nobre autor
o perrnittisse, para ser tomada em consideração

e apresentar um parecer a respeito : comtudo,
apesar de não ser muito entendido em matérias

militares, persuade-se que ella não produziria
senão muitos males.

O orador declara que foi sua a lembrança de

se nomear commandante das armas e pre-
sidente da província, ao Sr. Andréa, e que ainda

não se arrepende de ter assignado a carta de

sua nomeação. Não entra no exame de suas

operações militares ; mas pôde persuadir-se, á

vista dos resultados, que esse official general
tem cumprido seus deveres ; vê-se pelos of-

ficios que se tem publicado em algumas folhas

desta capital, que elle tem tido uma actividade

incansavel em perseguir os rebeldes : que desde

que chegou á província, ás forças, que quasi
tinhâo-se conservado estacionadas, têm batido

os rebeldes em differentes pontos .do Pará, que
hoje offerece bastante esperança de que o es-

tabelecimento da ordem publica se consiga em

pouco tempo. Isto parece-lhe que devia servir

ao menos para senão deprimir o credito de um

official general do riosso exercito, que, se em

outro tempo não mereceu as affeiçóes do go-
verno, ao menos hoje mostrou, chamado por
outro governo, que era muito capaz de fazer

importantes serviços ao estado. Não lhe parece

que se deva deprimir, como constantemente se

vê, o credito daquelles homens que estão en-

carregados de missão tão importante, como

seja a do restabelecimento da ordem e tranquil-

lidadç publica em duas províncias do império.

Não cessará de repetir que as vozes que
"feahem 

da tribuna, podem produzir effeitos

muito damnosos em todos os pontos do im-

perio.

O orador defende o Sr. Araújo Ribeiro da

arguição que, ha dias, se lhe fez na camara, di-

zendo-se que esse senhor tratava menos bem,

em uma proclamação, ao commandante superior

das guardas nacionaes, Silva Tavares, pe-
dindo aos rio-grandenses que o desculpassem,

por ter-se opposto á sedição de 20 de Setembro,

que lhe perdoassem o erro de ter sido sempre

fiel á causa da legalidade : o orador lembra

que é mister olhar os homens conforme as cir-

cumstancias em que elles se achão ; nota que
o Sr. Araújo Ribeiro, sem deixar de ser justo,
tem mostrado uma politica que o honra ; que
tem conseguido amalgamar, reunir os homens

a quem as paixões dividirão por muito tempo,

e com esta reunião tem-se cercado de um

grande partido que o sustenta.

Um Sr. Deputado :—Por isso é que o governo
o demittio.

O Sr. Limpo de Abreu (ministro dos es-

trangeiros) ; —Diz-se 
que foi por isso mesmo

que o governo o demitlio.

O orador declara, que logo que entrou para o

ministério fez os maiores esforços para que o

Sr. Araújo Ribeiro fizesse o sacrifício de aceitar

a presidencia do Rio Grande ; que depois de

entrar por ultima vez no ministério do império,

um dos primeiros passos que deu foi rein-

tegral-o na presidencia.

Finalmente observa aos illustres depu-

tados que não devem censurar tão acre-

mente aos dous presidentes que têm feito

tão relevantes serviços, quando ainda não com-

pletárão a sua obra, ao menos lhes pede que

adiem para essa occasiâo as censuras, as ar-

guições que se tiverem de fazer, que por ora

concorrâo, como é de esperar de seu patriotismo,

para dar mais força moral a esses dous dignos

delegados do governo, nas províncias do Pará

e Rio Grande do Sul.

0 Sr. Vasconcellos responde ao Sr. Limpo

de Abreu. Diz que não lhe parece que a reso-

lução seja nulla, se acaso a camara prescrever
a formula pela qual o governo deve exercer o

arbítrio que pelo Io artigo se lhe dá. Não sabe

como o nobre ministro pôde entender que a re-

solução é nulla por haver uma regra pela qual
este ariitrio deve ser exercido.

Declara que, se o art. Io fosse concebido de

maneira que autorisasse 
'o 

governo a promover
na fôrma das leis existentes não apresentaria a

emenda ; mas autorisão um arbítrio sem at-

tenção á antigüidade, sem attençâo aos prin-
cipios que até o presente regulão as promoções ;
é principio que julga muito perigoso. Quanto

ao procedimento do general Andréa, elle orador,

mostrou òs erros palpaveis deste official ge-
neral.

O orador accrescenta ao que já disse que
de mais consta, que um dos officiaes pro-
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movidos tendo ido a uma expedição no Acará,

voltou muito assustado por lhe ter parecido um

rebanho de carneiros, um exercito de soldados,

e que está por isso sujeito a um conselho de

guerra. (Risadas.)

O Sr. Limpo de Abreu (¦ministro dos es-

trangeiros) Isto é de D. Quixote.

O Sr. Vasconcellos respondendo ao Sr. Seara,

diz que tem a lista dos officiaes promovidos pelo

general Andréa, onde se vê o capitão de fra-

gata Mariath, que acompanhou o general An-

dréa, e foi promovido. Este official devia ficar

na esquadra e não ir para a cidade, mas

para obter o posto de accesso abandonou o

commando da esquadra, para assaltar a cidade

depois que o secretario de bispo mandou dizer

que não haviâo mais rebeldes nella. O capitão

tenente Petra acompanhou o general Andréa,

e foi promovido ; o Io tenente Barroso, etc.,

também ; á vista emfim das promoções feitas

no Pará, o orador pergunta ao Sr. Seara se ha

ou não razão em queixar-se da maneira porque
se vai exercendo este arbitrio illegal que o go-
verno se arrogou, de se nao attender aos of-

íiciaes de marinha, que tantos serviços fizerao

no Pará ás ordens do marechal Manoel Jorge,

em muitas outras occasiões e só aos que acom-

péinhárão o general Andréa.

O orador continuando a fazer algumas re-

flexões ao discurso do Sr. Limpo, diz que dei-

xando de parte a deportação do general Andréa

para Matto Grosso, quem concorreu para essa

deportação forão elle, orador, o Sr. Manoel da

Fonseca, e o actual Exrn. regente como ministro

da justiça.
Declara que nâo dirigio censuras ao Sr. Araújo

Ribeiro, mas sim ao governo ; o presidente
de uma província pensa e faz tudo quanto

o governo pensa e faz ; foi declarado

pelo governo que Silva Tavares estava

arrependido de ter procedido como bra-

zileiro e como soldado ; o governo quiz assim

capitular com os rebeldes ; e será este proce-
dhnento aconselhado pela política ? Que ne-

cessidade tinha o governo de se arrojar aos pés
dos sediciosos, inculpando seus principaes de-

fensores ?...

Quanto a dizer-se que se espere para

quando se acabar a luta, para eijtão se

fazer as censuras, o nobre orador diz que não

ha de ser depois da desgraça geral que se ha de

censurar.

O Sr. Carneiro Leão declara não duvidar an-

nuir ao voto do nobre ministro, para que a sua

emenda vá á com missão, mas no caso que
também o projecto seja remettido á commissao ;

porque separal-a do projecto é dizer que ella

deve cahir. Quizera modificar o arbitrio que

pelo Io artigo se deixa ao governo ; não está

persuadido de ter atinado com o meio mais ef-

íicaz de coarctar este arbítrio. Pela pressa cora

que redigio a primeiia emenda, vio que ella

não era boa ; mas attendendo ás reflexões do

Sr. general Seara, a retirou, offerecendo a que
se acha sobre a mesa. Nao teria duvida em con-

ceder ao governo o direito de promover, mas

de promover na conformidade das leis exis-

tentes. Não julga que os officiaes do exercito

devão ficar estacionados nos postos em que se

achavão em 1831 ; mas pela maneira arbitraria

do artigo primeiro, nào deseja dar esta auto-

risação ao governo ; é por isso que offereceu o

seu artigo, tendente a modificar este arbitrio.

Declara ao Sr. ministro dos 6strangeiros~que

taxou a emenda de muito progressiva, que elle,

orador, não é inimigo do progresso no seu ver-

dadeiro sentido, não do progresso que o Sr.

ministro tem sustentado, porque tal progresso é

verdadeiro regresso para o estado de barba-

ridade, e mesmo para o estado de guerra civil.

O orador deve querer coarctar urri arbitrio que

pôde servir para angariar partido em prejuizo
da monarchia constitucional; offereceu pois essa

emenda para coarctar esse arbitrio ; talvez nao

acertasse com o fim, e não dúvida retiral-a, se o

Sr. Torres offerecer a que tem a respeito da ma-

teria.

_ O Sr. Rodrigues Torres lembra que o Sr. mi-

nistro dos negócios estrangeiros foi um dos que
derão a entender na discussão do projecto que
elle tem medo do demasiado arbitrio que se

dava ao governo : que não duvidaria aceitar

um outro meio, afim de habitar o governo para
recompensar os serviços relevantes que no Pará

e Rio Grande pudessem prestar os officiaes do

exercito e armada ; e se hoje pareceu o Sr.

ministro regeitar a emenda do Sr. Carneiro

Leão, foi porque, segundo elle, esta emenda é

progressiva, termo que elle, orador, não com-

prehende bem ; pois parece-lhe que o .governo

chama progresso ao que elle, orador, chama

regresso ; chama regresso ao que é progresso,
chama justo ao que é injusto, e bom ao que é

máo.

Anima-se 
"a 

mandar uma emenda á mesa,

que espera que o Sr. ministro e os Srs. de-

putados que votão com o governo a approvem :

a sua emenda é para que o governo exercite a

faculdade que lhe é concedida pelo artigo pri-
meiro, só podendo promover por serviços re-

levantes que forem prestados em combate.

Parece-lhe que nada ha mais justo, nem mais de

accordo com o pensamento do governo, do Sr.

ministro dos negocios estrangeiros, e do seu

collega da marinha ; elles disserão que os of-

ficiaes que derrarnão seu sangue no campo da

batalha, e fazem assim relevantes serviços ti-

nhão direito a uma recompensa; e é isto o que
faz a emenda.

O orador diz que se é verdade que só nflf

15° anno da nossa independencia, é que a

céo se dignou conceder ao Brazil uma admi-
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nistração como a actual, n;lo se pôde desço-
nhecer que por uma das casualidades a que
estão sujeitas as cousas hutrfttnas, nós podemos
de um dia para outro ficar privados dessa admi-
nistração 

que pode ser roubada ao amor e sau-
dades dos brazileiros; e assim ficaremos su-

jeitos a soffrer dos ministros que succederem
aos actuaes, muitos males, muitos vexames que

podem resultar desta lei de confiança, deste

arbítrio pleno que concedemos aos actuaes mi-

nistros, que são pessoas que gozao de toda a coo-

fiança da camara. O orador espera que o Sr.

ministro apoiará o artigo additivo que vai

mandar á mesa, porque a sua doutrina está de

accôrdo com a opinião dos Srs. ministros da

marinha e estrangeiros. .

O Sr. Limpo de Abreu ( ministro dos estran-

gèiros) : —Eu nao apoio.

O Sr. Rodrigues Torres : — Nao ha por
consequencia modificação possível que se possa
fazer ao pleno arbítrio que se dá ao governo

pelo primeiro artigo. O orador nota que fica

a sorte dos ofíiciaes dependente da boa vontade,

nao diz dos ministros actuaes, porque enlâo

elles terião a sua sorte segura, mas de outros

ministros que podem nao ser aptos.

E' lida e apoiada a seguinte emenda :

« O governo, no exercício da faculdade que
lhe é concedida pelo art. Io, só reputará ser-

viços relevantes os que forem prestados em

combates.— Rodrigues Torres.»

0 Sr. Limpo de Abreu (ministro dos es-

trangeiros) responde ao Sr. deputado pelo Rio

de Janeiro que disse que o orador devia votar

pela sua emenda, por ter reconhecido na sessão

anterior a necessidade de se limitar o arbítrio

do governo; é verdade isto, mas o orador nota

que o Sr. deputado 
'citou 

uma proposição sua

isolada, e não quiz citar a outra, que a emenda

do outro Sr. deputado limitava, porque o go-
verno só pôde promover nas províncias do Pará

e Rio Grande; porque o governo não pôde
conferir senão o posto immediato; porque o

governo não pôde promover senão em cir-

cumstancias extraordinarias ; limita emfim

ainda mais, porque o governo não pôde pro-
mover senão em virtude de serviços relevantes;

pergunta se o Sr., deputado quer mais lirni-

tações.

Respondendo ao que se tem querido dar a

entender, que o governo pôde fazer--promoções

a seu arbítrio, diz não ser isto exacto, porque o

governo só pôde fazer as promoções em vir-

tude das informações que tiver dos comman-

dantes das armas e presidentes das províncias ;
crê serem estas autoridades aquellas que estão

mais em circuinstancias de poderem avaliar

esses serviços ; e está convencido que se o

ministro promover um official sem estas in-

formações terá abusado da lei, salvo se elle

puder provar que o official fez um serviço

relevante, e que apezar disso o presidente não

o propôs.
O orador agradece a confiança que o Sr.

deputado tem no governo actual, e diz que
sem temor daria este arbítrio a qualquer outro

ministério, por isso que o julga indispensável

para se conseguir o fim de pacificar as pro-
vincius. Pergunta ao Sr. deputado, o Sr. Torres,

se só o actual governo é que tem feito-justiça

aos militares, e se é elle quem restituio á

nossa marinha um official benemerito e car-

regado de serviços ? Foi por ventura o actual

ministério ?

Passa a tratar da emenda ultimamente offe-

recida, e vota contra ella, porque crê que ella

não preenche as vistas do seu autor; e para

provar, pergunta se em combate pão entraráõ

muitos homens quek longe de merecerem pre-
mio, mereção até passar em conselho de guerra;
se em combate não entraráõ homens que
unicamente cumprão com o seu dever. Tra-

tando do principio da antigüidade, repete o que
disse em outra occasião, que o merecimento

devia preferir, em tempo de guerra, ao prin-
cipio da antigüidade, e traz o* seguinte facto,

para provar que isto mesmo acontece na Ingla-

terra: —Em 1800, um guarda-marinha da

armada britannica em uma lancha, tomou por
abordagem o brigue de guerra francez Le Cer-

bêre; tinha apenas quatro annos de serviço,

e a legislação ingleza exige seis annos para

passar a tenente. Logo que elle chegou á Ingla-

terra, á vista da informação do com mandante

da esquadra, por um acto do conselho pri-
vado se dispensou esse tempo que lhe faltava,

e foi promovido a tenente.— Portanto, a le-

gislação de Inglaterra reconhece a necessidade

de promover por serviços relevantes. O orador

não sabe como não se quer, entre nós, adoptar

esta doutrina em circumstancias extraordina-

rias, como as em que nos achamos pelas des-

ordens das províncias do Pará e Rio Grande.

Gonclue votando pela doutrina como já

passou, e contra todas as emendas que sem

necessidade alguma tendem, não a diminuir o

arbítrio, mas a inutilisar a lei.

0 Sr. Rodrigues Torres, respondendo ao

que disse' o Si\ Limpo de Abreu ácerca de

uma reparação qne se tinha feito, pede á S.

Ex. não seja tão injusto com os seus col-

legas. Declara ter feito parte do ministério que

praticou o facto a que se allude, ao qual
também pertencia o actual ministro da guerra e

o regente do império ; diz que nessa admi-

nistração não se tomava deliberação alguma

sem os ministros discutirem o negocio, sem fa-

zerem suas combinações, e que então, sendo

ministro uma pessoa que tanta consideração

merece, corno o actual regente, elle concordou

nesse acto, a elle se deve, e o orador nao
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sabe mesmo aonde está nesta reintegração a

injustiça que o Sr. ministro parece querer in-

culear.

0 Sr- Limpo de Abreu (ministro dos es-

trangeiros), obtendo a palavra para explicar-se,

diz que deve dar uma satisfação ao Sr. depu-

tado.

Suppôz não ser ironia o que disse o

Sr. deputado, de que, emquanto o céo se

lembrasse do Brazil com esta administração,

elle não reeeiaria dar, não só este arbítrio, mas

outros ainda ; e pergunta se tomou disso satis-

fação alguma ao Sr. deputado? Suppôz que
suas palavras erão o sentimento do seu coração;

e por isso o orador disse que confiasse mais

nos brazileiros ; que quando o actual ministério

deixasse o lugar vago, liavião de haver outros

ministros com bastante valor para reparar in-

justiças ; e, para dar mai»força a este modo de

pensar, citou então o facto de ter um ministro

da marinha restituido á armada brazileira um

official de tanta intelligencia e valor, que havia

sido arrancado do serviço pela prepotencia de

um ministro de D. Pedro I. Não sabe porque
o Sr. deputado não ha de também acreditar

que as palavras do orador são a expressão do

seu coração pede-lhe portanto que use com

elle de reciprocidade.

A matéria é julgada sufficientemente diseu-

tida ; são reprovadas todas as emendas, e a

resolução é adoptada por 40 votos.

O Sr. Presidente marca para ordem do dia,

a discussão das propostas do governo sobre

habeas-corpus, e policia, das 11 horas em

diante ; e antes disso as matérias dadas.

Levanta-se a sessão pouco depois das duas

horas da tarde.

Sessão em 84 de Setembro

PRESIDENCIA DO SR. ARAÚJO LIMA

Summario.—Expediente.— Ordem do dia.—

Diversas resoluções.—Discussão do projecto
de resolução sobre habeas-corpus.

A's 10 horas, faz-se a chamada, e depois de se

acharem em numero legal oaSrs. deputados, o

Sr. presidente declara aberta a sessão ; e lida

a acta da antecedente, é approvada.

Faltão com causa participada os Srs. Pontes,

Castro e Silva, Coelho da Silva, arcebispo, Gon-

çalves Martins, Climaco, Lessa, Cerqueira e Pa-

ranhos ; e sem participação os Srs. Vital, Men-

donça, Figueira, Ibiapina, Maranhão, Machado,

Veiga Pessoa, Ribeiro Pessoa, Vieira, Francisco

do Rego, Barbosa Cordeiro, Monte, Remigio,

Costa, Macedo, Silveira, Fontes, Augusto da

Silva, Paula Araújo, Galvão, Amaral, Calmon e

Vianna.

EXPEDIENTE

O Sr. 1" SecrbS-ario dá conta do expediente,

lendo urri officio do ministro da fazenda, par-
ticipando que em additamento ao seu aviso de

15 de Julho ultimo, sob n. 35, remette a esta

camara uma informação do inspector interino

da alfandega desta corte, de 20 de Setembro

corrente, acompanhada da tabella dos direitos

de 2 por cento, que pagárâo as mercadorias

reexportadas para a costa dAfrica, desde 22

de Janeiro de 1833 a 30 de Junho de 1834, e

nos annos financeiros de 1834 a 1835 e 1835 a

1836 ; e desta informação verá a camara, que
dous terços das mercadorias, que pagárão os

referidos direitos, nem fem applicação a ramo

algum de commercio, que não seja o trafico de

carne humana.—A' commissão que pedio esta

informação.

Outro do ministro do império, em que par-
ticipa que naquella data (20 do corrente) re-

mettêra ao vice-presidente da província de

Minas-Geraes a copia do decreto, com os papeis

que lhe são relativos, sobre a jubilaçâo do

padre Francisco Manoel, da Silva, professor de

grammatica latina da villa de Nossa Senhora

do Bom-Successo de Minas Novas, afim de que
na conformidade do que resolveu a camara dos

Srs. deputados, seja tudo transmittido â as-

sembléa legislativa da dita província, por lhe

competir o conhecimento e decisão daquelle

negocio —Fica a camara inteirada^

Outro do ministro da fazenda, remettendo

um dos autographos da resolução da assembléa

geral, mandando comprehender na aposenta-

doria do conselheiro, Antonio Homem do

Amaral, os vencimentos que tinha nos dous

lugares annexos ao de thesoureiro mór.—Para

o archivo.

Outro do ministro do império, enviando

duas representações da assembléa legislativa.

da província do Maranhão, versando uma sobre

a eleição de mais um senador, e dous depu-

tados, para a poderem melhor representar na

assembléa geral, e a outra a respeito da

fixação de limites entre aquella província e a

de Goyaz.—A's commissões de constituição e

estatística.

Outro do mesmo ministro, remettendo os

exemplares dos actos legislativos da província
do Maranhão, que forão promulgados na sessão

do corrente anno, desde n. 15 até 32 inclusive.
—A imprimir e depois á commissão das as-

sembléas provinciaes.

Outro do secretario do senado, remettendo

a copia da acta da sessão da assembléa geral,

que teve lugar no dia 22, devolvendo com ella

a proposta do governo sobre a suspensão de

garantias na província de S. Pedro, com as

emendas de uma e outra camara.—A' com-

missão de redacção.
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Lê-se e approva-se a redacçâo da resolução

que approva a aposentadoria de Manoel Inno-

cencio de Vasconcellos.

Lê-se e approva-se a redacçâo da resolução,

que autorisa o governo para conceder á irman-

dade do Santíssimo Sacramento da antiga Sé

desta côrte duas loterias annuaes, segundo o

plano que lhe parecer mais conveniente, para
o fim de acabar-se a igreja matriz.

E' julgado objecto de deliberação, e vai aim-

primir, a resolução com o seguinte parecer :

« Forão presentes á 3° comtnissão de fazenda,

os requerimentos do parocho da freguezia de

S. João Baptista da Lagôa de Rodrigo de Freitas,

dos mesarios da irmandade do Santíssimo Sa-

cramento da mesma freguezia, e dos seus ha-

bitantes em geral, pedindo a esta augusta camara

a concessão de loterias para a construcção da

sua igreja matriz, que existindo creada desde o

anno de 1809, não tem até o presente um

templo, onde se celebrem os officios divinos,

sendo o parocho obrigado a administrar os Sa-

cramentos em capellas particulares, e tão pe-

quenas que nenhuma commodidade offerecem

aos habitantes da parochia. A commissao ha-

vendo já em outro parecer sobre idêntico objecto,

expendido as razões que a determinâo a iser

favoravel á concessão de loterias, para fim tao

justo, como sejão a obrigação que o estado tem

de fornecer meios para a edificação dos templos

destinados ao culto da religião dominante ; a

escassez das rendas publicas, que não permitte a

applicação das sotnmas necessarias para tal

objecto, e a facilidade de obter por este meio,

fundos se nao sufficientes para toda a despeza.

ao menps para boa parte delia, sem maior gra-
vame publico ; é de parecer que os supplieantes

sejao deferidos pela seguinte resolução, que
submette ao exame da camara :

« A assembléa geral legislativa resolve :

« Art. 1.° O governo fica autorisado para
fazer extrahir quatro loterias de 100:000$ cada

uma, segundo o plano das que forâo concedidas

para o monte-pio dos servidores do estado; e

applicar o seu producto á construcção da igreja

matriz de S. João Baptista da Lagôa de Ro-

drigo de Freitas.

« Art. 2." Ficão revogadas as disposições

em contrario.

« Paço da camara dos deputados, 14 de Se-

tembro de 1836.—J. P. de Carvalho.—J. J.

Fernandes Torres.»

E' lido e approvado o seguinte requerimento

do Sr. Rezende :

« Requeiro que o governo informe se nas

reclamações apresentadas pelos subditos por-
tuguezes á comtnissão mixta, entrão in-

demnisações de empregos, tenças e pensões :

a quanto montão estes artigos nas quantias li-

quidadas, e a quanto nas que restão a liquidar.

E se algum subdito brazileiro tem apresentado

reclamações do mesmo genero,—Henriques de

Rezende.»

ORDEM DO DIA

Continua a discussão adiada na sessão an-

terior, sobre a resolução que declara nulla, e

deve reputar-se como não escripta, a disposição

testamentariã do finado Luiz Antonio de Souza.

E' apoiada a seguinte emenda :

« Artigo substituitivo. Os bens pertencentes á

terça de Luiz Antonio de Souza ficão em con-

formidade a lei de 1827 pertencendo á miseri-

cordia do lugar em que se acharem situados.—

Rezende. »

Dá-se por discutida esta matéria, pondo-se a

votos o artigo primeiro, é regeitado, e bem

asimaemenda.

Entra igualmente em discussão o seguinte

artigo segundo, e depois de discutido, é também

regeitado :

« Art. 2.° Todas as disposições testamentarias

ou doações para instituições de vínculos que

se não verificárao, devem haver-se como não

esçriptas, e os bens que íizerão objecto dellas,

pertencem aos herdeiros dos instituidores.

Entra em discussão o seguinte:

« A assembléa geral legislativa resolve :

« Art. Io. O governo fica autorisado para

aposentar a Bernardo José Vianna, escrivão

que foi da mesa grande da alfandega desta

côrte, com o vengimento correspondente á lo-

tação do mesmo officio, ¦e aos annos de serviço

na repartição, em conformidade da lei de 4 de

Outubro de 1831.

« Art. 2o. Ficão derogadas as disposições em

contrario. »

Dá-se por discutida, e sendo approvada e

adoptada passa á commissao de redacçâo :

Entra em discussão a seguinte :

« A assembléa geral legislativa resolve :

« Artigo único. Fica approvada a pensão an-

nual de 600$, que por decreto do governo de 8

de Outubro de 1834, foi concedida a D, Per-

petua Maria Leal, em remuneração dos. serviços

de seu defunto marido, o conselheiro Joaquim

Francisco Leal, oificial-maior da secretaria de

estado dos negocios da marinha.

« Paço da camara dos deputados, ao Io de

Agosto de 1835.— Visconde de Goyanna.—Pei-

xoto de Albuquerque. »

Julgada discutida, é approvada e adoptada,

e passa á commissâo de redacçâo.

0 Sr. Vasconcellos obtém a palavra pela
ordem, e propõe a urgência para que entre em

discussão a resolução n. 337, que approva a
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tença concedida ao marechal Manoel Jorge Ro-

drigues, e declara que nao expõe as razões em

que se funda para pedir esta urgência, porque
ellas são conhecidas por todos os membros da

casa.

A urgência é apoiada, e depois de julgada
discutida é approvada.

Entra por consequencia em discussão o se-

guinte :

« A assembléa geral legislativa resolve :

« Artigo único. Fica approvada a tença an-

nual de 300$ correspondente aofposto de briga-

deiro, concedida pelo governo, ao marechal de

campo Manoel Jorge Rodrigues.

«¦ Paço da carnara dos deputados, 4 de Agosto

de 1835. — Gomes da Fonseca.— Visconde de

GoyannaPeixoto de Albuquerque. »

Depois de discutida, é approvada e adoptada,

e remette-se á commissSo de redacção.

Passa-se a discutir o seguinte :

« A assembléa geral legislativa resolve :

« Artigo único. Fica approvada a pensão an-

nual de 240$, concedida por decreto do go-
verno de 5 de Novembro de 1834, a D. Vir-

ginia Henriqueta Nunes Magano, viuva de For-

tunato Marcondes de Carvalho Magano.

« Paço da carnara, 10 de Outubro de 1835.
— Gomes da Fonseca.—F. B. Guerra. »

Dando-se por discutida, é posta a votos e

approvada ; e, sendo adoptada, remette-se á

commissao de redacçao.

Entra em discussão o geguinfe :

« A assembléa geral legislativa resolve :

« Artigo único. Fica approvada a pensão an-

nuaf de 300$, concedida pelo governo a D. Ma-

rianna Rosa de Araújo, viuva de Caetano

Luiz de Araújo, por decreto de 7 de Maio de

1835.

«Paço da camara dos deputados, 1" de

Outubro de 1835.—F. B. Guerra.—Peixoto

de Albuquerque. »

E' approvada e adoptada, e passa á com-

missão de redacçao.

Entra em discussão o seguinte :

« A assembléa geral legislativa resolve :

« Art. Io. Fica approvada a tença de 220$

annuaes, concedida pelo governo a D. Leonor

Joaquina Lobão, em resolução de consulta

do conselho da fazenda de 30 de Dezembro

de 1828, em remuneração dos serviços de seu

pai, o brigadeiro reformado, Francisco Joaquim

Lobão.

« Art. 2o. Ficâo revogadas todas as disposições

em contrario.

« Paço da camara do senado, em 3 de Agosto

de 1836.—Bento Barroso Pereira, presidente.
— Conde de Valença, Io secretario. —Luiz José

de Oliveira, 4o secretario. »

E' approvada e adoptada e passa á com-

missão de' redacçao.

Pelas 11 horas e meia, é introduzido o Sr.

ministro da justiça, que vem assistir á dis-

cussao da proposta cio poder executivo, con-

vertida em projecto de resolução, que contém

algumas disposições sobre as ordens de habeas-

eorpus.

Entra em discussão o art. Io e seus para-

graphos.

0 Sr, Henriques de Bezende observa que a

disposição do § Io vai estreitar muito as attri-

buições das . relações, no que não pôde con-

cordar ; e de passagem mostra ser sua opinião

que a presente matéria deve ser tratada em um

decreto, e não em resolução, como se apren-

sentou pela commissão de justiça criminal.

0 Sr. Yasconcellos motiva e manda á mesa

a seguinte emenda :

« Diga-se—decreta—em vez de—resolve. »

E' apoiada e posta em discussão.

Depois de algum debate, dá-se a discussão

por concluída ; o requerimento do Sr. Vascon-

cellos é posto a votos e approvado.

Entra por consequencia a proposta em dis-

cussao.

0 Sr. Aguilar Pantoja (ministro da justiça)
era resposta ao Sr. visconde de Goyanna,- faz

algumas observações sobre as disposições de

alguns artigos da proposta.

0 Sr. Carneiro Leão declara votar contra a

proposta ; não nega que alguns defeitos ha no

codigo, no titulo do habeas-corpus,. nias diz que
a proposta não satisfaz.

0 Sr. Aguilar Pantoja (ministro da justiça)
defende e explica alguns artigos combatidos

pelo Sr. Carneiro Leão.

0 Sr. Vasconcelos pronuncia-se contra a

proposta, e entende que a reforma mais neces-

saria no codigo, é a da formação da culpa.

Nola que o governo tem alguma tactica em

não tocar nesse processo, e por isso veio en-

treter a camara com a actual proposta de

habeas-corpus, que não honra nada ao ministro

que a apresentou.

Não sabe o que contém nella de novo e in-

teressante ; nella não se vê senão proposições
offensivas da segurança individual; sente que
o Sr. ministro dos estrangeiros não esteja pre-
sente, porque elle é que sabe jurisprudência fina.

Por uma legislação nova do Sr. ministro dos

estrangeiro, agarra-se em um impressor e

manda-se para a cadêa. O juiz de paz Pitada,

cujo nome deve ser celebre, fórma-lhe a culpa

sem mandar apresentar o editor ou o respon-
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savel : e o Sr. ministro dos estrangeiros apoia

essa disposição, e é preso o impressor por esse
conloio do ministro com o juiz de paz.

Pergunta o orador se tem lugar o hcibeas-
corpus 

pela proposta actual do governo ?
O crime pôde ser de uma natureza tal que

possa haver a prisão, entretanto que não se

guardou a lei.

Em uma palavra, o nosso governo quer go-
vernar-nos á turca, sendo sua divindade, ar-
bitrio, dinheiro e força.

O Sr. ministro, ainda quer mais, porque
quer que o réo apresente o documento que
exige o codigo, a ordem de prisão, embora o

juiz a não queira dar, aliás não tem lugar o
habeas-corpus, e ainda quer que sempre seja

ouvido o juiz que formou a culpa : ora, muitas

vezes, em o nosso pai/:, um preso é conduzido a

muitas legues do districto da culpa, por faltas

de prisões e outras razões mais, e sendo pre-
ciso ouvir o juiz que formou a culpa para então
obter o mandado de habeas-corpus, acha nisto
urna delonga eterna, entretanto que o paciente
está soffrendo.

O orador observa que se o Exm. ministro
dos estrangeiros estivesse presente, talvez vo-
tasse contra esla proposta. S. Ex. clamou
muito contra a relação do Ria de Janeiro, por
ter dado habeas-corpus, para a soltura dos

sediciosos de Minas ; o orador não quer entrar

na questão se esses mandados forâo legalmente

expedidos ; nota só que o Sr. ministro dos es-

trangeiros classificou a relação de anti-patrio-

tica e anti-çonstitucional por esse facto ; mas o
Sr. ministro já em outra occasião disse á ca-
mara que estava arrependido (risadas), do que
contra ella havia dito, que tinha sitio enganado

pelos periodicos dos seus amigos que o sus:
tentão na casa ; por isso sua antipathia com o
liabeas-corpus talvez tenha cedido.

O orador não sabe que lucro tira o paiz em

ser approvada a proposta que se discute, se a

missão dos deputados fosse não attender ás

precisões dos cidadãos brazileiros, tornal-os des-

graçados, sem nenhum escrúpulo podia-se ap-

provar a proposta, porque ella preenche este
fim ; mas o interesse dos representantes da

nação é outro ; para isso provar, o orador fi-

gura o caso comsigo mesmo.

Supponhamos, diz elle, que o Sr. ministro dos

estrangeiros, guiado pelo insigne Royer Gollard,

consiga influir nas eleições : é muito provável

que eu não seja reeleito ; qualquer juiz de paz
fórina-me uma culpa ; eu vou para a prisão ;
requeiro a soltura, e diz-me o juiz de paz : para

que fez V. M. esta lei ?

O orador declara que traz esta hypothese,

porque a jurisprudência criminal deve o seu

aperfeiçoamento ao grande principio do chris-
tianismo que proclamou a igualdade ; ora, não

tendo o orador então o seu juizo privativo, que é

o senado, não sendo mais desembargador, qual

TOMO II

será o seu fim, a que perigos não se expõe, se

approvar a proposta que se discute ? Ainda que
fosse ministerial, na posição em que está, não

votaria por ella.

Pede ao Sr. ministro que medite bem sobre

todas as diversas reflexões que se tem offerecido,

e retire a sua proposta, porque nisto faz ser-

viços ao paiz.

Quer que se trate da formação da culpa,

porque está convencido que a relação do Rio de

Janeiro ou pôr timidez, ou para não incorrer na

indignação do sapientissimo ministro de es-

trangeiros, se lem portado de maneira que não

tem prestado a todos os cidadãos as garantias

que devia prestar,
Declara que não conhece utilidade alguma

nesta proposta ; que se alguma disposição

obscura do codigo deve ter explicações não as

recebe da proposta em discussão ; regeite-se

portanto a proposta que o orador não se farta de

denominar tyrannica, e passe-se a discutir a lei

já iniciada nesta casa, que trata da formação da

culpa, sem o que nada se conseguirá.

0 Sr. Visconde de Goyanna...

0 Sr. Carneiro Leão em um longo discurso

combate o que disse o Sr. ministro, e apre-

senta novos argumentos que corroborão a sua

opinião.

0 Sr. Saturnino pronuncia-se contra a pro-

posta.
A discussão fica adiada pela hora ; retira-se

o Sr. ministro com as formalidades do estylo.

O Sr. Presidente dá para ordem do dia o

resto da de hoje, e mais a resolução de 1832,

que é a 2a em um impresso avulso de 34, 168,

36, 46, dito, 117 dito, 33 dito, 155 dito, 60,

34 : as 11 horas continuação da discussão do

decreto sobre habeas-corpus, e levanta a sessão

ás duas horas da tarde.

Sessão em SÍ6 de Setembro

PRESIDENCIA DO SR. ARAÚJO LIMA

Sdmmario.— Expediente.—Ordem do dia.—

Diversas resoluções sobre pensões e tenças.—

Continuação da discussão do projecto 
'sobre

habeas-corpus.

A's 10 horas e um quarto, faz-se a chamada,

e achando-se presentes os Srs. deputados em

numero sufficiente, o Sr. presidente declara

aberta a sessão ; e lida a acta da antecedente, é

approvada.

Paltão com causa participada os Srs. Pontes,

Castro e Silva, arcebispo, Gonçalves Martins,

Climaco, Paranhos, Odorico, Belisario e Azevedo

e Brito ; e sem participação os Srs. Vital, Men-

donça, Figueira, Ibiapina, Miranda, Maranhão,

Machado, Veiga Pessoa, Ribeiro Pessoa, Vieira,

45



354 SESSÃO EM 26 DE SETEMBRO DE 1836

Francisco do Rego, Barbosa Cordeiro, Luiz

Cavalcanti, Monte, Remigio, Costa, Macedo,

Silveira, Fontes, Augusto da Silva, Paula

Araújo, Galvao, Amaral e Calraon.

EXPEDJENTS

O Sr. 2o Secretario, servindo de Io, dá

conta dos seguinte ofílcios :

1.° Do ministro da guerra, datado de 23 do

do corrente, satisfazendo á requisição desta

camara, e remettendo e officio do presidente
da província do Rio Grande do Norte, e orça-

mento annexo, nos quaes se dao esclareci-

inentos sobre o estado de ruina a que se acha

reduzida a fortaleza dos Santos Reis Magos, e

a despesa necessaria para sua reparação. — Vai

ao Sr. deputado que fez a requisição.

2.° Do ministro do império, datado de 23

do corrente, remettendo uma copia do officio

do 1" secretario da assembléa legislativa da

província das Alagôas, de 27 de Fevereiro deste

anuo, afim de se decidir a duvida em que se

acha a mesma assembléa, sobre a intelligencia

do artigo 23 do acto addicional, de ser, ou

nao de suas attribuições dispensar das sessões,

no tempo dellas, a algum deputado, no caso de

ser tequisitado com urgência pelo governo

provincial, a bem da tranquillidade e segurança

publica. 
— Vai â commissâo das assembléas

provinciaes.
3.° Do mesmo ministro, e da mesma (teta

remettendo cópias authenticas de ns. 1 a 22 dos

actos legislativos da assembléa da província das

Alagôas, que tiverão lugar na sessão do corrente

anno. — Vai a imprimir, e depois á commissâo

das assembléas provinciaes.

4.° Do secretario do senado, e da mesma

data, communicando que o senado adoptou, e

vai dirigir á sancção imperial a resolução que
manda continuar o pagamento de 300$000

ao cirurgiao-mór que foi da tropa de Matto-

Grosso José Alexandrino Dias de Moura, indem-

nisando-o do que deixou de receber desde

Abril de 1831.— Fica a camara inteirada. ¦

5." Do mesmo secretario do senado, e da

mesma data, enviando a proposição desta

camara, autorisando o director do curso das

sciencias jurídicas e sociaes da cidade de Olinda,

para admittir a fazer os actos do Io e 2" anno a

Francisco Manoel da Silva Tavares Júnior,

quando para isso se mostre habilitado pela
congregação nos lentes, tendo pago as compe-

tentes matrículas, na qual o senado nao con-

sentio. — Fica a camara inteirada.

6.° Do ministro da justiça, de 23 do corrente,

satisfazendo á requisição desta camara, enviando

a copia do alvará das faculdades, segundo o

exigido em 18 do mez antecedente, e declarando

que nao é possível satisfazer á 2" parte daquelle

officio, por nao existir na secretaria de estado

representação alguma dirigida pelo fallecido

bispo dc Marianna, sobre a conversão das pa*
rochias do seu bispado em curatos amoviveis.
—Vai a quem pedio as informações.

São lidas e approvadas as seguintes re-

dacções :

Da resolução que declara que o vencimento

que deve perceber Bernardo José Vianna, apo-

sentado no officio de escrivão da mesa grande
da alfandega desta eôrte, por decreto de 2 de

Janeiro de 1834, será regulado pela lotação do

inesmo officio, com attenção aos annos de

serviço na repartição, em conformidade da lei

de 4 de Outubro de 1831.

2." Da resolução que autorisa o governo

para promover aos postos immediatos os mili-

tares do exercito e armada, que nas províncias
do Pará e S, Pedro do Rio Grande do Sul,

fizerem, ou tiverem feito serviços relevantes

para o restabelecimento da ordem, contra os

rebeldes das ditas províncias.
3." Da resolução que determina que os con-

tinuos da secretaria e pugadoria do arsenal

de guerra desta côrte venção de ordenado

annual 300$000.

0 Sr, Baphacl de Carvalho obtém a palavra

pela ordem, e pede ao Sr. presidente, que haja

de convidar á illustre commissâo de assembléas

provinciaes, a que dê quanto' antes o seu pa-
recer sobre os papeis que vierão agora á mesa,

e que forão remettidos á dita commissâo.

ORDEM DO DIA

Entrâo cm discussão as seguintes resoluções,

que são approvadas e ado-ptadas, e passâo á

commissâo de redacção :

« A assembléa legislativa resolve :

« Artigo único. Fica approvada a tença an-

nual de 100$, concedida por decreto de 22 de

Julho de 1835, ao major João Nunes Rarnalho,

e mais a quantia de 10$ também annual, por
ter sido ferido em campanha.

« Paço da camara dos deputados, 6 de Junho

de 1836.—J. F. de Toledo. — Gomes da Fón-

seca.—Paim. »

« A assembléa geral legislativa resolve :

« Artigo único. Fica approvada a tença an-

nual de duzentos e vinte mil réis, concedida ao

coronel effectivo de primeira linha, João Carlos

Pardal-, por decreto de 30 de Junho de 1835,

em remuneração de seus serviços.

« Paço do senado, em 18 de Setembro de

1835.—Bento Barrozo Pereira, presidente.—
Gonde de Valença, 1" secretario— Luiz José

de Oliveira, 2o secretario. »

« A assembléa geral legislativa resolve :

« Artigo único, Fica approvada a tença an-

nual de cento e vinte mil réis, concedida ao

coronel graduado de primeira ünha, Joaquim
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Francisco das Chagas Gattete, por decreto de
15 de Julho de 1835, em remuneração de seus
serviços.

« Paço do senado, em 18 de Setembro de
1835,—zBento Barroso Pereira, presidente.—
Conde de Valença, Io secretario.—Luiz José de
Oliveira, 2° secretario.»

« A assembléa geral legislativa resolve :

« Artigo único. Fica approyáda a tença de
220$, concedida ao marechal reformado, Duarte
Guilherme Corrêa de Mello,' por decreto do

governo de 23 de Março do . corrente anno,
correspondente ao seu posto de coronel effe-

ctivo.

« Paço da camara dos deputados, em 30 de

Junho de 1835.—Visconde de Goyanna.—

Gomes da Fonseca.—Peixoto de Albuquerque. »

« A assembléa geral legislativa resolve :

'< Artigo único. Fica approvada a tença an-
nual de 140$, concedida pelo governo em
decreto de 14 de Julho de 1835, ao coronel
reformado de segunda linha, Joaquim Olinto
de Carvalho.

«' Paço da camara dos deputados, 31 de
Julho de 1835.— Visconde de Goyanna.—Pei-
xoto de Albuquerque.— Gomes da Fonseca. »

« A assembléa geral legislativa resolve:

« Artigo único. Ficão approvadas as tenças

de 80$ por anno, concedidas ao capitão tenente

da armada nacional, João Francisco Regis, e

ao tenente coronel reformado, Lniz Emygdio

de Castro, em remuneração dos seus serviços,

diminuindo-se porém a quantia de 20$, quando
tenhão obtido o habido da or^em de Aviz.

<( Paço da camara dos deputados, 8 de Junho

de 1836.—J. P. de Toledo.— Gomes da Fonseca.
¦—Paim. »

« A assembléa geral legislativa resolve :

« Artigo único. Fica approvada a pensão da

terceira parte de quatrocentos mil réis, conce-

dida pelo governo em decreto de 28 de Julho

do corrente anno, a D. Anna Rodozinda Ven-

delina da Silva, em remuneração dos serviços

de seu finado marido, o capitão José Pedro

Carlos da Fonseca.

« Paço da camara dos deputados, 4 de

Agosto de 1832.—Manoel Gomes da Fonseca.
—Bernardo Lobo de Souza.—J. F. de Toledo. »

« A assembléa geral legislativa resolve :

« Artigo único. Jacintho Hyppolito Guiorn

francez de naçSo, e empregado no exercito do

Brazil, desde 1823 até Maio de 1831, está com-

prehendido na excepçao do artigo décimo da lei

de 24 de Novembro de 1831.

« Paço da camara dos deputados, 12 de Se-

lembro de 1836.—Pinto Peixoto,—Francisco do

Hego. »

?

Entra em discussão o seguinte :

« A assembléa geral legislativa resolve :

« Artigo único. Fica reduzida a 220$, a tença

que repartidamente foi concedida a D. Anna

Joaquina Galvao de Moura e Lacerda, D. Maria

Theodora Galvao, D. Joanna Baptista Galvao,

e D Escolastica Joaquina Galvao, em remu-

neraçao dos serviços de seu pai, o fallecido bri-

gadeiro reformado, Jose Pedro Galvao de Moura

e Lacerda.

« Paço da camara dos deputados, 8 de Junho

de 1836.—J. F. de Toledo.— Gomes da Fon-

seca. »

E' apoiada a seguinte emenda offerecida pelo
Sr. Floriano de Toledo :

«Em lugar de 220$—diga-se 300$.— Toledo.»

Dá-se por discutida a resolução, e é appro-

vada, salva a emenda ; a qual põe-se a votos e

é igualmente approvada.

Sendo adoptada com a emenda, passa á com-

missão de redacçao.

Pelas onze horas e um quarto, com as for-

malidades do costume e estylo, tem ingresso

na sala o Sr. ministro da justiça, e em sua pre-
sença continua a primeira discussão da proposta
do governo convertida em projecto de lei, que
contém algumas disposições sobre as ordens de

habeas-corpus.

0 Sr. Gornelio França observa que na pro-

posta se pretende providenciar a respeito das

ordens de habeas-corpus, mas nao se diz qual
o processo que se deve seguir, quando a prisão
se julgar illegal, entretanto que vê no tit. 6o

art. 353 do codigo, que se acha consagrada essa

marcha : e o Sr. ministro quer que se não con-

ceda ordem de habeas-corpus, quando haja um

processe nullo: em vista disto, espera que o

Sr. ministro lhe dê alguns esclarecimentos.

0 Sr. Aguilar Pantoja (ministro da justiça)
responde ao nobre deputado, observando-lhe

que o que tem em vista é que a ordem de

habeas-corpus nenhuma influencia tenha para
a decisão do julgamento quando o processo
tenha de seguir, nem t5o pouco o processo
deve influir para a concessão do habeas-corpus.

O Sr. Cornelio França responde á observação

do Sr. ministro; combina a disposição da pro-

posta com a do codigo do processo, e delia

collige que a proposta. não pôde passar, pela

razão de se ir eoaretar os direitos individuaes

do cidadão : está persuadido que o codigo tem

alguns defeitos, porém a proposta bem longe de

os eliminar, os vai augmentar; portanto de-

clara-se contra o projecto de lei.

0 Sr. Aguilar Pantoja (ministro da justiça)
em um longo discurso mostra a conveniência da

proposta, sustenta a sua utilidade} observa que

nao sendo esta oceasiao opportuna de se entrar



356 SESSÃO EM 26 DE SETEMBRO DE 1836

na matéria dos artigos, ella deve passar á se-

gunda discussão onde mais de perto se pode
entrar no exame das diversas disposições con-

tidas nos artigos da proposta, aos quaes se

podem offerecer as emendas que se julgarem
convenientes.

Responde aos argumentos apresentados na

antecedente sessão pelos Srs. Vasconcellos,

Carneiro Leão e visconde de Goyanna, e bem

assim aos que na presente sessão apresentou o

Sr. Gornelio França.

0 Sr. Visconde de Goyanna -. •

0 Sr. Vasoonoellos observa que a proposta
não é o competente remedio para os males que
se soffrem, e a sel-o não haveria uma dis-

cussão tão prolongada; a adoptar-se alguma

cousa não será o que se acha contido na pro-

posta.
O orador combina a proposta com o codigo

do processo, e desta analyse conclueque a pro-

posta sendo contraria a algumas das disposições

do codigo, não admitte o habeas-corpus, o que

expressamente offende a constituição do es-

tado, a qual não permitte que pessoa alguma

soffra prisão, uma vez que a parte não apre-

sente as competentes testemunhas. Parece-lhe

que a doutrina da proposta é uma suspensão

de garantias, pois que suspende a garantia

que a constituição dá ao cidadão, de livrar-se

solto, em certos casos, com fiança.

Depois de ler alguns artigos do codigo a esle

respeito, diz que desejava que fossem cha-

mados á discussão os artigos do codigo e da

proposta do nobre ministro, para se conhecer

como pela proposta se pretendeu calar algumas

garantias do cidadão. Depois do nobre orador

ler as disposições do codigo relativas á con-

cessão do habeas-corpus, pede ao Sr. ministro

que lhe mostre onde na proposta se achâo

consagradas as hypotheses do codigo do processo
criminal, para a concessão do habeas-corpus.

Em conclusão do seu discurso, lembra que a

camara já reconheceu que o maior defeito do

codigo está na formação da culpa, e á vista

desta decisão da camara, pede que se adie esta

discussão, até entrar em discussão o projecto
sobre a formação da culpa, e depois seja to-

mada em consideração a proposta do nobre mi-

nistro.

O adiamento pedido é apoiado, e depois de

sustentado pelo Sr. visconde de Goyanna, posto
a votos, é regeitado.

Continua a discussão da proposta.

0 Sr. AgUÍlar Pantoja (ministro da justiça),
em resposta aos Srs. Vasconcellos e visconde

de Goyanna, diz que os nobres deputados con-

fundem o fim com o meio : que ninguém diz

que fiquem suspensas as garantias, nem que

qualquer seja p.reso contra as formalidades le-

gaes, mas como o governo oíferece outros

recursos para se verificar esta soltura, não è

necessário o habeas-corpus ; o meio da proposta
é restringir a multiplicidade de meios que
tinhão os pacientes : não quiz confundir uma

medida de habeas-corpus, com essas circum-

stancias de nullidade de processo, de prisão, etc.,

cousas que podem ser melhor notadas e ven-

tiladas em outros recursos qvie a lei faculta aos

pacientes.
Nota aos illustres deputados, que a pro-

posta não quiz confundir a matéria. de fiança

com a de habeas-corpus. Demonstra que pela

proposta não se oífende os direitos do cidadão

nem a constituição do império.

O que ao orador parece tumultuado e con-

trario aos principios de jurisprudência, .é que o

processo julgado decidido pelo tribunal com-

petente, venha depois a ser annullado pelo juizo
de um só homem ; que tendo-se seguido os tra-

mites legaes, tendo o réo procurado os re-

cursos da lei, ou tendo deixado de pro-
cural-os, possa um'juiz municipal pôl-o na rua,

só porque julga que não se observarão às for-

mulas, e assim fique de nenhum effeito o pro-
cesso passado pelos tramites da lei. Se o réo

é condemnado por uma sentença injusta, ainda

lhe ficão recursos ; recorra ao poder moderador,

expenda as suas razões.

0 Sr. Vasconcellos concorda com o nobre

ministro, que a proposta não suspende as ga-
rantias, mas mata as garantias.

0 Sr. Sousa e Oliveira expénde ainda al-

gumas razões, pelas quaes corrobora a sua opi-

nião contra a proposta.

0 Sr. Henriques de Eezende observa que
tendo a assernbléa provincial de Pernambuco

abolido os juizes rtlunicipaes, se fôr approvada

a proposta que se discute, ella vai fazer naquella

província uma extraordinaria desordem, porque
a relação só pôde conceder pela proposta o

mandado de habeas-corpus na sua comarca, o

juiz de direito pôde não estar na provincia, pôde,

por exemplo, estar na assernbléa geral como

deputado, e então o orador não sabe quem ha

de dar esses mandados de habeas-corpus : em

consequencia, manda á mesa o seguinte reque-

rimento, que é apoiado e entra em discussão,

ficando no emtanto sustada a da proposta :

« Requeiro o adiamento até que se tome a

medida proposta, ou qualquer outra que se

adopte, acerca da lei de 14 de Junho de 1835,

da assernbléa provincial de Pernambuco. »

0 Sr. Carneiro Lsão pronuncia-se pelo adia-

mento, e está persuadido que o Sr. ministro da

justiça aproveitará esta occasiâo de defender o

adiamento afim de que elle passe, porque pa-
rece, ao orador, ser este o melhor êxito que

pôde ter a proposta.

Crê que a maioria depois de ter ouvido tudo

quanto esta proposta envolve em si, tudo quanto
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tem contra as garantias da liberdade individual

estabelecida na constituição, não tendo ouvido

que o Sr. ministro apresentasse algum outro

recurso aos pacientes, senão a beneficencia do

poder moderador, se envergonhará de approvar

semelhante proposta, mesmo em primeira dis-

cussao.

_ 0 Sr. Aguilar Pantoja (ministro da justiça)
diz que tendo já emittido suas idéas a respeito

da proposta, deveria esperar pela decisSo da

camara, entretanto como o Sr. deputado que
acabou de fallar trouxe o caso do recurso do

poder moderador, á vista do que a maioria se

deveria envergonhar de votar pela proposta,
diz ter fallado nesse recurso no caso especial,

depois de uma sentença final, e nSo recorrer

ao poder moderador em todos*os casos, como

único recurso.

0 Sr, Vasconocllos produz muitas razões em

favor do adiamento ; mostra ainda os incon-

venientes da proposta, e ainda quando ella

passe á 2a discussão, está certo que o Sr. pre-
sidente nao a dará nunca para ordem do dia

afim de poupar ao governo ver cahir a sua

proposta.
O adiamento é julgado sufficientemente dis-

cutido, e posto á votação, é approvado por 29

votos contra 26.

E' dada a hora.

O Sr. ministro retira-se com as formalidades

do costume.

O Sr. Presidente dá para ordem -do dia,

ás 11.horas a proposta do governo n. 167 deste

anno, e a 2a discussão da dè n. 70, e antes, o

resto da ordem do dia de hoje e mais os pro-

jectos ns. 94 de 1836, 251 de 1835, 73 de 1836

e 42 de 1835, e parecer n. 126 de 1836.

Levanta-se a sessão depois das duas horas da

tarde.

Sessão eta SÍ de Setembro

PRESIDENCIA DO SK. ARAÚJO LIMA

Sümmario.— Expediente.— Ordem do dia.—

Discussão do projeeto regulando as atfri-

buições da policia.

A's" 10 horas procede-se á chamada, e tres

quartos de horas depois, o Sr. presidente declara

aberta a sessão por verificar-se numero legal

de Srs. deputados ; é lida e approvada a acta

da antecedente.

Faltão com participação os Srs. arcebispo,

Gonçalves Martins, Climaco, Paranhos, Abran-

ches, Odorico, Po>ites, Castro e Silva, Hollanda,

Maciel Monteiro, Lessa, Belisario e Cerqueira ;
e sem participarem os Srs. Vital, Pinto de

Mendonça, Figueira, Ibiapina, Vasconcellos

Pessoa, Ribeiro Pessoa, Costa Machado, Alves

Vieira, Maranhão, Francisco do Rego, Barbosa

Cordeiro, Monte, Reinigio, Costa, Macedo, Fer-

nandes da Silveira, Fontes, Augusto da Silva,

Paula Araújo, Galvao, Amaral e Calmou.

EXPEDIENTE

O Sr. Assis Mascarenhas declara que estão

sobre a mesa dous mappas, incluindo a de-

monstração dos trabalhos da directoria da nu-

meração das notas do novo padrão, e a das

operações da directoria de assignatura e substi-

tuição do papel-moe'da na côrte e província do

Rio de Janeiro, desde 24 de Dezembro ultimo

até 17 de Setembro corrente.—Vai á commissão

de orçamento.

Remette-se á commissão de constituição, uma

representação de vários cidadãos, em que pedem

providencias ácerca dos máos effeitos que podem
resultar da execução do decreto de 31 de

Agosto do corrente anno. *

0 Sr. Souza 0 Oliveira, obtendo a palavra

pela ordem, exige ser informado, se acaso o

requerimento, que se acaba de mencionar, é

uma simples representação contra o ministro,

ou se é uma denuncia ; afim de ter o destino

conveniente.

O Sr. Io Secretario, satisfazendo á exi-

gencia do illustre deputado, lê o seguinte :

« Augustos e digníssimos senhores repre-

sentantes da nação.

« Os cidadãos signatarios, fieis obedientes

ás leis da assembléa geral, e aos decretos do

governo, que servem de instrucções, vêm de-

positar perante a representação nacional, suas

justas queixas contra a escandalosa arbitrarie-

dade, praticada pelo actual ministro da fazenda

na publicação do decreto junto, de ol de

Agosto deste anno, que nao só ataca as leis

vigentes, mas que até estabeleceu penas contra

todos os que em juizo procurassem vindicar

seus direitos, ferindo de morte a propriedade
individual, creando tributos mordentes, e im-

pedindo desta arte o exercício do poder judi-
ciario.

« A lei do orçamento de 31 de Outubro de

1835, diz no tit. 2°, cap. Io da renda geral,
art. 9°, § 2o:

« A dizima da chancellaria fica substituída

por 2 por cento do valor de quaesquer eousas,

demandadas em juizo.
« E' de evidencia mathematica, que esta dis-

posição nada alterou, nem das leis existentes,

nem da pratica constante, que o tempo havia

sanccionado ; tudo o que sôa nas palavras do

paragrapho e até na sua mente, é que o quan-
titativo da taxa que era dez, ficou reduzido a

dous, mas não deu autoridade para vexar aos

cidadãos : a disposição quer alliviar os povos, e

o decreto aggravou a imposição, figurando hy-

potheses que ou estavão obsoletas, ou nunca
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existirão em legislação. Os regimentos e leis

attinentes á chancellaria, tinhao por fim punir
os litigantes temerários ; o novo decreto tem

por fim pilhar dinheiro, seja como fôr, e multar

o litigante justo ou injusto, por isso que fa-

zendo ambas as partes solidariamenie resppn-

saveis, muitas vezes cahirá a condemnaçao no

que demandou com justiça, mal que ainda

mais se aggrava depois que se tirou pela dis-

posição provisoria a fiança ás custas que o réo

prestava. O lavrador, o proprietário, o nego-

ciante ficão expostos á vi-ndicta de um prole-
tario, que sem causa fundada fôr em juizo

pedir avultadissimas quantias, a quem nada

lhe deve, e cedendo depois da contestação, ahi

será o cidadão industrioso multado, só porque
o seu contendor, falto de bens, teve vontade de

o perseguir. Mil outros incommodos procedem
da execução do decreto e que os signalarios

deixao de enumerar, por nao julgarem neces-

sarit) expôr aos legisladores, o que está ao

alcance de todos ; e para fazer parar o clamor

geral em que está todo o cidadão, e as vexações

que principia o soffrer no fôro, com a sustaçao

do andamento dos processos pela repugnancia

que se tem feito, obrigando a pagar o q.ue por
lei se nao deve.

<( Pedem aos augustos e digníssimos se-

nhores, se dignem cassar o decreto, como se

nunca tivesse existido, examinando as suas dis-

posições e publicando o meio pratico de se

receber a imposição sem vexame, para que nao

sirva de têa em que caiao todos os pleiteantes,

que para escaparem, só têm a seu favor-o di-

reito que o codigo dá de se nao obedecer a

ordens illegaes.—E. R. M. (Seguem-se as

assignaturas.)»

Vai á cómmissáo de pensões o requerimento

de Pedro José Maria de Mello, mestre armador

da imperial capella, em que pede augmento

de ordenado.

Lêm-se as seguintes redacções :

1." Do decreto, pelo qual ficao suspensos

na província de S. Pedro do Rio Grande do

Sul os §§ 6o, 7°, 8o, 9o e 10 do artigo 179 da

constituição.

2." Da resolução que approva a pensão con-

cedida a D. Perpetua Maria Leal.

3." Da resolução que approva a tença de

300$000, concedida ao marechal de campo

Manoel Jorge Rodrigues.

4.u Da que approva a pensão concedida a

D. Marianna Rosa de Araújo.

5.;l De outra que approva a pensão de

2001000, concedida a D. Virginia Heiiriquela

Nunes Magano.

6." Da que approva á tença de 140$000,

concedida ao coronel reformado de 2a linha

Joaquim Olinto de Carvalho.

7." Da que approva a tença annual de 80$,

concedida ao capitão tenente da armada na-

cional João Francisco Regis.

8.r- Da que considera comprehendido na ex-

cepção do artigo 10 da lei de 24 de Novembro

de 1830, Jacintho Hyppolito Guion, francez de

nação.

9." Da que approva a tença annual de 3001,

concedida •repãrtidamente a D. Arma Joaquina

Galvâp de Moura Lacerda, D. Maria Theodora

Galvão, D. Joanna Baptista Galvão e D. Esco-

lastica Joaquina Galvão de Moura Lacerda.

10. Da que approva a tença annual de

220$, concedida ao marechal reformado Duarte

Guilherme Corrêa de Mello.

11. Da que approva a mercê pecuniaria de

110$, annuaes, concedida ao major João

Nunes Ramalho.

12. Da que .approva a pensão annual de

133$333 1/3, concedida a D. Anna Rodosinda

Vendelina da Silveira.

13. Da que approva a tença de 80$000,

concedida ao tenente coronel reformado Luiz

Emigdio de Castro.

São todas as redacções approvadas.

ORDEM DO DIA

Entrao em discussão as seguintes resoluções,

e depois de discutidas, approvadas e adoptadas,

são remeüidas á commissão de redac-ção :

« A assembléa geral legislativa resolve :

« Artigo unico. João Morezzi, que foi escri-

pturario daextincta repartição do comtnissariado,

está comprehendido na resolução de 31 de

Outubro de 1831.

« Paço da camara dos deputados, 11 de

Agosto de 1836.—Lima e Silva.—Pinto Pei-

xoto.—Francisco do Rego.»

« A assembléa geral legislativa resolve :

(c Artigo unico. Fica approvada a tença

annual de 300$, concedida por decreto de 3 de

Junho de 1835, ao brigadeiro Raymundo José

da Cunha Mattos, diminuindo-se a quantia de

20$, quando tenha obtido o habito da ordem

de Aviz.

<( Paço da camara dos deputados, 6 de Junho

de 1,836.—J. F. de Toledo. — Gomes da Fon-

seca.—Paim.»

Entra em discussão, e é regeitada a seguinte

resolução:

« A assembléa geral legislativa resolve :

« Art. 1.° Na aposentadoria de Paulo Jero-

nyrno Bregaro, em o emprego de administrador

da mesa da estiva da alfandega desta eôrte, se

deverá contar o tempo de serviço que teve em

qualquer outra repartição publica.

« Art. 2.° Ficao sem effeito quaesquer dis-

posições em contrario.

« Paço do senado, em o Io de Setembro de

1836.— Bento Barroso Pereira, presidente.—1
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Conde de Valença, 1° secretario.— Visconde de

Congonhas do Campo, 2o secretario.»

Entra em discussão, e é approvada e ado-

ptada a seguinte resolução :

« Artigo único. Fica approvada a aposenta-
doria concedida por decreto de 21 de Novembro
de 1833, a José Rebello de Souza Pereira, offi-

ciai da secretaria do conselho supremo militar,

com o vencimento de 300$ por anno.

« Paço da camara dos deputados, em 28 de

Junho de 1834.—Albuquerque Cavalcanti.—

J. F. de Toledo. — Comes da Fonseca.»

Passa-se a discutir, e é approvada e ado-

ptada a seguinte resolução :

« A assembléa geral legislativa resolve :

ff Art. 1." Fica approvada a tença de 220$

annuaes, concedida pelo governo, ao coronel

José Ferreira da Cunha, por decreto de 24 de

Novembro de 1832, em remuneração de seus

serviços.

« Art. 2.° Ficão revogadas todas as dispo-

sições em contrario.

« Paço do senado, em 21 de Julho de 1836.
—Bento Barroso Pereira, presidente.— Conde

de Valença, Io secretario.— Visconde de Con-

gonhas do Campo, 2o secretario.»

Entra em discussão, e é regeitado o seguinte :

« A assembléa geral legislativa resolve :

« Art. 1.° Fica approvada a tença de 220$

annuaes, concedida pelo governo, a D. Leo-

cadia Villovy Sayão, em remuneração dos ser-

viços de seu marido, o brigadeiro graduado
Francisco Joaquim Corrêa Monção, por de-

creto do Io de Junho de 1835, em resolução de

consulta do conselho da fazenda de 8 de üu-

tubro de 1830.

« Art. 2.° Ficão revogadas todas as dispo-

sições em contrario.

« Paço do seriado, em 13 de Julho de 1835.
—Bento Barroso Pereira, presidente.— Conde

de Valença, 1" secretario.—Luiz José de Oli-

veira, 2o secretario.»

Pelas 11 horas e meia é recebido, com as

formalidades do estylo, o Sr. ministro da jus-

tiça, na presença do qual entra em discussão a

proposta do governo, comprehendendo varias

alterações ao codigo do processo criminal rela-

tivas á policia, convertida em projecto de reso-

lução pela commissao de justiça criminal.

0 Sr. Henriques áe üüezende enceta a dis-

cussão, declarando prescindir da questão de que

a matéria não deve ser tratada como resolução,

mas sim como decreto ; e ter somente por em-

quanto a observar que esta lei envolve em suas

disposições matéria da competencia das as-

sembléas provinciaes, ás quaes compete legislar

a tal respeito, attribuição esta que tem por ellas

Sido exercida, creando novas autoridades po-

liciaes, e dando-lhes diferentes attribuições ; e

quaesquer que sejao as medidas que se hajão de

tomar a tal respeito, deve-se attender que ás

assembléas provinciaes é a quem compete tomar

medidas sobre a policia local.

Fundado nestes motivos, o nobre orador tem

de propor o adiamento desta matéria, pois a

entrar-se na discussão delia, entende que nisso

se perderia muito tempo, discutindo-se matérias

que sao da competencia das assembléas pro-
Vinciaes; cujas attribuições, porém, achando-se

bastanteruente confusas, não se pôde tomar uma

medida adequada emquanto a assembléa geral
não definir bem quaes as attribuições que com-

petem ás assembléas provinciaes, visto a duvida

em que ellas entrão sobre suas attribuições, por

que umas são mui latas em entenderem o acto

addicional, e outras mui restrictás, como a as-

setnbléa provincial das Alagoas, a qual até

julgou não poder dispensar a um dos seus

membros, por cuja duvida representou á as-

setnbléa geral.
O seu adiamento pois tem por fim ficar a

proposta adiada até que a assembléa geral tome

medidas sobre as diversas propostas das as-

sembléas provinciaes.

O adiamento proposto pelo nobre deputado é

apoiado e entra em discussão.

0 Sr, Paim concorda em que o adiamento

deve passar em vista do precedente da casa,

mas não conforme o propõe o illustre deputado

que fnllou em primeiro lugar, e sim até que se

discuta o projecto n. 21 relativo á reforma

do codigo, sobre as autoridades que devem

formar a culpa.

O nobre orador demonstra a conveniência

de se tratar aquella matéria, fundado nos

abusos que ha, e embaraços em que se achão

muitos juizes de paz, tanto em formação

da culpa, como mesmo na prisão dos réos,

pelas influencias que em algumas povoações
se apresentão, filhas de certos potentados, com

os quaes muitas vezes os juizes de paz não

podem : em vista disto julga o nobre orador

mais conveniente que a formação da culpa,

e prisão dos réos fiquem pertencendo aos

juizes de direito, porque elles sendo os respon-

saveis pelo socego da comarca, são os mais

proprios para isso, em consequeneia de rece-

berem ordenado da nação e estarem em acçâo

com o governo, o qual vendo que elles não

cumprem com suas obrigações, os pôde mandar

responsabilisar, substituindo-os por outros em

quem tenha mais confiança.

Corrobora alguns dos argumentos apresen-

tados pelo antecedente orador, sobre a proposta
ir de encontro a algumas das leis provinciaes

que têm limitado as attribuições policiaes, e

outras que têm substituído os juizes de paz por
outras autoridades policiaes. Entende que o

nobre ministro na forníação da proposta não
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attendeu bem ás circumstancias do paiz, pois é

evidente que todo o mal que se encontra no

desempenho de funcções policiaes, provém tanto

do grande numero de juizes de paz, como do

immenso numero de suas attribuições, as quaes

pela presente proposta ainda vão ser mais

augmentadas, no que não pôde por nenhum

modo concordar.

Em vista destas razões o nobre orador propõe
o adiamento da proposta até que se discuta o

projecto n. 21.

O adiamento proposto é apoiado, e entra em

discussão.

O Sr. Presidente declara que o adiamento

proposto importa urgência do projecto indicado

pelo Sr. deputado.

0 Sr. Henriques de Resende continua a instar

no seu adiamento, por estar persuadido que em-

bora passe a urgência do projecto relativo á for-

mação da culpa, e elle seja discutido, os males

não ficao sanados sem que a assembléa geral
extreme bem as attribuições das assembléas

provinciaes. #

0 Sr. Visconde de G-ojüanna...

0 Sr. Carneiro Leão observa que ha muito

que elle e muitos Srs. deputados entendem que
não se pôde entrar na reforma do codigo do

processo criminal como exige o interesse pu-
blico, sem que bem definida seja a competencia

da assernbléa geral e das assembléas pro-
vinciaes ; definição que, tendo-se tentado fazer

no começo desta sessão, o Sr. ministro dos ne-

gocios estrangeiros, então da justiça, julgou
dever oppôr-se a ella, persuadido que devemos

permanecer neste estado de confusão, em que
não se sabe qual é a competencia das assembléas

provinciaes e da geral. Lembra que o Sr. mi-

nistro pareceu tao afferrado ao principio de que
a nomeação dos juizes de direito não era da

competencia do governo geral, que com este

principio levantára uma bandeira a que se alis-

tárâo alguns membros da camara, affeiçoados á

idéa de dar a maior porção possível de autori-

dade ás assembléas provinciaes : entretanto

nota que na proposta vern entregue a nomeação

dos juizes municipaes aos presidentes, e isto

por uma lei da assembléa geral, e por conse-

quencia determina que a assembléa geral pôde
legislar sobre estes empregos provinciaes.

Persuade-se que a proposta não foi feita por ju-
riseonsulto, e que nella ha dedo de algum rabula,

e que não foi projecto originalmente concebido,

pelos dous Srs. ministros; mas admira-se

como o Sr. ministro dos negocios estrangeiros

adherio a todas estas cousas: elle que defendeu

que era da competencia das assembléas pro-
vinciaes o legislar sobre empregados provinciaes,
e que não era só o emprego de juiz municipal,

provincial, como também o de juiz de direito ;
agora diz que o de juiz municipal é geral: opi-

nião esta a que elle, orador, de boa vontade an-

nuiria, por ter por vezes declarado que a

nomeação, suppressâo, etc., de empregados

destinados a pôr em execução as leis geraes
compete á assembléa geral, mas admira como

o Sr. ministro, a não ser por um scepticismo 
*

levado ao .maior auge, possa em difTerentes

occasiões apparecer com differentes opiniões,

ao mesmo tempo que alardêa de princípios, e

levanta certa bandeira para chamar a si alguns

senhores. Que confiança poderáõ ter estes se-

nhores vendo o Sr. ministro apoiar uma pro-

posta em.que se torna emprego geral o de juiz
municipal ? Desta contradicção conclue elle,

orador, que nós estamos em estado em que
nem o nosso ministério, nem cada um Sr. de-

putado sabe o que é da competencia da as-

sembléa geral, e o que é da competencia das

assembléas provinciaes, questão da qual julga
dever occupar-se a camara.

Lembra que a cada passo se offerecem du-

vidas em que se trata de delegar taes e taes

funcções a tal e tal empregado ; e esta delegação

nao se pôde conceder, sem saber que principio
representa o delegado, quem o nomêa, suas

qualificações, se é electivo ou de nomeação po-

pular, se vitalício ou amovivel, etc., e que sem

se extremar bem as attribuições da assembléa

geral e as das assembléas provinciaes, não se

pôde principiar a conferir funcções; porque se

se pensa que se vai conferir funcções a um em-

pregado electivo, acontece que no Ceará ou Per-

nambuco é da nomeação livre do presidente, se

se pensa que se confere a um nomeado pelo

presidente, lá a assembléa do Maranhão o torna

de eleição popular, etc. Persuade-se pois que
os Sr. ministros hão de concordar que, sem pri-
meiro extremar-se a competencia da assembléa

geral das provinciaes, não se pôde entrar nem

nesta nem em outras reformas do poder judi-
ciario reclamadas pelo paiz. .

Admira-se que os illustr.es membros da com-

missão a quem foi ter a proposta, afferrados ao

poder provincial com o mais amplo desenvol-

vimento possível, annuissem de boa vontade a

ella sem julgar necessário a mínima correcçao,

persuadido de que a obrigação em que se achão

os ministeriaes não os deve levar a tal ponto

que fação desistencia completa de princípios
sustentados publicamente, sem ao menos assig-

narem com restricções.

Vota pelo adiamento.

0 Sr. Limpa de Abreu (ministro dos estran-

geiros), a respeito do acto addicional, pensa do

mesmo modo que sempre pensou. Se se tem

declarado pelo scepticismo, este não se estende

a tanto como querem dar a entender alguns

illustres deputados que o têm combatido, pois

que o seu scepticismo só se refere a factos, e

nisto julga que será acompanhado por aquelles

nobres deputados que não quizerem cahir em
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erros muito graves, e que podem ser muito

perigosos.

Quanto ao acto addicional, diz que se acaso
o corpo legislativo tivesse.tirado todas as duvidas,
approvando 

por uma disposição legislativa as
instrucçOes 

que o governo deu aos presidentes
das províncias, e contra as quaes tanto se tem
clamado, estava tudo na melhor ordem pos-
sivel. (Apoiados ironieos nos baneo-s da opjio-

tsição.) O governo fez de sua parte tudo quanto

podia fazer para que do acto addicional resul-

tasse todas as vantagens que delle era de esperar;

o governo nestas instrucçOes, sujeitando-se á

letra do acto addicional, disse, a respeito de

empregados 
provinciáes, que os presidentes das

províncias os podião nomear, suspender e de-

mittir, mas que não .podião as assembléàs pro-
viriciaes tocar nas suas áttribuições, porque a

administração da justiça devia ser regular e n5o

variar conforme o que se dispuzesse em unia ou

outra província. Contrario a isto nada se encontra

na proposta que se discute. Nessas instrucçOes,

nessa medida salutar, como em outras muitas que
o governo tem tornado, não se diz que as assem-

bléas provinciáes tivessem o direito de augrnentar

ou diminuir as attribuições dos empregados

provinciáes de justiça, e assim não houve inco-

herencia alguma da parte do governo, pelo
contrario houve e haverá sempre a mesma

coherencia, o mesmo modo de pensar e sentir.

Se os iliustres deputados que fazem opposiç&o

a essas instrucçOes do governo entendem que
o governo errou, dando uma intelligencia que
não devia dar, a elles cumpre dizel-o, cumpre-

lhes mandar á mesa aquella medida que en-

tenderem mais profícua, mas 
"não 

accusar de

contradictorio, nao julgar filha do systema de

scepticisrno, uma mudança que nfio existe ;

porque existe a mesma coherencia, e existirá

sempre, por mais que se esforcem os nobres

deputados para mostrar que o governo é con-

tradictorío, que hoje pensa de um modo e no

outro dia de outro.

Lisongêa-se em ver os nobres deputados

accusar o governo, por serem outras tantas oc-

casiões do governo defender-se, e mostrar-se, e

desvanecer-se do que tem feito, do quanto pensa
bem, nao só em matéria de legislação como

em política; nao sendo as palavras de um ou

outro Sr. deputado que hão de desacreditar o

governo, quando factos, quando resultado.-; de

suas medidas rnostrâo que outras nao podião
ser tomadas mais acertadas, mais profícuas á

ordem e tranquillidade publica. Nao pôde haver

governo mais feliz que aquelle que responde

aos seus adversarios por factos públicos e reco-

nhecidos por todos.

O orador declara que se oppôz ao requeri-

mento do Sr. Torres no principio da sessão, e

hoje ainda se opporia a elle, se de novo fosse

apresentado : não apontava o illustre deputado

os artigos duvidosos do acto addicional, e pa-

TOMO II

rece a elle, orador, que primeiramente se dervia

decidir que tal ou tal artigo era duvidoso, e

depois de uma discussão preliminar desta natu-

reza dar-se a intelligencia authentica desse

artigo ; depois, um outro meio havia de resolver

duvidas que pudessem occorrer em alguma

assembléa provincial, que é a commissao en-

carregada de examinar sua legislação, revogar

aquellas leis contrarias á constituição,. aos in-

teresses geraes, ou que por qualquer outro

motivo devão ser revogadas.

O orador declara ter, desde o principio da

sessão, reclamado que a commissão especial

désse o seu parecer ácerca da legislação que

julga estar no caso de ser revogada ; que lem-

brára que se nomeassem tantas commissões

quantas fossem as provincias do império, e

assim não sabe como pôde ser accusado de não

querer que se de.cidão as duvidas que têm occor-

rido ; que fizera expressa menção da legislação

de Matto-Grosso, que merece um exame espe-

ciai ; que mandára á camara, com recommen-

dação, uma lei da assembléa das Alagôas que
retira toda a força da província das mSos do

delegado do governo gerai, sobre cüja lei a com-

missão nao deu ainda* seu -parecer; 
que duas

leis existem da assembléa do Maranhão, que
também merecem exame da commissao, e não

tem ainda havido parecer a respeito.

O orador nao pôde ser accusado, nem como

ministro, nem como presidente da província,
de ter dado um passo que sahisse da litteral

intelligencia do acto addicional : nunca deinittio

um juiz de direito ; nunca removeu, nem aceitou

a demissão de um juiz de direito por esperar

que todas essas questões fossem resolvidas ;
não querendo deixar precedentes por onde se

pudesse argumentar que tinha reconhecido

como delegado do governo geral, este ou aquelle

principio. Depois de ter tomado conta da repar-

tiçao da justiça, e tendo depois a seu cargo a

do império, vendo uma diversidade extraor-

dinaria das intelligencias dadas ao acto addi-

cional em todas as provincias, entendeu que
devia dar instrucçOes para em todas ellas se

observar a mesma regra, instrucçOes fundadas

na letra do acto addicional, instrucçOes' que
se fossem approvadas trariâo grandes benefícios

ao Brazil.

0 Sr. Sezende, pela ordem, diz que a com-

missão tem dado parecer sobre as leis que tem

entendido devia assim fazer ; que as do Ma-

ranbâo, de que fallou o Sr. ministro, chegarão

somente ante-hontem.

0 Sr. Souza Martins, pela ordem, diz que
a commissao nao merece a criminação do nobre

ministro, poiõ que o Sr. ministro deve lembrar-

se que sem se estabelecer princípios não se

pôde dar um parecer ; e que pela diversidade

de princípios entre 
"os 

membros da commissao,

nao é possível dar-se um parecer.

4G
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0 Sr. Vasconcellos vota pelo adiamento, e

já mostrou hontem que melhor era principiar
a reforma do codigo pelo pro.jecto sobre a for-

mação de culpa. Não sabe como o Sr. Limpo,

tratando-se do adiamento, pôde chamar a

questão para o elogio do governo ; e que elogio ?

Que o governo é infallivel, que faz a felicidade

do Brazil sem nenhum auxilio, só com a sua

sabedoria, que se deve chamar mais que hu-

mana, para ir coherentc com o illustre mi-

nistro! E descobrio o nobre ministro que se

alguns males softremos, é porque a maioria

nao quiz approvar as suas celebres instrucçOes.

O orador pergunta, á vista do que disse o Sr.

ministro, se em política ha idéas fixas e inva-

riaveis ? Onde, e qual é o autor de política,

qual é o governo tão forte que entenda que deva

subordinar a natureza ás suas ordens, aos seus

caprichos, á sua vontade ? Uma tal propo-
sição parece que não honra a um homem de

estado.

O orador, depois de responder a algumas

outras proposições do Sr. Limpo, quanto ás

instrucçOes aos presidentes de província, diz

que sente que o nobre rrjinistro dos estrangeiros

assiguasse taes instrucçOes, manchando assim

sua intelligencia ; essas instrucçOes parecem ter

sido feitas por quem escreveu «a proposta sobre

a policia...

O Sr. Limpo de Abreu (ministro dos estran-

geiros) :— Está enganado.

O Sr. Vasconcellos :— Pôde ser. Desejo que
o nobre ministro queira quebrar cointnigo uma

lança, perdôe-me este atrevimento; os fracos

também devem algum dia pavonear-se. Gomo

pôde o nobre ministro desvanecer-se de ter

feito essas instrucçOes ? Já eu disse uma vez

que entre seus artigos, a que chamarei anar-

chicos, ha o que se manda fraccionar a autori-

dade dos presidentes. Declarou o nobre ministro

do império que o governo geral entendia que os

presidentes de província, posto que autoridade

geral, podião bem ver sua autoridade limitada

pelas assembléas provinciaes ; que estas podião
nomear delegados dos presidentes ; e eu desejo

que o nobre ministro mostre se na letra do acto

addicional foi conferido ás assembléas provín-
ciaes o direito de crear delegados dos presi-
dentes. A' vista desse artigo das instrucçOes, o

orador admira que o nobre ministro se queixe
da assembléa das Alagôas entregar a força

publica a diversos juizes de direito, quando o

mais illuminado dos governos do Brazil reco-

nheceu nas assembléas provinciaes o direito de

crear tantos presidentes ou sub-presidentes,

quanto as assembléas provinciaes quizessem.
Certo elle, orador, de que as assembléas pro-

vinciaes não podiao tocar na autoridade dos

presidentes nomeando sub-presidentes, coinludo

i)5o duvida que em um outro lugar convenha a

creação desses sub-presidentes j mas inquestio-

navelmente a creação de taes empregados

competia á assembléa geral, por isso que a

autoridade de presidente é geral.

Segundo as instrucçOes, os juizes municipaes

são considerados empregados provinciaes, a

proposta os considera geraes, é isto coherencia ?

Quanto ao requerimento do Sr. Torres, sobre

a intelligencia do acto addicional, a que o

Sr. ministro diz que se oppuzera e se opporia

ainda ; disso o orador está cérto, porque nin-

guem pôde resistir a forças irresistíveis ; mas

dizer-se que se deve fixar a intelligencia do acto

addicional só pela regeição das leis provinciaes

que se oppuzerem á constituição, aos tratados,

aos interesses das outras províncias, e aos im-

postos geraes, é desconhecer que existe, no

mesmo acto addicional, um artigo que faz com-

petir á assembléa geral a obrigação de inter-

pretal-o.
Demais, tem-se observado, entre a maioria

e minoria, a differença de 4 ou 5 votos ; uma

dôr de cabeça, uma indisposição, faz com que
um dia passe uma resolução differente da do

dia antecedente ; e se se accommodar a intel-

ligencia da constituição a estes actos dos parti-
culares, resultará que um dia será approvado

um acto, e acto idêntico de outra província será

reptt)vado, segundo os dias em que se submet-

terem á votação. A conseqüência disto será o

espirito de desordem ; aproveitar-se-ha desta

fraqueza, desta incoherencia dos corpos colle-

ctivos, para indispôr contra a união as provin-
cias cujas propostas tiverem sido regeitadas ;
vê-se pois que nenhuma razão tem o nobre

ministro dos negocios estrangeiros para tanto se

desvanecer.

0 Sr. Souza S Oliveira admira a coragem

do nobre ministro dos negocios estrangeiros

quando accusa a camara dos males do Brazil,

por se não ter approvado a<r suas instrucçOes ;
e como esta censura recahe sobre a illustre

maioria, não pôde deixar de defendel-a nesta

parte.
Confessa que todas as vezes que lê certos ar-

tigos das instrucçOes, parece-lhe estar lendo

certos amphiguris de Phylinto Elysio ou o apo-

calypse de S. João. (Risadas.) Já uma vez tev.e

de notar que principalmente os arts. 6o e 7o das

instrucçOes, t^em o Sr. ministro que os refe-

rendou é capaz de os explicar. Por estas in-

strucções é fóra de toda a duvida que ás as-

sembléas provinciaes compete legislar sobre as

attribuições das autoridades judiciarias pro-
vinciaes, e escrevendo isto o nobre ministro,

não sabe como combinar urna tal disposição

com a faculdade que o nobre ministro reconhece

na assembléa geral de legislar sobre estas at-

tribuições. Deseja que o governo emilta franca-

mente uma opinião a este respeito ; e depois de

estabelecido o principio sobre a competencia da

assembléa geral para legislar sobre as attri-
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buições de taes autoridades, principie-se então

a reformar a legislação.

Vota pelo adiamento, e convida ao nobre mi-

nistro dos estrangeiros que explique os seus

amphiguris, os seus apocalypses afim de destruir

a impressão funesta que elle tem feito e deve

fazer para a rejeição da proposta de seu col-

lega.

0 Sr. 
"Rodrigues 

Torres deseja fazer um re-

querimento para que o Sr. ministro dos ne-

gocios estrangeiros falle mais uma vez, visto que

pela discussão o governo ficou um pouco com-

pronieüido, e depois do pomposo elogio que fez

da administração, o governo foi cabalmente ba-

tido ; pede pois á camara que permitia ao Sr.

ministro faliar mais uma vez, para procurar pôr
em harmonia a sua opinião emittida boje, e

" 
esse celebre decreto das instrucções que teria

feito a prosperidade do Brazil, se a maioria o

tivesse sanccionado. (Risadas.)

0 Sr. -Limpo de Abreu (ministro dos estran-

geiros) diz que o Sr. deputado parece erigir-se

em orgao da camara, quando diz que o governo
está compromettido pelos discursos de alguns

Srs. deputados, e quer por isso que elle, orador,

falle mais uma vez. Parece-lhe que a camara

que ouvio os Srs. deputados, ficou certíssima de

que o governo sahio victorioso, de que o governo
tem por si a razão e a justiça.

Depois de mais algumas reflexões, diz quanto
ao requerimento do Sr'. Torres, que deseja_pre-

cedentes, que se se entende que os ministros

devem faliar as vezes que quizeiem sobre as

matérias, aceita a proposição do nobre depu-

tado ; mas se é um favor especial que' queira
fazer um ou outro Sr. deputado, quando lhe

aprotiVer que o ministro falle mais uma vez,

não (juer semelhante graça .

0 Sr. Rodrigues Torres pede para retirar o

seu requerimento, e" diz que o offereceu per-
suadido de que o Sr. ministro queria discutir a

matéria, e mostrar que não estava em contra-

dicção; mas reconhece com dôr do seu coração

que o Sr. ministro não quer discutir seriamente

a matéria, não quer convencer a camara de sua

colierencia. Quanto á questão pois, se S. Ex. está

ou não colierente comsigo mesmo, é a intelli-

gencia da camara que ha de decidir, ao menos

na opinião delle, orador, porque na opinião do

governo é cousa muito diversa ; essa stiblime in-

telligencía é só do governo; os pobres membros

da camara mal pensão; a estes fião deve ser

permittido pensar ; só devem obedecer ás ordens

que dá a intelligencia administrativa.

Observa que entre o art. 6o e outros das in-

strucções, e a proposta do governo em discussão,

não ha colierencia ; que nSo basta que o go-
verno diga que é coherente, que tem feito ser-

viços relevantes ao paiz...

O Sr. Limpo de Abreu (ministro dos estran-

geiros):—Apoiado,

O Sr. Rodrigues Torres :—Ao paiz princi-

palment® é que cumpre decidir, se acaso é.ou

não assim.

Quanto ao requerimento que tapíesentára 110

principio da sessão, explica que foi para que se

nomeasse urna commissfio especial, afim de

apresentar á camara um projecto dando inter-

pretação aos artigos do acto addicional que têm

necessidade de interpretação.

Vota pelo adiamento, porque não sabe como

se ha de discutir a pj-oposta. Suppondo a maioria

da camara dividida em duas fracções, uma com-

mandada pelo Sr. ministro dos estrangeiros,

que pensa que todos os empregados adminis-

tralivos e judiciaes que não são exceptuados

pela constituição são provineiaes, e por conse-

quencia a sua creação é da attribuição das as-

sembléas provineiaes, e outra fracçâo comman-

dada pelo Sr. ministro da justiça, que não é da

mesma o-piniâo, hão é possível assim fazer

passar uma proposta com uma maioria assim

fraccionada, e de necessidade a proposta ha de

caliir com o apoio do governo, o que não é

proprio de uma camara legislativa. Emquanto

não houver um governo que seja de unanime

accordo sobre a maneira porque ha de inter-

pretar-se este artigo do acto addicional, e que

a haja de sustentar na camara, não se pôde dis-

cutir esta proposta.

0 Sr. Alvares Machado vota pelo adiamento,

além de outras, pela razão que apontou o illustre

autor delle, o Sr. Rezende; mas não foi por

esta razão que pedio a palavra.
Observa que sao muito frequent.es os insultos

que se dirige á maiorja que não existe. O Sr.

deputado que acaba de faliar dirigio-lhe um in-

sulto, quando disse que essa maioria era com-

mandada pelos Srs. ministros: elle, orador,

declara que tem pertencido a essa maioria, e

que nunca se deixoir commandar por nenhum

ministro ; que em 1834 era a maioria que com-

mandava os ministros : em 85 fez opposição aos

ministros; este anno, nem commanda nem é

commandada. Freqüentemente acontece que

essa maioria apoia algumas medidas apresen-
'tadas 

pelo governo, quando lhe parecem justas,

e regeita as que lhe parecem injustas ; se assim

não fosse não havia adiar-se a proposta sobre o

habeas-corpus.

Quanto ao scepticismo, dirá que se a maioria

não fosse tão sceptíca a respeito de factos, então

não teria apoiado muitos homens que apoiou

em outras épocas ; daria credito ao que se dizia

desses homens; não daria apoio em outro

tempo ao Sr. Torres, se não duvidasse do que

se dizia a respeito delle.

O Sr. Rodrigues Torres :—Cite os factos.

O Sr. Alvares Machado :—Dizia-se que o Sr.

Torres tinha demitíido um official da marinha

pelo simples facto de ter accendido uma vella : a

maioria procurou informar-se c soube que isto
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¦não 
era exacto ; esse empregado era um homem

muito amigo de D. Pedro I; tinha o seu retrato,

c assim conservava um laus perenne. Assentou

a maioria que era muito que depois da abdi-

cação se apresentasse um facto desta natureza,

e sustentou o Sr. Torres. Dizia-se que o Sr.

Torres demittindo esse ofíicial o substituirá por
outro, seu parente ou amigo intimo ; a maioria,
-conservando-se no scepticismo, convenceu-se

que o homem que o Sr. deputado apoiava me-

recia-o ; eis-aqui o scepticismo aproveitando ao

Sr. Torres.

O orador, continuando, diz que se clama

contra o governo, no emtanto, está na camara

desde 1834, não tem visto o governo mudar de

systema. Agora parece o governo muito máo,

em 1835 era muito bom ; convence-se, á vista

do que tem presenciado, que em aiguns diccio-

narios podia-se dizer—governo bom é aquelle

em qne nós exercitamos um poder, em que
temos grandes ordenados; governo ruim é

aquelle em que não temos grandes ordenados,

nem dirigimos a nação— ; por isso vê-se que
em um anno concede-se ao governo o que era

outros nega-se: a maioria, porém, esse resto da

maioria que existe, não especula com a poli-
tica do paiz.

O Sr. Carnkiro Leão :— Havemos entrar

neste exame.

O Sr. Alvares Machado :—Esta maioria que
existe não quer grandes ordenados, não quer

governar: por isso concede a este governo o

mesmo que concedeu ao de 35; concedêmos

ao governo de 1835 quando estavamos na op-

posição, por isso que dS ministros da guerra e

marinha não erão da nossa communhão po-
litica.

Finalmente, o orador pede aos Srs. depu-

tados que tantos insultos têm dirigido ao resto

da maioria a quem pertencerão algum tempo, e

da qual se separarão, não sabe a razão porque,

pois que o governo continua no mesmo systema,

e a única differença que ha é em elles não exis-

tirem na adminislração...

O Sr. Carneiro Leão :—Oh !

O Sr. Alvares Machado pede que não enxo-

valhem tanto, não sejão tão faltos de generosi-
d a de para com a maioria.

Dá-se por discutido o adiamento, que posto a

votos é approvado.

Entra em discussão a proposta do governo
sobre guardas nacionaes.

0 Sr. Rodrigues Torres obtém a palavra, e

de passagem diz que não julga ter feito insulto

algum á maioria em suppôl-a dividida em duas

fracções ; e se ha insulto, destes insultos todos

os dias se dirigem á maioria. Observa que o Sr.

ministro dos estrangeiros todos os dias falia em

chefes da minoria, em homens que conduzem a

minoria; e vendo que a maioria se havia de di-

vidir em dous corpos, lembrou-se dos dous Srs.

ministros que têm sustentado o debate.

Foi talvez porquê não .quiz ser governado pela
maioria que o orador, então ministro, teve o

infortúnio de incorrer na sua indignação. Está

persuadido que com effeito a maioria em 1834

quiz governar os ministros, e que todas as vezes

que os ministros não querião subscrever a todos

os actos da illustre maioria, tinhão o infortúnio

de incorrer no seu -desagrado, o que valia um

decreto de proscripção ; mas porque a maioria

de 34 governava os ministros, não se segue que
hoje os ministros sejão governados pela maioria.

Quanto á outra arguiçâo de que a minoria o

que quer é pescar nas aguas turvas, ter grandes
ordenados, influir no governo, e por isso não

approva cegamente todos os actos do governo,
não sabe se é isto exacío ; mas parece-lhe que
á minoria, assim como aos illustres deputados

da maioria, é permittido também influir nos ne-

gocios do paiz, e parece injustiça da parte dos

illustres deputados da maioria, quererem este

privilegio só para si.

Quanto á arguição de ter demittido um offi-

ciai de marinha por ter accendido uma vella, é

facto novo para elle, assim como o de ter sub-

stiruido esse ofíicial de marinha por um seu pa-
rente ; enganou ao illustre deputado quem disso

o informou.

0 Sr. Carneiro Lsão, -depois de breves íe-

flexões, observa ao Sr. Alvares Machado que
elle confundio um facto na arguiçâo que fez ao

Sr. Torres. Foi demittido um ofíicial de fazenda

por erros de officio, por falta de cumprimento

de suas obrigações, e razão havia da parte do

ministro que o demittio ; mas quando o tivesse

demittido, não por causa de ser máo empregado,

mas por ter accendidou ma vella, a culpa devia

ser lançada naquelles que governavao por traz

da cortina, e que com toda a força excitavão

para que se fizesse perseguições. E na verdade

todos sabem quem foi o autor da celebre men-

sagem que na camara se apresentou ; men-

sagem que de alguma maneira ia levantar certas

influencias : era preciso agitar-se o estado para
isso, porque quando está tudo em fermentação,

é quando as borras sobem, e os líquidos

descem..

O orador declara que não é exacto af-

firmar que a maioria de 1834 sustentou o mi-

nistro da marinha; pois que o primeiro acto

que appareceu deste ministro foi reprovado, es-

pecialmente pelos Srs. deputados de S. Paulo,

e o motivo principal disto era porque o Sr.

Torres, tendo alguma intelligencia, não quiz
subrnetter-se ao que se desejava; não quiz
acabar com a regencia passada: isto devia es-

candalisar, pois que o fim principal do acto ad-

dicional se reduzia a isto ; tudo o mais era en-

godo ás províncias para se fazer um regente

único.
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A discussão fica adiada pela hora.

O Sr, Presidente marca a ordem do dia, e

levanta a sessão depois das duas horas.

Sessão em de Setembro

PRESIDENCIA DO SR. ARAÚJO LIMA

Summario. — Expediente. — Ordem do dia.-—

Discussão do projecio sobre guardas na-

cionaes,

Feita a chamada ás 10 horas, e achando-se

presente numero legal de Srs. deputados, o

Sr. presidente declara aberta a sessão meia

hora depois; é lida e approvada a acta da ante-

cedente.

Faltão sem participar os Srs. Vital, Pinto

de Mendonça, Figueira, Ibiapina, Maranhão,

Gosta Machado, Veiga Pessoa, Ribeiro Pessoa,

Alves Vieira, Francisco do Rego, Barbosa Cor-

deiro, Monte Remigio, Gosta, Macedo, Fer-

nandes da Silveira, Fontes, Augusto da Silva,

Galvao, Paula Araújo, Manoel Amaral, Calmon

e Abranch.es; e com causa communicada os

Srs. Odorico, Pentes, Castro e Silva, Gonçalves

Martins, arcebispo da Bahia, Climaco, Be-

lisíirio, Cerqueira Leite, Carvalho, Paranhos,

Lessa, Vianna e Hollanda Cavalcanti.

EXPEDIENTE

O Sr. Secretario Assis Mascarenhas, dando

conta do expediente, lê dous officios.

Um do ministro do império, acompanhando

por copia o decreto de 23 do corrente mez, pelo

qual foi concedida a pensão de 6001000 réis,

ao padre Prudencio José das Mercês Tavares,

em remuneração dos seus serviços prestados na

província do Pará.—A' commissao de pensões e

ordenados.

Outro do secretario do senado, participando

que por officio do ministro do império, foi

comtnunicado ao senado ter sido sanccionada a

resolução da assembléa geral, approvando a

pensão concedida á Salvador Cardoso de Oli-

veira.—Fica a camara inteirada.

Vai á commissao de orçamento, a repre-

sentaçâo de Felix Emilio Taunay, director da

academia de bellas-artes desta côrte, em nome

da congregação dos lentes da mesma, reque-

rendo para o adiantamento das artes dez loterias,

uma por anno.

Lê-se e approva-se o seguinte parecer :

« A comtnissão das camaras municipaes, a

quem foi presente o requerimento do Sr. depu-

tado Manso, em o qual expõe que a camara mu-

nicipal do Alto Paraguay Diamantino, conven-

cionára com o seu procurador, dar-lhe uma

gratificação razoável no caso de que os 6 por
cento das suas rendas não fossem sufficientes

para premiar o trabalho da procuradoria : mas

que a assembléa provincial escrupulisára em

dar seu assenso a uma tal convenção, por cuja

causa requer o dito Sr. deputado que a res-

pectiva ccmmissão offereça o seu parecer,

pensa que o requerimento de que se trata é da

competência da commissao das assembléas pro-
vinciaes ; para a qual deve ser remettido.

« Paço da camara dos deputados, 26 de Se-

lembro de 1836.—J. R. Barbosa.— Quadros
Aranha.»

Sao approvadas as redacções das seguintes

resoluções :

1." Approvando a aposentadoria concedida a

José Rebello de Souza Pereira, no lugar de

official da secretaria do conselho supremo mi-

litar, com o ordenado de 360$000 annuaes,

2." Declarando comprehendido na disposição

do decreto de 31 de Outubro de 1831, a João

Morezzi, que foi escripturario da extineta repar-1

tição do commissariado.

3." Approvando a tença concedida ao bri-

gadeiro Raymundo José da Cunha Mattos.

ORDEM DO DIA

Entra o em discussão as seguintes resoluções,

que depois de discutidas, sao approvadas e

adoptadas, e remettidas á commissao de re-

dacção:

« A assembléa geral legislativa resolve :

« Artigo único. Fica approvada a tença an-

nual de 80$, concedida por decreto de 14 de

Setembro de 1835, ao major de primeira linha

José Fernandes dos Santos.

(( Paço da camara dos deputados, 21 de

Junho de 1836. — J. F. de Toledo.— Gomes

da Fonseca.— Paim. »

« A assembléa geral legislativa resolve :

« Artigo único. Fica approvada a tença de

220$ concedida pelo governo, em remuneração

de serviços, ao capitão de mar e guerra Fran-

cisco Rodrigues de Lima Pinto.

<t Paço da camara dos deputados, 27 de Maio

de 1835.— Visconde de Goyanna.— Gomes

da Fonseca.— Peixoto de Albuquerque. »

Entra igualmente em discussão, e é appro-

vado o parecer da commissâo de diplomacia,

que é de opinião que se remeltao ao governo as

reclamações hespanholas, sobre as indemni-

sações a que se julgão com direito os donos das

embarcações Ismenia, Sultana, Recuperador e

Santa Rita, que forao apresadas por navios de

guerra brazileiros, para que se obre a respeito

delles segundo os princípios de direito que
devem regular a matéria sugeita.
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Passa-se a discutir a seguinte resolução :

« A assembléa geral legislativa resolve :

« Cada um dos ministros e secretários de es-

tado perceberá interinamente, aléin do actual

ordenado, uma gratificação annuai de dous

contos e quatrocentos mil réis, emquanto se não

der nova fôrma ao ministério.

« Paço do senado, em 16 de Maio de 1836.
— Bento Barroso Pereira, presidente,— Conde

cie Valença, Io secretario.— Visconde de Con-

gonhas do Campo, 2o secretario. »

0 Sr, Eodrigues Torres abre a discussão

sobre esta matéria, observando que o senado

comquanto reconheça a necessidade de se re-

formarem as secretarias de estado, todavia julga
urgente o 

"augmento 
dos ordenados dos mi-

.nistros de estado a titulo de gratificação-; ficando

comtudo para definitivamente serem marcados

seus ordenados quando tenha lugar a organi-

saçâo das secretarias de estado : é pois contra

uma tal urgência apresentada pelo senado que
* o orador se pronuncia: fundado em observar que

todos os ministros de estado têm tido o orde-

liado de 4:800$, que com elle se têm sustentado

decentemente, e mantido a dignidade que lhe é

própria, mesmo no tempo do governo de

D. Pedro I, no qual erão obrigados a sustentar

um maior esplendor do que os actuaes mi-

nistros.

Não ha pois motivo algum para que se dê

urgência de se decretar tal augmento de orde-

liado, que pode ficar para ser fixado na época

em que se der a nova organisação dos'minis-

terios. O presente aeto n&o é honroso aos

actuaes ministros, por isso que se pôde dizer que
os ministros deixárão retirar grande numero

de deputados para se poder tirar da casa uma

votação a favor desta resolução, como por sor-

preza. Não se deve pois tratar de um negocio

que é individual, e proprio dos interesses dos

ministros que têm a maioria na casa.

O orador conclue votando contra a resolução,

ou proporá o adiamento da matéria até a se-

guinte sessão, afim de que ella seja tratada

quando a camara estiver um pouco mais guar-
necida de membros.

O adiamento proposto pelo nobre deputado é

apoiado e posto em discussão, ficando sustada a

discussão da resolução.

0 Sr. Vasconcellos approva o adiamento

proposto, fundado em lhe parecer conveniente

que se fixem definitivamente os ordenados dos

ministros de estado quando se regularem as

respectivas secretarias ; porque depois que se

tiverem marcado as funcções que cada um dos

ministros deve exercer, é que se lhe pôde
marcar o ordenado que se lhe deve dar. Ob-

serva haver-se dito que na casa ha poucos
membros, e que alguém pôde julgar que se

quer aproveitar uma tal occasiâo para que passe

esta resolução. Por esta occasiâo declara que se

o quizerem forçar a encher casa para que uma

tal resolução seja votada, tomará o expediente

de se retirar, porque não quer concorrer com o

seu voto para que se lance o indecoroso sobre o

governo que tem a maioria na camara.-

O orador roga ao Sr. presidente que dê para
ordem do dia matérias de absoluta necessidade,

aliás, quando se tratar de matérias taes como a

presente resolução, se-retirará da casa, para que
se não diga que elle vem á camara para encher

numero, afim do governo obter o que quer, e

os ministros serem beneficiados.

0 Sr. Henriques de Bezende não vê razões

pelas quaes se queira negar o voto a um grão de

mostarda, quando se deixárão passar objectos

de tanta importancia e interesse para o estado.

Declara que vota pelo adiamento, não pelas
razões dadas, mas sim porque não julga decoroso

que seja elevado o esplendor dos ministros ao

do chefe do esíado ; porque observa que o chefe

do governo actual está a meia cortina, em con-

sequencia de se haver diminuído os seus orde-

nados, entretanto que nenhuma reducçâo_ sof-

frêrão os ordenados dos ministros.

Dando-se por discutido o adiamento, posto a

votos, é reprovado por 32 votos sobre 27.

Continua a discussão da resolução.

0 Sr. Palm vota contra a resolução, por

julgar não ser decente para a assembléa geral,
e com especialidade para a camara dos depu-

tados, o approvar um tal augmento de orde-

nado, tendo ha poucos dias havido um enorme

roubo no thesouro publico, e achando-sé as ca-

rnaras abertas, sem que ellas tenhão mandado

fazer um exame sobre tal roubo, sendo aliás

envolvidos nelle alguns ministros de estado. Em

taes circumstancias, não é decoroso que se vá

augmentar os ordenados dos ministros, sem

que elles primeiramente se apresentem justi-
ficados, o que ainda se não tem visto.

Declara que a nação não pôz seus procu-
radores na casa para augmenlarem ordenados a

esmo, mas sim para velarem na guarda da con-

stituição e das leis ( apoiados ), e na boa arre-

cadação e distribuição dos dinheiros públicos.

( Apoiados. )

O orador vota contra a discussão de seme-

lhante resolução, e desejaria que o Sr. presi-
dente désse para ordem do dia o parecer
relativo ás contas do tutor de Sua Magestade o

Imperador.

0 Sr. Luiz Cavalcanti pergunta se pela
constituição ha obrigação de se votar augmento

de ordenado para os ministros de estado? De-

clara que só vê a camara com obrigações, e os

ministros com direitos ; todavia não pôde con-

ceder que a camara tenha tal obrigação, em-

quanto os ministros tiverem seus caprichos.

Nao vota por augmento de ordenado, com-



SESSÃO EM 28 DE SETEMBRO DE 1836 367

quanto esteja persuadido que elles não vencem

grande ordenado, porque os ministros não vêm

á camara, nâo fazem muito bem a sua obri-

gaçâo, e fazendo só metade de suas obrigações

podem estar a tneia ração.

Vota contra a resolução.

0 Sr. Rodrigues Torres corrobora algumas

das observações já expenüidas, e vota contra a

resolução.

Vêm á mesa, e são apoiados os seguintes ar-

tigos, que são postos e<n discussão :

« Artigo additivo. O governo fica auíorisado

a preparar em algum dos edifícios públicos, um

quartel decentemente mobiliado, para a resi-

dencia do ministro dos negocios estrangeiros.

Salva a redacção.—Souza Martins. »

« Art. 2." Additivo. Um dosséis ministros de

estado será o presidente do conselho, tendo por
este titulo mais um conto de réis de gratificação.
— Vasconcellos. »

0 Sr. Henriques de Rezende vota contra a

resolução pelas razões que teve para votar.pelo

adiamento.

0 Sr. Visconde de Goyanna- • •

0 Sr. Souza Martins declara-se a favor da

resolução, por estar convencido da necessidade

de que as primeiras dignidades do estado não

devem fazer uma figura inferior áquella que re-

presentão. O ordenado dos ministros de estado,

em todo o tempo foi mesquinho, mas no tetnpo

do ex-imperador, comquanto elle fosse o mesmo,

todavia os ministros desse tempo faziâo maiores

vencimentos, porque todos elles erão, ou conse-

lheiros de estado, ou da fazenda, etc.

Mostra a necessidade que os ministros de es-

tado têm de poderem corresponder aos bailes,

jantares, a todos os obséquios que recebem dos

representantes das côrtes estrangeiras, afim de

não fazerem uma triste figura. Chama em abono

desta razão, os meios que o governo francez

fornece ao ministro dos negocios estrangeiros,

ordenado que têm os ministros inglez e por-
tuguez, donde conclue a conveniência da reso-

ução passar.

0 Sr. Maciel Monteiro responde a alguns

dos argumentos do antecedente orador ; e afinal

declara-se contra a resolução por quatro razões :

1." Porque as secretarias de estado ainda não

estão organisadas ;
2." Porque o augmento que se quer dar é

apresentado a titulo de gratificação, no que não

pôde concordar :

3." Porque approvada a resolução, dá-se um

testemunho de que se approva a conducta dos

ministros, e não pôde votar pelo augmento de

ordenado a ministros que não têm a confiança

publica, e que até não podam continuar no mi-

nisterio por serem prejudiciaes á causa do paiz ;

4.a Finalmente, porque se tem demonstrado '

que o thesouro foi roubado ; porque estamos a

braços com urna guerra que nos ha de trazer

grandes despezas; porque tem-se votado um

credito de dous mil contos , e porque as finanças

do estado se achão em apuro, segundo a opinião

ministerial.

Nestas circumstancias,não se deve augmentar

os ordenados dos ministros de estado, deve-se

guardar uma melhor occasião em que o thesouro

tenha mais fundos.

0 Sr. Vasconcellcs pede licença para retirar

o seu artigo additivo, para offerecêl-o se passar
a resolução, o que lhe é concedido.

O Sr. Io Secretario lê um ofticio do Sr. mi-

nistro da justiça, participando que por incom-

modado não pôde comparecerá discussão da pro-

posta do governo sobre as guardas nacionaes.
—Fica a camara inteirada.

O Sr. Presidente declara que fica adiada a

matéria em discussão, por se passar á outra

parte da ordem do dia.

Entra em discussão o seguinte :

«¦ A assembléa geral legislativa decreta :

« Art. 1 Na formação de corpos destacados

da guarda nacional, competirá a designação das

pessoas que estiverem nas circumstancias-de

compôl-os, conforme a classificação estabelecida

no art. 121 da lei de 18 de Agosto de 1831,

bem como o julgamento da capacidade e aptidão

para e.-te serviço, a um conselho que se creará

em cada batalhão, nomeado pelo governo na

côrte, e pelos presidentes nas províncias, o qual
será composto do commandante do respectivo

batalhão, como presidente; de um cirurgião-

mór, ou cirurgião ajudante, e de um official de

Ia linha, ou, onde não o houver, de um official

da guarda nacional. Das decisões deste con-

selho não haverá recurso senão para o governo
na côrte, e para os presidentes nas pro-
vincias. »

0 Sr. Sebastião do Reg'0 propõe o adiamento

desta discussão, até que possa comparecer o

Sr. ministro respectivo, cuja opinião deseja ouvir

a respeito da proposta.

0 Sr. Rodrigues Torres impugna o adiamento

como desnecessário, visto achar-se na catnara o

Sr. ministro dos negocios estrangeiros, autor

da proposta, que pôde, como membro do go-
verno e autor do projeeto. explicar todos os

pensamentos do governo a respeito.

Julga-se discutido o adiamento que, posto a

votos, é regeitado; continua por consequencia

a discussão do artigo.

0 Sr. Rodrigues Torres vota contra o artigo

primeiro. Desejara ouvir ao Sr. ministro dajus-

tiça sobre a disposição deste artigo, dá-lhe com-

tudo razão etíi não vir á camara, depois de ter

sido abandonado pela maioria que lhe fizera

duas desfeitas na regeição de suas propostas a
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titulo especioso de adiamento ; é também pro-
vavel que o Sr. ministro da justiça não quiz ser

testemunha do triumpho de seu collega, aggra-

vando-se-llie o desgosto que havia experi-

mentar na regeieão de suas propostas.
Observa que o governo entendeu que a dis-

posição da lei sobre os conselhos de-qualificação

que devem designar as pessoas da guarda na-

cional para formar corpos destacados, nao era

sufficiente para produzir o effeito que o governo
teve em vista. O governo querendo fazer marchar

1,000 homens, por exemplo, da guarda nacional,

quer que este seu desígnio immediatamente

seja executado, sendo para isso escolhidas as

pessoas que pelos agentes do governo forem

designadas ; por outras palavras, quer o governo

que marchem as pessoas que elle bem quizer,

o que é perigoso, porque os cidadãos eslabele-

cidos e úteis ao paiz por qualquer genero de

industria, nâo devem ser obrigados a mu-

darem-se de uma para outra província na qua-
lidade de soldados, engajados em uma guerra

estrangeira ou civii.

Da disposição do artigo resultão graves in-

convenientes ao paiz, e delia o governo ha de

abusar muito. Que o serviço da guarda nacional

em corpos destacados é prejudicial ao paiz, é

fóra de duvida. Sabe-se que a nossa lei da

guarda nacional foi quasi copiada pelas mesmas

palavras da lei da guarda nacional franceza ;

mas sabe-se que o nosso paiz não pôde com-

parar-se a respeito do systema militar com a

França, onde ha exercito numerosíssimo, o que

aqui não acontece, de maneira que os serviços

que alli os guardas nacionaes têm de prestar em

corpos destacados sào rarissimos, a não ser para

rcstaDelecer a ordem muito perto de suas habi-

tações.

No Brazil esta disposição da lei não pôde ser

executada com utilidade ao paiz. Aqui não ha

senão dous ou tres mil homens de tropa re-

guiar ; a lei quer que o governo force dous mil

homens a marchar do Rio de Janeiro, por

exemplo, ao Pará, dous mil homens que ganhão
com o suor de seu rosto o seu sustento e o de

suas famílias. Este funesto effeito comtudo da

lei é de algum modo modificado pela maneira

porque são organisados os conselhos de qua-

lifieação, deixando a lei a arbítrio de cidadãos

industriosos designar aquelles que devem

marchar. A proposta quer tirar este juízo das

mãos do paiz e entregaí-o aos delegados ao go-

verno, donde tanto mais graves inconvenientes

resulta, quando se tem em lembrança as dou-

trinas mais de uma vez empregadas pelo nosso

sapientissimo governo.
Segundo as doutrinas que o nosso governo

diz ler aprendido dó profundo Royer Collard ( e

de passagem deve-se notar que o nosso governo

faz a este venerando ancião da liberdade um

falso testemunho ), o govemo-deve designar ao

paiz, para fazel-os triumphar em qualquer pro-

vincia, os candidatos de sua affeição. Supponha-

se o governo a querer dirigir as eleições d» pro-
vincia do Rio de Janeiro, e fazer votar dous ou

tres mil homens no sentido de suas aífeições, o

governo viria a ter nas suas mãos a faculdade

de fazer votar dous ou tres mil cidadãos no

sentido em que quizesse, ou então serem tran-

sportados para o Pará e Matto-Grosso. Por mais

convencidos que estejão os illustres deputados

das lúcidas doutrinas que em outra ocoasião en-

sinou o Sr. ministro dos negocios estrangeiros,

nao devem estar dispostos a pôr nas mãos do

governo um meio tão efficaz de fazer deportar

as pessoas que bem quizer, deve-se deixar aos

cidadãos o direito de nomear a quem bem qui-
zerem para seus representantes, não devendo

ser o governo juiz e parte ao mesmo tempo.

Antes de concluir o seu discurso, o orador

declara que ouvira dizer, por pessoa da camara,

que uma das mesas parochiaes de uma das fre-

guezias da cidade tomára uma deliberação que
não era muito favoravel aos amigos do governo ;
e que immediatamente que esta deliberação se

tomou, assignou-se uma representação ao go-
verno; -mas 

que, no mesmo instante, sabira

d'entreos circumstantes um cidadão que tomára

essa representação, e a metfêra dentro de um

officio do Sr. ministro do império, que tinha

com antecipação no bolso, e entregára este officio

com a representação ao juiz de paz. O orador

não sabe se isto é exacto : a sel-o, o governo
não marcha muito em regra ; urna portaria dada

assim em mão, para responder sobre uma re-

presentação que o governo não. vio, não é muito

curial. Deseja que o Sr. ministro lhe diga se

este caso é verdadeiro.

Lê-se a seguinte emenda do Sr. Vasconcellos,

que é apoiada :

« Quando passe o artigo, seja o conselho

composto de seis ofíiciaes dos mesmos, e de

differentes corpos da guarda nacional, tirados á

sorte.— Vasconcellos. »

0 Sr. Limpo áe Abreu ( ministro dos estran-

geiros) não sabe se o illustre deputado que o

precedeu tratou da matéria da proposta ou das

eleições ; o que sabe, o que tem concluído das

discussões que tem havido ha tres dias, é que
ha tempos climatericos para as propostas do go-
verno. Descobrio hoje ( talvez esteja enganado )
a verdadeira razão porque algumas propostas
do governo têm sido tão infelizes, têm sido

constantemente adiadas, e receia que aconteça

o mesmo á que se discute, se não fôr regeitada ;

ser adiada é grande beneficio, havendo fallado

contra ella o nobre deputado que tem disposto

da maioria por diversas vezes, e que deu a en-

tender que a proposta havia passar. Receiou

que o êxito da proposta não fosse favoravel,

quando, á testa da opposiçãe que se faz á pro-

posta, existe o nobre deputado que tantos

triumphos tem tido, que tem conduzido a nova
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tnaioria que ha pouco se formou nesta camara,

talvez para felicidade do paiz. (Apoiadoi»iro-
nicos.)

O Sr. Torres deu a entender que o Sr. mi-
nistro tinha razão para não vir á camara. Que
maior razão se quer que tenha o Sr. ministro
da justiça que o estar doente ? Se acaso se pu-
desse dar aos ministros o privilegio de nao

adoecerem, embora elles fiquem sem dinheiro,

elles trocarião a saúde pelo dinheiro ; eu prin-
ci-palmente, diz o orador, que tão doente estou ;
mas o nobre deputado parece estar persuadido

que é um privilegio dos ministros não adoece-

rem ; oh ! se assim fôra, creio que o ministério

seria mais ambicionado.

Quanto ao facto de se ter dado uma portaria
com antecipação para ser apresentada ao juiz de

paz, informárão mal ao illustre deputado os

seus espiões.

O Sr. Rodrigues Torres : — Foi um membro

da camara, um seu collega.

O Sr. Limpo de Abreu ( ministro dos estran-

geiros) :—Fosse quem fosse : se o nobre de-

putado seguisse o meu scepticismo, nao allegaria

este facto. O nosso regimento diz que se não

podem allegar factos contra as autoridades sem

se terem os documentos na mão ; este facto não

se podia provar, talvez, com documentos ; mas

devia o nobre deputado ter feito algumas inda-

gações.
Hontem dous membros da mesa parochial da

freguezia de Nossa Senhora da Gloria, o vigário

da freguezia e o Sr. Dr. Montezuina, dirigirão ao

orador uma representação allegando que a mesa

estava divergente; que tres membros votavao

por um modo, e outros tres por outro ; que o

juiz de paz disse que lhe competia o voto do

qualidade, e que assim tinhão ficado indecisas

questões importantes que tinhão estado sobre a

mesa, etc. Sendo apresentada esta represen-

tação, hontem pelas 9 horas da manhã, pela
sua própria letra o orador fez o aviso ao juiz de

paz remettendo-lhe a representação, afim de

que elle houve3se.de responder sobre ella, e o

entregou, com a representação, á pessoa que a

havia trazido. Tal é o facto : quer o nobre de-

putado entrar em discussão a respeito deste

facto ? Deseja entrar em maiores discussões a

respeito de outros factos que tenhão havido sobre

eleições? Porque quer dar a entender que o

governo tem pretendido ler ingerencia nas elei-

ções, quando este governo não pôde ser accu-

sado disto ? Quando nao ha um acto só deste

governo que mostre que elle tem intervindo nas

eleições ? Não tem decidido questão alguma ;
muitas têm sido propostas, tein as mandado todas

ás mesas eleitoraes, na fôrma da lei ; não tem

dado um passo ; não tem mudado um só em-

pregado, ainda daquelles de que está muito

certo que lhe não hão de ser muito favoráveis.

E suppõe o nobre deputado o governo tao

TQMO li

inepto que ignore que se quizesse ter influencia

nas eleições, tinha muitos meios, e que um
desses meios era a mudança de empregados !

No emtanto corra as provincias, corra a maior

parte dos empregados geraes que estão nas pro-
vincias, e não faça accusações taes.

Apezar de que o tempo é cliwaterico, era de

esperar que o nobre deputado raciocinasse

melhor sobre taes objectos, não se mostrasse

tao affectado de paixões, a respeito desse único

objecto de eleições. Nao deve o illustre deputado

insistir tanto em matérias de eleições, quando
tratar de censurar o governo em objecto que
nenhuma relação tem com eleições. Se quer
discutir o objecto de eleições, se quer perserutar

qual tem sido a conducta deste governo, mande

um requerimento á mesa, o orador ha de

aceitar esta discussão, na qual muito deseja

entrar, mas nao quando se trata de uma pro-

posta sobre guardas nacionaes.

O orador vota pelo art. Io. Entende que, se

acaso o -governo tem rigoroso dever de manter

a ordem e tranquillidade publica, deve a lei pôr
á sua disposição os meios que são indispensa-

veis para se este fim conseguir. Um dos meios

que a lei estabelece para se conseguir este fim,

são os destacamentos da guarda nacional, e

dahi segue-se que os conselhos de qualificação
devem ser taes que não illudão esta soberana

vontade da lei, e que o governo nao seja frus-

trado em suas medidas por esses conselhos de

qualificação, sendo inteiramente responsável, se

acaso nao cuidar em mandar a tempo os soe-

corros que uma e outra provincia possa neces-

sitar de guardas nacionaes.

Quanto a dizer o Sr. Torres que a lei é má,

que a guarda nacional não devia fornecer des-

tacamentos para fôra da provincia, elle, orador,

não entra na discussão se a lei da guarda na-

cional é boa ou má neste artigo : mas fôra bas-

tante, para apresentar a proposta, o dever que
lhe impunha a lei de mandar destacamentos da

guarda nacional, quando não houvesse tropa de

linha; e vendo que não podia levar a effeito

esta medida a que a lei lhe mandava recorrer,

em consequencia da má organisaçao dos con-

selhos de qualificação, propôz no primeiro ar-

tigo da proposta a formação de um conselho de

qualificação, que lhe pareceu melhor. Se o

nobre deputado entende que a guarda nacional

nunca deve prestar destacamentos fôra da pro-
vincia, os conselhos de qualificação estabele-

cidos na lei, sao o melhor correctivo, porque
com taes conselhos um só guarda nacional nao

irá formar o destacamento ; mas então diga-se

que o governo não pôde mandar destacamentos

da guarda nacional para fôra da provincia, e

tudo está acabado, e o governo nao tratará mais

desta proposta.
Se o governo pôde comprimir as facções no

Rio Grande do Sul e Pará, estes milagres nem

sempre poderáõ acontecer se acaso elle não

47
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puder dispor de. todas as forças que s5o neces-

sarias para estes resultados se conseguirem.

Quanto aos abusos que o Sr. Torres figurou

que o governo pôde fazer das guardas nacionaes,

se o nobre deputado pôde apresentar alguma

lei de que o governo nao possa abusar, desistirá

da proposta; dirá que o nobre deputado é o

maior homem de estado, não só do Brazil, inas

do todo o mundo. Um único meio ha para

que o governo nao possa abusar, quando queira,
das leis, é não haver governo: Se acaso o nobre

deputado puder provar que é melhor não haver

governo algum, do que haver governo que possa
abusar, está prompto a dar o seu voto, ainda

que fique privado de uma esperança que o

alenta, que é ver o nobre deputado dirigindo os

negocios do Brazil, e dirigindo-os com uma

legislação tal, que, ainda que queira, não possa

abusar ; mas como é impossível, como não é

dado aos talentos humanos fazer, ao menos

sobre certas matérias, leis taes que o governo
rião possa abusar, suppõe que taes argumentos

nada provâo, ou tão pouco, que melhor fôra

que o nobre deputado nunca os produzisse; ou

então provão a ponto de mostrar ao paiz que o

maior beneficio que se lhe possa fazer é tirar-

lhe este peso insupportavel de uma cousa que
se chama governo, um esqueleto descarnado de

poder, mas cujo nome odioso ainda assusta ao

illustre deputado e aos que como elle pensão.

Este anathema não se restringe só ao go-
verno : o nobre deputado assenta que todos os

empregados do governo são o maior flagelio da

sociedade ; parece que unicamente quer empre-

gados electivos, e que desde que entrarem nos

conselhos de qualificação os monstros ( que

assim podem se chamar os empregados do go-

verno ), a liberdade está perdida, os homens in-

dustriosos serão arrancados aos seus officios, e

arrojados ás províncias longiquas : tudo parecerá

bom se confiarmos a administração do império

a empregados electivos : entreguemos-lhes tudo

quanto é de judiciário, de fazenda, emfim todos

os ramos da publica administração ; ponha-

mol-os em mãos de pessoas que de governo

não tenhão o nome, a nomeação, nem o titulo.

Se taes são os princípios, talvez muito lumi-

nosos, do illustre deputado, porque razão se

assusta tanto com um conselho de qualificação,

que deve ser composto do commandante do res-

pectivo batalhão, que é electivo, de um cirur-

gião-mór ou cirurgião ajudante, de um official

de 1" linha, e de um da guarda nacional ?

Porque razão suppõe que todos estes membros

do conselho são interessados em fazer o maior

damno possível á guarda nacional, e que hão de

receber as inspirações deste governo monstro

(porque se chama governo), e que hão de deixar

os homens que estão nas circumstancias de

sahir, e designarem aquelles que devem

ficar? Desde que o homem é nomeado pelo

governo, torna-se um flagelio da sociedade'?

Senhores, exclama o orador, n'uma popu
lação illustrada como a do Rio de Janeiro, taes

vozes não hão de produzir effeito algum ; mas

onde.a illustração não fôr tamanha, taes vozes

são um archote (permitta o céo que eu me en-

gane), são um archote de guerra civil, e talvez

da desunião de todas as províncias.*..

Um Sr. Deputado Santa Barbara !... (Bi-
sadas.)

O Sr. Limpo de Abreu (ministro dos es-

trangeiros) :—Não é só hoje que faço deáta

tribuna semelhante prophecia ; quando uns

representantes da nação, tão dignos, tão il-

lustrados como o nobre deputado, empregâo

todo o seu tempo em tornar odiosos, não

já os membros do governo, mas os empregados

subalternos nomeados pelo governo, o que es-

pera o nobre deputado ? Espera quando subir á

administração ter forças bastantes para fazer

suspender o effeito terrível, a explosão hor-

rorosa que suas palavras hão de ter infallivel-

mente produzido nas províncias ? Não o pense ;
apesar de ser tamanha a sua capacidade, apesar

de que eu confie muito nos recursos de seu

gênio, todavia não lhe posso dar tanta impor-

tancia que me persuada que elle possa ter mao

nas desordens que taes palavras proferidas todos

os dias, repetidas em todas as sessões, contra

tudo quanto se chama governo, hão de ter le-

vado ás províncias.
O orador, não ouvio, além desses argumentos,

outros com que o nobre deputado, o Sr." Torres,

combatesse o art. Io da proposta. Nota que o

governo não quiz formar um conselho de quali-
ficação todo composto dos homens que se

chamao do governo ; o presidente do conselho

deve ser, na fôrma do art. 1°, o commandante

do batalhão, e portanto o governo procurou con-

ciliar, talvez contra o que dictasse a regra dos

princípios consentaneos da administração, esse

interesse que o illustre deputado suppoz que
nâo bavião ter pelos guardas nacionaes os

homens nomeados pelo governo.

Pelo art. 1" não se deroggu o artigo da lei de

18 de Agosto de 1831, que impõe aos conselhos

de qualificação a obrigação de escolher para os

destacamentos conforme as classes, isto é, prin-
cipiando pelos solteiros, etc. ; e por conse-

quencia devia ficar sabendo o illustre deputado,

que o governo não abandonou, não deixou á

revelia, nem ao livre arbítrio de seus commis-

sarios, a sorte dos guardas nacionaes ; procurou
conciliar todas as disposições, todos os inte-

resses, com o interesse maior que todos, o in-

teresse geral do estado.

E se o nobre deputado o Sr. Torres entende

que este artigo da lei de 18 de Agosto de 1831

é máo, substitua a proposta por um artigo que
a-derogue, que tire ao governo a responsabili-

dade ; mas soffrer o governo todo o peso das

censuras e no emtanto não ter meios nem para
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executar as leis; ter de vencer difficuldades

de todo o genero, difficuldades que lhe oppüem

seus adversarios, e os que a cada passo en-

contra na legislação que é obrigado a executar,
não é possível.

Além do que o nobre deputado disse sobre

eleições e sobre os abusos que o governo podia
fazer, o orador nao ouvio um só argumento que

pudesse fazer-lhe niudar de opinião a respeito

do art. Io. Principiou a tomar apontamentos

do discurso do nobre deputado quando o vio

lançar-se no mar das eleições, e depois viajar

pelo campo das suspeitas e dos abusos.

Quando mesmo o nobre deputado- mostrasse

que o governo tem commettido abusos, nao

provaria isto que a proposta nao deve passar.
Avaliando os talentos do nobre deputado, sente

que elle esteja de tal maneira prevenido nestes

tempos cliinatericos, que não se possa tirar de

suas luzes o proveito que o paiz tein direito a

esperar.

Se lesse com mais reflexão o artigo da pro-

posta, ou apresentasse outros argumentos que
convencessem da necessidade da regeição do

artigo, ou ofíerecesse alguma emenda que se

pudesse admittir, estaria prompto a aceital-os ;
mas com o que disse o nobre deputado, apenas

provou que o artigo devia passar, e portanto o

orador por elle vota.

0 Sr. Rodrigues Torres estava quasi nao

respondendo ao discurso do nobre ministro dos

negocios estrangeiros, porque ainda está pene-
trado do sentimento que sobre si produzio o seu

vaticinio. Diz que, sem duvida, o deao de Braga

nüo ficou tão aterrado com o vaticinio de Abraça-

dabro, do que elle, orador, com o vaticinio do

illusfre ministro; porque se suas fracas pa-
lavras trazem a anarchia com todo o seu me-

donho aspecto para o Bfazil, nós estamos em

vesperas de .cahir em um golfão de males, e

tudo isto porque ? Porque elle, orador, teve a

imprudência, a ousadia de dizer que não podia

passar o art. Io da proposta, porque da doutrina

deste artigo podiâo resultar abusos do governo,
inconvenientes ao paiz !...

Parece-lhe que a camnra deve dar ao dis-

curso do Sr. ministro a importancia que me-

rece ; reconhecerá que o Sr. ministro só quiz
aproveitar a occasião para se mostrar inteira-

mente, para mostrar á camara. para mostrar ao

paiz, que elle é com effeito essa intelligencia

administrativa que muitas vezes se tem preço-
nisado.

Não era preciso ao Sr. ministro cansar-se

tanto ; que o Sr. ministro e seuscollegas sâo os

uniços homens capazes de salvar o paiz, disto

ha muito tempo elle, orador, está persuadido.
Dirá ao Sr. ministro que nem a camara, nem o

paiz dará ás fracas palavras delle, orador, a in-

terpretaçâo que lhes quiz dar o Sr. ministro;

nem dellas, nem de uma opinião emittida na

camara podem provir todos esses males que o

Sr. ministro em sua imaginação fantasiou e

pintou em seu palhetico discurso ; nSo forão

suas fracas vozes que produzirão e arrancárão os

sentimentos de ira e cólera de que o Sr. mi-

nistro se acha possuído, mas foi naturalmente

a impressão climaterica de que fallou.

O orador explica o que disse ácerca do não

comparecimento do Sr. ministro da justiça, e

observa que esse senhor nao é o mimoso da

maioria, e por consequencia ainda quando nao

estivesse molesto, tinha toda a razão para não

vir á camara á vista da derrota que soffreu, e

das continuadas corôas que recebe das mãos da

maioria o Sr. ministro dos estrangeiros.

Nota que o Sr. ministro dos estrangeiros

também se irritou, porque o orador havia fallado

em eleições, e appella para a camara, que ouvio

o seu discurso. Quando vê que o governo prega
mesmo na camara doutrinas contrarias aos prin-
cipios do governo representativo, não deve o

orador calar-se, deve pelo contrario aproveitar

todas as occasiões de fazer sobresahir o que acha

de perigoso na theoria do governo sobre eleições,

por isso que o objecto interesIS ao paiz.
O orador pede á camara que note as expio-

sões de ira e de exprobrações que hoje sahirão

da boca do Sr. ministro dos estrangeiros, repu-

tando archotes de guerra civil as vozes do

orador, que chamou de monstro ao governo, e

a todos os empregados públicos. Deus, exclama

o orador, aonde ouvio S. Ex. isto! Eu disse

que quando se houvesse de arrancar os cidadãos

industriosos de suas casas para marcharem a

uma província remota, que isto não devia ficar

só ao governo, mas sim ao proprio paiz.
Não sei para que S. Ex. se serve de taes

argumentos que só mostrão a fraqueza de suas

razões, que só mostrão que S. Ex. com a capa-

cidade que tem, não acha outros argumentos

senão attribuir-me proposições que não sahirao

da minha boca, tal como a de dizer que quero

que todos os empregados das differentes repar-

tições sejão electivos; e nao sei que S. Ex.

tenha outros motivos para torcer as minhas pa-
lavras senão para tornar-me um pouco odioso.

Depois de combater o artigo em discussão,

responde ao que disse o Sr. ministro, que o go-
verno, emquanto existir semelhante legislação

a respeito de guardas nacionaes, está obrigado

a cumpril-a, e como responsável pelas suas

conseqüências deve exigir leis que p.ossão des-

truir os inconvenientes. Não sabe que o Sr. mi-

nistro seja responsável pelas conseqüências que
resultâo de uma má legislação.

Supponhamos que o jury está mal composto,

e que, em virtude desta má composição, ha um

julgamento máo ; o Sr. ministro é responsável

por esse máo julgamento? Ainda ha pouco tempo

o Sr. ministro dos estrangeiros quiz fazer

marchar para o Rio Grande 500 guardas na-

cionaes, os quaes abandenárão os seus esfcabe-
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cimento® e industrias, e retirárão-se para outro

ponto do império para nao irem ao Rio Grande.

Ora, nao é um grande mal ao paiz que 500

homens industriosos abandonem assim suas

industrias e estabelecimentos, e vao viver em

outro ponto aonde é preciso trabalhar de novo ?

Se isto aconteceu com a lei existente, o artigo

do Sr. ministro vem ainda a ser mais nocivo á

industria do paiz, vem aggravar mais as cir-

cumstancias dos guardas nacionaes. Nem era

necessário, exclama o orador, que S. Ex. para
combater estas razões armasse castellos, para
ter o gosto ao depois de os destruir.

Nao é preciso dous minutos depois que pro-
feri minhas opiniões, torcel-as de maneira tal

que indiquem ter eu chamado o governo de

monstro e flagello da sociedade, e que todos os

empregados deverião ser electivos. Custa a crer

que um ministro desça até o ponto de alterar

estas proposições em vista daquellas que as

ouvirão.

0 Sr. Vasconcellos assevera ler prestado
toda a attenção, de que é capaz, aos discureos

proferidos hoje na casa, e não sabe a quem o

Sr. ministro se dirigio com as suas declarações

muito ordinarias. O governo crêa prodígios,
faz armadas e exercitos, pacifica as províncias

por milagre, quando a camara sabe o que tem

havido.

A política do governo está justificada pelos

grandes successos que apparecem. E' mister

muito sangue frio para se responder a um dis-

curso estudado, e dirigido unicamente a apro-

veitar do ensejo para se contar a victoria como

a que se pretende, a qual nao ha de ser tao

completa como o governo espera. (Aqui o orador

pede e obtém licença para faliar sentado.)

O que disse o Sr. Torres para ser o objecto

da raiva e calor do Sr. ministro ? Que o pro-

jecto nao devia ser approvado, porque o go-
verno podia abusar da sua disposição, porque
até o governo podia influir por elle nas elei-

ções, e tanto mais quando o Sr. ministro já
disse na camara que elle subornava.

O Sr. Limpo de Abreü ( ministro dos estran~

geiros ) : — Nao ha tal.

O Sr. Vasconcellos : — Quando um depu-

tado cont a o projecto quer produzir suas razões,

e diz que o governo quer por esta proposta cor-

romper as eleições, póde-se dizer qne elle está

fóra da ordem ? Que a sua idéa dominante é a

eleição ? E muito mais quando o Sr. ministro

mesmo confessa que até as mesas eleitoraes nao

lhe escapárao ? Um ministro que, para aterrar

as mesas eleitoraes, faz pela sua própria letra

um ofílcio e o dá aberto...

O Sr. Limpo de Abreu ( ministro dos estran-

geiros ) : — E' falso.

O Sr. Vasconcellos : — Para mim é indiffe-

rente o Sr, ministro dizer que é falso, porque

eu o posso convencer de falsidade. Quando no

principio da sessão eu o accusei do influir nas

eleições, quando asseverei que se tinha demit-

tido o presidente da província' do Espirito

Santo, o Sr. ministro dos estrangeiros disse

que nao era isto assim, entretanto a demissão

so verificou, e também se verificou admittir-se

um presidente para influir nas eleições...

O Sr. Limpo de Abreu ( ministro dos estran-

geiros ) : — 
Quem é ?

O Sr. Vasconcellos : — 
Quem 6 !... E' o das

Alagoas. ( Risadas. )

O Sr. Limpo de Abreu ( ministro dos estran-

geiros) 
' — Tomo nota para responder.

O Sr. Vasconcellos : —Eu tomarei também...

Entretanto apresenta-se ao governo uma repre-

sentação inepta e.m todas as suas partes, de

dous membros de uma mesa eleitoral, que nao

foi aqui referida pelo Sr. ministro dos estran-

geiros, porque as queixas dos representantes

consistião em que o juiz de paz tinha feito a pro-

posta dos mesarios sem a approvação do vigário.

Mas issó era motivo, que obrigasse o Sr. mi-

nistro a servir de amanuense ? O governo nao

mostra nisto um empenho de querer dominar

as eleições, quando a lei das eleições tem com-

mettido á mesa o direito de decidir terminante-

mente todas as duvidas que occorrerem ?

O orador passa a dizer que nao se lembra de

empregado algum, que o governo tenha respei-

tado, quando nao está pelas suas instrucções a

respeito de eleições, senão o presidente de Per-

nambuco, o qual não está demittido já, porque
entende, primeiro que nao conseguiria o que

pretende das eleições de Pernambuco, e em se-

gundo lugar porque alguma coherencia - tem

feito necessaria aexistencia daquelle presidente,
e daqui vem que o governo nao o tem demit-

tido ; mas que outros tem elle conservado que
lhe possâo dizer — nao ? Hoje até se persegue a

cidadãos por serem januaristas, afim de não

influírem nas eleições contra o governo, porque
hoje são rebeldes todos aquelles que se não

prestão á vontade do governo... Se quizer
factos ?...

O Sr. Limpo Abreu (ministro dos estran•

geiros ) : — Venhão, venhão.

O Sr. Vasconcellos : — Ahi vai um. O co-

ronel Badaró foi demittido por não querer in-

fluir nas eleições para o governo. Tome este

apontamento.

O Sr. Limpo de Abreu ( ministro dos estran-

geiros ) : — Já cá está.

O Sr. Vasconcellos:—Tome que eu também

tomarei. Igualmente dizem que um comtnan-

dante de armas foi demittido pelo mesmo mo-

tivo. O Sr. ministro se affecta irritado para des-

viar a attenção da camara do objecto, que é o

suborno que o Sr, ministro está, com um clesem-
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baraço escandaloso, promovendo; mas não
é só este o fim do Sr. ministro, que passou a
deprimir o Sr. Rodrigues Torres, a motejar dos
seus talentos. Ora, não me parece muito minis-
terial este methodo de combater nas camaras
os adversados. Eu não posso ser juiz na ma-
teria, mas entendo que o Sr. Limpo de Abreu
não pôde rebaixar o Sr. Torres ; não se ufane
tanto ; se porém teve em vista com este motejo
arredal-o das eleições, eu também lhe asseguro

que perdeu o. seu tempo ; o Rio de Janeiro pa-,
rece que apreciará mais o Sr. Rodrigues Torres,

do que o Sr. minibtro dos negocies estrangeiros.

O Sr. Limpo de Abreü ( ministro dos eatran-

geiros): 
— Apoiado.

O Sr. Vasconcellos nao sabe que outro fim

teve o Sr. ministro para figurar este Sr. depu-

tado tão infenso á ordem publica, para traçar

um quadro tão medonho do estado das cousas,

que até o Sr. visconde de Goyanna chamou por
Santa Barbara e S. Jeronymo!... Quaes são

os princípios anarchicos da opposição ? Cite-se

ao menos um. Advogamos nós nesta casa o

principio de que todos os empregados públicos
devem ser electivos ? Esta asserção é tão ver-
dadeira como aquella que o presidente do Es-

pirito-Sanlo não tinha sido demittido.

A opposição é anarchista porque se oppõe ao

governo, e neste sentido sou o maior anar-

chista, porque nem meio voto tenho dado ao

Sr. ministro.

O Sr. Limpo de Abreü ( ministro dos estran-

geiros ) : — Também lhe agradeço.

O Sr. Vasconcellos : — Quando eu voto não

procuro os agradecimentos do Sr. ministro, e se

o seu orgulho o tem levado a ponto tal, que me

julga um dos seus cortezãos está enganado.

A opposição tem combatido o governo por que
entende que o governo não cumpre o seu dever ;
tem talado as garantias; tem sido algoz da li-

berdade*da imprensa, e é esta uma das razões

pelas quaes a opposição se tem opposto ao actual

governo.
Será anarchista o que pugna pela observancia

da constituição e das leis, o que não quer

que o ministro inutilisse o systema do governo
representativo corrompendo as eleições ?

O orador mostra que o Sr. ministro conti-

nuando a fazer alarde dos seus talentos, como

bom administrador, não se contentou-tle hom-

brear com os humanos distinctos, foi-se pôr ao

lado da Divindade ; já crea do nada ; e o que
creou do nada? Nada. Não forão as nossas

instituições que nos salvárão ? Não foi o

proprio conhecimento que tinhão os sediciosos

que só a união do estado é que nos podia fazer

felizes ? Creou por ventura o governo a contra-

revolução de Porto Alegre que decidio da sòrte

dos rebeldes ? Teve alguma parte nessa contra-

revolução? E como se nos quer inculcar tanto

saber, tanta política? Não procurou o governo
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baralhar quanto pôde os negocios do Rio
Grande? Não promoveu o desvanecimento dos
amigos da união concedendo a amnistia ? Não

procurou sacrificar o Rio Grande quando de-
ririttio o presidente Araújo Ribeiro?

Responde ao que disse o Sr. ministro,

que a proposta deve ser approvada porque a lei

de 18 de Agosto de 1831, nesta parte nao pôde

produzir os resultados que se desejão. Concede

que a lei seja defeituosa, quanto ao conselho de

investigação, a respeito do que nao interpõe o

seu juízo, mas pergunta se entre o conselho de

investigação e esse conselho nomeado pelo go-
verno, não ha um meio termo? Se não é pos-
sivel conciliar o interesse da causa publica com

o interesse particular? Eis as reflexões que o

Sr. Torres fez contra este artigo ; a quem ha

de o governo nomear para estes conselhos?

Pessoas que fação tudo quanto elle determinar,

e por isso prefere oííiciaes da l1 linha.

Parece que o Sr. ministro não lô a legislação

das outras províncias, por isso que entende ter

satisfeito seus deveres quando exagera na ca-

mara os imaginarios serviços que tem prestado
ao paiz, sem ao menos saber que, na província
do Rio de Janeiro e em outras mais, os ofíi-

ciaes da guarda nacional já não sao eleclivos.

E ha de augmentar-se o ordenado a ministros

que nem ao menos lêm as leis?! (Risadas.)
Parece muito desarrazoado.

Todas a^ vezes que se deixa a alguém o ar-

bitrio de designar, para um caso particular, o

direito de decidir esta ou aquella questão, o que
nomêa é que decide, e não os nomeados; estes

são os instrumentos da vontade dos que os

nomeão ; portanto, a proposta do governo nao

pôde passar, ou então será melhor dizer que o

governo escolherá a quem quizer, dos guardas
nacionaes, para fazer marchar pára aquellles

pontos do império aonde julgar conveniente ter

corpos destacados.

Disse o Sr. ministro, e de que lei se não

pôde abusar ? Quando o Sr. ministro proferio
estas palavras, julgou que esta sua lembrança

lhe dava um triumpho assignalado. Mas porque
o governo pôde abusar e tem abusado de muitas

leis, segue-se que nao ha lei alguma, na qual
não se deve pôr freio ao arbítrio do governo?
O governo abusa de todas as leis ; logo, até

nem hajão leis : eis a doutrina do Sr. ministro.

Estas reflexões fazem os ministros em todos os

corpos legislativos, mas ainda nao houve um

só corpo legislativo que accedesse a uma tal

razão, que não puzesse freio algum aos arbítrios

do governo.

Quizera que o Sr. ministro citasse a auto-

ridade legislativa que apoia uma semelhante

doutrina; tudo é extraordinário em o Sr. mi-

nistro; coneluio daqui que o Sr. Torres tinha

declamado contra todos os empregados públicos
da nomeação do governo !... Ora, já nesta casa

se levantou a voz contra estes empregados pu-
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blicos? O governo pôde aproveitar-se da maior

docilidade de alguns, para os tornar instru-

mentos da sua vontade, como pois deste facto

concluio o Sr. ministro que se tinha odio a

todos os empregados públicos? Os empregados

públicos do Rio de Janeiro s5o muito illustrados,

e os que sahirem eleitores riao se hão de deixar

ernbair pelas suas vozes.

O orador, reconhecendo este defeito da pro-

posta, e persuadido de que ella corntudo ha de

ser approvada, mandou á mesa a sua emenda

que deverá ser posta 
' 

a votação só no caso de

se approvar a proposta ; o fim da emenda é a

imparcialidade ou a maior imparcialidade,

porque confia mais na sorte cega do que nas

paixões do governo; além disto a emenda é

firmada na analogia de direito ; assim como

para se julgarem os réos são os jurados de-

signados á sorte, assim também se proceda a

respeito dos guardas nacionaes que devera

marchar para fora de suas casas. Nao ha dou-

trina mais salutar...

O Sr. Limpo de Abreu (ministro doa estran-

geiros) :—Mas é moravita.

O Sr. Vasconcellos :—Apesar que eu tenho

horror aos moravitas, todavia não retiro a

minha emenda, e o que peço é que os mora-

vitas a approvem, porque só assim é que poderáõ
alardear a sua coherencia. Vós, que sois mora-

vitas, fazei-me o obséquio de adoptar.esta idéa

moravita. Parece portanto que a minha emenda,

que até foi respeitada pelo Sr. ministro dos

estrangeiros, que não ousou eombatel-a, deve

ser approvada, e agora accresce a grande razão

de ser moravita.

Finalmente o Sr. ministro comparou o go-
verno a um esqueleto sem forças. Estará

o Sr. ministro convencido de que a oppo-

sição é composta de idiotas tão miseráveis,

que elle pôde escarnecer a todos os momentos

dos membros da opposiçao, certo de que elles

não o entendem ? Ora, o governo reduzido a um

esqueleto! Um governo que tern tanta força

não só na capital como em todas as provincias
do império ! Um governo que nomêa para todos

os empregos públicos ! Um governo que quando
nomêa o presidente de uma província, escolhe

um homem feito á sua imagem e semelhança !

Já no Brazil esteve algum governo tão robusto

como o actual ? Já houve algum governo que
recusasse assistir e discutir na camara? Que
nos viesse aqui dizer : Nós influímos nas elei-

çõesf Já houve algum governo que matasse a

liberdade da imprensa como o actual ? E é es-

queleto este_ governo ? Ah ! Se elle é esqueleto,

tratemos de o enterrar. (Risadas.)
E por essa occasião o Sr. ministro dos es-

trangeiros considerou a opposição em maioria,

como concilia elle estas idéas ? Opposição em

maioria, e o Sr. Limpo de Abreu no mi-

nisterio ? !... Não é possível.
Dando a hora, fica adiada a discussão, e o

Sr. presidente, depois de nomear para membros

da deputação que tem de levai á saneção um

decreto da assembléa geral, os Srs. Fernandes

Torres, Albuquerque Cavalcanti, e Lemos,

marca para ordem do dia 30 de Setembro, o

resto da de hoje, e mais os projectos números

108, 159, e 50 deste anno, e o n. 141 de 1883.

Levanta-se a sessão depois das duas horas.

Sessão em 30 «le Setembro

PRESIDENCIA DO SR. ARAÚJO LIMA

Summario.— Expediente. — Ordem do dia.—

Continuação da discussão do projeeto sobre

a organisação das guardas nacionaes em

corpos destacados.

A's 10 horas e um quarto, fazendo-se a cha-

mada, ach9o-se presentes Srs. deputados em

numero sufliciente, o Sr. presidente declara

aberta a sessão ; lida e posta em discussão, é

approvada a acta da antecedente.

Faltâo com causa participada os Srs. Odo-

rico. Pontes, Castro e Silva, Gonçalves Martins,

arcebispo da Bahia, Climaco, Belisario, Limpo e

Paranhos ; e sem ella os Srs. Vital, Mendonça,

Figueira. Ibiapina, Maranhão, Machado, Veiga

Pessoa, Vieira, Hollanda, Francisco do Rego,

Barbosa Cordeiro, Monte, Remigio, Costa, Ma-

chado, Silveira, Fontes, Antonio Augusto, Paula

Araújo, Galvão, Amaral, Calmon, Bhering,

Mendes dos Santos, Fernandes Torres e Ribeiro

Pessoa.

EXPEDIENTE

O Sr. Secretario Assis Mascarenhas, dando

conta do expediente, lê os seguintes ofíicios :

1.° Do ministro do império, datado de 28 do

corrente, respondendo ao aviso do Sr. secre-

tario desta camara de 13 do corrente, remet-

tendo uma relação circumstanciada de todos os

professores das differentes provincias do im-

perio, cujas jubilações anteriores á reforma da

constituição, ainda não tinhão sido approvadas

pela assembléa geral.—Vai á commissão de re-

dacção.

2.° Do secretario do senado, de 27 do cor-

rente, eommunicando que o senado approvou,

e vai dirigir á saneção imperial a resolução,

approvando a aposentadoria concedida ao con-

selheiro %âo Antonio Rodrigues de Carvalho,

no supremo tribunal de justiça.—Fica a ca-

mara inteirada.

3.° Do mesmo secretario, e da mesma data,

reenviando á esta camara a resolução, conce-

dendo a Fructuoso Luiz da Motta, quatro lo-

terias, e a Francisco Xavier da Fonseca duas,

em beneficio de suas fabricas de sedas e vidros

crystalinos, a que o senado não pôde dar o seu

consentimento.—Fica a camara inteirada.

Vai á 3°-commissão de fazenda uma repre-

sentaçao, sobre o meio circulante, feita pelos
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negociantes, capitalistas, proprietários e lavra-

deres, residentes nesta côrte.

São approvadas as seguintes redacções :

1." Da resolução que approva a tença annual

de 80$, concedida pelo decreto de 14 de Se-

tembro de 1835 ao major de 1" linha José Fer-,

nandes dos Santos.

2." Da resolução que approva a tença annual

de 220$, concedida pelo decreto de 19 de Fe-

verciro de 1835 ao capitão de mar e guerra
Francisco Rodrigues de Lima Pinto, em remu-

neraçâo de seus serviços.

Sao lidos os.seguintes pareceres :

1Da commissâo de pensões e. ordenados,

propondo uma resolução, approvando a pens?o

annual de 600$, concedida por decreto de 23

do corrente mez, ao padre Prudencio José das

Mercês Tavares, em remuneração dos relevantes

serviços que tem prestado na defesa da causa

da legalidade, e restabelecimento da ordem pu-
blica na província do Pará.

O parecer é o seguinte :

« A' commissâo de pensões e ordenados foi

presente o decreto do governo, em data de 23 do

corrente mez, concedendo uma pensão de

600$ por anno ao padre Prudencio José das

Mercês Tavares, juiz de paz de Cametá, em re-

numeração dos relevantes serviços que tem

prestado na defesa da causa da legalidade, e

restabelecimento da ordem publica na pro-

vincia do Pará ; e examinando os documentos

que acompanhárao o mesmo decreto, vio que

o marechal Manoel Jorge Rodrigues, affirma em

todas as suas informações, que o referido padre

tem sido o primeiro sustentaculo da ordem

naquelle ponto ; que com o maior zelo, incan-

savèl trabalho, fadigas e riscos, fez por vezes

resistencia aos ataques dos rebeldes, conse-

guindo sempre repellir as suas aggressões, e

destruir os seus planos para attrahir os habi-

tantes do referido município ao seu partido;

que lendo ellés assassinado o vigário da villa

de Tocantins, presidente da respectiva camara,

e conduzido presos para serem também assas-

sinados, o juiz municipal, o juiz de paz, e

outras pessoas, forão batidos, e mortos cento e

tantos por uma força, que o mesmo padre en-

viou em auxilio daquellas autoridades, cujas

vidas conseguio salvar ; que fez armar uma

embarcação de seu irmão, a qual tem sido

muito util, principalmente quando protegeu 
a

entrada em Cametá de 42 canoas vindas do

sertão, importando a sua carga em mais de

200:000$, cujo auxilio se tornou tanto mais

apreciavel, quando era afflictiva, e critica a

situação dos habitantes de Cametá, e dos re-

fugiados que alli existiâo ; pois que começavão

a soífrer o flagello da fome, além do da

guerra.
« Outros muitos factos constão dos rêfe-

ridos documentos, e por isso a commissâo

offerece á consideração desta augusta camara

o seguinte projecto de resolução :

« A assembléa geral legislativa resolve :

<( Artigo único. Fica approvada a pensão an-

nual de 600$000, concedida por decreto de 23

do corrente mez, ao padre Prudencio. José das

Mercês Tavares, em remuneração dos rele-

vantes serviços que tem prestado na defesa da

causa da legalidade, e restabelecimento da

ordem publica na província do Pará.

<f Paço do camara, 30 de Setembro de 1836.
—J. F. de Toledo. — Gomes da Fonseca.»

Julga-se objecto de deliberação a resolução,

e vai a imprimir com o parecer.

2°. Da mesma commissâo de pensões e orde-

nados, sobre o requerimento de D. Maria Anto-

nia do Carmo Corrêa, pedindo que se lhe con-

ceda a sobrevivência de urna pensão que foi

concedida a sua mãi, em remuneração

dos serviços de seu marido Luiz Antonio

Corrêa, 1" tenente constructor do arsenal de

guerra desta côrte, indeferindo esta pretenção,
visto ser da competencia do governo.

O parecer é o seguinte :

« D. Maria Antonia do Carmo, pede a esta

augusta camara, que lhe conceda a sobrevi-

vencia de uma pensão que foi concedida a sua

mãi, em remuneração dos serviços de seu ma-

rido Luiz Antonio Corrêa, Io tenente constructor

do arsenal de guerra desta côrte, visto que o

governo mandou suspender o seu pagamento
depois do fallecimento da dita sua mãi, e não

tem querido attender aos requerimentos que

ella tem feito, pedindo aquella graça.

« A commissâo de pensões e ordenados, en-

tende que a pretenção da supplicante st3 pôde

ser attendida, pelo go^rno, pois que á face dos

documentos apresentados a commissâo não vê

serviço algum relevante, e por isso julga que o

indeferimento de que a supplicante se queixa
não* pôde ser taxado de injusto.

« Paço da camara dos deputados, 24 de Se-

tembro de 1836.—J. F. de Toledo.— Gomes

da Fonseca.»

E' approvado.

ORDEM DO DIA

Continua a discussão da resolução, vinda do

senado, que confere interinamente a cada um

dos ministros e secretários de estado, além do

ordenado, uma gratificação annual de dous

contos e quatrocentos mil réis.

0 Sr. Rodrigues Torres tem a palavra, e diz

que a pedira para mandar uma emenda sub-

stituitiva á mesa ; mas como a emenda não é

muito pequena, queria pedir a impressão delia,

e, até que ella estivesse impressa, propôr o



376 SESSÃO EM 30 DE SETEMBRO DE 1836

adiamento da queslâo ; e para que a camara

faça uma idéa da emenda, pede licença ao Sr.

presidente para elle mesmo, deputado, a lêr, em

consequencia de nao estar escripta em boa

letra.

O nobre deputado depois de lêr a sua

emenda, observa que ella é substituitiva da re-

solução, que se acha sobre a mesa ; e como a

camara não quererá discutil-a desde já por isso

propõe o adiamento da questão, até que se

imprima a emenda, para depois entrar tudo

em discussão.

A emenda é a seguinte :

« Art. Io. Os negocios do governo e admi-

nistração publica, serão d'ora em diante expe-

didos por quatro ministérios, a saber : o da ma-

rinha e guerra : o dos negocios do império e es-

trangeiros : o de justiça e culto : o de fazenda,

industria e commercio.

« Art. 2o. As attribuições do ministério da

marinha e guerra comprehenderáõ :

<c § Io. O pessoal do exercito e armada, tanto

na parte militar, como na civil.

« § 2.° Os 
^commandantes 

d'armas, tribunaes,

academias, hospitaes, aquartelainentos, asylos

militares e navaes, arsenaes, fabricas, estaleiros,

e quaesquer outros estabelecimentos que tenhão

por fim especial construir navios, armas, utensis,

machinas, petrechos e munições de guerra ; e

bem assim tudo quanto diz respeito á direcçâo,

contabilidade e fiscalisação desta parte do ser-

viço publico.
« § 3." A conservação e reparo dos proprios

nacionaes, empregados no serviço da guerra e

marinha.

« § 4.° Tudo o que fôr relativo atenças, meios

soldos, promoções, e disciplina do exercito e

marinha ; bem como a organisação das ins-

trucções para os generaes e chefes da força de

mar e terra.

« § 5.° A inspecção, fiscalisação e conservação

das inattas publicas, e madeiras de construcção

naval.

«Art. 3.° As attribuições do ministério dos

negocios do império e estrangeiros compre-

henderáõ :

« § 1.® Os negocios e relações com as potências
estrangeiras e seu representantes no Brasil; a

nomeação dos ministros e agentes diplomáticos,

dos cônsules e outros agentes commerciaes.

« § 2.° A convocação da asserabléa geral, seu

adiamento, prorogação e dissolução da camara

dos deputados, nos casos em que tal attribuição

compete ao imperador.

« § 3." Nomeação dos presidentes de pro-
vincia,

« § 4.° Execução das leis sobre eleições.

« § 5." Administração dos telegraphos.

« § 6.° Administração dos hospitaes, casas de

caridade, e outros estabelecimentos pios ; mu-

sêos, bibliothecas, academias, e quaesquer esta-

belecimentos_ litterarios que pertençâo ao go*
verno geral.

« § 7." Conservação e reparo dos monumentos

públicos, e outros proprios nacionaes, em-

pregados no serviço desta repartição.

« § 8." A administração e direcçâo das obras

publicas, como estradas, canaes, pontes etc., e

monumentos e edifícios que não pertençâo
designadamente a outros ministérios.

« § 9." Estatística, catechese, e civilisação de

Índios.

« Art. 4." As attribuições do ministério da

justiça e culto comprehenderáõ :

« § 1.° Os tribunaes judiciários, as relações ec-

clesiasticas, a nomeação dos magistrados, bispos,

vigários, ponegos e mais beneficiados ec-

clesiasticos, e empregados de justiça, cuja no-

meação pertença ao governo geral.
« §2.° Os objectos de administração ec-

clesiastica,' ou que tenhão relação com a re-

ligiâo do paiz, e que forem da competencia do

governo.
« § 3.° A administração e execução das leis

das guardas nacionaes, e policia geral.
« § 4.° A construcção e reparos de igrejas,

casas de trabalho e prisões que pertençâo ao

governo geral.
« Art. 5." As attribuições do ministério da

fazenda, industria, e commercio compre-

henderáõ:

« § 1.° Tudo que é relativo á administração,

fiscalisação, arrecadação, e distribuição das

rendas publicas.
« § 2.° Caixa da amoitisaçâo.

« § 3.° Execução das leis sobre systema mo-

netario, credito publico, e systema de pesos e

medidas.

« § 4." Collecção e publicação de documentos

estatisticos, sobre o commercio e industria

nacional.

« §5.° Applicação das leis commerciaes;

nomeação dos magistrados e mais empregados

dos tribunaes de commercio ; e instrucções que
tenhão por objecto a protecção do commercio

brazileiro nos pai?es estrangeiros.

« § 6. Administração de fabricas e officinas, e

conservação e reparos dos proprios nacionaes

que não pertençâo a outros ministérios.

« § 7.° Concessão de cartas de privilegio ex-

clusivo.

« § 8." Concessão de sesmarias, e venda de

terras pertencentes á nação.

« § 9.° Policia sobre fornecimentos de viveres.

« § 10. Administração e regulamentos sa-

nitarios.

« § 11. Passaportes a navios mercantes, ma-

triculas de suas guarnições, e tudo que diz res-

peito a este ramo da administração publica.

« Art. 6.° Os ministros terão assento em cada

unja das camaras legislativas, e poderáõ tomar

parte na discussão de qualquer matéria, mas só
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votaráõ quando forem membros da camara em

que se acharem.

« Art. 7.° Haverá um presidente do ministério,

, que será escolhido pelo imperador, d'entre os

ministros de estado, e cujas attribuições serão :

« § 1.° Presidir aos conselhos dos ministros.

« § 2.° Apresentar e submetter ao conheci-

mento e approvaçao do imperador, as delibe-

rações propostas e accordadas no conselho,

sobre quaesquer objectos graves, acom-

panhando-as de um relatorio em que exponha

os motivos e razões, que reclamão as medidas

propostas. Os actos desta natureza serão sempre

expedidos por via de decretos assignados pelo
imperador, e referendados pelo ministro da

repartição competente, e publicados, e reunidos

(assim como as leis que cada anno se fizerem)

por ordem chronologica em um livro intitulado
—registro das leis e decretos—que será pu-
blicado annualmente pela repartição da fazenda.

Cada um destes decretos será precedido do

relatorio que o acompanhar.

« Art. 8.° Os ministros reunir-se-hao também

para deliberarem sobre quaesquer objectos, que

posto que menos graves, nao sejão, todavia de

mero expediente, e nestes casos cada um dos

ministros na sua repartição apresentará ao

imperador os negocios que deverem ser

submettidos á sua augusta consideração.

« Art. 9.° Emquanto se não der nova orga-

nisação ás secretarias de estado, ficaràõ exis-

tindo as actuaes, devendo cada um dos ministros

marcar por via de regulamentos os negocios

que devem correr por cada uma dellas.

« Art. 10. Cada ministro terá o ordenado

annual de 8:000$000.

« Paço da camara dos deputados, em 30 de

Setembro de 1836.—Joaquim José Rodrigues

Torres.»

A emenda é apoiada.

Entra em discussão o adiamento proposto.

0 Sr. Alvares Machado impugna o adia-

mento proposto, fundado em que a matéria da

emenda oíferecida é de surnma transcendência,

e como tal deve ser tratada em projecto de lei

separado da resolução que se discute, a qual
deve passar ; e julga mais conveniente que a

sua matéria seja tratada quando a casa se ache

mais cheia.

0 Sr. Maciel Monteiro concorda com o adia-

mento da matéria, até que seja impressa a

emenda apresentada pelo Sr. Torres, porque
fixando-se as attribuições dos ministros, com

mais conhecimento então se lhes pode fixar o

seu ordenado.

0 Sr. Rodrigues Torres declara que o adia-

mento que propõe não é para que fique adiada a

matéria, mas sim para que se suspenda a dis-

cussao da resolução até á impressão da emenda,

TOMO II

por isso que offerece os artigos que ella contém

como additivos á resolução.

Dando-se o adiamento por discutido, posto a
votos não passa.

Fica a matéria adiada por ser annunciada a
chegada do Sr. ministro da justiça, o qual é in-

troduzido com as formalidades do estylo, e

toma o respectivo assento ; em sua presença
continua a discussão da proposta do governo,
relativa á guarda nacional, no artigo primeiro,
e emenda do Sr. Vasconcellos a elle oíferecida

na antecedente sessão.

0 Sr. Maciel Monteiro responde a alguns

dos argumentos apresentados pelo Sr. -ministro

do império na antecedente sessão, em defeza

da proposta do governo.

Observa que o governo tem força bastante para
marchar, e nota que é necessário firmarem-se

as idéas, e observar-se que é quando no se-

nado se fôrma um projecto ampliando as attri-

buições do regente, que se diz por todas as

partes que o governo é fraco, que não tem

meios para se sustentar : é nesta mesma occa-

sião que se quer que elle tenha o poder de dar

condecorações, títulos, etc., e talvez também a

dictadura.

Mas se o governo quer ter o poder dictatorio,

melhor é que fulle francamente ao Brazil ; mas

o boip senso, o bom pensar dos brazileiros lh'o

não concederá.

Quer-se que o governo tenha o poder áe dis-

solver a camara dos deputados ? Mas a camara

actual não é disso merecedora, nem o governo
tem delia razão alguma de queixa, porque com-

quanto o nobre ministro da justiça tenha sof-

frido duas ou tres derrotas em suas propostas,
todavia o governo tem conseguido o haverem

passado outras de maior importancia ; uma

camara pois que lhe tem prestado 52 votos, não

é merecedora deste procedimento.

Talvez que o governo deseje ter esse direito

para o empregar para com a camara futura, e o

governo nisso tem alguma razão, porque a ca-

mara futura talvez nao seja a de hoje, talvez não

tenha os mesmos elementos de sympathia para
com o governo, segundo os fectos que se vao

apresentando em algumas provincias, como a

de S. Paulo e outras, nas eleições das quaes o

governo não pôde depositar muito boa esperança

cie que os seus candidatos vençâo no campo da

batalha eleitoral.

Na passada sessão, também se suscitou uma

duvida a respeito das eleições da freguezia da

Gloria, e o nobre ministro dos estrangeiros

disse que o governo não tem interferido nas

eleições.

A camara, diz o nobre orador, nao está talvez

informada do que se passou na freguezia da

Gloria, eu o exporei em poucas palavras, afim

de observar se o procedimento do governo-para

48
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com as eleições dessa freguezia, prova, ou não,

que elle tem tornado nas eleições parte activa.

No dia marcado pela portaria do Sr. ministro

do império, se reunirão o^ cidadãos na pa-
rochia de Nossa Senhora da Gloria, a cujo acto

presidio o juiz de paz respectivo, o qual de

accordo com o vigário, proclamou os indivíduos

que deviao compôr a mesa, sobre o que occor-

rêrao algumas duvidas, mas afinal installou-se

a mesa.

Sabia-se que haviao umas cento e tantas

listas apocriphas de indivíduos que nao erao do-

miciliarios da freguezia, nem se achavão con-

templados na lista do juiz, nem nas eleições

para juiz de paz havião votado. Sobre este

recebimento se suscitou duvida que deu causa

a uma grande discussão, e a mesa afinal nada

resolveu porque tres membros delia erao de

voto que se aceitassem, e tres de voto que
nao fossem aceitas; mas como na lei das

instrucções se diz que todas as duvidas serão

decididas pela mesa definitivamente, a mesa

entendeu que havendo empate, era necessário

sahir-se de um tal embaraço e pondo-se isto á

votação, decidio-se que o juiz de paz tivesse

voto de qualidade e decidisse a questão. Imme-

diatamente dous ou tres membros da mesma

mesa officiárão ao governo expondo o facto,

e declarando que aquelle negocio não podia ser

decidido senão pelo governo, dando por este

modo ao governo mais direitos que a consti-

tuiçao lhe concede, Neste caso o que fez o go-
verno ? Dirigio ao juiz de paz o seguinte :

k Manda o regente em nome do imperador

o Sr. D. Pedro II, pela secretaria de estado dos

negocios do império, que o juiz de paz da fre-

guezia de Nossa Senhora da Gloria responda

com urgência sobre a inclusa representação

assignada por alguns membros que compoem a

mesa parochial da mesma freguezia, para se

poder em tempo providenciar, como parecer

justo.—Palacio do Rio de Janeiro, etc.»

Escripto pela própria letra do Sr. ministro.

Note bem a camara que a decisão é da mesa,

e manda-se que o juiz de paz responda; mas

este entrando em duvida, respondeu logo que
nao podia responder porque estava occupado.

E este juiz é suspenso pelo Sr. ministro da

justiça, antes de dar a resposta ou informação

exigida.

O Sr. Limpo de Abreu (ministro dos estran-

geiros): 
— Está enganado.

O Sr. Maciel Monteiro : —Cumpre também

que a camara conheça um aviso que o nobre

ministro da justiça dirigio ao chefe de policia,
suspendendo o dito juiz, o qual é concebido

nestes termos :

« Tendo o regente, em nome do imperador

o Sr. D. Pedro II, por decreto da data deste,

mandado suspender Manoel Moreira Lirio do

exercício do lugar de juiz de paz do 3" districto

de S. José, ora da nova freguezia da Gloria,

pelo abuso de poder com que se 
'tem 

havido na

presidencia da mesa eleitoral daquella fre-

guezia...»

De maneira que o governo entendeu que

podia mui curialmente suspender um indivíduo

por abuso praticado na inesa eleitoral ? E não

será isto atacar todas as garantias, e calcar aos

pés os direitos os mais sagrados dos cidadãos?!

Entende acaso o nobre ministro que pôde
mandar suspender de suas funcções o secretario

ou escrutador de uma mesa eleitoral ?

O Sr. Limpo de Abreu (ministro dos estran-

geiros) : — Nao.

O Sr. Maciel Monteiro : — A suspensão do

juiz de paz em tal caso importa a suspensão de

um empregado da mesa eleitoral, e nao do juiz
de paz propriamente dito : será isto não querer
intervir nas eleições. (Apoiados.) O nobre mi-

nistro, apezar de seus abalisados talentos, não

poderá contestar que o juiz de paz nesta oc-

casiao foi suspenso, não corno tal, mas sim

como membro da mesa eleitoral, cuja maioria

não é muito sympathica com o actual ministério.

O decreto da regencia até quer inculcar que o

juiz de paz empregou força contra os cidadãos ;
de maneira que o governo entende que a elle

é que compete examinar os direitos eleitoraes

dos cidadãos, considerando tal direito como

um direito vão, do qual elle a seu arbitrio

pôde dispor como e quando bem lhe parecer.
Mas qual seria a força que empregaria esse

nobre juiz de paz, o qual merece os maiores

elogios, pela maneira com que se portou ?

(Apoiados.)
Senhores, saiba-se que os procuradores do

governo, que não quer intervir nas eleições

(apoiados), os pr<?buradores do governo ( é ex-

pressão que cabe bem), mandárão vir da Pai-

neira e outros pontos, grande numero de ho-

mens, com o único fim de atrapalharem o acto,

os quiies se apresentárao alli commandados por
um indivíduo chamado Cabaço, e commettêrão

alguns insultos perturbando a ordem. O juiz,
observando isto, e que até alguns delles se

achavão armados, mandou que alguns fossem

postos em custodia, aonde estiverão dez ou doze

horas.

Foi talvez este o acto que deu motivo á sus-

pensão de tao benemerito juiz de paz, o qual
terá de ser substituído em segundo lugar, por
algum indivíduo que seja mais affeeto ao go-
verno, procurando-se também algum pretexto

para se suspender o que entrou em exercício.

Estes factos provao o quanto o governo desejou

intervir nas eleições, o que ainda mais justi-
ficado fica com o que aconteceu na freguezia de

S. José, para onde, pelas 8 horas da manha,

se mandárão 200 a 300 permanentes, os quaes
nomeárao a mesa ; e nestes se contao muitos

indivíduos que não têm a idade que a lei exige



SESSÃO EM 30 DE SETEMBRO DE 1836 879

para lerem voto, e até talvez a qualidade ne-
cessaria.

Cumpre também observar um outro estra-
tagema empregado na freguezia da Gloria

pelos procuradores do governo : sabia-se que a
mesa que tinha de ser proclamada seria filha
dos votos da maioria dos freguezes, a qual é
composta de cidadãos muito honrados ; porém
como essa maioria se havia pronunciado contra
a chapa do governo, era preciso empregar-se
o meio de se evitar que isso se realisasse, e

para isso enviou-se um bilhete falso ao juiz de

paz Lirio, escripto em nome do vigário, di-
zendo-se nelle que por incommodado não podia
comparecer, e que o juiz de paz se entendesse

com o padre Moraes; machiavelismo este que
pouco depois foi desmascarado com a presença
do vigário que declarou falso tal bilhete, íi-
cando illibada a conducta do juiz, .porque este
facto também deu causa a uma portaria do go-
verno, em que se exigia informação a respeito,
a qual se não esperou, suspendendo-se o juiz.
O governo, como se por encanto tivesse no-
ticia, ou pudesse prever que naquella freguezia
se daria alguma desordem, expedio a seguinte

portaria :

« O regente, em nome do imperador o Sr.

D. Pedro II, querendo occorrer a qualquer
acontecimento que possa influir no socego pu-
blico deste districto, pela maneira que fôr mais

conveniente, ordena que Vm. não mova força
alguma da guarda nacional, nem de perma-
nente, sem requisital-a previamente $>or esta se-

cretaria de estado. O que lhe participo para sua
intelligencia e execução, prevenindo-o de que
nesta conformidade se tem expedido as con-
venientes ordens, tanto ao commandante su-

perior da guarda nacional, como ao comman-
dante do corpo de permanente. »

O orador observa que esta ordem é irrisória ;
e pergunta se é este o melhore mais prompto
meio de se occorrer a um distúrbio ? Quando
viesse o recurso para elle se accommodar,

podia já toda a gente da freguezia estar morta.

A' vista de todos estes documentos, entende

que o governo tem intervindo por um modo
muito imtnediato nas eleições.

O orador conclue fazendo algumas breves
reflexões ácerca do art. Io da proposta, contra
a qual declara votar.

0 Sr, Aguilar Pantoja (ministro da justiça):
— Sinto que meu estado de saúde não me

permittisse na sessão passada vir á camara

para responder mais cabalmente ao Sr. de-

putado, assim como ainda hoje esse máo estado

não me permitia dizer tudo quanto devêra.

Não vindo preparado senão para discutir o

objecto para que fui convidado, e não para o
negocio de eleições, e principalmente de eleições
da freguezia da Gloria, não me muni por isso de
documentos authenticos que em casa tenho, para

poder bem responder ao Sr. deputado que me

precedeu; mas responderei sobre factos que são

públicos e recentes, e nos quaes tenho sido

envolvido na qualidade de ministro.

Declaro ao nobre deputado e a toda a camara,

que nao sei quem sejao esses procuradores- do

governo de que o Sr. deputado fallou ; não lenho

noticia de ter o governo conferido a alguém po-
deres especiaes, públicos ou privados, para
influir nas eleições : pela minha parte, a ninguém

conferi taes poderes, e tenho-me abstido,

quanto é conveniente, de negocio de eleições ;
mas, pof o governo não se envolver neste ne-

gocio, não se segue que deva ser indifíerente ás

infracções da lei pelas autoridades, e vêl-as

aberrar de suas attribuições, eaberrar com pe-
rígo da segurança individual.

O Sr. ministro dos negocios estrangeiros! foi

arguido por ter escripto um aviso por sua

própria mão ; esta arguição também sobre

mim deve recahir, porque os tenho escripto

também.

O orador declara que, sendo informado o

governo que o innocente juiz de paz, e bem in-

tencionado juiz de paz tinha chamado força

armada, e que estava á testa de 30 e tantos

homens, sabendo o governo que as duas com-

panhias da guarda nacional estavao divergentes,

elle, ministro, ás 9 horas da noite, quando a

secretaria estava fechada, não devia dizer que
não era amanuense, a assim deixar de dar as

providencias que lhe pareciâo convenientes, e

expedio o aviso ao juiz de paz para que não

movesse força armada ; e este aviso que o Sr.

deputado chama irrisorio, o é, ou porque o

nobre deputado não está bem informado, ou

porque quiz occultar circomstancias concommi-

tantes.

O juiz de paz, interessado por um par-
tido, tinha commeltido actos de criminalidade,

não estava habilitado a dispôr de força armada,

e por isso elle, ministro, ordenou ao chefe de

policia que velasse na segurança publica ;

mandou um destacamento forte para obstar ás

desordens, e ordenou ao juiz de paz que não

movesse a força sem intervenção do governo.
E será isto abandonar a freguezia da Gloria,

deixal-a dilacerar-se emquanto o juiz de paz se

dirigisse ao governo pedindo forças para obstar

a qualquer acontecimento ? Não existia alli

força armada e o chefe de policia, imparcial a

partidos, para providenciar tudo quanto era

necessário ?

Nota mais que o juiz de paz foi ouvido

e depois suspenso ; que esse juiz tinha man-

dado prender não um homem, mas onze, e

depois mandou-os soltar ; não ha aqui abuso de

poder ? Não são essas razões que o Sr. deputado

disse as que fundamentárão o decreto de sus-

pensão? Nao forão os abusos que commetteu

como membro da mesa parochial, foi o abuso

que praticou como juiz de paz do districto a
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quem competia manter a ordem publica ; se

houverão distúrbios, cabeças quebradas, etc., no

juiz de paz não competia mandar soltar ;

cumpria formar a culpa ; a autoridade nâo podia
agraciar antes dé instruir o processo ; nao for-

mando culpa commetteu excesso de autoridade ;
e se o crime era dos que nao merecem a

prisão antes da culpa formada, então para que
os prendeu. Por este lado commetteu excesso

de jurisdicçao attentando contra a liberdade do

cidadão.

Demais, o juiz de paz federou-se com o go-
verno nomeando parocbos. Disse-se que elle

recebêra um bilhete do parocho, mas em tal

bilhete nao falia em sua resposta ; só diz que
tendo ido um preto dizer a um dos fâmulos de

sua casa que o vigário estava doente, elle offi-

ciára a outro homem ; e devia o juiz de paz guiar-
se em objectos desta ordem pelo que diz um

preto ? Nem elle o podia mesmo ; mas figurou

o vigário doente ; note-se a letra do officio que
dirigio-se ao padre Moraes para fazer as vezes

de vigário ; é de um dos membros que depois

forâo da mesa ; e é isto uma innocencia ? Nao

é isto ser escravo de um partido, e guiar-se por
elle só ? O governo porém, que nao quer abusos

nem excesso de jurisdicçao, pôde ser arguido

de se envolver em eleições ? E o que tem o go-
verno com eleições ? Saia eleito quem sahir,

mas decida a mesa na fôrma da lei ; outro é o

juiz que deve conhecer da competencia da

mesa : o governo só quer que seus empregados

estejao circumscriptos a seus deveres e nao

abusem delle, e quando houvesse perigo do

excesso extraordinário, e porque podia com-

prometter-se a segurança publica, o governo

podia, pela autoridade que lhe é conferida pela
constituição do estado, suspender o juiz.

Que razão podia haver no juiz para ser le-

vado pelo dito de um preto ? E quem diz porque
lado fosse mandado esse preto ? Mas mesmo

quando esse preto tivesse dito que o vigário

nao podia ir á mesa eleitoral, competia ao juiz
de paz nomear um parocho de sua autoridade ?

Nao é exceder • muito de suas attribuições?

Quanto á arguiçao de ter o governo mandado

300 permanentes votar sem terem as necessarias

qualificações, declara que nem o governo
mandou permanentes, nem disse que votassem

os que nao tivessem a idade legal e o$ mais re-

quisitos da lei ; isto era da attribuição da mesa

parochial, e se esta os admittio bem ou mal, é

o que elle, ministro, nao pode decidir ; mas

julga que obrou bem a mesa, porque sendo

estes homens cidadãos brazileiros, e no gozo
de seus direitos, se as qualificações da lei

existem nos municipaes permanentes, a mesa

nao podia tolher-lhes a faculdade de votar...

Um Sk. Deputado : — E a idade ?...

O Sr. Aguilar Pantoja (ministro da justiça):
— Nao sei das suas idades, pois nao tenho

o catalogo das idades dos municipaes perma-
nentes ; isto competia á mesa parochial. Se

algum erro houve, nao se deve imputar ao

governo, mas sim á mesa, nem creio que o

houve ; porque se votárao 200 permanentes,
sendo o corpo de 400 e tantos, é porque os

outros nao se julgarão com idade de poder
votar.

Pergunta-se, se o governo pôde mandar pro-
cessar a mesa parochial ? Sobre isto appella

muito humildemente para um nobre deputado,

membro da opposição, porque já houve quem
fizesse o processo a uma mesa. parochial:

quanto a elle, ministro, nao processou, nao

mandou processar, nem interveio em negocios

de eleições ; apenas examinou se o juiz de paz,
nesta qualidade tinha invadido attribuições

alheias, tinha comprometlido a segurança pu-
blica.

O orador crê que muita gente eslá envol-

vida neste negocio de eleições muito imme-

diatamente, que muitos membros dos poderes

políticos influem, por suas expressões na ca-

mara, nestes negocios, e julga que não é inhi-

bido a um cidadão marcar um candidato do

governo, um membro do governo para ter a

honra de assentar-se na camara, só porque é

membro do governo, só porque tem este titulo

de proscripçao. Entende pois que é livre a cada

um votar em quem é membro do governo, ou

em quem não é, e oxalá que as eleições se

fação na fôrma que as leis prescrevem !

Quanto á proposta em discussão, principia
observando ao Sr. deputado que votou contra

ella, porque o governo podia abusar, que nao

sabe se por este mesmo temor de que o go-
verno abuse, se venha a cahir no effeito muito

contrario ao que da lei se deve esperar. Para

que o governo não abuse, nao se deve tirar ao

governo os meios de prover á segurança publica.
Não sao os officiaes da guarda nacional que
intervém nas qualificações, na forma do art. 1°,

nomeados pelos proprios guardas ? Além desses

officiaes nao serem creaturas do governo, tem-se

de designar o numero de guardas que hão de

coinpôr os corpos destacados na fôrma da lei

organica: os guardas têm de ser designados

por classes.

Demais, a lei cireumscreveu o serviço dos

corpos destacados aos casos de insurreição,

invasão e rebellião de inimigos : e nao se

pôde crer qite em alguma occasião o governo,

por mesquinhas e ignóbeis prevenções, queira
vingar-se de um ou outro quando a causa pu-
blica está em perigo, quando uma necessidade

mais urgente insta que elle remova o mal.

Quanto a dizer-se que a lei da guarda nacional

nao é boa, e que o governo devia propôr
uma reforma completa desta lei, lembra que
o governo, querendo remediar os males do Rio

Grande, tentando lançar mao desta medida da

lei, não pôde formar um corpo destacado j e
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nas circumstancias criticas em que se achava,

quiz propòr ama medida qué lhe offerecesse

meios convenientes para empregar de prompto

uma força no Rio Grande, e não curou de or-

ganisar uma lei da guarda nacional, por ser

processo mais trabalhoso, e por entender que

podia mais de espaço tratar deste negocio. De-

mais, esta arguiçao não é bastante justa, por-

que se o governo podia offerecer um remedto a

toda a organisação da guarda nacional, está o

nobre deputado, estão outros nobres deputados

inhibidos de o fazer? Não é igual obrigação que

tem um membro do corpo legislativo á que tem

o governo ? Não são todos obrigados a propor

os meios necessários para promover a felicidade

publica? Uma tal arguiçao pois parece pouco

justa. „ ,

Observa o Sr. Maciel Monteiro que obt. de-

putado deve ver que o governo nao quer a di-

ctadura, nem a precisa; 
nem a dictadura é

medida que convenha ao Brazil. Os cidadãos

brazileiros nao poderiao 
sustentar o governo de

um dictador, elles o repellirião: os senti-

mentos da constituição estão muitos gravados

no coração de todos os brazileiros.

Julga que a amplitude de todos os poderes

políticos em uma autoridade ou entidade que o

exercitar não constitue em nenhum estado a

dictadura: sao precisas attribuições extraor-

dioarias, attribuições extra-legaes para con-

stituir um governo em dictadura : e o governo

nao quer, nem precisa, 
nem deseja semelhante

dictadura.

O orador declara que não julga como derrota,

nem o adiamento de uma proposta, nem mesmo

a sua completa regeição: porquanto, cada um

dos poderes do estado tem obrigação de apre-

sentar as suas idéas : e assim, se as propostas

de um ministro nâo sao úteis ao estado, o corpo

legislativo, antevendo os males, os inconve-

nientes dessas propostas, 
as deve repellir: usa

de seu direito, assim como o ministro usa do

seu apresentando-as. O ministro iuculca as

necessidades que, em sua opinião, tem o paiz,

seria uma traição se nao apresentasse as ca-

matas essas necessidades, e nao as sustentasse.

O corpo legislativo, que contra-balança neste

caso o poder executivo, julga que a proposta

nao 6 conveniente, não é boa, ou, ao menos,

não é oportuna. Que desar vem daqui ao go-

verno, quando uma proposta, 
no entendimento

de todos nao é boa, e fôr regeitada. Pela

sua parte, elle, ministro, declara que não quer,

por um amor proprio 
mal entendido, por uma

differença que julga que o corpo legislativo não

deve ter, nem tem, se fação, se promulguem 
leis

que sejão perniciosas ao paiz; nem é taman ia

a sua vaidade, nem seu amor proprio 
se acha

resentido porque uma sua proposta 
softreu

um adiamento. Os negocios sao do estado, não

dos ministros; se a proposta é melhor que a

regeição, um poder fóra da camara o decidiiá ;

se, com eífeito, se conseguir a tranquillidade e

segurança publica, sem ser pelos meios da pro-

posta, elle, ministro, se dá por muito feliz,

apesar da proposta ser sua; allivia-se do gra-

vame de uma lei ao cidadão, porque a lei

sempre aggrava, pois que é uma restricçao da

liberdade.

0 Sr. Carneiro Leão dirige ao ministério

seus agradecimentos pelo seu procedimento :

esta conducta é a mais própria possivel para

que o triumpho da opposição seja completo ;

porque o ministério, mostrando o desrespeito

que tem por todas as leis que regulao as eleições,

tem na verdade ^ado 
muitos titulos contra si,

tem-se completamente desacreditado ante o pu-

blico, e o resultado não será tão favoravel como

o governo pensa.
O orador observa que também já fôra mi-

nistro em tempos de eleições, e que um dos

candidatos que a opposição oppunha ao mi-

nisterio, era o nobre ministro dos negocios da

justiça, que mui bem sabe qual foi então a

conducta do ministério. O ministério^devia ne-

cessariamente comprazer-se com o triumpho de

seus amigos, mas o ministério nao praticou os

actos que hoje se estão praticando.

Notou o nobre ministro que uma mesa pa-

rochial foi mandada processar ; mas não se

suspendeu a um membro da mesa, nao se sus-

pendêrão os traballros eleitoraes, nem se oppu-

zerão obstáculos, e pêas ás eleições, ao con-

trario houve a maior liberdade possivel. be

se mandou processar uma mesa eleitoral, é

porque houve queixa de delicto.

Sabe o noore ministro da justiça o que o

ministério praticou a respeito das eleições de

Santa Rita : sabe que os proprios advogados

do governo não ficárao contentes da conducta

do ministério ; o governo, em vez de tirar a

força ao juiz de paz, mandou pôr uma torça

respeitável de guardas nacionaes á sua dispo-

sição. . .

Não é isto o que o nobre ministro quer :

sem duvida que muitas desordens apparecêrão

na Gloria, e quem sabe se algum membro da

mesa victima dellas ? O Sr. ministro parece que

não está ainda satisfeito com a remoção do juiz

de paz (o que lhe parece abuso do poder) ;

porque o substituto não é assás satisfactorio, é

necessário qua as desordens progridao, para

que appareça o substituto satisfactorio....

O Sr. Vasconcellos : — Apoiado : e é o que

ha de acontecer.

O Sr, Carneiro Leão : — Compare o nobre

ministro a conducta do ministério com a con-

dueta do passado, e reconhecerá a differença.

A marcha do actual ministério é diversa ín-

teiramente da do ministério transacto. O nobre

ministro ainda não deu uma satisfação ao pu-

blico, como deu o ministro de então, que íoi

mandar prender um official que se dizia ter le-
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vado alguns permanentes para trabalharem
nas eleições : portanto peço ao Sr. ministro

que nao cite estes precedentes.

0 Sr. Aguilar Pantoja (¦ministro da justiça)
respondendo ao Sr. Carneiro Leão, diz que com
repugnancia havia tocado naquelle precedente,
e foi só pela pergunta que lhe fez o Sr. depu-
tado de Pernambuco, se elle ministro se jul-
gava autorisado para mandar processar a mesa ;
recordou-se desse precedente porque em ver-
dade se processou a mesa, náo sabe se antes
Ou depois, mas o facto é que o poder executivo
então praticou uma jurisdicçao sobre este poder
eleitoral: á vista desta exposiçãç, não sabe como
o nobre deputado entendeu, que elle ministro

queria apoiar-se em precedentes, porque até

julga que esse precedente foi illegal.

Depois de responder aos argumentos do Sr.
Carneiro Leão, dá-lhe os parabéns pelo que
disse, que a opposição havia de triumphar nas
eleições, porque o Sr, deputado é candidato na
chapa da opposição.

0 Sr. Carneiro Lsão toma ainda parte na
discussão, sustenta todas as razões que pro-
duzio em seu primeiro discurso, e conclue
dizendo : Eu fui muito interessado nas eleições
de 1833, mais ninguém poderá dizer que eu au-
torisasse a mais leve desordem ; pelo contrario,
fiz prender aos desordeiros que se dizia estarem
alli por conta do governo, dando por este meio
uma satisfação ao publico.

Eu quizera que o governo actual pudesse
apresentar em seu apoio factos semelhantes.

O Sr. 1" Secretario pede a palavra pela
ordem e lê os seguintes officios :

« Illm. e Exm. Sr.—Passo ás mãos de V. Ex.
a copia inclusa do decreto da data de hoje,

pelo qual o regente, em nome do imperador o
Sr. D. Pedro II, usando da attribuição que lhe
é conferida pela constituição do império, art.
101 § 5°: ha por bem prorogar novamente a

presente sessão ordinaria da assembléa geral
legislativa, até ao dia ultimo do mez de Ou-
tubro proximo futuro, afim de que V. Ex. haja
de fazer presente nacamara dos Srs. deputados.

« Deus guarde a V. Ex. — Paço, em 30 de
Setembro de 1836. — Gustavo Adolpho de
Aguilar Pantoja. »

« Nao se tendo ultimado na sessão ordinaria
nem na actual prorogaçao, a lei do orçamento
e a fixação das forças de mar e terra ; e nao
tendo entrado ainda em discussão as propostas
do governo sobre a tranquillidade e segurança

publica, bem como as providencias a respeito
do meio circulante : o regente, em nome do im-

perador o Sr. D. Pedro II, usando da attribuição

que lhe é conferida pela constituição do im-

perio, no § 5o do art. 101 : ha por bem pro-
rogar novamente a presente sessão da assembléa

geral legislativa, até ao ultimo dia do proximo
mez de Outubro.—Gustavo Adolpho de Aguilar

Pantoja, ministro e secretario de estado dos ne-

gocios da justiça, encarregado interinamente

dos do império, o tenha assim entendido, e

faça executar com os despachos necessários.

« Palácio do Rio de Janeiro, em 30 de Se-

tembro de 1836, décimo quinto da indepen-

dencia e do império.—Diogo Antonio Feijó. —¦

Gustavo Adolpho de Aguilar Pantoja. »

«Illm. eExm. Sr.—Havendo-me o regente,

em nome do imperador o Sr. D. Pedro II, no-

meado, por decreto datado de hontem, para
occupar interinamente o cargo de ministro e

secretario de estado dos negocios do império :

assim o participo a V. Ex. para que se digne

de o fazer presente na camara dos Srs. de-

putados.

<c Deus guarde a V. Ex. — Paço, em 30 de

Setembro de 1836. — Gustavo Adolpho de

Aguilar Pantoja. »

0 Sr. Henriques de Rezende, obtendo a pa-
lavra pela ordem, pergunta se ha na casa al-

guina proposta do governo a respeito do meio

circulante.

Algumas Vozes : — Nao.

0 Sr. Muniz Barreto observa lambem que a

casa já tomou conhecimento das propostas da

segurança publica, adiou-as, e até podia regeitar.

Sobre isto não ha pois proposta alguma na

camara.

0 Sr. Saturnino nota que, tanto neste de-

creto que se acaba de lêr, como no outro da

prorogação, ha uma novidade, e é referir-se o
regente ao artigo da constituição que concede

esta faculdade de prorogar a sessão ao im-

perador, quando se deveria referir á lei que
marca as . attribuições da regencia ; por isso

deseja que este decreto seja remettido á com-

missão de constituição para dar o seu parecer
a respeito.

0 Sr. Rodrigues Torres não julga necessário

ir o decreto á commissão de constituição para
se examinar o que disse o Sr. Saturnino, por-

que já houve outro decreto neste sentido, e a

camara nao tomou conhecimento disso : observa

só que os fundamentos que o governo dá para

prorogar a sessão nao são exactos, porque o

governo nao devia dizer que a camara não

tomou conhecimento sobre o meio circulante,

assim como também não era muito decoroso

ao governo dizer que a camara não tinha to-

mado em consideração as propostas de segu-

rança publica, porque a maioria não as quiz
discutir ; o orador entende que a maioria neste

caso não querendo dar o desgosto ao governo
de regeitar as suas propostas, as adiou eter-

mente.

0 Sr. Maciel Monteiro nota que o decreto
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• 
que se acaba de lêr envolve uma verdadeira ac-

cusação á camara dos deputados, porque diz

que não se providenciou sobre o meio eircu-

lante.

Diz ter pedido a palavra só para fazer uma

declaração, a qual muito deseja ver publicada.em
algum jornal da côrte, eé que a camara, apenas

appareceu a crise monetaria que ainda afflige o

Brazil, nomeou logo uma commissão para dar o

seu parecer sobre este negocio ; que esta com-

missão era composta de membros que pertencem
á maioria da casa e do Sr., inspector geral do

thesouro, os quaes ainda nada disserão a res-

peito, e portanto fique o publico sabendo que a

camara fez da sua parte o que podia, e nao pôde
tomar conhecimento deste negocio, setn que
esses senhores dêm o seu parecer.

0 Sr. Duarte e Silva deseja que o seu col-

lega, relator da commissão, faça sentir á ca-

mara a necessidade de se nomear outros

membros.

0 Sr. Souza Martins declara ser um dos

membros dessa commissão, e diz ter ella tra-

balhado alguma cousa sobre isto, que até

mesmo tem tido intelligencias com a dbmmissão

do senado, para que qualquer proposta que se
houvesse de fazer a este respeito fosse decidida

logo em ambas as camaras.

A commissão não está completa, porque da

do orçamento só existe o orador, pois que o

outro membro diz que não quer trabalhar na

commissão com os seus membros, por não ter

confiança no governo, e o outro se tem retirado

da casa ; por isso pede ao Sr. presidente haja

de nomear os membros para preencher a vaga

que existe, afim de poderem arranjar algum

trabalho a este respeito.

0 Sr. Bodrigues Torres, tratando da pro-

posta em discussão, etn um longo discurso,

combate o art. Io; sustenta as suas razOes já
emittidas, e responde aos argumentos do Sr.

Limpo de Abreu, sentindo não estar presente
esse senhor, para lhe fazer algumas interpel-

lações, e então combater as suas opiniões.

A discussão fica adiada pela hora.

O Sr. ministro retira-se com as formalidades

do estylo ; e o Sr. presidente marca para ordem

do dia a mesma, principiando pelas resoluções

ns. 100 e 91 do corrente auno.

Levanta-se a sessão depois das duas horas.



*• 
M
-M- WZJ?

4

Í0MO II
49



1836

GAMARA DOS SRS. DEPUTADOS

Sessão em Io de Outubro

PRESIDEKCIA DO SR, ARAÚJO VIANNA

Sümmario.— Expediente. — Ordem do dia. —

Discussão de diversas resoluções.

A's dez horas procede-se á chamada, e veri-

fica-se o comparecimento de 63 Srs. deputados,

o Sr. presidente declara aberla a sessão; e

tendo-se a acta da antecedente, é esta approvada.

' Fallao com participação os Srs. Odorico,

Hollanda, Araújo Lima, arcebispo, Gonçalves

Martins, Climaco, Limpo, Belisario e Fernandes

Braga; e sem participação os Srs. Abranches,

Vital, Pinto de Mendonça, Pontes, Figueira,

Ibiapina, Albuquerque Maranhão, Gosta Ma-

chado, Ildefonso, Vasconcellos Pessoa, Alves

Vieira, Francisco do Rego, Barbosa Cordeiro,

Mopte, Rcmigio, Costa, Raphael de Ma-

cedo, Fernandes da Silveira, Fontes. Au-

gusto da Silva, Paula Araújo, Galvao, Amaral,

Calmon, Lessa, Bhering, Baptista Caetano,

Mendes dos Santos e Fernandes Torres.

EXPEDIENTE

O Sr. Io Secretario lê um officio do Sr. de-

putado Limpo de Abreu, participando que
tendo-se aggravado consideravelmente os in-

commodos de sua saúde, os quaes até o obrigao

a retirar-se quanto antes para fora da província,
não pode em consequencia disto continuar a

assistir ás sessões—Fica a camara inteirada.

Dá conta depois de duas representações:

1.a Da assembléa legislativa da província do

Ceará, pedindo para o uso da igreja matriz da

capital daquella província uma al.ampada de

prata que pertence aos proprios nacionaes, e

que existe na thesouraria da provinci».—Vai á

8a commissâo de fazenda.

2.a Da camara municipal de Vassouras, pe-
dindo a revogação da lei de 7 de Novembro
de 1831.—Vai á commissâo de justiça civil.

Lêm-se os seguintes projectoS e pareceres:

1.° « Sendo reconhecida a desigualdade, que
houve na distribuição da gratificação addicional,

concedida pela resolução do 1" de Outubro

de 1834, aos officiaes militares empregados em

serviço, pois que ella sendo da metade do res-

pectivo soldo para os alferes, tenentes e capi-

taes,'éda quinta parte para os majores; da

sexta para os tenentes-coronéis, da sétima para
os coronéis, da oitava para os brigadeiros e da

décima parte para os officiaes generaes acima

de brigadeiros ; diminuindo á proporção que
os postos se elevao, quando é evidente que os

officiaes á medida que vão subindo em postos,
vao augraentando suas indispensáveis despezas,

e por conseguinte suas necessidades. Sendo

pois a precitada medida pouco justa para
os officiaes acima do posto de capitão, apartada

do que aconselha a equidade, e inteiramente

contraria á pratica da nossa e das nações cultas,

que áugmentão os vencimentos dos seus em-

pregados á proporção que os elevão em je-
rarchia : tenho portanto a honra de propôr á

deliberação desta augusta camara o seguinte

projecto de resolução :

« A assembléa geral legislativa resolve :

« Artigo único. A gratificação addicional, con-

cedida por decreto do Io de Outubro de 1834,

aos officiaes militares empregados em serviço,

deve ser da metade do respectivo soldo de cada

um, em todos os postos.

« Paço da camara dos deputados, 28 de Se-

tembro de 1836.—Seara. »

Julga-se objecto de deliberação a resolução,

que vai a imprimir com o parecer.
2." « A commissâo de pensões e ordenados

examinou os documentos que acompanharão o

decreto do governo, em data de 18 de Agosto

de 1835, pelo qual concedeu uma tença de

80$000 ao capitão-tenente da armada nacional,

João Baptista de Souza.

« Consta da fé de officio, que este officia-1 serve
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ha 19 annos, e que foi empregado na esquadra

do Rio da Prata, á vista do que a commissão

offerece para ser discutido o seguinte projecto'de 
resolução:

« A asserabléa geral legislativa resolve :

« Artigo único. Fica approvada a tença de

80$000 por anno, concedida ao capitão-tenente

da armada nacional João Baptista de Souza, por
decreto de 18 de Agosto de 1835.—J. F. de

Toledo.— Gomes da Fonseca.»

Julgando-se objecto de deliberação a resolução

dispensa-se a impressão por assim o requerer

o Sr. Rezende, e requerendo-se a urgência

para entrar já em discussão, é a urgência

apoiada, e depois regeitada.

3.° « A commissão de constituição examinou

o decreto do governo, expedido pela repartição

dos negocios da*fazenda em 31 de Agosto do

corrente anno, com o fim de regular a execução

do art. 9o § 2o da lei. de 31*de Outubro de 1835,

e comparando as suas disposições com a dita

lei, achou que o referido decreto, longe de

conter um simples regulamento ou instrueções,

nos termos da constituição, consta quaâi todo

de matéria exorbitante das attribuições do poder
executivo.

<(Em primeiro lugar observa a commissão

que o § 2a do art, 9o da lei de 31 de Outubro,

de 1835, não estabeleceu tributo novo, mo-

dificou apenas, e simplificou o imposto da

décima, o qual sem duvida ficou subsistindo

como d'antes, salva a modificação feita.—A

décima de chancellaria, diz a lei, fica substituída

por 2 
°/0 

do valor de quaesquer cousas de-

mandadas em juizo.— A intelligencia obvia

desta disposição combinada com as leis ante-

riores, e que em vez da décima parte, qua-
rentena, ou vintena, que as ditas leis mandavão

pagar do valor pedido e custas, segundo o

objecto cja demanda, a parte condemnada deve

agora pagar sómente 2 % seja qual fôr o

objecto, e os deve pagar do principal, e não das

custas, guardando-se por este modo, na quantia
do imposto, uma relação mesma com o valor da

cousa demandada, seja ella especie ou quan-
tidade, posse, ou usofructo, pensão, ou arren-

damento, etc. E tanto a citada lei teve por fim

único a modificação e simplificação da dizima,

e não a creaçâo de um tributo novo, que no

art. 11 § 11 classificou entre as imposições

geraes a dizima da chancellaria, o que não

faria, se a tivesse abolido : sendo também para
notar-se, que esta intelligencia parece ter sido

abraçada pelo ministro que referendou o de-
•creto, 

quando apresentou a proposta do orça-

mento para o proxirno futuro anno financeiro,

e o relatorio de sua repartição, onde fez menção

desse imposto com a mesma denominação, e

até com referencia á dita lei: nem foi cer-

tamente outra, no pensar da commissão, a

intelligencia desta augusta camara, quando

adoptou o § 21 do art. 15 do projecto de lei do

orçamento, que actualmente se discute no

senado.

« Sendo pois o imposto, de que se trata, a

mesma dizima de chancellaria simplesmente

modificada, e existindo leis que regulão sua

arrecadação, a ellas devia o governo sujeitar-se

naquillo em que não forão derogadas, e nunca

violai-as, como violou com o seu regulamento,

que apenas poderia ser tolerado se versasse

sobre a parte modificada sómente, que aliás

delle não carecia pela sua clareza e sim-

plicidade. •
« Dado porém que o citado § 2U do art. 9o da

lei de 31 de Outubro de 1835, não tivesse

apenas modificado o imposto da dizima da

chancellaria, como para a commissão é evi-

dente, mas tivesse estabelecido um tributo

inteiramente novo para substituir a referida

dizima ; nem por isso deixava o decreto de 31

de Agosto do corrente anno de ser exor-

bitante e illegal, pois que ainda assim en-

contrão-se nelle muitas disposições, que não só

estão fóra da alçada do poder executivo, mas

também offendem e atacão a independencia do

poder judiciário.
<( Porquanto admittida a dita hypothese, que

é a mais favoiavel ao governo, elle pudera sem

duvida estabelecer o modo pratico da arre-

eadação desse imposto, e designar as pessoas'

que o devião receber: mas quando os con-

tribuintes recusassem pagal-o voluntariamente,

não tinha outro meio de licitamente os poder
compellir, senão determinando que fossem

desmandados executivamente pelos fiscaes e

collectores da fazenda publica, como para casos

especiaes determinou nos arts. 3° e 4° do

citado decreto ; de nenhuma sorte porém lhe

era permittido alterar a ordem do processo,
impor ás partes obrigações, á que ellas não

estavão sujeitas em conformidade das leis,

fazer parar os processos pendentes ; suspender o

effeito de sentenças legalmente obtidas, e dar

effeito retroactivo á disposição da lei, cuja exe-

cução pretendia regular.

« Ora, todos estes attentados, todas essas vio-

lações da constituição e das leis, fez o governo
em os arts„ 6o, 7°, 8o, 9o e 10 do citado

decreto, e além disto reconhecendo elle que
esse imposto de 2 

°/0 
substituído á dizima, só

era devido pelas partes vencidas, como cia-

ramente o estabelece no art. 13, é evidente,

que o art-. 2o ainda vem a ser mais attentatorio

das garantias dos cidadãos, a quem o ministro,

ampliando uma disposição das leis anteriores,

que é restricta a caso especial, obriga a pagar o

sobredito imposto, que aliás reconhece não ser

devido por elles.

« A' vista do que fica ponderado, entende a

commissão que o decreto de 31 de Agosto

deste anno é exorbitante e illegal, e contém

escandaloso abuso de poder; e por isso á vista



SESSÃO EM 1 DE OUTUBRO DE 1836 389

do art. 8o da lei de 15 de Outubro de 1827,

escrupulisou ácerca da obrigação em que pa-
recia estar constituída, de denunciar esse delicto

de responsabilidade; mas considerações políticas
sobre a utilidade de tal denuncia nas actuaes

eircumstancias, a tranquillisárâo a ponto de se

julgar desligada dessa obrigação: portanto é

de parecer que o referido decreto nao deve

subsistir, nem produzir effeito algum ; e para
remover qualquer pretexto de duvida a tal res-

peito, offerece o seguinte projecto de resolução :

« A assembléa geral legislativa resolve :

« Art. 1 O pagamento dos 2 
°/0 

do valor de

quaesquer cousas demandadas em juízo, con-

forme o § 2o do art. 9o da lei de 31 de Outubro

de 1835, tem lugar somente nos casos em que
o tinha a dizima de cbancellaria, que a mesma

lei apenas modificou.

« Art. 2.° Ficao derogadas as disposições

em contrario.

« Paço da camara dos deputados, 30 de

Setembro de 1836. — C. J. de Araújo Viunna.
—H. H. Carneiro Leão.—M. I. de Mello e

Souza, com restricções.»

Julga-se objecto de deliberação a resolução,

que vai a imprimir com o parecer.

0 Sr. Carneiro Leão obtém a palavra pela

ordem, e diz que quer pedir a urgência a favor

de uma resolução do Sr. Paranhos, n. 62, que

tem por fim espaçar as eleições para deputados

á assembléa geral nas províncias do Pará e Rio

Grande do Sul; pois que a guerra não pôde dar

occasiao a que se façao com liberdade essas

eleições, e julga portanto muito urgente, que
se trate desta resolução, e que as eleições sejao

espaçadas aíé que as províncias estejão paci-
ficadas*

Gonclue propondo a urgência.

A urgência proposta é apoiada e entra em

discussão, e tomando parte nella os Srs. Hen-

riques de Rezende, Carneiro Leão e visconde

de Goyanna, dá-se por discutida, e posta a votos

é approvada.

Entra em discussão o seguinte :

« A assembléa geral legislativa resolve :

« Art. 1.° Nas províncias de S. Pedro do Sul

do Rio Grande e Pará, só se procederá á eleição

de deputados para a futura legislatura, quando
estiver restabelecida nas mesmas províncias a

ordem, e obediencia ao governo legitimo.

« Art. 2.° Ficão para este effeito sem vigor

as disposições em contrario.

« Paço da camara dos deputados, 2 de Julho

de 1836.—Manoel Paranhos da Silva Velloso. »

0 Sr. Henriques de Rezende 
-julga a reso-

luçfto inútil, e prejudicial; inútil porque pode ser

que ao tempo da promulgação da resolução já
se tenhao feito as eleições nas duas províncias,
e neste caso só na occasião da verificação dos

diplomas dos deputados eleitos é que se pôde
determinar se proceda a novas eleições, quando
as que se tenhao feito se achem illegaes; pre-

judicial, porque com a sua disposição não se

ha de evitar a influencia do pacificador, porque
depois de pacificada a província é que o paci-
ficador tem mais influencia nos differentes

pontos da província, dispondo das tropas, em-

pregados públicos, etc.

0 Sr. Maciel Monteiro, emquanto a dís-

cussão o não esclarecer, entra em duvida de

como ha de votar ; está convencido da neces-,

sidade de que os representantes da nação ex-

primão a verdadeira opinião nacional, e não a

do partido que pela força domina uma pro-
vincia.

Entende que esta resolução devia ter sido

discutida, ha dous ou tres mezes, porque então

quando a essas províncias chegasse a sua dís-

posição, ainda as eleições se não íerião feito,

e não hoje quando cilas ja se têm feito, porque

nesta occasião a resolução vai declarar que as

eleições feitas nao merecem a approvação da

assembléa geral ; e terá a assembléa geral cer-

teza de que os indivíduos eleitos não podem ser

aquelles que a província queira eleger, e que

exprimâo os sentimentos da província?
Além disso a redácção da resolução nao lhe pa-

rece muito conveniente, por sua disposição de que
—a eleição se fará quando a ordem estiver res-

tabeleeida— pois considera que Uma tal dispo-

sição deixa porta aberta a se commetter abusos,

porque pode ser que em todas as villas e lu-

gares de uma província se ache restabelecida

a ordem, á excepeçao de uma ou outra em que

se não tem podido conseguir; entretanto que se

julgue que é preciso que a província esteja

inteiramente pacificada ; ou o contrario, isto é,

que comquanto, em um ou outro ponto da

província, a ordem se ache alterada, todavia a

província se ache em socego, como, por exemplo,

que no Pará e Rio Grande os rebeldes tenhão

abandonado as capitaes das" províncias e outros

pontos, acautelando-se em um canto dellas.

Estará neste caso restabelecida a ordem ?

Deseja que passe a resolução, e para esse fim

convida o seu nobre autor a melhorar a sua

redácção.

0 Sr. Paranhos dá alguns esclarecimentos, ao

nobre deputado que o precedeu, que nâo po-

demos ouvir; e parece-nos declarar que não

teve em vista na redácção da resolução o es-

perar-se para que em todos os pontos das duas

províncias estivesse a ordem restabelecida para

poder ter lugar a eleição ; sua intenção é que,

logo que haja a pacificação da maior parte da

província, possa ter lugar a eleição.

0 Sr. Henriques de Rezende considera ainda

a resolução como inútil e prejudicial, porque,
suppondo-se que se tem executado o decreto da

regencia, póde-se a este tempo estar proce-



390 SESSÃO EM 1 DE

dendo ás eleições nas duas províncias,e havendo-

se isso feito, os diplomas dos eleitos têm de ser

examinados pela camara dos deputados em

sessão preparatória de 1838 ; se ella as julgar
nullas, o que se segue ? Manda fazer novas elei-

ções ; porém como ao presente não se pôde
saber se as províncias estarão inteiramente na

ordem, melhor é substar uma tal determinação

até que se tenha conhecimento do resultado

que houve a respeito do modo porque as elei-

ções forão feitas, e as cireumstancias que as

^acompanharão.

O Sr. Paranhos dá ao nobre orador uma

breve explicação qne não ouvimos.

0 Sr. Visconde de G-oyanna- • •

Vem á mesa a seguinte emenda substituitiva ;

« Os presidentes das provincias do Rio

Grande de S. Pedro do Sul e do Pará, sao au-

torisados a espaçar nas ditas provincias as elei-

ções da futura legislatura até o fim de Outubro

de 1837, se antes a ordem nSo se restabelecer

nas referidas provincias.— Carneiro Leão.»

0 Sr. Eaphael de Carvalho considera que
deixar aos presidentes das provincias o julga-
mento de, se a província está ou não era estado

de socego, para se poderem fazer as eleições, não

é prudente ; e por nenhum principio julga pru-
dente tal concessão, de que os presidentes muito

podem abusar: ao governo é a quem compete

executar a lei; e não aos presidentes das pro-
vincias.

Declara-se contra a emenda, e a favor da

resolução, pela razão de observar que ha sus-

pensão de garantias nas duas provincias, e não

sabe como seja compativel em um tal estado

de cousas fazerem-se eleições legaes, .quando

os cidadãos estão suspensos de alguns dos seus

direitos.

0 Sr. Gornelio França deseja que o nobre

deputado autor da emenda lhe dê algumas ra-

zões pelas quaes entende que ella deva ser

approvada : entende que a sua disposição pode
ser illudida porque os presidentes podem es-

paçar as eleições da época rrarcada com o fun-

damento de que a província não está ainda de

todo reduzida á ordem: pergunta ao nobre

autor da emenda se acaso a ordem não estiver

nessa época restabelecida, se haverá ou nao

eleições ? Segundç sua intelligencia, a mente da

emenda é essa ; e, isto supposto, julga ainda

que a resolução não pôde passar, nem tão

pouco a emenda, fundado na determinação da

constituição, e legislação em vigor, que têm

determinado cousas differentes : na constituição

se determina que a verificação dos poderes
de cada um dos membros da assembléa geral

pertence á respectiva camara, e é nessa occasiao

que se toma conhecimento da legalidade das

eleições, e é essa a occasiao em que julgando-se

que as eleições não forão feitas conforme a lei,
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se podem annullar as eleições das provincias do

Rio Grande e Pará, por se observar que ellas

forao feitas em occasião em que as provincias
não estavâo na ordem ; póde-se mesmo dar nessa

occasiao que se observe, que não são só essas

duas provincias as que estão em desordem, mas

sim grande numero dellas, de maneira que a

representação nacional não se possa com-

pletar; e dado este caso, o nobre orador deseja

saber o que se devêra fazer? Julga preciso que
os Srs. deputados que ponderâo" os inconve-

nientes de se fazerem eleições em tempo de per-
turbações, considerem também o inconveniente

de não haver na camara numero de depu-

tados, para tomarem decisões sobre taes nego-

cios.

Reforça os argumentos apresentados pelo
Sr. Raphael de Carvalho, sobre os abusos que

pôde haver de se dar uma tal autoridade aos

presidentes das provincias, como seja a de

elles julgarem, qual a occasiao em que se devao

fazer as eleições de suas provincias.
Convencido como está de que as eleições

devem ser livres, não pôde votar para que a

camara, nem os presidentes das provincias
tomem nisso intervenção.

0 Sr. Souza Martins sustenta que a resolução

deve passar, fundado no principio de conve-

niencia de não virem para a camara dos de-

pulados representantes rusguentos, filhos de

partidos : está persuadido de que a eleição que
hoje se fizer, não pôde ser outra cousa mais

que filha do circulo da capital das duas pro-
vincias, o que não convém para no futuro se

não darem contestações: conforma-se com a

emenda do Sr. Carneiro Leão, sustenta que ella

deve passar; e está convencido que se não dará

o inconveniente apresentado pelos senhopes que
combatem a matéria em discussão.

0 Sr. Seara fundamenta e-n breves razões a

seguinte emenda substituitiva :

« As eleições para a futura legislatura, nas

provincias do Rio Grande de S. Pedro do Sul e

Pará, serão feitas depois de Julho de 1837. »

E' apoiada e posta em discussão:

0 Sr, Cornelio França responde a algumas

das razões apresentadas pelo Sr. Souza Martins.

Não receia como este senhor, os deputados rus-

guentos que elle teme venhão tomar assento na

casa, porque quando elles não cumprão suas

obrigações, á maioria da camara cumpre repellir

suas idéas.

Se alguns pontos das duas provincias estão

dominados pelas armas dos rebeldes, também

outros o estão pelas armas da legalidade, nesse

caso quer uns quer outros estão em coacçâo :

sustenta que 
* 

embora as provincias enviem

deputados rusguentos, ellas hao de tomar as-

senlo na casa, uma yez que elles sejão no-

meados como a lei deteráiina.

Não pôde conceber que medo tenha o governo
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de que tomem assento na camara seis ou sete

deputados rusguentos, pois tantos sao os repre-

sentantes das duas províncias,; e como ainda

não vio apresentarem-se razões que o con-
venção da utilidade da resolução e emenda,
vota contra tudo.

0 Sr. Souza Martins diz que não é esse

receio que aponta o Sr. Cornelio, o que faz com

que se vote pela resolução, mas sim o receio

de que no estado em que estão as duas pro-
vincias, procedendo-se nellas ás eleições, nâo

saião eleitas aquellas pessoas que devem con-

stituir seus representantes ; não vê pois que o

nobre deputado, pelo argumento que apresentou,

tenha razão de se oppôr á resolução; e vota

por ella.

0 Sr. Carneiro Leão, não tendo assistido á

discussão toda, ignora se acaso alguém apre-

sentou o receio de apparecer como repre-

sentantes das duas províncias seis rusguentos :

elle, orador, não partilha desses receios.

Pedio a urgência da resolução para que as

eleições se fação com a maior liberdade

possível.

0 Sr. Oornelio França explica que dissera a

sua opinião sobre a resolução, perguntando se

o seu autor tinha receio de que viessem depu-

tados rusguentos, e sendo assim, isto não era

motivo para a resolução se adoptar ; que se os

Srs. deputados'1 têm receio que venhão por re-

presentantes da província o commandante das

armas, o presidente, etc., com isso também

não se importa elle, orador.

Persuade-se que o Sr. deputado autor da

resolução não receiava que viessem por depu-

tados o presidente da província, o commandante

das armas, etc., se viessem estes homens não

apresentaria a resoluçãp.

Combate ainda a resolução e os argumentos

apresentados por aquelles senhores que a de-

fendem.

0 Sr. Carneiro Leão, respondendo ao Sr. de-

putado, diz que a supposição do nobre deputado

de que a resolução se não apresentaria, se

acaso seu autor estivesse certo de que sahirião

eleitos o presidente e o commandante das

armas, é uma supposição gratuita, e que
deshonra ao nobre deputado autor da reso-

lução, que, com bastante boa fé, não a apre-

sentára com sinistras intenções, nem ninguém

está autorisado a suppôr sinistras intenções em

outros.

Gonclue dizendo que tudo quanto o nobre

deputado tem dito são supposições gratuitas ;
creou inconvenientes e difficuldades e não con-

siderou o facto existente da guerra civil nas

duas províncias, nem que a resolução contém

uma cousa muito simples.

0 Sr. ParanílOS diz que não estava presente

quando fallára o Sr. Gornelio ; mas ouvindo ao

Sr. Carneiro Leão, conheceu que se lhe havia

irrogado uma injuria ; agradece pois ao illustre

deputado de Minas o tomar a sua defeza.

Pede ao Sr. deputado da Bahia que respeite

as intenções de seus collegas ; ao menos elle,

orador, nunca attribuio á maldade uma opinião,

um projecto do Sr. deputado. Confessa ingênua-

mente que desejava que sahissem deputados

pessoas que não partilhassem das idéas da re-

belliao ; entretanto declara que quando offereeeu

o projecto, só teve em vista o estado das pro-
vincias do Rio Grande e Pará.

0 Sr. Gornelio declara que não irrogou in-

juria alguma ao Sr. deputado. Quem o conhece

sabe que não tem nunca injuriado alguém ; e

por isso não se deve avançar cousas falsas

como verdadeiras: apenas fallou por suppo-

siçâo.

0 Sr. Sebastião do Sego vota contra a reso-

lução. Pelas instrucções o presidente deve

marcar o dia para as eleições ; e aquelles que

quizerem usar de seu direito elegeráõ.

Lembra que para a eleição de regente a pro-
vincia do Pará estava na posse dos rebeldes,

e no emtanto elles votarão e aceitarão-se seus

votos. Na de Pernambuco um coliegio não votou

por causa da guerra de Panellas.

Depois de responder a mais algumas refle-

xões que se- emittirão a favor da resolução,

conclue votando contra ella.

0 Sr. Visconde de Goyanna. •.

0 Sr. Sebastião do Eego ainda insiste na

sua opinião contra a resolução, respondendo

aos argumentos do Sr. visconde de Goyanna.

Dá-se por concluída a discussão.

O artigo da resolução é regeitado, igualmente

a emenda do Sr. Carneiro Leão, e é approvada

a do Sr. Seara.

A resolução assim emendada, é adoplada, e

passa á commissão de redacção.

O Sr. Io Secretario lê um offlcio do Sr. mi-

nistro da justiça, participando á camara que,

por incommodado não pôde assistir á discussão :

fica a camara inteirada, e entra em discussão

a proposta adiada de hontem sobre a guarda
nacional, com a emenda offerecida.

0 Sl\ Gornelio pede o adiamento desta dis-

cussão, até que o Sr. ministro possa vir assistir

a ella ; observa que o governo tem tornado o

direito de reprehender a camara, como fez pelo
dscreto que hontem mandou, prorogando a

sessão, dizendo que a camara não só não tratou

das propostas que elle mandou, como também

das que não mandou, isto é, sobre o meio cir-

culante, e entretanto os ministros não querem
comparecer para as discutir: fique o governo
sabendo que a camara ha de tratar do que

quizer, e não do que se lhe mandar.

E' apoiado o adiamento, e entra em dis-

cussâo.
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0 Sr. Lliíz Cavalcanti convém no adiamento,

pelas razões apresentadas, e porque julga que,
tendo-se prorogado a assembléa. geral para tra-

balliar por mais um mez, o Sr. ministro nâo

deve ficar em casa, deve também trabalhar com

os deputados.

0 Sr. Henriqu.es de Rezende vota pelo adia-

mento, assim como votará contra a proposta

por julgal-a nociva e inútil ; inútil, porque

quando se quizer mandar um destacamento

para fóra, nâo ha de marchar ninguém, porque
aquelles que estiverem nas circumstancias de

marchar hão de ausentar-se, e aquelles que
não se ausentarem serão os que a lei não obri-

gará a isso ; e nociva, pela perda de tempo que
se gasta com a sua discussão.

0 Sr. Alvares Machado nota que um adia-

mento semelhante foi proposto na casa ha 3 ou

4 dias, o qual não passou, porque a camara

entendeu que não era preciso esperar pelo

Sr. ministro, por isso que elle já tinha dado

esclarecimento a este respeito, e que com muito

mais razão não deve passar o que agora se pede,

porque já o Sr. ministro compareceu na dis-

cussão desta proposta, e deu os esclarecimentos

necessários, posto que observasse que, em vez de

se pedirem esclarecimentos sobre guardas na-

cionaes, só ss discutio as eleições, e mórmente

sobre o que se tem passado no' collegio da

Gloria.

Também pelas mesmas razões que apre-

sentou o Sr. Rezende, o orador vota contra o

adiamento, porque, se a lei é perniciosa, para

que adial-a? Discuta-se, e os que assim o en-

tenderem votem contra ella.

Respondendo ao Sr. Cornelio, o orador en-

tende que o governo, longe de querer deprimir

a camara, quiz só fazer-lhe sentir quaes erâo os

objectos que o governo suppõe mais necessários,

e mais eminentemente reclamados pela prospe-

ridade publica, por isso que elle com justa

razão deve saber quaes são as medidas mais

necessarias.

0 Sr. Cornelio, em resposta ao Sr. Ma-

chado, lê o decreto pelo que o governo pro-

rogou a assembléa geral, e pergunta se é ver-

dade ainda não terem entrado em discussão as

propostas sobre a segurança publica. Diz lerem

entrado em discussão, e forão adiadas indefi-

nidamente, por isso mesmo que ainda não se

tinha tratado de certas leis da assembléa pro-

vincial de Pernumbuco, e porque em verdade

a camara julgou que era mais decente ao go-

verno que ell.as fossem adiadas do que regei'

tadas, pois que muitos senhores, mesmo da

maioria, se pejavão de votar por semelhantes

propostas: por consequencia como é que o

governo diz que se não tratou deste objecto ?

Ainda mesmo quando assim fosse, o orador

entende que o governo não é autoridade com-

petenle para marcar a ordem dos trabalhos da

camara; proponha elle o que entender, e a

camara ha de discutir como e quando quizer.
Observa que os ministros só estão doentes

para assistirem ás discussões da camara, e não

para fazerem officios com o seu proprio punho
sobre eleições. (Apoiados.)

Quanto ao meio circulante, interpella ao Sr.

ministro da fazenda que está presente, porque
não apresenta alguma proposta a este respeito,

para então com razão o g"overno poder dizer o

que diz no seu decreto ? Por consequencia é

uma verdadeira reprehensão injusta que o go-
verno fez á cainara, não só porque os funda-,

mentos não são verdadeiros, como até ainda

que fossem, o governo não tinha direito de

marcar a ordem do trabalho da camara.

O orador diz que se a camara seguisse o seu

parecer, adiava todas as propostas ineptas do

governo, que, se passassem, farião a ruina do

Brazil, já que se tem tido tanta teima em se

conservar no ministério homens que não podem
fazer a felicidade do paiz.

Mas talvez que mesmo nesta prorogaçâo o

ministério nâo tenha na camara a maioria que
tem tido, e para o anno que vem a maioria

ha de ser outra. Emfnn, tão desgraçado é o

Brazil, que tem ministros como o que hontem

assistio ás nossas discussões, o qual, tendo a

camara regeitado as suas propostas, diz—que

me importa, e teima no ministério. Crê que
um ministro hábil faria o que fez o Sr. J3ol-

landa Cavalcanti, que não passando uma sua

proposta, pedio immediatamente a sua de-

missão.

O orador conclue que por fazer muito favor

ao governo, propôz o adiamento até que o ini-

nistro esteja capaz de vir á camara dizer da-

quellas que hontem disse, o governo tem

horror aos taes jurados ; e que só quer despo-

tismo e mais despotismo.

0 Sr. Sebastião do Rego observa ter sido

elle quem propôz ha tres dias o adiamento

desta discussão, o qual não passou porque se

disse que o autor da proposta era o Sr. ministro

dos estrangeiros, que se achava na casa, c

podia dar todos os esclarecimentos, e não o

Sr. ministro da justiça : mas hoje não é assim,

porque um está doente e o outro não veio as-

sistir á discussão: no emtanlo o orador se vê

na necessidade de votar pelo adiamento, por-

que a legislação de Pernambuco vai em con-

tradicção com esta proposta, porque alli já se

acabou com os conselhos de qualificação.

0 Sr. Vasconcellos pronuncia-se pelo adia-

mento, e quer todavia que seja até a reunião

ordinaria da assembléa geral, porque emquanto

não se declarar qual é a competencia das as-

sembléas provinciaes sobre guardas nacionaes,

não é possível tomar-se uma medida acer-

tada a este respeito. Esta razão só lhe parece
bastante para adiar-se a proposta, além de que
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convém primeiro tratar-se do projecto sobre a
formação de culpa.

O orador está convencido que o governo
não quiz reprehender a camara, mas sim

tornal-a odiosa ao Brazil inteiro ; as medidas
mais urgentes, as que são mais sentidas geral-
mente, as que,de todas as províncias são re-
clamadas, constituem providencias sobre se-

gurança publica e meio circulante ; e o

governo, para convencer ao paiz-de que a
carnara dos deputados não apreciava, como

lhe cumpria, estes objectos, contra o estylo

mais seguido na redacçao dos decretos de pro-
rogaçSo, declara que não se tendo ainda dis-

cutido as propostas sobre segurança publica,
e providencias sobre o meio circulante, proro-

gava por mais um mez a assembléa geral;

portanto não foi intento do governo nestas
* 

palavras reprehender a, assembléa geral, mas

tornal-a odiosa ao paiz. Porém o orador nota

que o governo nao sabe manejar com arte

estas armas, porque se ainda nao forâo discu-

tidos estes objectos, será em dezeseis ou vinte

sessões, que tantas serão as da prorogaçao,

que todos estes objectos poderáõ ser decididos ?

Se o governo reconhece a necessidade destas

medidas, corno proroga sò por 28 dias ?

O orador observa que uma medida sobre o

meio circulante encerra muitos objectos impor-

tantes; é mister descobrir re médio para o

mal, este remedio, está muito connexo com as

providencias do systema monetário ; é rieces-

sario o estabelecimento de impostos, porque
sem sacrifícios nao se pôde curar um mal tao

grave, e estes objectos nao podem ser discu-

tidos tao apressadamente como o governo en-

tende, muito mais quando ainda nao foi apre-

sentada á camara uma só medida sobre esta

matéria. Quanto á segurança publica, tudo ha

que fazer.

O orador observa que no principio da

sessão, propuzera que se reformasse o codigo

do processo parcialmente, e nessa occasião

indicou quaes erSo as reformas mais urgentes;

a illustre commissao de justiça criminal, appro-

vando o seu parecer, apresentou em primeiro
lugar um projecto sobre a formação da culpa,

e este projecto entende o orador que é medida

mais importante para a segurança publica do

que as propostas adiadas, e do que esta sobre

guardas nacionaes; portanto o paiz, pesando
bem estes objectos, olhando para a marcha do

governo, lia de se convencer de que elle é

que se torna odioso, quando por estes meios

procura indispor o paiz contra a assembléa

geral.
O orador pois conclue cjue a assembléa

satisfará mais aos desejos do paiz, discutindo

esse parecer da commissao sobre a formação

da culpa, do que tratando destes conselhos de

investigação do Sr. ministro dos estrangeiros;

e por isso requer o adiamento da proposta era

TOMO II

discussão até que se discuta o parecer da com-

missão de constituição, cuja urgência o orador

também requer, e isto vai mesmo em confor-

midade com o que quer o governo pelo decreto

da prorogação, porque é uma medida para
segurança publica o projecto sobre a formação

de culpa.

O orador passa a responder á censura que
se fez contra os membros da casa que fal-

larão nas eleições do Rio de Janeiro ; e diz que
não lhe parecerão razoaveis essas censuras,

porque cumpria á assembléa geral veiar na

guarda da constituição e das leis; e como a

constituição, as leis e o espirito do systema

constitucional forão atropellados pelo governo,
intervindo nas eleições parochiaes do Rio de

Janeiro, como interveio, nao podia a camara

deixar de aproveitar a presença do Sr. ministro

para dirigir-lhe interpellações a respeito, e nota

que isto mesmo praticão os corpos legislativos

das nações civilisadas.

0 Sr. Rodrigues Barbosa também se pro-
nuncia pelo adiamento.

E' apoiado o adiamento pedido pelo Sr. Vas-

concellos, . da discussão desta proposta, até a

sessão seguinte, e afinal reprovado, bem como

o pedido pelo Sr. Cornelio.

E' apoiada a urgência pedida pelo Sr. Vas-

concellos para se discutir o projecto sobre a for-

mação de culpa, sendo este sempre o primeiro
objueto da ordem do dia até á conclusão da sua

discussão.

0 Sr. Alvares Machado, comquanto julgue
de muito interesse que se discuta esse projecto
formação de culpa, todavia vota contra a ur-

gencia, porque a discussão da proposta dada

para a ordem do dia está •muito adiantada, e

nao se deve perder o tempo que ella tem le-

vado: mesmo porque a discussão desse pro-

jecto talvez leve o mez todo da prorogaçao, e

nao se poderá então tratar do meio circulante,

que é ainda mais urgente.

0 Sr. Rodrigues Torres responde ao Sr.

Alvares Machado, e vota pela urgência.

A discussão da urgência fica .adiada pela
hora.

O Sr. Presidente marca para a ordem do

dia a continuação da discussão adiada, resto da

já marcada, e mais as resoluções 18, 87i 162

e 55 deste anno.

Levanta a sessão depois das. duas horas da

tarde.

50
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Sessão em 3 de Outubro

PRESIDENCIA DO SR. ARAÜJ0 LIMA

Summario. — Expediente. — Ordem do dia.—

Discussão de diversas resoluções.

Feita a chamada ás 10 horas e aberta a sessão

vinte minutos depois, é lida, e approvada.a acta

da antecedente.

Comparecem 63 Srs. deputados, faltando sem

participarem os Srs. Vital, Pinto de Mendonça,

Figueira, Ibiapina, Maranhão, Gosta Machado,

Veiga Pessoa, Ribeiro Pessoa, Alves Vieira,

Francisco do Rego, Barbosa Cordeiro, Monte,

Remigio, Costa, Macedo, Fernandes da Sil-

veira, Fontes, Augusto da Silva, Paula Araújo,

Galvão', Manoel Amaral, Calmon, Bhering,

Mendes dos Santos, Fernandes Torres, Abran-

ches e Vianna ; e com participação os

Srs. arcebispo, Gonçalves Martins, Climaco,

Odorico, Pontes, Castro e Silva, Limpo de

Abreu, Belisario, Luiz Cavalcanti e Lessa.

EXPEDIENTE

O Sr. Secretario Assis Mascareni-ias dando

conta do expediente, lê òs seguintes olíicios :

« Illm. e Exm. Sr.—Tenho a honra de tran-

smittir a V. Ex., por copia, para que a haja de

fazer presente á camara dos Srs. deputados,

a informação dos membros brazileiros da com-

missão mixta brazileira e poríugueza ; com a

qual satisfaço a requisição da mesma camara,

que me foi communicada pelo aviso de 26 de

Setembro passado.

tf Deus guarde a V. Ex.—Paço, 1 de Outubro

de 1836.—Antonio -Paulino Limpo de Abreu.

« Illm. e Exm. Sr.—Em cumprimento do

aviso da secretaria de estado dos negocios es-

trangeiros, datado de 28 do corrente mez, em

que se nos ordena informemos, para satisfazer

à requisição da camara dos Srs. deputados, se

lia commissão mixta forão apresentadas al-

gumas reclamações de subditos portuguezes,
sobre officios, tenças e pensões, e em quanto
importão as já liquidadas, e as que restão por
liquidar ; e se da parte do Brazil tem havido

também outras da mesma natureza.

« Os commissarios brazileiros têm a honra

de informarem a V. Ex. que na commissão

existem varias reclamações, por officios, tenças

e pensões, tanto de subditos portuguezes, como

de brazileiros, cujos rendimentos annuaes, se-

gundo nellas declarão os reclamantes, importao

aquelles em 26:190$ ; e estas em 11:736$.

Nenhuma destas reclamações se tem a-nda

julgado a final, por não ter havido perfeito
accordo da parte dos commissarios portuguezes,
sobre o modo de se calcularem as indem-

nisações ; o que foi já competentemente par-

ticipado pelos commissarios brazileiros.
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« Deus guarde a V. Ex.—Rio de Janeiro, 30

de Setembro de 1836.—Illm. e Exm. Sr, An-

tonio Paulino Limpo de Abreu, ministro e se-

cretario de estado dos negocios estrangeiros.—

Fructuoso Luiz da Motta.—João Pereira Dar-

rique Faro. »

2.° Do ministro do império, informando

sobre a não concessão de extrahir diamantes

no Rio Gequitinhonha, pedida por um es-

trangeiro.— 0 mesmo destino.

3.° Do mesmo ministro, acompanhando os

autographos das quatro seguintes resoluções,

que forão sanccionadas : tres approvando as

tenças, concedidas aos coronéis, João Carlos

Pardal, e Joaquim Francisco das Chagas Cattete,

e á D. Leonor Joaquina Lobão, e a 4a appro-

vando a pensão, concedida aos netos do finado

senador Manoel Ferreira da Camara Bittancourt

e Sá.—Inteirada, indo. os autographos para o

archivo.

4.° Do secretario do' senado, incluindo a

proposição da camara dos deputados, ap-

provando a jubilação concedida a José Theodoro

da Rosa Gama, á qual o senado não tem podido
dar o seu consentimento.—Inteirada.

A representação da camara municipal de

Villa Nova da provincia do Ceará, sobre boatos

da regencia da princeza D. Jahuaria.—E' en-

viada á commissão a que estão affectos outras

ácerca do mesmo objecto. *

Lêm-se, julgão-se objecto de deliberação, e

vão a imprimir as resoluções offerecidas com os

dous seguintes pareceres :

1.° « A commissão de pensões e ordenados,

e quem foi presente o decreto de 2 de Agosto

do corrente anno, pelo qual o govern.o con-

cedeu a tença annual de 220$ ao cororel de

Ia linha Carlos Maria de Oliva, em remu-

neração dos seus serviços, pelo espaço de 27

annos, é de parecer que se approve a re-

ferida tença, e por isso offerece o seguinte pro-

jecto de resolução :

« A assembléa geral legislativa resblve :

« Artigo único. Fica approvada a tença de

220$ por anno, concedida ao coronel Carlos

Maria de Oliva, em virtude do assento do con-

selho ultramarino de 28 de Março de 1792,

diminuindo-se a quantia de 20$, se este of-

ficial tiver obtido o habito de S. Bento de Aviz.

« Paço da camara dos deputados, 3 de Se-

tembro de 1836. — Gomes da Fonseca.—J.

F. de Toledo.—Albuquerque Cavalcanti.»

2." « Ao brigadeiro graduado do corpo de

engenheiros Antonio Elisiario de Miranda e

Brito, foi concedida por decreto de 7 de Feve-

reiro de 1835 a tença annual de 220$, cor-

respondente ao posto de coronel effectivo, em

remuneração de seus serviços pelo espaço de

mais de 30 annos. A commissão de pensões e

ordenados offerece portanto, para ser discutido,

o seguinte projecto de resolução ;
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« A assembléa geral legislativa resolve:

« Artigo uriieo. Fica approvada a tença annual

de 220$, concedida ao brigadeiro do corpo de

engenheiros Antonio Elisiario de Miranda e

Brito, diminuindo-se-lhe a quantia de 20$ pela
mercê do habito da ordem de Aviz que obteve.

« Paço da camara dos deputados, 23 de Se-

tembro de 1836.—J. F. de Toledo. — Gomesda

Fonseca.»

ORDEM DO DIA

Entra em discussão o seguinte :

« A assembléa geral legislativa resolve :

« Artigo único. Fica approvada a pensão de

800$ por anno, concedida, por decreto do

governo de 26 de Fevereiro de 1834, a D. Gui-

lhermina Amalia Corrêa de Lima Pedreira, per-

tencendo metade desta quantia repartidamente

a seus filhos, Luiz Pedreira do Couto Ferraz,

Guilhermina Amalia Corrêa Pedreira, Josepha

Carolina Corrêa Pedreira, João Pedreira do

Couto Ferraz e Umbelina Adelaide Corrêa Pe-

dreira.

«Paço da camara dos deputados, 18 de

Julho de 1836.—Paim.—J. F. de Toledo. »

0 Sr. Assis Mascarenhas pede a palavra, e

manda á mesa a seguinte emenda, que é

apoiada :

« Em lugar de—800$—diga-se 400$ para
os filhos, etc. »—;e continua o nobre deputado

dizendo que, quando a illustre commissão de

pensões e ordenados tinha feito esta resolução,

ainda existia a viuva do desembargador Pe-

dreira, e por isso a contemplou com 800$ ;
mas não existindo esta senhora, deve en-

tender-se só a quantia de 400$ para seus filhos ;

e portanto manda esta emenda de redacção,

mesmo para o melhor êxito e resultado da re-

solução, porque assim mais facilmente será

approvada.

Dá-se por discutida esta matéria, e posto

a votos o artigo da resolução, não é approvado ;

e sim a emenda do Sr. Assis Mascarenhas, que
é adoptada, e passa á commissao de redacção.

Entrão em discussão as seguintes resoluções,

que são approvadas e adoptadas, e remettidas á

commissão de redacção :

« A assembléa geral legislativa resolve:

« Fica approvada a tença de 220$, concedida

pelo governo, em decreto de 17 de Março de

1835, ao coronel Francisco Carlos de Moraes,

em remuneração dos serviços, correspondente

ao referido posto.

« Paço da camara dos deputados, 26 de

Maio de 1835.— Gomes da Fonseca.—Peixoto
de Albuquerque.— Visconde de Goyanna. »

« A assembléa geral legislativa resolve :

«Artigo único. Fica approvada a aposenta-

doria de Antonio Salustiano Ferreira, no lugar

de administrador da mesa da abertura da al-

fandega da Bahia, na forma do decreto do go-
verno, de 30 de Junho de 1835, sendo revo-

gadas quaesquer leis ou determinações em

contrario.

« Paço da camara dos deputados, Io de

Julho de 1835.—M. Odorico Mendes.—J. J.

Fernandes Torres.—F. Alvares Machado. »

Entra em discussão o seguinte :

« A assembléa geral legislativa resolve :

« Artigo único. Fica elevado a 800$ annuaes

ordenado de cada um dos mestres de gram-
matiea latina, rhetorica, grego e lógica, per-
tencentes ao município desta côrte.

» Paço da catnara dos deputados, em o Io de

Agosto de 1835.— Visconde de Goyanna.—

Peixoto de Albuquerque. »

0 Sr. Ferreira França diz que ha de mandar

unia emenda, para que se dê aos professores
um conto de réis, porque menos não se lhes

pôde dar.

0 Sr. Henriques de Rezende observa que a

cadeira da língua grega é inútil, porque ninguém

já quer saber grego, e logo vem a ser uma

cadeira que deve estar supprimida ; e por isso

elle, deputado, não pôde votar pela resolução,

na parte relativa ao lente de grego, sem que o

governo informe a tal respeito, isto é, em que
estado se acha essa aula, e se ha ou não estu-

dantes que a freqüentem.

E' apoiada uma emenda dó Sr. Ferreira

França, que diz:

«Em lugar de—800$—diga-se—1:000$.»

E' apoiada a seguinte emenda do Sr. Hen-

riques de Rezende :

« Separe-se a cadeira de grego até que o

governo informe o estado, desta cadeira, quantos
alumnos tem, etc. »

E' proposto o adiamento desta matéria, e,

sendo apoiado e discutido, é posto a votos e

não se approva.

Continua a discussão.

E' apoiado o seguinte artigo additivo do Sr.

Souza Martins :

« Os lentes dos cursos jurídicos terão mais

600$, a titulo de gratificação, quando estiverem

no exercício das suas cadeiras.

« Paço da camara dos deputados, 3 de Ou-

tubro de 1836.—Souza Martins. »

E' apoiada a seguinte sub-emenda do mesmo

illustre deputado ao seu artigo additivo :

Os lentes dos cursos jurídicos terão mais

800$ a titulo de gratificação, quando estiverem

no exercício das suas cadeiras, etc. »
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Apoia-se igualmente a seguinte emenda do

Sr, Raphael de Carvalho :

« Artigo additivo. Os professores dos collegios

das artes de S. Paulo e Olinda terão o ordenado

de 800$, etc. »

Tomão parte na discussão os Srs. : Ferreira

França, Henriques de Rezende, visconde de

Goyanna, Maciel Monteiro, Souza Martins e

Raphael de Carvalho, e dá-se por discutida a

matéria. .

Põe-se a votos o artigo da resolução, salvas

as emendas, e é approvado.

. As emendas dos Srs. Henriques de Rezende,

Ferreira França e a do Sr. Souza Martins que
dá a gratificação de 800$, são regeitadas.

E' approvada a emenda do mesmo Sr. Souza

Martins, que confere aos lentes a gratificação
de 600$, e regeitá-se a emenda'do Sr. Raphael

de Carvalho.

A resolução é adoptada, e íemette-se á com-

missão de redacção com a emenda approvada.

Entrão em discussão e são approvadas as se-

guintes emendas feitas e approvadas pelo senado

ao projecto de resolução da camara dos depu-

tados ácerca do tribunal supremo de justiça :

« Art. Io additivo. As faltas e erros com-

mettidos na interposiçao e seguimento da re-

vista, não impedem que no supremo tribunal

de justiça se conheça do recurso interposto em

tempo.

« Art. 2o que substitue o 3o do projecto.

« Não tem lugar a revista pedida por faltas,

ou erros sanaveis, que como os da ordenação

do livro 3o titulo 63 in pr., não impedem o

julgamento final. »

Entra em discussão e é regeitado o seguinte :

« Art. 3o que substitue o 4° do projecto.

« Quando as faltas e erros só são sanaveis,

com a intervenção das partes, como as da or-

denação citada § Io, mostrando-se pelos autos

que taes nullidades não offendêrão a susten-

tação do direito das partes, e que a sentença

é justa, o supremo tribunal de justiça não

concederá a revista ; mas no caso contrario, an-

nullará o processo em todo, ou em parte, se-

gundo fôr affectado pela nullidade, e o enviará

ao juizo da Ia ou da 2a instancia, onde occorreu

a nullidade para nelle ser supprida, e ins-

taurar se o processo na parte annullada, po-
dendo as partes ratificar o que lhes parecer do

annullado, e proseguir dahi em diante. »

A discussão das outras emendas fica adiada

por dar a hora.

O Sr. Vice-Presidente, que occupa a ca-

deira na ausência do Sr. presidente, dá para
ordem do dia 4 de Outubro o resto da de boje,

e mais as resoluções ns. 51 de 1836—342 de

1835—147 e 3, e 150 de 1836, e a nao im-

pressa, approvando a tença concedida ao ca-

pitão tenente João Baptista de Souza, por onde

principiará a discussão.

Levanta-se a sessão depois das duas horas

da tarde.

Sessão em 4 de Outubro

PRESIDENCIA DO SR. ARAÚJO VIANNA

Sümmarto.— Expediente. — Ordem do dia. —

Discussão de diversas resoluções.

A's dez horas e um quanto, fazendo-se a

chamada, e achando-se presentes Srs. de-

putados em numero sufficiente, o Sr. vice-

presidente, declara aberta a sessão; lida a

acta da antecedente, é approvada.

Faltâo com causa participada os Srs. Odorico,

Pontes, Castro e Silva, Araújo Lima, Muniz

Barreto, Azevedo e Brito, Lessa, Rodrigues

Barbosa, Limpo, Belisario, arcebispo, Gonçalves

Martins e Climaco; e sem ella os Srs. Abranches,

Valerio, Vital, Mendonça, Figueira, Ibiapina,

Maranhão, Machado, Veiga Pessoa, Vieira,

Ribeiro Pessoa, Francisco do Rego, Barbosa

Cordeiro, Monte, Remigio, Costa, Macedo, Sil-

veira, Fontes, Augusto da Silva, Paula Araújo,

Galvão, Amaral, Calmon, Bhering, Mendes dos

Santos e Fernandes Torres.

EXPEDIENTE

O Sr. Secretario Assis Masgarenhas dando

conta do expediente lê o seguinte :

« Illm. e Exm. Sr.—Participo a V. Ex., para

que o leve ao conhecimento da camara dos Srs.

deputados, que no sabbado proximo passado,

pelas quatro e meia da tarde, se incendiou a cha-

miné de uma das forjas da ferraria da casa da

moeda, sendo tão violento o fogo, que em poucos
minutos se communicou ao madeiramento do

telhado, ameaçando consumir não só o labo-

ratorio da dita casa, como o edifício todo.

Apenas me constou tao infeliz acontecimento,

dirigi-me immediatamerite á casa da moeda,

onde achei o provedor com todos«s empregados,

tendo aquelle já a esse tempo dirigido aos ar-

senaes de guerra e marinha as requisições 
*de

todos os soccorros necessários para a extincção

do incêndio, e occupando no emtanto a mes-

trança d;i mesma casa no córte dos telhados,

para prevenir que o fogo se cornmunicasse ao

resto do edifício ; não tardárão a acompanhar-rne

os membros do tribunal, e em breve reconheci

a assistência e cooperação dos chefes e em-

pregados das differentes repartições do thesouro.

« Mediante os prestantes soccorros do corpo

de municipaes permanentes, arsenaes de guerra

e marinha, e dos navios de guerra de S. M.



SESSÃO EM 4 DE OUTUBRO DE 1836 397

Rritannica, e S. M. o rei dos francezes, poucas

horas depois já não havia a temer pelo edifício,

e por isso se julgou somente precisa a con-

tinuaçSo dos soccorros dos arsenaes, cujos en-

carregados se conservárao em aturado trabalho

até ás 7 horas da tarde do dia 2 do corrente,

em que se extinguio o incêndio ; de modo que

o prejuizo, que podia ser incalculável, felizmente

se reduz apenas a uma parte das officinas da

casa da moeda, ficando intacto o edifício do the-

SOUTO.

(( Com o fim de prevenir os estragos,-de que

erao ameaçadas as repartições do thesouro con-

tiguas ao incêndio, tive o maior cuidado em

fazer remover para fóra do edifício, com toda a

segurança, os objectos de valor e escripturação,

livros e papeis importantes ; trabalho este, para

que concorrêrSo á porfia 
os empregados do the-

souro, das diversos repartições, guardas na-

•cionaes, municipaes permanentes, e cidadãos

de todas as classes ; mas logo que se desvaneceu

o perigo, foi tudo restituido aos seus antigos

lugares, á excepç&o de alguns papeis do car-

torio, em que se está cuidando ; continuando

as repartições do thesouro em seu expediente

ordinário.

<í Tenho finalmente a maior satisfação em

declarar a V. Ex., que o boin resultado das

providencias que dei, se deve á patriótica, ze-

losa e efficaz cooperação das pessoas acima re-

feridas, cujo comportamento é superior a todo o

elogio.

« Deus guarde a V. Ex.—Paço, em 3 de Ou-

tubro de 1836.—Manoel do Nascimento Castro

e Silva. »

O Sr. 1° Secretario, tratando do destino que

deve dar a este officio, diz :—Fica a camâra

inteirada.

0 Sr. Paim pede que este officio seja re-

mettido á commissao a que estão affectos os

papeis sobre; o roubo do thesouro.

0 Sr. Souza Martins Obtém a palavra pela

ordem, e declara que as com missões do orça-

mentor de fazenda não são nenhuma panacéa,

nem o seio de Abraham, para onde se mandem

todas as cousas. A coro missão de fazenda deve

tratar só dos objectos relativos á fazenda.

Consulta-se a camara, se o officio deve ser

remettido á commissao de fazenda, e decide

negativamente.

Do secretario do senado, e da mesma data,

communicando ter o regente, em nome do ím-

perador, sanccionado a resolução, que apo-

senta no tribunal supremo de justiça, 
o conse-

lheiro João Antonio Rodrigues de Carvalho, e

a resolução que manda continuar o pagamento

de 3001000 ao cirurgiao-mór de Matto Grosso,

José Alexandrino Dias de Moura.—Fica a ca-

roara inteirada.

Vai á commissão de pensões e ordenados o

requerimento de Antonio José Baptista Ca-

macho, major do estado-maior, pedindo que se

tire um engano a respeito de uma tença.

Sao lidas, e approvadas as seguintes re-

dacções:

1." Da resolução, approvando a pensão de

400$, concedida pelo decreto de 26 de Fe-

vereiro de 1834, repartidamente a Luiz Pe-

dreira do Couto Ferraz, Guilhermina Amalia

Corrêa. Pedreira, Josephina Carolina Corrêa

Pedreira, Maria Romana Corrêa Pedreira,

João Pedreira do Couto Ferraz e Umbelina

Adelaide Corrêa Pedreira.

2." Da resolução, que ordena, que as eleições

dos deputados para a próxima legislatura de

1838 a 1841 serão feitas nas províncias de

S. Pedro do Rio Grande do Sul e Pará depois

de Julho de 1837.

3." Da resolução, que app»ova a tença animal

de 320$, concedida por decreto de 17 de Março

de 1835, ao coronel Francisco Carlos de

Moraes.

4.a Da resolução, que approva a aposen-

tadoria concedida por decreto de 30 de

Junho de 1835, a Antonio Salustiano Ferreira,

no emprego de administrador da mesa da

abertura da alfandega da cidade da Bahia, com

o ordenado de 600$000.

Sao lidos os seguintes pareceres :

1." Da commissão de orçamento, sobre o

requerimento de Antonio de Jesus Silva, pe-

dindo o que se lhe deve do lugar de serven-

tuario de continuo da relação desta corte, sendo

a commissão de parecer, que nao é mister me-

dida legislativa, e está nas faculdades do go-

verno, a quem se deve officiar neste sentido.

O parecer é o seguinte :

. « Antonio de Jesus Silva, em um requeri-

mento dirigido a esta camara, representa que

estando por pagar desde Março de 1833, até

o anno financeiro proximo passado, das duas

terças partes do ordenado que vence, como ser-

ventuario do lugar de continuo da relação desta

côrte, e nao querendo o thesouro pagar-lhe sem

ser autorisado pela secretaria de estado dos

negocios da justiça, requererá elle ao res-

pectivo ministro a necessaria autorisaçao, a qual

fôra expedida, com a clausula porém de ve-

rificar-se o pagamento sómente da quantia

correspondente ao anno financeiro findo, de

maneira que se lhe restao atrazados desde Março

de 1833 até Junho de 1835, os quaes montão

na quantia de 622$222, e pede que esta camara

autorise o thesouro para pagar-lhe a men-

cionada quantia.
« A 1" commissão de fazenda, a quem foi

enviado este negocio, solicitou do ministro da

justiça os. necessários esclarecimentos, e este

em officio dirigido á esta camara em data de
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2 do corrente mez, diz que por aviso de 17 de

Fevereiro do corrente anno, dirigido ao the-

souro, se ordenou unicamente o pagamento do

ordenado vencido no anno financeiro de 1835 a

1836, e delle em diante, e não do que se lhe

devia dessa ápoca para traz, em consequencia

de não haver na lei respectiva quantia de-

signada para pagamento dos atrazados : e sendo

esta a única razão que apresenta o ministro

para não mandar fazer o pagamento requerido,

entende a commissSo, que a duvida por elle

apresentada não procede : em primeiro lugar

lei nenhuma existe, que autorise semelhante

pratica de se não pagarem serviços prestados,

em conformidade das leis, sem nova autorisaçâo,

só porque não fôra reclamado o pagamento

dentro do respectivo anno financeiro, e cumpre

aqui a commissão observar que não é ella

seguida invariavelmente no thesouro, onde em

idênticas circurnstgncias se paga a uns, e a

outros não, allegando-se a respeito destes a

mesma, razão, ora também allegada pelo Sr,

ministro da justiça, quando o verdadeiro fim é

talvez augmentar a renda do anno corrente,

com fundos destinados para .um fim muito

differente: em segundo lugar é dos princípios

da contabilidade, seguida actualmente no the-

souro, ficarem os saldos, que passão de um

para o outro anno sujeitos ao pagamento
daquellas despezas, que forão feitas por virtude

da lei, e fôra até absurdo, e mesmo nocivo ao

credito publico, exigir serviços das differentes

classes dos cidadãos, e recusar-lhes depois com

taes fundamentos o pagamento delles, passando

assim suas dividas para a classe do que entre

nós se chama divida fluctuante, cuja sorte é tão

incerta.

« No entender da commissão fôra mais con-

veniente estabelecer a pratica adoptada por

outras nações mais adiantadas na sciencia

administrativa, e financeira; mas não sendo

aqui o lugar opportuno, limita-se ella pelo que

fica dito a concluir que não se tendo deixado

de fazer o pagamento em questão, por falta

de dinheiro, caso, em que cumpria ao mi-

nistro respectivo pedir não autorisaçâo para

pagar aquillo para que já está .autorisado, mas

faculdade para haver a quantia necessaria, não

é mister medida legislativa para deferir a pre-

tenção do supplicante, cuja decisão está nas

faculdades do governo, e que neste sentido se

officie ao mesmo governo.

« Paço da camara dos deputados, 19 de

Setembro de 1836.—J. F. Vianna.—F. de 8.

Martins. »

E' approvado.

2.° Da commissão de' instrucção publica,

sobre o requerimento de Didimo Agapito da

Veiga, pedindo dispensa de alguns prepara-

torios para se matri-cular no curso j-uridico de

S. Paulo, e propõe a còmmissão uma re-

solução, determinando que os estudantes que se

matricularem nas academias de S. Paulo, e

Olinda, não poderáõ ser habilitados para fazer

acto do 5o anno, sem que tenhão feito exame

de inglez, geographia, e historia.

O parecer é o seguinte :

« Didimo Agapito da Veiga, representa a esta

augusta camara, que achando-se habilitado

para fazer seus exames preparatórios, afim de

matricular-se na academia das sciencias sociaes

e jurídicas da cidade de S. Paulo, no anno

proximo futuro, o não poderá conseguir por lhe

faltarem ainda os necessários conhecimentos do

inglez, geographia, e historia, estudos estes, a

que o supplicante se tem dado, mas que pela

difficuldade que offerecem, não poderá em tão

curto espaço de tempo què lhe resta, vencel-os

de maneira tal, que se possa apresentar a fazer

um exame, e por isso pede a esta augusta ca-

mara se sirva fazer-lhe extensiva a mesma-

graça, que concedeu aos estudantes que deixão

de fazer exames, facultando-se-lhes prose-

guirem sem elles no curso juridico até o 5" anno,

para o acto do^qyal se exigiria a certidão de

terem sido nelle approvados.

« A commissão de instrucção publica, a quem

foi presente este requerimento, tendo em vista

a sabia decisão da assembléa geral, que cori-

cedeu igual favor aos estudantes das academias

de S. Paulo e Olinda, que ora se achão matri-

culados, e reflectindo que supposto que o estudo

do inglez, geographia e historia sejamuitout.il,

e conveniente aos que se dedicao ás sciencias

sociaes, e jurídicas, não é comtudo essencial-

mente preciso que elle proceda ao seu ensino,

no curso do qual, compatível e commodamente

este estudo pôde ser feito : é de parecer que a

estè respeito se adopte, como medida geral a

seguinte resolução :

« A assembléa geral legislativa resolve ;

« Art. 1.° Os estudantes que se matricularem

nas academias de S. Paulo e Olinda, não

poderáõ ser habilitados para fazer acto do 5o

anno, sem que tenhão feito exame de inglez,

geographia e historia.

« Art. 2.° Ficão revogadas todas as disposi-

ções em contrario.

«Paço da camara dos deputados, aos 3 de

Outubro de 1836.—Antonio Maria de Moura.

— Rodrigues Torres. — Paulo José de Mello

Azevedo e Brito. »

Julga-se objecto de deliberação a resolução,

e vai a imprimir com o parecer.
8.° Da commissão de pensões e ordenados,

sobre o requerimento de Antonio Constantino

de Oliveira, coronel effectivo de cavallaria, que

requer que se approve novamente a tença de

240$000, que lhe foi concedida pelo governo, e

que o anno passado foi regeitada, propondo a

commissão uma resolução, approvando a dita

tença.
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O parecer é o seguinte :

« O coronel Antonio Gonstantino de Oliveira,

representa que tendo obtido a tença de 2401,

em remuneração de mais de 30 annos de

serviços, a commissâo de pensões do anno de

1833, apresentou o seu parecer, approvando a

tença do supplicante, mas sendo discutido o

anno passado, fôra regeitado, e por isso pede

que seja novamente tomado em consideração.

A commissâo actúal á vista do exposto, e dos

documentos apresentados, julga estar o suppli-

cante nas circumslancias dos outros militares,

cuja justiça em caso idêntico tem sido reco-

nhecida, e portanto offerece porá ser discutido

o seguinte projecto de resolução :

« A assembléa geral legislativa resolve :

«Artigo único, Fica approvada a tença an-

nual de 2401000, concedida por decreto de 29 •

de Outubro de 1832, ao coronel Antonio Gon-

stantino de Oliveira.

« Paço da camara dos deputados, 20 de Julho

de 1836.—J. F. de Toledo.—Paim. »

Julga-se objecto de deliberação a resolução,

e vai a imprimir com o parecer.

São nomeados para a commissâo do or-

çamento o Sr. Maciel Monteiro, e para a 3"

de fazenda o Sr. Dias de Toledo.

ORDEM DO DIA

Entra em discussão a resolução não im-

pressa, que approva a tença annual de 80$ con-

cedida, por decreto do governo, ao capitão te:

nente da armada nacional, João Baptista de

Souza.

O Sk, Henriqües de Rezende remette á mesa

uma emenda, que diz :

« Augmente-se a quantia de 20$, corres-

pondente ás duas feridas recebidas em com-

bate, como provão os documentos, etc. »

E' apoiada e entra em discussão.

Dá-se por discutida a matéria, e a resolução

é approvada, salva a emenda, a qual também se

approva. Sendo adoptada a resolução com a

emenda approvada, remette-se á commissâo de

redacção.

Entrâo em discussão, e são approvadas . e

adoptadas as seguintes resoluções :

« A assembléa geral legislativa resolve :

« Artigo único. Fica approvada a aposen-

tadoria concedida por decreto de 11 de Agosto

de 1836, a Antonio Rodrigues do Amaral, no

lugar de escrivão da extincta intendencia, e

conferencia da casa da fundição da província de

Matto-Grosso, com o seu ordenado por inteiro.

« Paço da camara dos deputados, 12 de Se-

tembro de 1836.—J. F. de Toledo.— Gomes

ãa Fonseca. »

k A assembléa geral legislativa resolve :

« Artigo único. José Antonio Esperança está
no goso de cidadão brazileiro.

« Ficâo revogadas as leis e disposições em
contrario.

« Paço do senado, em 3 de Agosto de 1836.
—Bento Barroso Pereira, presidente.— Conde
de Valença, Io secretario.—José Luiz de Oli-

veira, 4o secretario. »

<t A assembléa geral legislativa resolve :

<f Art. 1." Fica approvada a pensão annual

de 150$, concedida po, decreto de 18 de Maio
de 1829, a D. Gandida Maria de Moraes Sar-
mento, viuva de Estevão José Machado de

Moraes Sarmento, era attenção aos serviços

que fez como offieial da secretaria da camara

dos deputados, e como ofíicial-maior da mesma

secretaria.

« Art. 2." Ficão sem effeito quaesquer dis-

posições em contrario.

« Paço do senado, em 3 de Setembro de

1836,—Bento Barroso Pereira, presidente.—
Conde de Valença, 1° secretario.—-Visconde de
Congonhas do Campo, 2o secretario. »

« José Joaquim da Silva, capitão de mar e

guerra, tendo obtido uma tença de 120$ em re-
numeração de seus serviços, e sendo-lhe fa-
voravel a commissâo de pensões e ordenados

em um parecer approvado por esta augusta ca-
mara, em 29 de Agosto de 1831, que refe-

rindo-se a uma,resolução geral, cornprehensiva

da mercê do supplicante, solicita a esta augusta

camara a approvaçao da pensão em questão.
« A commissâo de pensões e ordenados en-

tende que, como o relatorio da commissâo de

pensões, a que se refere o supplicante, fôra ap-

provado, é de parecer que se imprima, para
ser discutida a seguinte resolução :

<( Artigo único. Fica approvada a tença de

120$, concedida repartidamente ás filhas do
capitão de mar e guerra reformado José Joaquim

da Silva, nos termos prescriptos no assento do
conselho ultramarino de 28 de Março de 1792.

« Paço da camara dos deputados, 25 de
Agosto de 1834. — Gomes da Fonseca.—J. F.
de Toledo.—Albuquerque Cavalcanti. »

Continua a discussão das emendas feitas e
approvadas pelo senado, á resolução da camara
dos deputados sobre o supremo tribunal de

justiça.

Entra em discussão o seguinte :

« Art. 4", que substitue o 6o e 7o do projecto.
Quando occorrerem faltas, ou erros insanaveis,
como os da ordenação citada § 5°, e titulo 75
in pr. ( menos a violação de direito expresso),
o supremo tribunal de justiça annullará o pro-
cesso em todo ou em parte, segundo fôr afie-
ctado de nullidade, e o enviará ao juizo onde
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esta occorreu para se proceder nos termos do

artigo antecedente. »

0 Sr, Henriques de Eezende diz que a eamara

não está muito disposta a discutir esta matéria ;
e por esta razão julga conveniente que tal ma-

teria fique adiada para a futura sessão ; e neste

sentido o nobre orador propõe o adiamento, o

qual é apoiado e posto em discussão, ficando

sustada a matéria principal.
Dá-se o adiamento por discutido, e posto a

votos é regeitado.

Continua a discussão da quarta emenda.

Depois de fallar o Sr. visconde de Goyanna

dá-se a discussão por finda ; e posto a votos'o

art. 4o das emendas, é regeitado.

Igual sorte têm as seguintes emendas :

« Art. 5o, que substitue o 11 do projecto.
Das sentenças definitivamente proferidas em

ultima instancia, nos processos que se re-

formarem em virtude dos arts. 3o e 4o da pre-
sente lei, poderáõ as palies interpôr a revista.

" Art. 6o additivo. Quando o julgamento do

processo, sem nuilidade, contiver injustiça no-

toria, por ser direcfamente contra direito ex-

presso, na fôrma da ordenação livro 3o, titulo

75inpr., ou contra o direito da parte, des-

prezada a prova evidente dos autos, na fôrma da

ordenação citada § 2o, o supremo tribunal de

justiça concederá a revista, e enviará os autos á

relação mais conveniente ao interesse das partes,
e esta decidirá o objecto do liligio.

« Art. 7o, que substitue o l°e 2o do projecto.

Quando os processos forem enviados pelo su-

premo tribunal de justiça a urna relação re-

visora, nella, depois de visto e examinado o

processo por tres juizes, se abrirá discussão,

que será encetada por estes, e concluída se pro-
cederá á votação por sim e não, por todos os

juizes presentes, qualquer que seja o seu nu-

mero, sem se admittirem mais razões.

« Art. 8o, que substitue o 8o do projecto. Os

processos já sentenciados em revista, nos quaes

a relação revisora, sem decidir o objecto do li-

tigio, se limitou a annullar o processo no iodo

ou em parte, ou a confirmar ou reprovar os

fundamentos do tribunal supremo sobre a in-

justiça notoria, ficando assim indeciso o direito

das partes, serão novamente enviados, a saber :

os primeiros ao juiz onde a nuilidade occorreu

para nelle se executar o art. 3o, e o segundo á

mesma relação revisora, que explicitamente

decidirá o objecto do litigio, fixando o direito

na fôrma do artigo sexto.

« Os processos que nas circumstancias acima

ditas, estiverem no supremo tribunal de justiça,

por haver este pedido medida legislativa para o

seu andamento, serão igualmente enviados na

fôrma deste artigo. »

Depois de breves reflexões, dá-se por dis-

cutido o seguinte, que, posto a votos, fica ap-

provado :

« Art. 9" é o 10 do projecto. Aquelles juizes

que tiverem votado pela nuilidade do processo,
não ficão 

por 
isso inhibidos de conhecerem do

seu merecimento, afim de julgarem o objecto

do litigio. »

Os seguintes artigos são reprovados :

« Art. 10, que substitue o 12 do projecto. A

parte que tiver interposto revista não poderá
oppôr embargos na chancellaria, nem nos pro-

prios autos, contendo a mesma matéria da re-

vista. ' .

« Art. 11 additivo. As faltas e erros dos pro-
cessos sómente dão direito de revista ao liti-

gante, cujo direito podião offender, não sendo

por elle commettidas, ou a seu requerimento.

« Art. 12 é o 13 do projecto. A revista

nunca será concedida nos processos crimes pu-
rameníe militares, e do emprego militar, que
tiverem sido sentenciados nós tribunaes mi-

litares. »

E' approvado o seguinte :

« Art. 13 additivo. No supremo tribunal de

justiça, depois de relatado o processo, se abrirá

a discussão, que será encetada pelos que tiverem

examinado os autos, e concluída ella se votará

pela affirmativa e negativa, sem se produzirem
mais razões. »

O Sr. Souza Martins manda á mesa o se-

guinte requerimento, que entra em discussão :

« Requeiro que se julgue a matéria do pro-

jecto de lei vantajosa, na fôrma da constituição,

para ter lugar a fusão das camaras. — Souza

Martins. »

Este requerimento é apoiado e posto em dis-

cussão, e propondo .o Sr. Paim o adiamento

delle para a futura sessão, o Sr. Souza Martins

retira o seu requerimento, e em consequencia

do que fica prejudicado ó adiamento proposto.

0 Sr. Peixoto de Albuquerque pede urgência

para entrar em discussão a resolução que faz

extensiva á irmandade do Sacramento da fre-

guezia de S. José desta côrte, a resolução que

concede á santa casa da misericórdia o poder

dispôr dos remanescentes de suas loterias, em-

quanto pelos portadores dos bilhetes não forem

procurados.

A urgência pedida é -apoiada, e posta em

discussão.

Dando-se por discutida, algum tempo depois,

o Sr. vice-presidente observa que, como não ha

numero suficiente de membros na carnara para

haver sessãíi, marca para ordem do dia a

mesma e mais os projectos n. 110, de 1836, e

252 e 287, de 1835, e levanta a sessão pouco

antes de uma hora da tarde.
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Acta de 25 cie Oulubro

PRESIDÊNCIA DO SR. ARAÚJO VIANNA

Feita a chamada ás dez horas, e não com-

parecendo alé ás onze numero sufficiente de

Srs. deputados para formar casa, o Sr. vice-

presidente declara—hoje não ha sessão.

Esl&o presentes os Srs. Seara, Nabuco,

visconde de Goyanna, Raphael de Carvalho;

Abranches, Lima e Silva, Costa Miranda, Al-

buquerque Cavalcanti, Ferreira de Castro,

Brito Guerra, Paula Albuquerque, Fortuna, Se-

bastifio do Rego, Rezende, Castro Vianna,

Messias, Ferreira França, Ernesto França, Paini,

Vianna, Rodrigues Torres, Vieira Souto, Souza

e Oliveira, bispo eleito, Pinto Chichorro,

Baptista Caetano, Araújo Vianna, Ferreira da

Veiga, Junqueira, Carneiro Leão, Quadros

Aranha, Alcibiades, Lemos, Carvalho, Gomes

da Fonseca, Mello e Souza, Corumbá, Assis

Muscarenhas, Manso, bispo do Cuyabá, Alvares

Machado, Floriano de Toledo, Marcondes,

Dias de Toledo, Gurgel, Alvarenga Ferreira,

Ribeiro de Andrada, Duarte e Silva., Fernandes

Braga, Santa Barbara, Paranhos e Monteiro de

Barros.

Falt&o com causa comrnunicada os Srs. ar-

cebispo, Gonçalves Martins, Clitnaco, Odorico,

Pontes, Castro e Silva, Luiz Cavalcanti, Lessa,

Limpo de Abreu, Belisario, Souza Martins,

Hollanda, Araújo Lima, Coelho da Silva, Cor-

nelio França, Muniz Barreto, Azevedo e Brito,

Oliveira Braga, Rodrigues Barbosa, Pinto Pei-

xoto, Vaseoneellos, Cerqueira Leite e Peixoto

de Albuquerque ;e sem participarem os Srs.

Vital, Pinto de Mendonça, Figueira, Ibiapina,

Albuquerque Maranhão, Costa Machado, Veiga

Pessoa, Ribeiro Pessoa, Alves Vieira, Maciel

Monteiro, Francisco do Rego, Monte, Barbosa

Cordeiro, Remigio, Costa, Raphael de Macedo,

Fernandes da Silveira, Fontes, Augusto da

Silva, Paula Araújo, Galvão, Manoel Amaral,

Calmon, Bhering, Mendes dos Santos e Fer-

nandes Torres.

Sessão em 6 de Outubro

PRESIDENCIA DO SR . ARAÚJO VIANNA

Summario. —1 Expediente.— Ordem do dia.—

Discussão de diversas resoluções.

Feita a ch.amada dez minutos depois das

dez horas e aberta a sessão ás dez e meia,

sao lidas as actas das antecedentes, e approvada

a de 4 do corrente.

Comparecem 57 Srs. deputados, faltando

sem participarem os Srs. Vital, Mendonça, Fi-

gueira, Ibiapina, Maranhão, Costa Machado,

Veiga.Pessoa, Vieira, Ribeiro Pessoa, Francisco

do Rego, Barbosa Cordeiro, Monte, Remigio,

TQMQ II

Costa, Macedo, Fernandes da Silveira, Fontes,

Galvâo, Augusto da Silva, Paula Araújo, Manoel

Amaral, Calmon, Bhering, Mendes dos Santos,'

Fernandes Torres, Lemos e Abranches ; e com

causa comrnunicada os Srs. arcebispo, Gon-

çalves Martins, Climaco, Odorico, Pontes, Lessa,

Limpo de Abreu, Belisarjo, Hollanda, Araújo

Lima, Muniz Barreto, Oliveira Braga, Pinto

Peixoto,"'Rodrigues Barbosa, Vianna, Raphael

de Carvalho e Paula Albuquerque.

EXPEDIENTE

O Sr. Secretario Assis Mascarenhas, dá

conta do seguinte expediente :

Ofíicio do ministro do império, respondendo

que a deputaçâo será recebida hoje pelo meio

dia no paço da cidade.

Do mesmo acompanhando o autographo da

resolução da assembléa geral, approvando a

tença concedida ao coronel José Ferfeira da

Cunha, na qual o regente, em nome do im-

perador, consente.—Inteirada e rernettido o

autographo para o arebivo.

Do secretario do senado, participando que
o senado adoptou, e vai dirigir á sancçâo

as resoluções, approvando as pensões con-

cedidas a Pedro Labalut, e a D. Thereza

Delphina Rita de Lemos e Amaral.—In-

lei rada.

Do mesmo, participando que o senado

adoptou as emendas feitas á proposta do go-
verno, pedindo um credito complementar, e

5 vai dirigir á sancçâo, em forma de resolução.
— Inteirada.

Do mesmo, acompanhando as emendas ap-

provadas pelo senado á proposta do governo,
fixando as despezas, e orçamento da receita

para o anno financeiro de 1837 a 1838.—

A imprimir-se com urgência.

Lêm-se os seguintes requerimentos :

De D. Maria Joaquina de Azevedo Barroso, e

outros portadores de notas do antigo padrão do

extineto banco.—Fica sobre a mesa para ser

tomado em consideração, quando se tratar do

parecer adiado da 3" commissão de fazenda,

sobre idêntico objecto.

De Cândido Augusto de Souza, pedindo a ap-

provação da tença, que lhe foi concedida em

1830.—A' commissão de pensões e ordenados.

Sao remettidas á commissão de orçamento

duas tabellas, demonstrando as operações das

directorias da numeração e assignatura e

substituição das notas do novo padrão.
Lê-se, e approva-se a redaeçSo das Ires se-

guintes resoluções;

1." Approvando a tença concedida ás filhas

do capitão de mar e guerra José Joaquim da

Silva.

2.a Approvando a aposentadoria conçedida

a Antônio Rodrigues do Amaral,

5i
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3." Elevando a 800$ annuaes o ordenado

de cada um dos professores de grammatica
latina, grego, rhetorica e lógica, pertencentes ao

municipio da côrte ; e concedendo uma gra-
tificação de 600$ annuaes aos lentes dos cursos

de sciencias jurídicas e sociaes.

E' lido antes de ser enviado á sancção, o

decreto da assembléa geral legislativa, que sus-

pende algumas das formalidades, que garantem
a liberdade individual na província de S. Pedro

do Rio Grande do Sul.

O Sr. Vice-Presidente notnêa para membros

da deputação que tem de levar á sancção o

decreto sobredilo os Srs. Paranhos e Seara, em

lugar dos Srs. Fernandes Torres e Lemos, que
nao estão presentes.

0 Sr. Souza e Oliveira pede a palavra, para

fazer um requerimento, para que se chamem

os supplentes immediatos em votos que existem

na côrte, para supprir a falta dos deputados

que se ausentarão, e a razão porque faz um tal

requerimento, é por ver que a camara se acha

prorogada, e a falta que ha de deputados.

Estamos todos os dias exposlos a não haver

sessão por falta de membros ; e como o governo
a prorogou por não terem entrado em discussão

as propostas que ha na casa, e as providencias
sobre o meio circulante; entretanto que nao

ha providencias algumas propostas na casa, em

estado de se fazerem entrar em discussão,

porque o Sr. ministro da fazenda não tem jul-

gado urgente propôr cousa alguma a semelhante

respeito, nem a 3a commissao de fazenda ; elle,

deputado, aceita de muita boa vontade esta

prorogação, e todas que o governo julgar con-

veniente para se tratar de taes objectos ; mas

queria que o governo fosse de boa fé, pois o

que o governo quer que aconteça, é que a ca-

mara se dissolva por si.

O orador observa que, existindo nesta côrte

supplentes que são immediatos em votos, se

devem chamar os que estão nas circumstancias

de serem convidados para tomarem assento

na casa, e isto torna a repetir, para não acon-

tecer o que parece se quer que aconteça, que
é encerrar-se a sessão por não haver numero

sufficiente de deputados; parece-lhe, finalmente,

que não é preciso pedir a urgência, para que o

seu requerimento entre em discussão, porque,
mesmo pela natureza delle, se deixa ver que é

urgente.

O illustre deputado remette á mesa a se-

guinte indicação, que é remettida á commissao

de constituição.

« Requeiro, que se convide a tomarem as-

sento na camara os deputados supplentes por

quaesquer províncias, que se acharem na côrte,

e forem immediatos em votos, até o numero

dos que estão ausentes por cada província,

sendo a commissao de poderes incumbida de

examinar as actas, e apresentar a relação no-

minai dos ditos supplentes, que estão nas cir-

cumstancias indicadas, para serem convocados.

« Paço da camara dos deputados, 5 de Ou-

tubro de 1836.—Souza e Oliveira. »

O Sr. Vice-Presidente declara que o reque-

mento vai á commissao de constituição.

0 Sr. Saturnino, pela ordem, declara que o

seu requerimento é geral, e deve ser discutido

primeiramente para, depois de approvado,

remetter-se á comrnissão competente para ella

então examinar as actas, e ver os deputados

que faltao por cada uma das províncias, quaes os

seus supplentes, para serem convidados os que
se acharem na côrte, e tomarem assento ; o

que talvez produzirá um bom resultado, como

seja o tratarem-se os negocios que se achão na

casa.

Nao foi sua intenção, quando apresentou

o requerimento, que primeiramente fosse re-

mettido á commissao, mas sim depois da idéa

vencida, a qual é geral para todas as províncias,
e não para um ou outro indivíduo, para uma

ou outra província ; e se, para que o requeri-

mento entre já em discussão, é necessário

urgência, o nobre orador a proporá.

O Sn. Vice-Presidente:—Vai á commissao

de constituição.

0 Sr. Ernesto França roga ao Sr. vice-pre-

sidente convide a com missão de constituição

para com urgência dar o seu parecer, pois da

approvação de uma tal idéa talvez bons resul-

tados provenhão ao paiz.

O Sr. Vice-Presidente:—Vai com urgência

á commissao.

0 Sr. Carneiro Leão observa que o Sr. vice-

presidente é membro da comrnissão ; e em

consequencia desta observação é nomeado para

preencher esta falta o Sr. Saturnino.

0 Sr. Nabuco demonstra os relevantes ser-

viços que na província do Pará prestou á causa

da legalidade o padre Prudencio José das Mercês

Tavares, por cuja razão pede a urgência da

resolução que approva a pensão de 600$, que
lhe foi concedida pelo governo.

A urgência pedida é apoiada, e posta em

discussão, e sendo approvada, põe-se em dis-

cussão a dita resolução, a qual é approvada e

adoptada.

Entra em primeira discussão, é nella appro-

vada, e passa á segunda, o projecto de decreto

declarando nulias as sentenças que ao tempo

em que se proclamou a independencia política
do império nas províncias do Ceará, Piauhy,

Maranhão e Gram-Pará, forão proferidas pelos
tribunaes de Lisboa, sobre recursos interpostos

das autoridades judiciaes destas províncias.

PropOe-se a urgência deste projecto afim de
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ser dado para ordem do dia da seguinte sessão;

a urgência é apoiada, posta em discussão, e

approvada.

Entra em discussão a resolução que approva

a tença annual de 120$, concedida por decreto

de 21 de Maio de 1835, ao tenente-coronel

reformado de primeira linha, Sebastião Navarro

de Andrade.

O Sr. Vice-presidente, pelas 11 horas e 50

minutos, convida a desempenharem a sua

missão aos membros da deputação que tem de

apresentar ao governo o projecto de lei ado-

ptado pelas camaras, e suspende a sessão.

Pouco depois do meio-dia continua a sessão.

0 Sr, Paranhos oblém a palavra pela ordem,

e declara que a deputaçSo foi recebida com as

formalidades do estylo, e tendo apresentado o

projecto de lei de que fôra encarregada, o re-

gente declarára que o governo o tomaria em

consideração.

Fica a camara inteirada.

Dá-se por discutida a resolução acima men-

cionada, e posta a votos, fica approvada.

Tem lugar a continuação da discussão da

urgência pedida pelo Sr. Vasconcellos, para que

entre em discussão a resolução relativa á for-

maçao- da culpa, a qual havia ficado adiada

para ser presente á discussão o ministro da

justiça.

Dando-se a urgência por discutida, posta a

votos, fica approvada, e continua a discussão da

dita resolução no artigo segundo.

E' lida e apoiada a seguinte emenda do

Sr. Vasconcellos:

« Accrescente-se no fim do art. 2"—inter-

posto pelas partes cora suspensão.»

O Sr*. Vice-Presidente, depois de fallarem

os Srs. Vasconcellos e Souza e Oliveira; observa

que nao ha numero sufBciente para formar casa

e votar-se.

Levanta portanto a sessão á uma hora da

tarde, depois de marcar para a ordem do

dia, ao meio-dia, continuarão da discussão

adiada, e antes disto, a segunda discussão do

projecto 
n. 141, de 1833 ; e se houver tempo,

a matéria dada para hoje, e a discussão das

resoluções ns. 77, 146, 162, 171, 359, de 1835,

170 e 156, deste anno.

Sessão em y «ie Outubro

PRESIDENCIA DO SR. ARAÚJO VIANNA

Summario.—Ordem do dia.—Discussão das

emendas feitas pelo senado á proposta do go-
verno sobre -a fixação da despesa e orçamento

da receita geral do império.

Feita a chamada, depois das dez horas, e

aberta a sessão pouco antes das onze, é lida e

approvada a acta da antecedente.

Comparecem 56 Srs. deputados, faltando

com causa communicada os Srs. Abranches,

Raphael de Carvalho, Odorico, Souza Martins,

Pontes, Araújo Lima, arcebispo, Gonçalves

Martins, Muniz Barreto, Climaco, Lessa, Oli-

veira Braga, Viunna, Pinto Peixoto, 
"Rodrigues

Barbosa, Limpo de Abreu, Belisario, Azevedo e

Brito e Cornelio França ; e sem participarem

os Srs. Vital, Pinto de Mendonça, Figueira,

Ibiapina, Maranhão, Costa Machado, Veiga

Pessoa, Vieira, Ribeiro Pessoa, Francisco do

Rego, Barbosa Cordeiro, Monte, Rernigio,

Cosia, Macedo, Fornandes da Silveira, Fontes,

Augusto da Silva, Paula Araújo, GàlvSo, Manoel

Amaral, Cubnon, Bhering, Mendes dos Santos,

Fernandes Torres e Lemos.

Não havendo expediente passa-se á

ORDEM DO DIA

Entra em segunda discussão o seguinte pro-

jecto :

« Foi vista na commissâo dos conselhos ge-

raes a representação do conselho geral do Ma-

ranhão, expondo que os recursos judiciaes

sempre forão dalli interpostos directamente

para a casa da supplicação de Lisboa, no tempo

mesmo em que no Brazil já existião duas re-

lações; e posto que, pelo alvará de 10 de Maio

de 1808 (com a mudança da séde da monar-

chia para o Brazil ) fosse crèadà a casa da sup-

plicação do Brazil, todavia, pelo alvará de 6 de

Maio de 1809, declarou-se que os aggravos or-

dinarios, e appellações das províncias do Paráe

Maranhão, fossem interpostos para a suppli-

cação de Lisboa, e assim continuou-se a ob-

servar, ainda mesmo depois da creaçSo da

relação daquella província, cujo districto es-

tendia-se ás províncias do Gram-Pará, Piauhy

e Ceará, por assim ser determinado no regi-

mento dado áquella relação, até que foi fe-

lizmente proclamada a independencia deste

império.

<c Este passo tão glorioso, nao foi por si só

bastante para remover os embaraços e incom-

modos que soffrião aquelles povos, a respeito

dos recursos pendentes na casa da supplicação

de Lisboa, que necessariamente lá devião

correr, porque nenhum procurador se atreveria

a requerer o contrario: em tal còllisãOj as
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partes, que não desejavão ficar indefezas, forão

seus procuradores naquella côrte, continuando

a tratar do seu direito, muito principalmente,

porque a u#n particular nSo era permiltido pru-
cientemente prever qual seria a sorte da guerra ;
felizmente foi esta concluída, e reconhecida a

independencia pelo tratado de 29 de Agosto de

1825. Quando porém aquelles povos espera vão

que, por arranjos de um governo com outro,

fossem avocados para o Brazil os recursos

pendentes na supplicação de Lisboa, o contrario

verificou-se, resultando de um tal procedimento
a persuasão, em que as partes estavao, de que
alli deveriao concluir aquellas questões juri-
dicas; e mesmo porque a jurisdicçao dos tri-

bunaes se achava preventa, e nenhuma lei havia

providenciado o contrario ; até que em fins do

anno de 1828 appareceu, na supradita cidade

do Maranhão, um aviso prohibindo o cumpri-

mérito de taes sentenças ; e que, depois do co-

digo criminal, já não lhes é licito, nem seguir

essas causas em Portugal, nem tão pouco dar

execução ás sentenças, das que alli se obtiverão

em legitima discussão, ficando assim vacillante

o direito das partes. Pede, portanto, o conselho

geral que por um acto legislativo se firme o di-

reito das partes, sobre as sentenças que ainda

nao tinhao passado 
-em 

julgado ao tempo da

independencia.

« A commissão, convencida por uma parte,
de que, com arranjos do governo do Brazil com

o cie Portugal, deveriao ter sido avocados,

quando não fossem todos os feitos findos, ao

menos os pendentes ; e por outra parte, certa

que as sentenças proferidas por juizes incompe-

tentes sao nullas, e que desde o tempo em que,

nas províncias do Ceará, Piauliy, Maranhão e

Pará, tornou-se incompetente, ou, pelo menos,

duvidosa a jurisdicçao da casa da supplicação de

Lisboa, a respeito dos recursos em questão, e

ainda não julgados, nao obstante a persuasão
em que estavão' as par.tes, que se.achava pre-
venta a jurisdicçao daquelle tribunal; por-

quanto, a prevenção só tem lugar quando,
havendo muitos juizes competentes com júris-
dicção cumulativa, as partes, d'entre estes, re-

conhecendo um, e, perante elle, propondo o

seu pleito, não podem delle declinar.

« A' vista portanto de taes considerações, e

para firmar uma regra certa, a commissão sub-

rnette a esta augusta camara, e pede que com

urgência se discuta a seguinte projecto de lei:

« A assembléa geral legislativa decreta :

« Art. 1°. As sentenças que, ao tempo em

que se proclamou a independencia política deste

império nas províncias do Ceará, Piauhy, Ma-

ranhao e Gram-Parâ, forão proferidas pelos tri-

hunaes de Lisboa, sobre recursos interpostos

das autoridades judiciaes, destas províncias, são

nullas.

« Art. 2o. As partes que se sentirem aggra-

vadas das sentenças dadas pelas autoridades ju*
diciaes das referidas províncias, e das quaes
pendiao recursos de appellação ou aggravo or-
dinario, ao tempo designado no artigo antece-

dente, poderáõ interpôr, dentro de trinta dias da

publicação da presente lei, nas sobreditas pro-
vincias, e perante os juizes de direito, que sub-

stituiráõ aos que as sentenças dérão. os recursos

legaes para os tribunaes superiores competentes

deste império, não obstante o lapso de tempo.

« Art. 3o. O termo da interposiçao dos re-

cursos, citação das partes, e mais preparos para
o seguimento dos mesmos recursos, serão es-

criptos e juntos aos traslados existentes nos car-

torios, e depois de tudo preparado, ficando

traslado, que será pago pro rata entre as partes,
o tribunal superior tomará conhecimento do

interposto recurso nos termos legaes.

« Art. 4". As sentenças dadas pelo tribunal

da supplicação de Lisboa, e que tivessem pas-
sado em julgado antes do tempo declarado no

art. Io serão cumpridas da maneira seguinte :
« Art. 5o. Apresentada a sentença extrahida

daquelles processos ao juiz a que competir a

sua execução, este mandará juntal-a ao tras-

lado, autoado o qual, a parte vencida, a reque-

rimento da vencedora, será citada para ver só-

mente extrahir sentença deste processo, e

preparado e sellado o feito, o juiz, por seu des-

pacho, mandará extrahir, na fórina do codigo

do processo, sentença, para por ella se proceder
nos termos da execução.

« Art. 6o. Ficão revogadas para este effeito

somente todas as disposições em contrario.

« Paço da camara dos deputados, 8 de Agosto
de 1833.— Valasques.— Rezende».

O art. Io do projecto é approvado sem dis-

cussão.

Ao art. 2" é apoiada a seguinte emenda do

Sr. visconde de Goyanna :

« Em lugar das palavras—juizes de direito—

diga-se—autoridades equivalentes áquellas, etc.»

« Em lugar de tribunaes superiores deste im-

perio—diga-se—a relação da Bahia.— Visconde

de Goyanna. »

0 Sr. Luiz Cavalcanti pede a palavra pela

ordem, e propõe a urgência para que entrem

em discussão as emendas do senado ao orça-

mento.

A urgência é apoiada e discutida, e afinal

approvada.

Entra por sua ordem em discussão o se-

guinte :

« Emendas feitas e approvadas pelo senado

ás emendas feitas e approvadas na camara dos

deputados, á proposta do governo sobre a fixação

da despeza e orçamento da receita geral do im-

perio, para o anno financeiro que lia de correr

do Io de Julho de 1837 a 30 de Junho de 1838.
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« Art. Io das emendas, em lugar de

12,804:8871030, diga-se 12,814:665$950.

« Art. 2° das emendas ( 3'' da proposta ).
« § 3o. Depois da palavra inclusive—accres-

eente'-se —• 1:000$, desde já, para o mestre de

equitação, 13:264$000.

« § 7o. Redija-se assim—com a cansara dos

senadores, inclusive a quantia de 29:500$ para
a secretaria e mais despezas, 203:2001000.

(t § 13. Redija-se assim —com o museu,

inclusive 200$ de gratificação, além do or-

denado ao guarda, porteiro e preparador,
4:2246000.

« § 26. Accrescente-se — inclusive 17:000$,

desde já, para a reedificaçao do salão e reparo

do paço do senado, 120:000$000.

« Somma do ministério do império. Em lugar

de 1,509:848$, diga-se 1,527:092$000.

« Art. 
'3o 

das emendas (4o da proposta ).

« § 4o. Redija-se assim — com os bispos e

relação ecclesiastica, ficando elevada a 3:600$ a

congua do arcebispo metropolitano, e a 2:400$

a de todos os bispos do império, e dando-se,
desde já, ao bispo de Anetnuria, coadjuctor do

capellâo-mór, 1:200$, incluindo-se nesta quantia

qualquer outra que receba da fazenda nacional,

25:0001000.

« Somma do ministério da justiça 
— em lugar

de 766:039$500 — diga-se 767:239$500.

« Art. 5o das emendas ( 6o da proposta ).

<t § 4o. Com a academia, supprimindo o

lugar de cirurgião, e sendo singelas as comedo-

rias do commandante, 11:074$000.

" § 8" ( 6o da proposta ) redija-se assim —

Com os arsenaes, seus operários, escravos da

nação, galés, inválidos e reparos de edifícios,

nSo podendo os inspectores receber gratificação
alguma por outro serviço, 432:000$000.

« § 11 ( 9o da proposta ) redija-se da

maneira seguinte : — Com a auditoria, exe-

cutoria e seu expediente, elevado o ordenado do

auditor a 720$, e vencendo 280$ como fiscal,

supprimido o lugar de seu ajudante 1:380$000..

« Os §§ 12 e 13 ( 10 e 11 da proposta )
reunao-se e redijâo^se assim : — 

§ 12. Com as

obras, custeios de pbaróes, barcas de soccorro,

estabelecimento de boias e melhoramento de

portos, 120:0001000.

« O § 14 (12 da proposta ) passou a ser

§ 13.

« Soinma do ministério da marinha. Em

lugar de 1,878:794$, diga-se 1,798:768$000.

« Art. 7o ( 8o da proposta ).
« § 2°. Accrescente-se — incluídos 3:090$887

dos juros do legado de Manoel Fernandes Gui-

inaraes á casa pia da província de Matto Grosso.

« § 5° redija-se assim — Com as thesou-

rarias filiaes nas províncias, 243:052$000.

« § 6° ( 6" e 7o da proposta ) redija-se assim ,

Com alfandegas e mesas de diversas rendas,

recebedorias e collectorias, 800:000$000.

« Os §§ 15,16 e 17 ( 16, 17 e 18 da proposta )
reunao-se e redijáo-se assim : — 

§ 15. Com o

cóiie e eonducção do páo-brazil, pagamento
dos defuntos e ausentes, restituições, descontos

dos bilhetes da alfandega e mesas de diversas

rendas, obras e reparos de edifícios á cargo

deste ministério, gratificações extraordinárias,

e despezas eventuaes, 199:000$000.

« Somma do ministério da fazenda — em

lugar de 5,504:200$ — diga-se 5,575:461$030.

« Art. 8" additivo.

« § 3o. Supprimido.

« Art. 9o additivo.

« § 4o. Depois das palavras 
— e corredores

acccrescente-se — corredores e cambistas,

et Art. 10 additivo. § 2o. Accrescente-se no

fira — as cartas do correio du terra e as vindas

de paizes estrangeiros, pagaráõ o mesmo que

pagavão antes de Julho do presente anno.

« Art. 11 additivo. Accrescente-se no fim

aos livros mandados vir por particulares para

seu uso, bem como aos animaes para o rnelho-

rarnento das raças.

« Art. 13 additivo das emendas.— Suppri-

mido.

« Art. 14, que é o 12 da proposta, fica sendo

o 13.

« O art. 15, que é 9o da proposta, fica sendo

o 14.

« Art. 14.

« § 21. Accrescente-se — nos casos em que

pelas leis anteriores, era devida, entendendo-se

assim, desde já o art. 9o, § 2o da lei de 31 de

Outubro de 1835.

« Antes da rubrica no município da corte,

accrescente-se § 41—novos e velhos direitos

dos empregos e officios geraes e de chancel-

laria.

« Os §§ 41 e 42, etc., passao a ser 42, 43, etc.

« O § 45, que passa a ser 46, redija-se como

está na proposta § 45.

« Os arts. 16 e 17 das emendas, etc., vêm a

ser 15 e 16, etc.

« Ao art. 18 additivo que é —17 — accres-

cente-se — nao podendo accumular os venci-

inentos da aposentadoria, com os de qualquer
novo emprego.

« O art. 20 additivo, que fica sendo 19, re-

dija-se assim — fica o governo autorisado, desde

já, a contractar por um a tres annos o serviço

das capatazias das alfandegas do Rio de Janeiro,

Bahia, Pernambuco e Maranhão, preferindo

quem o fizer com gente livre, ainda por mais

de 5 7o a quem o fizer com escravos.

« O art. 24 additivo, que é 23, depois da pa-
lavra — moeda — accrescente-se — e a polvora
fabricada por conta do governo.

« O art. 27, que fica sendo 26, e que era o

art. 16 da proposta, substitua-se 
pelo seguinte ;
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« Art. 26. Os empregados públicos conti-

nuaráô a receber os seus ordenados, na fôrma

do art. 16 da lei de 31 de Oulufcro de 1835.

« O art. 28, que é o 18 da proposta, passa a

ser 27.

« Art, 27. Ficâo revogadas as leis em con-

trario.

. « Paço do senado, em 5 de Outubro de 1836.

Marquez de Paranaguá, vice-presidente.—

Conde de Valença, Io secretario.— Visconde de

Congonhas do Campo, 2" secretario. »

São todas approvadas e afinal adoptadas.

Continua a segunda discussão do projecto,

que havia ficado suspenso, em razão da urgência

vencida.

Lê-se um officio do ministro da justiça, em

resposta ao que recebeu desta camara, parti-

cipando que não pôde assistir á discussão do

projecto sobre a formação da culpa, para que

foi convidado, em razão de, na qualidade de

eleitor, ter de comparecer no collegio eleitoral.

Fica a camara inteirada.

Gomo não ha numero suffieiente de Srs. de-

pulados para continuar a sessão, o Sr. vice-pre-

sidente marca a mesma ordem do dia dada

para hoje e mais o n. 164 deste anno, e levanta

a sessão pela meia hora depois do meio-dia.

Acta d© 8 <lo Outubro

PRESIDENCfA DO SR. ARAÚJO 
' 
VIANNA

A's 10 1/2 horas, procede-se á chamada, e

não comparecendo até ás 11 numero suffi-

ciente de Srs. deputados para formar casa o Sr.

vice-presidente declara—hoje não lia sessão.

Ach3o-se presentes os Srs. Nabuco, Odorico,

Lima e Silva, Costa Miranda, Albuquerque

Cavalcanti, Ferreira de Castro, Brito Guerra,

Henriques de Rezende Castro Vianna, Messias,

Ernesto França, Paim, Oliveira Braga, Vianna,

Vieira Souto, Pinto Peixoto, Rodrigues Bar-

bosa, bispo eleito, Pinto Ghichorro, Araújo

Vianna, Junqueira, Quadros Aranha, Alei-

biades, Carvalho, Mello e Souza, Assis Mas-

carenhas, Manso, Marcondes, bispo do Cuyabá,

Alvares Machado, Dias de Toledo, Gurgel, Al-

varenga Ferreira, Ribeiro de Andrada, Duarte

e Silva, Castro e Silva, Paranhos e Monteiro de

Barros.

Faltão com causa communicada os Srs. Ra-

pliael de Carvalho, Pontes, Hollanda, Paula

Albuquerque, Fortuna, Luiz Cavalcanti, Araújo

Lima, Coelho da Silva, arcebispo, Ferreira

França, Cornelio França, Gonçalves Martins,

Souza Martins, Muniz Barreto, Azevedo e Brito,

Climaco, Lessa, Rodrigues Torres, Limpo de

Abreu, Belisario, Souza e Oliveira, Baptista

Caetano, Vasconcellos, Ferreira da Veiga, Ger-

queira Leite, Carneiro Leão, Gomes da Fon-

seca, Fíoriano de Toledo e Santa Barbara ; e

sem participarem os Srs. Seara, Abranches,

visconde de Goyanna, Vital, Pinto de Mendonça,

Figueira, Ibiapina, Maranhão, Gosta Machado,

Ribeiro Pessoa, Veiga Pessoa, Alves Vieira,

Maciel Monteiro, Francisco do Rego, Peixoto de

Albuquerque, Barbosa Cordeiro, Monte, Se-

bastião do Rego, Remigio, Costa, Macedo,

Fernandes da Silveira, Fontes, Augusto da

Silva, Paula Araújo, Galvão, Manoel do

Amaral, Calmon, Bhering, Mendes dos Santos,

Fernandes Torres, Lemos, Corumbá e Fer-

nandes Braga.

ii'«Ç>-i j. ¦

Acta de IO «le Outubro

PRES1DE-NCIA DO SR. ARAÚJO LIMA

Depois das dez horas, faz-se a chamada, e não

havendo numero legal, o Sr. presidente de-

clara que não lia sessão.

Comparecem os Srs. Nabuco, visconde de

Goyanna, Souza Martins, Lima -e Silva, Costa

Miranda, Albuquerque Cavalcanti, Castro e

Silva, Ferreira de Castro, Odorico, Guerra,

Maciel Monteiro, Fortuna, Peixoto de Albu-

querque, Araújo Lima," Sebastião do Rego,

Rezende, Coelho da Silva, Castro Vianna, Mes-

sias, Ccrnelio França, Ernesto França, Paim,

Vianna, Vieira Souto, Pinto Peixoto, Rodrigues

Barbosa, bispo eleito, Pinto Ghichorro, Vas-

concellos, Araújo Vianna, Cerqueira Leite,

Junqueira, Aranha, Carvalho, Gomes da

Fonseca, Mello e Souza, Assis Mascarenhas,

Manso, bispo do Cuyabá, Alvares Machado,

Marcondes, Gurgel, Alvarenga Ferreira, Ri-

beiro de Andrada, Duarte e Silva, Fernandes

Braga e Paranhos.

Faltão os Srs. Seara, Raphael de Carvalho,

Corumbá, Santa Barbara, Evaristo, Rodrigues

Torres,Vital, Pinto de Mendonça, Figueira, Ibia-

pina, Maranhão, Gosta Machado, Veiga Pessoa,

Ribeiro Pessoa, Vieira, Francisco do Rego, Bar-

bosa Cordeiro, Monte, Rèmigio, Costa, Macedo,

Fernandes da Silveira, Fontes, Augusto da Silva,

Paula Araújo, Galvão, Amaral, Calmon, Bhe-

ring, Mendes dos Santos, Fernandes Torres,

Lemos, arcebispo da Bahia, Gonçalves Martins,

Climaco, Limpo, Dias de Toledo, Monteiro de

Barros, Alcibiades, Abranches, Pontes, Hol-

landa, Paula Albuquerque, Luiz Cavalcanti,

Ferreira França, Barreto, Azevedo e Brito,

Lessa, Oliveira Braga, Souza e Oliveira, Ba-

ptista Caetano, Belisario, Carneiro Leão, Co-

rumbá e Floriano de Toledo.
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êsessão em 19 ti® Oatnbro

PRESIDENCIA DO SR. ARAÚJO VIANNA

Sümmario.—Expediente.— Ordem do dia.—

Discussão de diversas resoluções.

A's dez horas e meia fazendo-se a chamada,

aehão-se presentes os Srs. deputados ein nu-

mero suffieiente ; o Sr. vice-presidente declara

aberta a sessão.

Lê-se a acla da sessão do dia 7 do corrente, e

é approvada.

Lêm-se mais as actas das sessões de 8 e 10 do

corrente, que também são approvadas.

Falíão com participação os Srs. Hollanda,

Maciel Monteiro, Paula Albuquerque, Araújo

Lima, Sebastião do Rego, arcebispo, Gon-

çalves Martins, Muniz Barreto Azevedo e Brito,

Braga, Rodrigues Torres, Limpo de Abreu, Be-

lisario e Flonano de Toledo ; e sem ella os Srs.

Abranches, Vital, Pinto de Mendonça, Pontes,

Figueira, Ibiapina, Almeida e Albuquerque Gosta

Machado, Ildefonso, Ribeiro Pessoa, Vieira,

Francisco do Rego, Barbosa Cordeiro, Monte,

Retnigio, Gosta, Raphael de Macedo, Fernandes

da Silvei™, Fontes, Augusto da Silva, Paula

Araújo, Galvão, Amaral, Galmon, Climáco, Bhe-

ring, Mendes dos Santos, Alcibiades, Fernandes

Torres, Lemos, Corumbá, Dias de Toledo e

Monteiro de Barros.

EXPEDIENTE

O Sr. Secretario Assis Mascarenhas dando

conta do expediente lê os seguintes officios :

1.° Do secretario do senado, datado de 6 de

Outubro corrente, communicando que o senado

adoptou, e vai dirigir á sancção imperial as

resoluções, que fixão as forças de mar e terra

para o anno financeiro de 1837 a 1838.—Fica

a camara inteirada.

2." Do mesmo secretario do senado, datado

de 5 do corrente, communicando que o senado

adoptou, e vai dirigir á sancção imperial, a re-

solução approvando o contracto celebrado pelo

governo com a casa de Tarrand Thornaz sobre

paquetes a vapor.—Fica a camara inteirada.

3." Do mesmo secretario do senado, datado

de 6 do corrente, remetlendo as emendas do

senado, feitas á resolução desta camara, que au-

torisa o director do curso jurídico das sciencias

jurídicas e sociaes da cidade de Olinda,

para admittir a fazer acto das matérias do 4o

anno a João Salomé Queiroga, afim de serem

presentes a esta camara com o projecto original

que as acompanha.—Vão a imprimir.

4." Do ministério do império, datado de 6 do

corrente, remettendo a copia do decreto de 3

do corrente, com os documentos que lhe são

relativos, pelo qual foi conferida ao tenente co-

ronel graduado 
de 1° linha Francisco de Paula

Miranda Ghaves, a tença annual de 80$000,

correspondente ao seu posto, afim de ser sub-
mettida á approvaçâo da assembléa geral.—A'
commissão de pensões n ordenados.

5." Do Sr. deputado Bento de Oliveira

Braga, datado de 10 do corrente, communicando

que não pôde comparecer por se achar doente.
—Fica a camara inteirada.

Vão á commissão de instrucção publica, com

urgência, o requerimento dos cirurgiões appro-

vados na escola de medicina da Bahia ; á com-

missão de constituição o requerimento do Dr

Marcianno Pereira Ribeiro, e outros cidadãos

brazileiros, que se queixão de estar presos a

perto de quatro mezef sem culpa formada ; e á

commissão de pensões e ordenados, os dons re-

querimentos, um do presbytero secular Fran-

cisco Gomes de Souza, professor jubilado de

primeiras letras, e outro dos professores de pri-
meiras letras das freguezias da Gandelaria, do

SS. Sacramento e de Sarit'Anna, desta cidade.

São approvadas as seguintes redacções :

1." Da resolução que approva a tença annual

de 80$000, concedida por decreto de 18 de

Agosto de 1835, ao capitão-tenente da armada

nacional João Baptista de Souza, concedendo-

se-lhe mais uma pensão annual de 201000,

por ter sido duas vezes ferido em campanha.

2.a Da resolução que approva a tença annual

de 120$000, concedida por decreto de 21 de

Maio de 1835, ao tenente coronel reformado de

1° linha Sebastião Navarro de Andrade.

3." Da resolução que approva a pensão an-

nual de 600$000, concedida por decreto de 23

de Setembro de 1836, ao padre Prudencio José

das Mercês Tavares, em remuneração dos rele-

vantes serviços prestados na província do Pará,

em defesa da causa da legalidade e restabeleci-

mento da ordem publica.
Lê-se e é approva~do o parecer da commissão

de redacção, propondo que se consulte o senado,

sobre varias alterações que se devem fazer na

redacção da lei do orçamento, visto que appa-

recem alguns enganos.

O parecer é o seguinte :

« A commissão de redacção apresenta re-
duzida á fôrma de decreto, a proposta do go-
verno sobre a fixação da despeza, e orçamento

da receita geral do império para o anmj finan-
ceiro proximo futuro com as emendas appro-

vadas pela assembléa geral, mas como no

trabalho da collocaçâo das emendas do senado
se visse na necessidade de fazer pequenas al-

terações de simples redacção, coinquanto as

julgue comprehendidas na sua alçada, cumpre-

lhe todavia mauifestal-as á camara para que
se pergunte ao senado, se consente, ou não
nas ditas alterações, que são as seguintes :

« A som ma total da despeza (art. 1°) é de
12,815:026$030, e não de 12,814:665$950,

corno está na emenda do senado, o que proveio
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de se omittir na som ma parcial cio ministério

da justiça 80 réis, e do erro de somma no da

marinha pelo que respeita á auditoria e exe-

cutoria.

« E' 5", e não 4°, corno está na emenda do

senado o paragrapho do art. 3°, em que se

addieionou 1:200$000 para o bispo de Ane-

mu ria,

« E no.art. 5o, corrigio-se o erro de somma

do § 11, pondo-se 1:7401000 em lugar de

1:3801000.

« O art. 14, § 21 redigido simplesmente á

vista da emenda do senado, fica desta fôrma—

dizima de chancellaria-—conforme o art. 9o §

2o, da lei de 31 de Outubro de 1835, nos

casos em que pelas leis anteriores era divida,

entendendo-se assim, desde já, o art. 9°, §

2o, da lei de 31 de Outubro de 1835. A com-

missão omittio as palavras 
— conforme o art.

9o, § 2o, da lei de 31 de Outubro 1835 — 
que

estavão na proposta, por ser uma repetição

inútil do que vem na emenda.

« No § 34 do mesmo art. 14 em lugar do —

art. 22—poz-se—art. 21—por ser esta a nu-

meração occasionada pela suppressão do art. 13.

« O art. 
'24 

das emendas desta camara ficou

sendo 22, e nâo 23, como está nas do senado ;

porque o art. 23, que era 16 da proposta, e

que deveria ser 22, se fosse a numeração se-

guida sem interrupção, passou a ser 25.

« Adverte a commissao que nSo é exacto

dizer se, que o art. 27 das emendas desta

casa era o 5 6 da proposta ; porque este passou
a ser o 23 daquellas, e aquelle o 17 desta.

« No mesmo art. 24 (agora 22) corrigio-se

um erro de data, pondo-se em lugar de 31 de

Outubro de 1831 — 31 de Outubro de 1835.—

Observa finalmente a commissao que o art.

26 escusava o art. 25 por estar naquelle com-

prehendida a disposição deste ; mas nâo con-

tendo esta repetição absurdo, ou contradicção,

e sendo apenas uma superfluidade, contenla-se

a commissao com manifestal-a á camara.

« Paço da camara dos deputados, 8 de Ou-

tubro de 1836. — Cândido José de Araújo

Vicinna. —Honorio H. Carneiro Leão. »

0 Sr. Carneiro Leão propõe a urgência, para

que o Sr. Io secretario ofíkie hoje mesmo ao

senado, independente da approvaçao da acta na

sessão de amanhã.

A urgência é approvada.

E' lida e approvada a redacção do orçamento^

0 Sr, Henriques de Rezende obtém a pa-

lavra pela ordem, e mostra que a sociedade de

colonisação do Rio de Janeiro tem patenteado
as vantagens que no faturo ella pôde offerecer

ao Brazil, uma vez que seja auxiliada em seu^

esforços ; cotntudo, apesar destes, ella luta com

algumas difficuldades, em consequencia de

muita gente europêa querer vir para o Brazil,

para trabalhar em agricultura, e nâo para sei-

virem ; e outros ha que querem garantias dos

contractos que houverem de fazer com os em-

prezarios.
Sobre este objecto a commissão de consti-

tuição já deu o seu parecer, que é o projecto
de resolução n. 158, concedendo algumas ses-

marias , e um outro projecto, em que se ga-
rantem os contractos que os ernprezarios

fizerem : a resolução pôde passar na sessão de

hoje, e o projecto pôde talvez também ter pri-
meira discussão, e passar á segunda, na qual se

poderáõ fazer as emendas que se julgarem con-

venientes ; e atlenta a utilidade desta matéria,

propCe a urgência para que entrem em dis-

cussão os ditos projectos.
A urgência proposta é apoiada, entra em

discussão, e afinal é approvada.

Em consequencia deste vencimento, entra em

discussão o art. Io da seguinte resolução :

« A commissão de justiça civil, a quem foi

presente a representação que a esta augusta

camara dirigio a mesa de direcção da sociedade

promotora de colonisação do Rio de Janeiro,

propondo um projecto de lei sobre locação de

serviços, e pedindo ã concessão de seis a oito

léguas de terra quadradas, divididas em seis

sesmarias, debaixo de certas condições, consi-

derando que não pequenas vantagens devem

resultar do estabelecimento das colonias, a que

se propõe esta sociedade, nestas sesmarias, e

que a lei que temos sobre locação de serviços é

bastante imperfeita, é de parecer : 1°, que o pro-

jecto offerecido pela dita sociedade é conve-

niente, e para entrar em discussão, offerece o

seguinte projecto de decreto : 2", que se conceda

a sesmaria debaixo das condições que a com-

missão submette á camara, para o que offerece

a seguinte resolução:

« Art. 1.° O governo fica autorisado a con-

ceder á sociedade promotora da colonisação no

Rio de Janeiro, seis léguas de terra quadradas,

divididas em sesmarias, nos lugares em que

houver terras devolutas na mesma província, e

a sociedade as requerer.

« Art. 2.° A sociedade fica obrigada a fazer, á

sua custa, a respectiva medição e demarcação,

dentro do prazo de quatro annos, contados da

data da concessão, e a fazer cultivar e povoar

por braços livres sómente, dentro do prazo de

dez annos, as terras que lhe forem concedidas,

na razão de cincoenta easaes por cada légua

quadrada.
« Art. 3.° Não satisfazendo a sociedade estas

condições, perderá a concessão feita, e o go-

verno poderá aforar as terras concedidas, ou

parte dellas, aos habitantes que nellas estiverem

estabelecidos, mediante um fôro razoavel, se-

gundo as circumstancias.

« Art. 4." Picão revogadas todas as disposições

em contrario,



SESSÃO EM 11 DE OUTUBRO DE 183G 409

« Paço da camara dos deputados, 31 de Agosto

de 1836.—S. e Oliveira .—Pinto Chichorro.

—Mendes dos Santos. »

0 Sr. Vasconcellos não comprehende bem a

disposição do art. 1° da resolução, e por isso

roga ao nobre autor da urgência lhe ministre

algumas informações sobre o para que é que

quer a sociedade seis léguas de terras, pois está

persuadido que ella liada tem a fazer com ellas ;

e julga mais conveniente que ellas sejão conce-

didas a algum cidadão brazileiro industrioso e

activo que as amanhe. Declara que nao pôde

annuir á tal mania dos braços livres (apoiados),

em que se persuade ser fundada tal matéria.

Também se pronuncia contra o principio de

humanidade, apresentado no projecto, fundado

na opinião de João Jacques Rousseau, opinião

que julga mui bem acertada, e vem a ser que

o amor da humanidade, quanto mais se circum-

screve em um circulo apertado, mais vigoroso

se torna, e quanto mais esse circulo se alarga,

tanto mais esse amor se evapora.—Mas esta

regra nao é seguida no Brazil, porque o systema

que se tem seguido, é ir procurar presos nas

cadêas da Europa, para viretn povo ir o paiz ; e

será esta a colonisaçâo de que o Brazil neces-

sita ? Esíá persuadido que nao : nao faz esta

opposição porque tenha antipathia a estran-

geiros, pois nunca failou .contra elles;ebem

ao contrario, seu desejo é que venhao habitar

o Brazil; mas nunca foi seu voío que se lhes

concedesse a propriedade brazileira, entretanto

que ha grande numero de cidadãos brazileiros

pobres, que nao tendo meios de subsistência, de

bom grado se dariáo á cultura de taes terras.

0 Sr. Henriques de Rezende declara nao ter

interesse algum particular em que passe a re-

solução, mas está convencido da sua utilidade,

e de que isto nao é matéria nova, porque outras

concessões, e de bem diversa disposição, se tem

feito para diversos pontos do Brazil: também

nao propôz a urgência pela mania dos braços

livres, mas prefere esta mania contra a mania

da introducção de escravos, a qual nao só é no-

eiva á segurança publica, como # moralidade,

etc. ; ríias se acaso tem a mania dos braços

livres, a partilha com muita gente boa ; e está

persuadido de que os braços livres offerecetn

uma vantagem de 50, ou 100 por cento sobre

os captivos.
' 

Gomquanto se pronuncie a favor da admissão

da população europêa no Brazil, todavia nao

quer com isso que se vão buscar os presos

que se achâo nas cadêas da Europa, nem

é de esperar que a sociedade de colonisaçâo

lance mão de tal gente; ella já_ tem dado

provas das vantagens que o Brazil delia pôde

colher.

Nota que nao pode conceber o receio que

haja em se conceder a sesmaria a uma socie-

dade, quando sesmarias se têm por varias vezes

concedido a particulares que nenhuma garantia
offerecem ; fundado nestes motivos o nobre

orador entende que sendo a resolução util ao

Brazil ella deve passar.

0 Sr. Vasconcellos tenciona oflerecer uma

emenda que lhe parece será preferida ao pro-

jecto; uma vez que se queira chamar gente

para o Brazil, outra deve ser a lei ; uma lei

policial, a facilidade de naturalisaçâo, e outras

medidas de segurança, são as que o nobre

orador julga necessarias para se conseguir tal

fim, unidas a uma autorisaçao para que os go-
vemos provinciaes possao conceder sesmarias

para estabelecimento de colonias, com espe-

cialidade, de mendigos.

0 Sr. Carneiro Leão nao dá o seu consenti-

rnento á resolução, fundado em que duvida

que haja terras devolutas nesta província; e

além disso por estar persuadido que a sociedade

de colonisaçâo nao fez bein eui se metter no

estabelecimento de colonias ; pois julga mais

util que ella se limitasse a pagar a passagem

dos colonos, e estes depois de se acharem no

paiz, procurem os proprietários de terras, e en-

tendendo-se com elles, depois indemnisaráõ a

sociedade das despezas que cora elles tenha

feito ; pois do contrario, a sociedade nao tirará

senão perdas, e como o orador não quer con-

correr para ellas, nao dá o seu voto por tal re-

solução.

O Sr. Vasconcellos manda á mesa o se-

guinte :

(( Artigo substituitivo. O governo é autorisado

a conceder a cada urna das províncias, até seis

léguas quadradas de terra, divididas em ses-

marias, nos'lugares em que as houver devo-

lutas, para o estabelecimento de colonias de

mendigos. »

Sendo apoiado, e posto em discussão, o Sr.

Vianna manda á mesa o seguinte :

« Quando seja approvada a emenda do Sr.

Vasconcellos, seja a mesma convertida em ar-

tigo additivo, e nao substituitivo. »

E' igualmente apoiada, e posta em discussão.

O Sn. Vice-Presidente, em consequencia de

nao haver numero de Srs. deputados para
formar casa, declara que a ordem do dia para
a seguinte sessão, é a mesma dada para hoje, o

projecto n. 177 deste armo, e pareceres adiados,

e pouco depois do meio dia levanta a sessão.

tomo II 52
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Sümmario.—Expediente.— Ordem do dia.—¦

Discussão de diversas resoluções.—Discussão

do projecto sobre locação de serviços.

Feita a chamada ás dez horas, e achando-se

presente numero legal de Srs. deputados, o Sr.

presidente declara aberta a sessão meia hora

depois ; é lida, e approvada a acta da ante-
cedente.

Comparecem 58 Srs. deputados, faltando com
causa communicada os Srs. Pontes, Hollanda,
Paula Albuquerque, Floriano de Toledo, arce-
bispo da Bahia, Gonçalves Martins, Climaco,
Limpo de Abreu, Oliveira Braga, Raphael de

Carvalho, Belisario e Messias; e sem parti-
ciparem os Srs. Abranches, Vital, Pinto de
Mendonça, Figueira, Ibiapina, Maranhão, Costa
Machado, Veiga Pessoa, Ribeiro Pessôa, Alves
Vieira, Francisco do Rego, Barbosa Cordeiro,

Monte, Costa, Macedo, Fernandes da Silveira,

Fontes, Galvao, Augusto da Silva, Paula Araújo,

Manoel Amaral, Calmon, Bhering, Mendes dos
Santos, Fernandes Torres, Lemos, Dias de
Toledo, Monteiro de Barros, Alcibiades e Luiz

Cavalcanti.

EXPEDIENTE

O Sr. Secretario Assis Mascarenhas, dando

conta do expediente, lê os seguintes oifícios do

secretario do senado :

1.° Participando que forão sanccionadas as

duas resoluções, approvando as pensões con-

cedidas a Pedro Labatut e a D. Thereza Del-

phina Rita de Lemos Amaral.

2.° Participando que o senado adoptou,

para dirigir á sancção, a resolução que au-

torisa o governo a promover os militares do

exercito e armada, que nas províncias do Pará,

e S. Pedro do Sul fizerem, ou tiverem feito ser-

viços relevantes.

3.° Communicando que foi sanccionada a

resolução concedendo ao governo um credito

complementar de dous mil contos de réis.

4.° Acompanhando a resolução desta au-

gusta cmnara, approvando a pensão concedida

a D. Perpetua Maria Leal, á qual o senado não

tem podido dar o seu consentimento.—De todos

fica a eamara inteirada.

Vao á commissão de orçamento duas tabellas,

demonstrando as operações das directorias

da numeração, assignatura, e substituição das

notas do novo padrão.

Lê-se, julga-se objecto de deliberação, e vai a

imprimir a resolução offerecida com o seguinte

parecer:

«Antonio José Baptista Camacho, major de
linha, expoz á está camara, que tendo obtido
uma tença de 80$000, correspondente ao seu

posto, em resolução de consulta de 17 de Ou-
tubro de 1828, a com missão de pensões em
uma das sessões passadas offereceu um projecto
de resolução, approvando a dita tença, para
verificar-se na pessoa de um filho menor do
supplicante, sem reflectir, que comquanto elle
assim o pedisse em seu requerimento, comtudo
o governo na resolução da consulta não annuio
a essa pretenção, e concedeu a tença ao supli-
cante, dando este engano motivo a ter sido ré-

geitado o projecto offerecido pela commissão ;
e como a tença que lhe foi concedida está

conforme a lei, tendo precedido consulta, e

apresentação de todos os documentos neces-

sarios, e do estylo, pelos quaes mostrou ter
mais de 30 annos de serviços, requeria, que os
seus papeis fossem novamente remettidos á
commissão para sobre elles interpôr o seu

parecer: e'resolvendo-o assim esta augusta
camara, a commissão tem por consegüinte de

ponderar, que as razões allegadas pelo sup-

plicante parecem attendiveis, e que elle está
nas mesmas circumstancias dos outros militares,

cujas tenças têm sido approvadas, e por . isso

offerece para ser discutido o seguinte projecto
de resolução :

« A assembléa geral legislativa resolve :

« Artigo único. Fica approvada a tença

annual de 80$000, concedida em resolução de

consulta de 18 de Outubro de 1828, ao major

de 1" linha Antonio José Baptista Camacho.

« Paço da camara dos deputados, 12 de
Outubro de 1836.—J. F. de Toledo.— Gomes
da Fonseca.»

0 Sr. Maciel Monteiro pede dispensa da

impressão, e propõe a urgência para que se
discuta já uma emenda vinda da outra camara,

que é a seguinte :

<( Os directores dos cursos de sciencias juri-
dicas e sociaes de Olinda e S. Paulo, ficão

autoriaados a^admittir a fazer acto das matérias

de qualquer dos annos aos estudantes que até

á publicação desta lei tiverem freqüentado e

provado os ditos annos, e se acharem habili-

tados pela congregação, pagando as competentes

matrículas, etc.»

A urgência é apoiada e vencida, e a emenda

do senado entra em discussão, e depois de dis-

eutida, é approvada e adoptada, e passa á com-

missão de redacçao.

ORDEM DO DIA

Continua a discussão adiada na sessão ante-

cedente, sobre o projecto ácerca da concessão

de sesmarias, á sociedade de colonização do

Rio de Janeiro.
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E' proposta a urgência para que continue a

discussão, também adiada, do projecto sobre re-

cursos judiciaes.

A urgência é apoiada e approvada; e entra

em discussão o art. 2" do'referido projecto, cora

a emenda apoiada.

0 Sr. Visconde de Groyanna pede para re-

tirar a emenda apoiada que havia offerecido, o

que lhe é concedido ; e offerece a seguinte, que
é apoiada, e entra em discussão com o artigo :

« Artigo substituitivo ao art. 2°. As partes

que tiverão recursos de aggravo ordinário, pen-
dentes da supplicação de Lisboa, ao tempo

designado no artigo antecedente, poderáõ, dentro

de 30 dias da publicação da presente lei, in-

terpôr perante as respectivas autoridades do

Maranhão os recursos de revista para o supremo

tribunal de -justiça desta côrte, nao obstante o

lapso de tempo.»

E' também apoiada a seguinte emenda do

Sr. Souza e Oliveira, substituitiva ao artigo:

• « As partes que se sentirem aggravadas com

as sentenças proferidas pela relação do Ma-

ranhâo, de que pendião recursos de aggravo

ordinário, ao tempò designado no artigo ante-

cedente, poderáõ interpor dentro de 30 dias da

publicação da presente lei, nas sobreditas pro-
vincias, e perante o presidente da mesma re-

laçao, o recurso de revista para o supremo

tribunal de justiça, não obstante o lapso de

tempo.»

Dá-se por discutido o artigo e emendas ; o

artigo do projecto é regeitado, approvado o do

Sr. Souza e Oliveira, e prejudicado o do Sr.

visconde de Goyanna.

Entrando em discussão o art. 3o, o Sr. vis-

conde de Goyanna offerece o seguinte artigo

substituitivo :

« Os termos de interposiçâo deste recurso,

citação das partes, e mais preparos do processo
serão juntos aos traslados existentes nos car-

torios, que serviráõ de autos originaes, ficando

novos traslados ; e feita a remessa para o tri-

bunal supremo, ali será concedida, ou negada

a revista, na conformidade das leis.»

Este artigo é approvado, e regeitado o do

projecto.
Aos arts'. 4° e 5o vêm á mesa as seguintes

emendas, que são apoiadas :

1." Do Sr. visconde de Goyanna ao art. 4o:

<4 Em lugar das palavras—a parte vencida,

etc.,, até o fim—diga-se—fará proceder aos

termos da execução' na fôrma do codigo do

processo.»

2." Do Sr. Souza e Oliveira:

« Supprimão-se os arts. 4o e 5o.»

3." Do mesmo senhor (que retirára a sua

emenda suppressiva ):

« Additivo. Os embargos offensivos das sen-
tenças dadas pelo tribunal da supplicação de
Lisboa, e que tivessem passado em julgado
antes do tempo declarado no art. 1", tendo sido

oppostos em tempo competente, serãa decididos

pela relação que havia julgado o feito em se-

gunda instancia,»

Discutida a matéria, são regeitados os arts. 4°

e 5o, e a emenda do Sr. visconde de Goyanna;

e approvadas as do Sr. Souza e Oliveira,

Julga-se finda a segunda discussão do pro-

jecto, que passa para a terceira.

Continua a discussão-do art. Io da resolução

adiada na sessão antecedente, tomada sobre

representação da sociedade promotora da colo-

nisação do Rio de Janeiro, ácerca de concessão

de sesmarias, com as emendas apoiadas na

mesma sessão.

Vem mais á mesa a seguinte emenda do

Sr. Rezende:

« O governo é autorisado a conceder á so-

ciedade de colonisaçâo do Rio de Janeiro seis

léguas quadradas de terra, continuas, ou sepa-

radas, nesta ou em qualquer província do im-

perio, onde hajâo terrenos devolutos, e a socie-

dade pedir.»

Dá-se por discutido o artigo, qye é approvado,

bem como a emenda do Sr." Vasconcellos,

até a palavra 
— colonias — 

; é regeitada a

do Sr. Rezende, e fica prejudicada a do

Sr. Vianna.

Os arts. 2o o 3o são approvados, bem como

o seguinte artigo additivo offerecido pelo Sr.

Paim :

« Que o mesmo seja concedido á sociedade

de colonisaçâo da Bahia.»

A resolução é adoptada e passa, com as
emendas approvadas, á commissão de redacçao.

Entra em primeira discussão, e passa á se-

gunda, o projecto de lei ácerca do contracto de
locação de serviços, celebrado no império, ou
fóra, para verificar-se dentro delle.

Entra finalmente em discussão o parecer
adiado da commissão de constituição, sobre a
indicação do Sr. Ibiapina, para se dirigir uma
mensagem ao throno, pedindo a demissão do
ministro da fazenda.

Nao havendo numero sufficiente de membros

para votar-se sobre esta matéria, fica adiada a

votação.

O Sr. Presidente levanta a sessão a meia

hora depois do meio-dia.
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Summario. 
'— 

Expediente. — Ordem do dia. —

Discussão de diversas resoluções.

A's dez horas procede-se á chamada, e ve-

rificando-se o comparecimento de tantos Srs.

deputados quantos são necessários para se poder

deliberar, o Sr. presidente declara aberta a

sessão.

Faltão com participação os Srs. arcebispo,

Gonçalves Martins, Climaco, Limpo de Abreu,

Pontes e Belisario ; e sem participarem os Srs.

Vital, Pinto de Mendonça, Figueira, Ibiapina,

Maranhão, Costa Machado, Veiga Pessoa, Ri-

beiro Pessoa, Alves Vieira, Francisco.do Rego,

Barbosa Cordeiro, Monte, Remigio, Costa,

Macedo, Silveira, Fontes, Augusto da Silva,

Paula Araújo, Galvão, Amaral, Calmon, Bhe-

ring, Mendes dos Santos, Fernandes Torres,

Lemos, Dias de Toledo, Monteiro de Barros,

Alcibiades, Abranches, Lessa, Baptista Caetano,

Corumbá e Martim.

O Sr. Ferreira de Castro lê a acta da sessão

antecedente, é approvada.

EXPEDIENTE

O Sr. Assis Mascarenhas lê os seguintes

officios :

1.° Do ministro da fazenda, remettendo a

relação dos empregados das alfandegas do im-

perio, e dos não contemplados na reforma de

taes repartições. — Remette-se á quem fez a

requisição.

2.° Do mesmo ministro, remettendo o pa-

recer da commissão da praça do commercio,

sobre as medidas que convém adoptar para

melhoramento do meio circulante.—A' Ia e 3a

commissão de fazenda.

3.° Do mesmo ministro, pedindo a resti-

tuição dos documentos relativos ao vencimento,

com que foi aposentado Bernardo José Vianna.

— Manda-se satisfazer.

4.° Do ministro do império, remettendo

os autographos de duas resoluções, uma de-

clarando que José Antonio Esperança, está no

gozo do fôro de cidadão brazileiro, outra ap-

provando a pensão annual de 150$, concedida a

D. Candida Maria de Moraes Sarmento, nas

quaes o regente, em nome do imperador, con-

sentio. — Fica a camara inteirada e remet-

tem-se os autographos para o archivo.

5° Do mesmo ministro, remettendo um

officio do presidente da província de S. Pedro

do Sul, e representação de alguns cidadãos,

ern que pede a concessão de uma distincção,

cujo modelo acompanha, pelos serviços pres-

tados a bem da ordem naquella província.—¦
A' commissão de constituição.

6.° Do secretario do senado, remettendo a

proposição daquella camara, recusando o seu

consentimento a outra desta casa, que approva

a transferencia da pensão de 80$, concedida a

D. Maria Henriqueta, em remuneração dos

serviços de seu pai o major Luiz Antonio de

Moraes.—Fica a camara inteirada.

7.° Do mesmo secretario, participando que

o senado adoptou, e vai remetter á sancção im-

perial nove resoluções remettidas desta camara:

uma concedendo aos contínuos da secretaria e

pagadoria do arsenal de guerra desta côrte o

ordenado annual de 300$: duas approvando a

pensão concedida ao capitão de fragata da ar-

mada nacional, Guilherme Eyre, e a tença con-

cedida ao coronel Francisco Carlos de Moraes ;

e seis approvando as aposentadorias, conce-

didas ao escrivão deputado da extincta junta da

fazenda da província do S. Paulo, Manoel Inno-

cencio de Vasconcellos, e aos desembargadores,

João Martiniano Barata, Manoel da Costa Bar-

radas, Francisco José Nunes, Manoel da Cunha

de Azeredo Coutinho Souza Chichorro, Fran-

cisco Carneiro Pinto Vieira de Mello.—Fica a

camara inteirada.

8.° Do mesmo secretario, remettendo o pa-

. recer por aquella camara approvado, ácerca do

oí'§cio que daqui lhe foi dirigido, sobre a re-

dacção da lei do orçamento.—Vai á commissão

de redacção.

9." Do mesmo secretario, remettendo a pro-

posição daquella camara, sobre disposições

testamentarias, ou doações para instituição de

morgados e vínculos, que se nao verificarão.

— Vai a imprimir.

Remette-se á 3a commissão de fazenda o re-

querimento de Abraham Resdberg, subdito

sueco.

Lê-se o seguinte parecer:

« A' 3a commissão de fazenda foi remet-

tido o projecto n. 323 do anno passado com

um officio do ministro e secretário de estado

dos negocios da fazenda, que trouxe inclusa a

tabella demonstrativa dos direitos do ouro ar-

recadados da companhia ingleza do Gongo

Soco, para que a mesma commissão désse o

seu parecer a respeito. A commissão julga des-

necessário repetir agora aquillo mesino que

em outras sessões tern sido nesta casa ampla-

mente desenvolvido, e demonstrado, isto«é,

que a companhia do Gongo Soco tendo-se

obrigado pelo contracto que celebrou com o

governo imperial em virtude do decreto de 16

de Setembro de 1824, e condições propostas

por Eduardo Oxenford, a pagar 5 
°/„ mais do

que os direitos estabelecidos sobre o ouro, só

pôde ser alliviada desse ônus por um acto le-

gislativo que modifique a imposição do con-
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tracto, que, se a letra deste contracto lhe dá

direito de reclamar contra qualquer nova im-

posição sobre o ouro, da mesma sorte não

pôde ella invocar em seu auxilio a diminuição

posterior, tanto mais, quando se observa que a

lei expressamente exceptuou os contractos pre-

cedentes com as companhias estrangeiras, mas

a commissão nao pôde deixar de reconhecer

quanto é oneroso á companhia continuar no

pagamento de um imposto de 25 
"/„ 

sobre o

ouro extraindo das suas minas; _ 
e que a hon-

radez da companhia, e sua exactidão merecem

toda a consideração, e equidade: entretanto

nâô pôde concordar com a doutrina do pro-

jecto tal qual se acha concebido, sendo a sua

opinião, que deve limitar-se a reducçâo do

imposto sobre a lavra do Gongo Soco a dous

quintos do que actualmente paga, com o que

entende ficar garantida a companhia das perdas

que receia, sendo geralmente conhecida a ri-

queza da lavra, estando a sua administração

econornica bem regulada, e em grande escala,

e nao tendo a fazer tão consideráveis sacri-

ficios para continuar na sua exploração, como

na das outras lavras, a de Antonio Pereira e

Gatta-Preta.

« A respeito destas, que se não achâo nas

mesmas cireumstancias, e pertencendo á com-

panhia estão obrigadas ao mesmo imposto da

quarta parte do seu producto a bem das diffi-

culdades que a companhia tema vencer para
exploral-as, a commissão nao duvida concordar

que pelo ouro nellas extrahido, pague a com-

panhia sómente aquillo mesmo, que actual-

mente pagão os nacionaes, além dos 5°/o do

contracto original.

« Para este fim a commissaa tem honra de

offerecer, como emenda ao projecto, a se-

guinte resolução :

« A assembléa geral legislativa resolve :

«Art. l.° Os direitos do ouro, a que está

obrigada a companhia de mineração do Gongo-

Soco na província de Minas Geraes, ficao redu-

zidos d'ora em diante a 15 0/o 
do que extrahir

nas lavras do Gongo-Soco, e .a 10 
"/o 

do que
extrahir nas de Antonio Pereira, e Gatta-Preta.

« Art. 2.° Ficão revogadas as disposições em

contrario.

<( Paço da camara dos deputados, em 12 de

Outubro de 1836.—J. P. de Carvalho.—

Duarte e Silva. »

Fica sobre a mesa.

0 Sr. Vianna pede a palavra pela ordem, e
diz que estando desde Junho na imprensa o re-

gulamento da alfandega, sem que até hoje ti-
vesse sido distribuído na camara ; constando-lhe

por informações da secretaria, 
que nao tem

sido até hoje impresso, porque o ministro da fa-
zenda por vezes o tem mandado requisitar,
talvez para lhe fazer emendas, 

quando isto já

não podia ter lugar, tendo sido apresentado á

camara ; por isso elle, deputado, requer á mesa

que dê providencias para que quanto antes seja

esse regulamento impresso e distribuído pelos
deputados, para' que durante o intervallo da

sessão se possa nelle meditar.

O Sr. Presidente responde que tomará o re-

querimento em consideração.

ORDEM DO DIA

Continua a discussão do parecer da com-

missão de constituição, que julga nao dever

tomar em consideração a indicação do Sr.

Ihiapína, que pede se envie uma mensagem ao

throno para ser demittido o actual ministro da

fazenda.

E' approvado o parecer.

E' approvado o parecer da commissao de fa-

zenda, que julga não carecer de medida le-

gislativa o acto do governo que concede uma

gratificação, além do ordenado, aos professores

de primeiras letras da côrte.

E' approvado o voto separado de um dos

membros da mesma commissão, sobre a pre-
tenção do marechal João Chrisostomo Galado,

em que pede o pagamento do gado que de sua

estancia lhe roubárão os hespanhóes, por oc-

casião da revolução de 1825, na província Gis-

platina.

O voto separado remette o requerimento e

mais papeis ao governo para o tomar na con-

sideração que merecer.

Entra em discussão a resolução do senado,

creando na côrte seis lugares de juizes de di-

reito, e dous de orphãos no município da côrte.

0 Sr. Rezende pede o adiamento desta dis-

cussão, até que entre em discussão o projecto
offerecido pelo Sr. Lessa, dividindo em tres o

município da côrte ; mesmo porque a camara

municipal não pôde attender a um município

tão extenso. Não duvida da necessidade de seis

juizes de direito e dous de orphaos, mas julga

primeiro dever-se dividir o município da côrte,

como propoz o Sr. Lessa.

O adiamento pedido é apoiado, e entrando

em discussão é impugnado pelos Srs. Souza

Martins, visconde de Goyanna e Souza Oliveira.

Posto a votos, não passa o adiamento, e entra

em discussão o seguinte :

« Art. 1." No município do Rio de Janeiro

haverá seis juizes de direito, que serviráõ no

eivei e no crime, e dous juizes de orphaos.

Vêm á mesa as seguintes emendas :

l.a Do Sr. Rezende :

« O município da côrte fica dividido em tres, fi-

cando o governo autorisado a marcar os limites

em cada um.
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2." « Em cada ura destes munícipios haverá

dous juizes de direito eum deorphãos. »

Do Sr. Cornelio :

« Emenda : No caso de passar, o art. Io, sejão

os juizes tirados de entre os desembargadores

mais modernos das relações que os tiverem de

mais. Salva a redacção. »

Do mesmo senhor:

« Artigo substituitivo do Io : Haverá no mu-

nicipio da côrte tantos juizes municipaes,

quantos juizes de direito, os quaes serviráõ na

falta de cada um dos ditos juizes de direito. »

São apoiadas e postas em discussão.

O Sr. Io Secretario pede a palavra pela
ordem, e lê o seguinte parecer, que entra em

discussão :

« A commissão de redacção, á vista do pa-

recer approvado pelo senado, ácerca das obser-

vações que ella offereceu ás emendas do orça-

mento, examinou de novo as referidas emendas,

na parte em que houve insistência no senado, e

entende que se deve convir na redacção do § 21

do art. 14 na fôrma alli lembrada, mas nâo

pôde deixar de insistir na observação relativa

ao erro de somma do § 11 art. 5o que trata do

ministério da marinha ; porquanto tendo o se-

nado elevado a 1:0001000, o ordenado dn au-

ditor e fiscal, e supprimido o lugar de ajudante,

approvando tudo o mais como estava na pro-

posta, vem a ser a somma deste paragrapho
1:740$000, e não 1:380$000, como se vê pela
seguinte demonstração:

Ordenado do auditor, segundo a

emendado senado... 720$000

Dito com o fiscal 2801000

O escrivão da auditoria, etc 240$000

Meirinho .... 250$000

Escrivão do meirinho....' 2001000

Expediente 50$000

Somma 1:740$000

« Diz a commissão do senado que a desta

casa não attendeu á suppressão do lugar de

ajudante do auditor, mas bem se vê da expo-

sição supra que ella foi attendida. O engano

do senado provém de haver na proposta um

erro de 3601000 para menos na somma deste

paragrapho, como se vê no impresso das ta-

bellas do orçamento da marinha, a paginas 12,

e ser de igual quantia o ordenado do ajudante,

que se supprimio.

« A' vista do exposto entendeu a commissão,

que devia fazer a correcção que propoz, mas

attendendo ás circumstancias, não duvida que

se concorde com o senado, porque depois se

providenciará como convier.

« Paço da catnara dos deputados, 13 de Ou-

tubro de 1836.— C. J. de Araújo Vianna.—1

H. H. Carneiro Leão.»

0 Sr. Cornelio França impugna o parecer da

commissão, fundado em que esta marcha é um

novo modo de se discutirem as matérias, modo

que se não acha marcado na constituição ; e está

persuadido que a redacção 
que deve passar

deve ser aquella que veio do senado, e quando
a ella a camara se não accomtnode, e se julgue
o projecto vantajoso, deve-se pedir a fusão :

fundado nestas razões, vota contra o parecer da

commissão.

0 Sr. Carneiro Lsáo, respondendo ao ante-

cedente orador, demonstra que isto não é nova

pratica, porque já em outras vezes, em casos

quasi idênticos, as camaras se têm consultado,

e annuido ás duvidas que uma propõe á outra :

observa que o parecer não se refere a matéria

de facto, mas simplesmente a erro de somma,

erro pelo qual o senado não deu, em conse-

quencia de olhar para a proposta do governo.

0 Sr. Sousa Martins reforça as razões apre-

sentadas pelo Sr. Carneiro Leão.

Dando-se o parecer por discutido, o Sr.

Araújo Vianna pede que o Sr. presidente ponha

a votos o parecer da commissão até as palavras
—concorde com o senado.

Posto a votos até ás ditas palavras, fica ap-

provado ; a ultima parte não passa.

O Sr. Gornelio França, pela ordem, per-

gunta á mesa se a redacção da lei está approvada,

ou se a commissão tem de fazer uma nova re-

dacção.

O Sr. Carneiro Leão declara que nada mais

resta a fazer que. restabelecer o erro de somma,

porque a camara approvando o parecer, ap-

provou a redacção já feita.

Continua a discussão sobre o art. Io da reso-
' 
lução que fôra -sustada 

para se lêr o parecer da

commissão ; e posto a votos é regeitado, a se-

gunda emenda do Sr. Cornelio fica approvada, e

julgão-se prejudicadas todas as outras.

O Sr. Io Secretario declara que se vai officiar

ao governo, pedindio dia e hora em que re-

ceberá a deputação que tem de lhe apresentar

o projecto de lei de orçamento.

O Sr. Presidente nomêa para membros da

deputação aos Srs. Curgel, Nabuco e Carvalho.

Passa a entrar em discussão o art. 2o.

« O governo marcará os districtos de cada

um, regulará o serviço, como fôr conveniente ;

e as substituições, quando os juizes estiverem

impedidos.»

Julga-se prejudicado.

« Art. 3.° O conselho dos jurados reunir-se-ha

duas vezes mensalmente. O governo dará para

esse fim suas instrucções, e poderá restrigir
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estas reuniões a uma somente em cada mez,

jogo que findarem os processos atrazados. »

O Sr. Carneiro Leío manda á mesa as se-

guinte emendas :

« O conselho de jurados reunir-se-tia quantas

vezes fôr necessário para prompta 
expedição

das causas. »

« Artigo additivo. Os juizes municipaes serão

nomeados pelo governo independente de pro-

posta ; e emquanto servirem no impedimento

dos juizes de direito e de orphaos, receberão os

mesmos ordenados que percebem os ditos juizes.

Salva a redacçao. »

Sao apoiadas e postas em discussão, na qual

tomão parte os Srs. Cornelio, Carneiro Leão,

visconde de Goyanna e Paim, fica a matéria

adiada pela hora.

O Sr. Presidente declara que ordem do dia

para a seguinte sessão, é sa mesma designada

para a de hoje, e os projeetos ns. 75, 287, 341

de 1835, e 51 deste anno ; e levanta a sessão

pelas duas horas da tarde.

Sessão em 1^5 d© Outubro

PRESIDENCIA DO SR. ARAÚJO LIMA

Summario.— Expediente.— Ordem do dia.—

Continuação da discussão do projecto sobre

juizes de direito no município da côrte.

Depois das dez horas faz-se'a chamada, e

achando-se presente numero legal de Srs. de-

putados, o Sr. presidente declara aberta a sessão;

e lida a acta da antecedente, é approvatla.

Faltao com causa participada os Srs. arcebispo

da Bahia, Gonçalves Martins, Climaco e Limpo ;
e sem ella os Srs. Abrariches, Costa Machado,

Veiga Pessoa, Ribeiro Pessoa, Vieira, Francisco

do Rego, Vital, Barbosa Cordeiro, Monte, Re-

migio, Costa, Macedo, Fernandes da Silveira,

Fontes, Augusto da Silva, Paula Araújo, Galvâo,

Amaral, Caltnon, Bhering, Belisario, Alcibiades,

Fernandes Torres, Lemos, Dias de Toledo, Mon-

teiro de Barros, Ribeiro de Andrada, Pinto de

Mendonça, Figueira, Ibiapitia, Maranhão, Maciel

Monteiro, Coelho da Silva, Azevedo e Brito,

Lessa, Vianna, Corumbá e Fernandes Braga.

EXPEDIENTE

O Sr. 2o Secretario, dando conta do ex-

pediente, lê um officio do ministro da justiça,
participando ter sido sanccionada a lei que
suspende algumas garantias para a província do
Rio Grande do Sul.—Vai o autographo para o
archivo.

Outro do ministro da fazenda, remettendo o
decreto que concede uma pensão a D. Luiza

Maria da Cunha Lemos.—Vai á commissao do

pensões e ordenados.

Outro do mesmo, remettendo uma m-

íormaçao sobre as representações de Ra-

phael Pereira de Carvalho.—Vai a quem fez a

requisição.

Um do secretario do senado, participando
nao ter sido ahi approvado a tença de Joaquim

Olinto de Carvalho.—Fica a camara inteirada.

Outro do mesmo, remettendo as emendas do

senado ao projecto que manda passar para a

caixa da amortisaçâo as sommas existentes nos

depositos públicos.—Vao a imprimir.

Outro do mesmo, participando ter o senado

adoptado, e remettido a sancçao as resoluções-

que approvao as tenças dadas a Felix Merme,

e a José Fernandes dos .Santos.—Fica a ca-

mara inteirada.
*

Outro do mesmo, remettendo as emendas á

resolução, ácerca do tempo em que se devem

fazer as eleições de deputados no Pará, e no

Rio Grande do Sul.—Vao a imprimir.

A requerimento do Sr. Assis Mascarenhas,

vence-se a urgência da 3° discussão do pro-

jecto que annulla as sentenças, que ao tempo

da proclamaçao da independencia forão pro-
feridas pelos tribunaes de Lisboa sobre recursos

das autoridades jurídicas de algumas das pro-
vincias do Brazil.

E' approvado, e adoptado o projecto, indo á

commissao de redacçao.

Approva-se o seguinte parecer:

« A commissao de pensões e ordenados, para
interpôr o seu parecer sobre o decreto do go-
verno em data de 30 de Julho proximo passado,

pelo qual concedeu uma pensão de 80$ a D.

Maria Violante de Araújo, viuva do capitão-

tenente da armada nacional, Joaquim José de

Araújo, precisa que se peça ao mesmo governo
o requerimento da agraciada, e a informação do

procurador da corôa, soberania, e fazenda na-

cional, á que se refere o decreto ; visto que a

elle só veio annexa a sentença de justificação, e

habilitação a favor da referida agraciada.

« Paço da camara dos deputados, 23 de Julho

de 1836.—J. F. de Toledo. — Gomes da

Fonseca. »

0 Sr. Daarte e Silva obtém a palavra pela
ordem, e observa á camara que a commissao

do orçamento julgára muito conveniente apre-

sentar a esta casa um projecto sobre os fundos

existentes nos depositos públicos passarem para
a caixa da amortisaçâo ; este projecto soífreu

uma emenda de ura Sr. deputado, emenda

contra o voto da commissao, e que no senado

fôra supprimida, como se vê dos artigos que
vierao do senado, e hoje se lêr&o : e portanto,
elle, deputado, julgando que este objecto é de
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utilidade publica, pede a dispensa da impressão

para se discutir este negocio, porquanto a sua

doutrina já passou na casa ; e assim propõe a

urgência.

A urgência proposta pelo iliustre deputado é

apoiada, e entra em discussão.

0 Sr. Vasconcellos exige que o Sr. secre-

tario torne a lêr a emenda do senado, para ver

se com effeito este negocio é urgente ou não.

O Sr. Secretario Muniz Barreto satisfaz ao

exigido pelo nobre orador.

O Sr. Vasconcellos oppõe-sea esta urgência.

Diz que, se o nobre deputado que requereu a

urgência demonstrar que tal negocio é urgente,

ficaiá convencido que também a iniqüidade, ao

menos em alguns casos, é urgente.

Declara pesar-lhe. não ver os nobres depu-

tados da província de Goyaz, que tanto se em-

penhárão na decisão do artigo quarto que o se-

nado regeitou, e que era o único do projecto

que podia ser approvado.

Quanto ao artigo terceiro, que autorisava aos

tutores a empregar os dinheiros de seus tu-

telados na divida publica, nota que veio substi-

tuido por outra disposição que prescreve o em-

prego dos dinheiros dos orphâos, em apólices

da divida publica, e não sabe quem autorisou o

corpo legislativo a dispôr assim da propriedade

particular.
Observa que as apólices sobem ou baixão por

motivos independentes da vontade do governo,
e entretanto quer-se que os dinheiros dcs

orpliâos sejão empregados em fundos públicos ;

e não sabe quem ha de resarcir os orphaos

dos prejuízos que possão soffrer.

Demais, leis existem que autorisâo os juizes

de orphaos a emprestar dinheiro a 6 por cento

a companhias seguras, a firmas sólidas, para

que pois se quer hoje converter os juizes de

orphãos em corredores de fundos públicos ?

Que fraudes se não hão de commetter em pre-

juizo dos desgraçados orphaos ?

A'cerca do artigo que manda passar para os

cofres dos fundos públicos os fundos em depo-

silo, diz que jâ em outra occasião fez ver os de-

positos que convinha passar para os cofres na-

cionaes ; mas passar para a caixa da amortisaçâo

esses fundos indistinctamente, deixando apenas

10 ou 12 contos de réis para fazer face ás saladas

dia rias, parece-lhe uma usurpação da proprie-

dade alheia ; nem vê que em paiz civilisado onde

se recebem quantias pela guarda de qualquer ob-

jecto de valor, os empreguem contra a vontade

de seus donos em especulações impróprias

desses fundos depositados ; se na França, por

exemplo, se recebem os depositos dos muni-

cipios e os em pregão em fundos públicos, o

paiz paga um juro excessivo, muito superior ao

que poderáõ ter, empregados no commercio.

0 Sr, Duarte e Silva diz que não entra na

discussão do mérito ou demerito do projecto ;
não entra na defeza da commissâo do orça-

mento, porque já disto se tratou na camara ;
dará somente a razão porque pedira a ur-

gencia, que é porque se e. projecto é útil, se

a emenda do senado é boa, bora é que se

aproveitem, e de uma vez se decida este ne-

gocio ; se pelo contrario o projecto é prejudi-
ciai, apezar de ter sido sua matéria approvada,

decida-se igualmente regeitando-se, para que
definitivamente se possa propôr alguma outra

medida mais profícua, mais conveniente.

Dá-se por discutido o requerimento da ur-

gencia que, posto a votos, não é approvado.

Continua a discussão adiada na sessão ante-

cedente do projecto do senado, creando seis

juizes de direito e dous de orphãos no mu-

nicipio da côrte, no artigo 3o, e emendas

apoiadas.

O Sr. Carneiro Leão retira o seu artigo ad-

tivo offerecido na sessão anterior, e offerece o

Seguinte* que é apoiado :

K Os juizes municipaes serão nomeados pelo

governo independente de proposta ; e err.quanto

servirem no impedimento dos juizes de direito

civil terão a mesma jurisdicção que os ditos

juizes para proferirem sentenças penaes, e terão

direito a receberem o ordenado dos juizes sub-

stituidos se estes o não receberem. — Salva a

redacção. »

0 Sr, Vasconcellos declara oppôr-se a esse

artigo additivo, ás emendas, assim como a toda

a resolução, çontra a qual tem de votar. Con-

fessa que votára pelo primeiro artigo da reso-

lução, querendo uma vez satisfazer a essa sede

insaciavel do governo em augmentar o numero

d^afilhados : entretanto este artigo não passou,

mas sim uma emenda, que vai reformar os

nossos cedigos, sem que ao menos se tivesse

dado para ordem do dia semelhante matéria,

pois que a emenda era cousa muito diversa da

doutrina do artigo.

Observa que essa emenda quer que hajao

tantos juizes municipaes quantos forem os juizes

de direito, paia supprir a estes ; mas não sabe

que necessidade ha desses supplentes, de aug-

mentar o numero desses juizes de direito,

quando vê o governo empregal-os em com-

missfies alheias de sua profissão.

Quanto ao artigo additivo do Sr. Carneiro

Leão, parece-lhe que uma tal idéa eqüivale a

que o governo possa ter comtnissões especiaes

para decidir as causas em que tiver interesse,

porquanto, qual será o ministro da justiça tão

inepto que, pretendendo 
fazer despachar uma

causa no sentido que lhe aprouver, não saiba

empregar um juiz de direito em uma commissâo,

e chamar um supplente capaz de satisfazer seus

interesses? E taes supplentes não eqüivalem a

juizes especiaes, a commissões especiaes contra

a letra da constituição ? Nomeados esses juizes
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pelo governo, o que são elles ? Sao os juizes

municipaes cio codigo ? Quaes as qualificações
desses supplentes; quaes as garantias que podem

dar no exercício de tão importante direito ?

Nenhuma garantia apresenta o projecto: 
re-

formar-se, alterar-se assim a organisaçao judi-

ciaria sem que se tenh&o meditado em todas as

suas conseqüências, nem procurado 
ao menos

ajustal-a ao codigo, para ver o que resulta

desta nova magistratura, é por que não vota.

Pergunta se pela creaçSo desses supplentes

ficão abolidos os juizes municipaes creados pelo

codigo do processo. 
Lembra que se têm erigido

no 1'ôro, muitas contestações sobre juizes mu-

nieipaes, sobre sua autoridade, e assim querer-

se-ha multiplicar mais as duvidas com esta

nova creaçao ? Gomo alterar a organisaçao de

um dos poderes políticos do estado sem quô ao

menos tal matéria fosse concebida em um pro-

jecto de lei ?

Depois destas reflexões, o nobre orador, con-

tinuando, diz que por mais que tenha meditado

sobre esta matéria, não tem podido descobrir

utilidade neste negocio ; que o codigo foi ap-

provado por acclamaçao, e que por acclaroaçao

se revogou toda a legislação anterior; que agora

trata-se de revogar esse mesmo codigo por ac-

clamaçao, mas que nao sabe qual será o para-
deiro nessa marcha de innovações em inno-

vações.

Parece-lhe que o governo nem deve sane-

cionar esta resolução para não ser accusado de

attender pouco ás necessidades do paiz ; porque
se o governo nao estivesse convencido de que
nenhuma necessidade havia, não diz desse aug-

mento de juizes de direito, mas mesmo que
supplentes lhes fossem dados, de certo não os

empregaria em commissões alheias á sua pro-
fissão.

Lembra-se mais que o governo, o anno pas-
sado, declarou lugar de magistratura o de juiz
de orphaos ; deu-lhe regulamento, em que de-

termina quaes serão os supplentes do juiz de

orphaos no impedimento deste; e tendo em

vista que o juiz de orphaos nomeado era um

membro da assembléa geral, chamou para^up-

pril-o aos juizes de direito ; o que prova que o

governo conhece que os juizes de direito sao

bastantes para desempenho dessas obrigações ;

entretanto a camara, destituída de esclare-

cimentos, decreta nao só um supplente, mas seis:

embora se decretem 20 supplentes, mas o que
elle, orador, quer, é que se dê a esta magis-

tratura uma organisação regular : mas querer-se

que o governo possa nomear e demittir a seu

arbítrio esses juizes, é muito inconstitucional,

pois que põe o poder judiciário á discrição do

poder executivo; confunde um com outro poder.
O único remedío que encontra plausível, é a

regeição da resolução.

Depois de assim ter fallado contra a reso-

lução, o nobre deputado diz que desejaria es-

TOMO n

praiar-se alguma cousa sobre segurança publica,
incêndio do thesouro, meio circulante, etc.; mas

não estando presente o nobre ministro dos ne-

gocios estrangeiros, nada pôde dizer ; desejaria

perguntar que é feito desse chefe de policia, se

já descobrio quem roubou o thesouro ; pois
sendo autorisado a dar 12 contos de réis a quem
descobrisse quem fez esse roubo, até o presente
ainda não descobrio nenhum indicio ; não sabe

pois que chefe de policia é esse que ainda nao

pôde descobrir quem roubou o thesouro : roubo

tão estrondoso, que nao podia ser perpetrado
sem auxilio de muitas pessoas.

E quanto ao incêndio do thesouro, sabe que
veio uma participação á camara, que foi a urna

commissão ; mas não se procura conhecer quem
foi o culpado.

0 Sr. Carneiro Leão diz que tudo quanto o

nobre deputado disse ácerca da existencia dos.

supplentes, é fóra de lugar, por isso que já se

decidio a existencia-de supplentes. Parece-lhe

que o nobre deputado quiz inculcar ser uma

enxerlia nova ; mas nota que existem na nossa

legislação esses mesmos supplentes ; a única

differença é que o codigo só deu um juiz mu-

nicipal para cada termo, o que basta nos pe»

quenos termos; mas nesta cidade aonde ha

muitos juizes de direito, um só substituto náo' é

sufficiente ; só o que se faz pois agora, é que o

numero de substitutos seja proporcionado aos

dos juizes de direito que têm de substituir.

Quanto a dizer que isto vai fazer com que o

governo possa nomear juizes de commissão,

parece-llie que o nobre deputado se enganou ;
a emenda vencida não diz que o governo
nomêe para uma causa, um feito, ou em certas

occasiões um juiz, mas diz que hajão seis

juizes municipaes, em vez de um ; o que está
determinado no codigo a respeito de juizes
municipaes, é que elles sejao nomeados por tres

annos ; antes disto, o governo não os pôde
demittir.

Observa que todos os inconvenientes, tudo

quanto o nobre orador disse ácerca dos seis

juizes municipaes, pôde dar-se também actual-

mente ; e por consequencia as razões do nobre

deputado nao têm o peso que julga para re-

geitar o projecto.

Gonclue defendendo o artigo additivo que
mandou á mesa.

0 Sr, Vasccncellos ainda insiste em sua

opinião, respondendo ao Sr. Carneiro Leão.

A discussão se suspende, por participar o Sr.

secretario achar-se sobre a mesa a lei do or-

çamento, que tein de subir á saneção, a qual

principia a lêr.

0 Sr. Ferreira França observa nao haver

numero sufficiente de membros na casa, para

poder ter lugar essa leitura.

0 Sr. Carneiro Leão pede a 
'palavra 

pela
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ordem, e diz que, tendo sido hoje distribuído

impresso o regulamento da alfandega ; con-

stando que depois de ter sido apresentado na

camara, e mandado imprimir na typographia

nacional, o Sr. ministro da fazenda fez alte-

rações nesse regulamento, deseja que o Sr. mi-

nistro informe, se com effeito houverao essas

alterações, depois do regulamento estar affecto

á eamara, pois que elle, deputado, nâo tem

certeza de que isto se passára, mas quer veri-

ficar se é isto verdade.

0 Sr. Castro e Silva (ministro da fazenda)

diz que hontem um Sr. deputado dissera que o

regulamento da alfandega não estava impresso,

porque o ministro da fazenda o mandára buscar

da typographia para emendar ; mas appave-

cendo hoje impresso esse regulamento, prova-

se a inexactidao com que o Sr. deputado foi

informado ; porquanto nao era possível que de

hontem para hoje houvesse tempo de imprimir

o regulamento: do original conferido com o

impresso, o mesmo Sr. deputado conhecerá a

inexatidão da proposição que avançára ; como

houverao erratas bastantes na impressão, o

governo mandou fazer essa declaração de

erratas ; foi a alteração que houve.

A lei de orçamento nao se lê por faltar nu-

mero sufficiente de membros ; e o Sr. presi-
dente levanta a sessão á meia hora depois do

meio dia.

Sessão em 15» <le Oatubro

PRESIDENCIA DO SR. ARAÚJO LIMA

Summario.—Expediente.—Ordem do dia.—

Observações sobre o projecto do melhoramento

do meio circulante.

Pouco depois das onze horas da manha,

achando-se presente numero legal, o Sr. pre-

sidente abre a sessão ; e lida a acta da ante-

cedente, é approvada.

Faltâo com causa participada os Srs. arce-

bispo da Bahia, Gonçalves Martins, Climaco,

Limpo de Abreu, Souza Martins, Pontes, Be-

lisario, Odorico, Oliveira Braga, Carneiro Leão

e Hollanda ; e sem participarem os Srs. Vital,

Pinto de Mendonça, Figueira, Ibiapina, Ma-

ranhão, Gosta Machado, Veiga Pessoa, Ribeiro

Pessoa, Alves Vieira, Francisco do Rego, Bar-

bosa Cordeiro, Monte, Remigio, Gosta, Macedo,

Fernandes da Silveira, Augusto da Silva,

Fontes, Paula Araújo, Galvao, Manoel Amaral,

Calmon, Bhering, Fernandes Torres, Lemos,

Alcibiades, Mendes dos Santos, Dias de Toledo,

Monteiro de Barros, Ribeiro de Andrada, Ra-

phael de Carvalho, Abranches, Lessa, Vianna,

Corumbá, Seara e bispo do Cuyabá.

O Sr. Assis Mascarenhas, servindo de Io se-

cretario, lê a lei do orçamento, que tem de

ser apresentada ao regente para obter a sancção

imperial.

Lê-se e approva-se a redacçao da lei que
declara nullas as sentenças proferidas pelo tri-

bunal da relação de Lisboa, ao tempo da inde-

pendencia, etc.

EXPEDIENTE

O Mesmo Sr. Secretario dá conta do expe-

diente, lendo um officio do secretario do se-

nado, participando que por officio do ministro

da guerra e do ministro interino do império,

constou ao mesmo senado que o regente, em

nome do imperador o Sr. D. Pedro II, con-

sente no decreto que dá por nulla a lei da as-

sembléa legislativa da província da Parahyba

do Norte, ácerca do recrutamento para o exer-

cito e marinha, e nas resoluções fixando as

forças de terra para o futuro anno financeiro, e

approvando o contracto celebrado pelo governo
cota a casa de Tarrand Thomaz.—Fica a ca-

mara inteirada.

Outro do mesmo secretario, em que par-
ticipa que o senado adoptou, afim de as dirigir

á sancção imperial, as resoluções que approvao

a tença concedida ao marechal reformado

Duarte Guilherme Gorrêa de Mello, a pensão
concedida a D. Anna Rodozinda Vendelina da

Silva, e as aposentadorias concedidas aos des-

ernbargadores Luiz Antônio Barbosa de Oli-

veira e outros.—Fica a camara inteirada.

Outro do Sr. deputado Souza Martins, em

que participa que, por motivo de ter soffrido

hontem uma operação 
' 

cirúrgica, que o deve

ter de cama por alguns dias, nao pôde compa-

recer ás sessões.— Fica a camara inteirada.

Outro do Sr.' deputado Henriques de Re-

zende, participando que circumstancias apu-

radas de família o chamao com urgência a

Pernambuco ; e que tem de embarcar domingo

ib do corrente, o que assim participa para

obter licença da camara.—A' commissão de

poderes,

0- Sr. Pailíl, obtendo a palavra pela ordem'

diz que deseja saber se as illustres commissões»

terceira de fazenda, e de orçamento, pretendem

apresentar alguma medida a respeito dos papeis

que lhes forão enviados pelo nobre ministro da

fazenda, relativos ao melhoramento do meio

circulante. Entende que o governo 
nao quiz

propor nada, nem sabe o que ha de propor ;

porque, se soubesse, havia de promover algum

meio para occorrer aos males que se têm ma-

nifestado; mas apezar disto quer que sejão en-

viados ao governo 
os papeis que se achão nas

commissões, afim de que elle proponha o que

julgar conveniente ao paiz.

0 Sr. Duarte e Silva julga-se desobrigado de

expôr a historia deste negocio, porque todos os

Srs. deputados sabem os embaraços com que as
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commissões tôm lutado, pela falta de concor-

dancia de opiniões entre seus membros, e ulli-
mamente pelo abandono em que alguns têm
deixado os trabalhos ; todavia aquelles que se

têm reunido não se têm esquecido de entrar em

observações dignas de todo o peso, como sejâo a

falta- de tempo para se tratar de matéria de

tanta magnitude, e o estado em que ora se acha

a camara ; em vista dessas razões, as commis-

sões entendem que nada convém decidir-se

sobre'tal questão, ainda que conheçao que é

mui conveniente occorrer ás medidas que forem

necessarias para a boa execução da lei de 6 de

Outubro de 1835, da qual se receião grandes

males.

Declara que este trabalho será apresentado

na sessão de segunda-feira.

0 Sr. Souza £ Oliveira, pela ordem, declara

que pedio a palavra para pedir urgência, afim

de apresentar uma resolução relativa á lei de 6

de Outubro de 1835, mas não a apresentará (em
consequencia do que acaba de dizer o nobre

deputado que o precedeu ) emquanto nao ap-

parecer o trabalho das commissões, e ouvir a
opinião do nobre ministro da fazenda a tal res-

peito.

Nota que o nobre deputado que tomou parte
nesta questão, acaba de dizer que grandes
males se receião da execução de tal lei; mas se
o nobre deputado reconhece taes males, á exe-
cução delia se devia ter opposto.

Concorda em que é evidente o estúao em que
se acha a casa, o na uma quasi certeza de que
nada absolutamente se fará este anno ; mas en-
tretarito a lei de que o Sr. deputado receia

grandes males fica em vigor: se o governo
fosse previdente, devia procurar o melhora-
me ri lo da execução delia, tratando de pôr termo
a que se generalisasse o papel do «ovo padrão
que se mandou remetter na circulação, muito

principalmente depois do desgraçado roubo do
thesouro.

Demonstra os grandes embaraços que se hao

de encontrar em o papel ser o meio circulante

geral em todo o império. Esta difficuldade o go-
verno nao a reconhece, por isso que se propõe
a levar a eífeito a substituição geral. Em sua

opinião ella se nao devia realisar ; o governo
devia ter feito cessar a operação da substituição

geral, substituindo-a por um outro papel pro-
vincial ; mas 0 governo, que recebeu propostas
de banqueiros, não formou sobre ellas o seu

juizo, nomeou uma commissão para dar o seu

parecer sobre taes propostas, á qual tem o go-
verno confiado o remedio geral para o melho-

ramento do meio circulante. O resultado desta
commissão, que é da maioria da camara, nada
nos tem apresentado, achando-nos em um bem
triste estado de confusão.

Consta que a numeração das notas vai con-
tiuuar, e que em seis ou oito mezes se pôde

emittir o resto do papel ; mas nao vê que desta

medida resulte beneficio ao paiz, mas sim

maiores embaraços espera dahi resultem para
apparecerem na oecasião em que se remediar o

mal ; fundado nestas razões, deseja pedir a

urgência para apresentar uma resolução, na

qual se diga :.fica suspensa a disposição da lei

de 6 de Outubro de 1835, que mandou fazer

geral a circulação do novo papel-moeda, etc.,

caso nisío convenha o Sr. ministro da fazenda.

0 Sr. Castro S Silva (ministro da fazenda),
respondendo ás observações do antecedente

orador, declara que já tem manifestado a alguns

dos membros da commissão de fazenda a ne-

cessidade de uma medida a respeito do melho-

ramento do meio circulante : está persuadido

que o governo será feliz se ao menos as ca-

inaras decidirem que o papel seja provincial ;

porque assim o governo, debaixo desse sys-

tema, tratará da operação quanto antes, porque

presentemente uma tal medida será fácil de

levar-se a effeito ; mas depois do papel entrar

em circulação geral, será difficilima a substi-

tuição provincial, e acompanhada de grandes
despezas que ao presente se não dão ; julga

que a commissão de fazenda tenciona apre-

sentar um parecer neste sentido, com o qual o

governo ficará satisfeito.

Depois dos Srs. Maciel Monteiro e Henriques

de Rezende fazerem algumas observações, o Sr.

Baptista Caetano observa que nao havendo

casa, nem na mesa matéria que motive esta

discussão, é mais eouveniente nao se estar a

desacreditar a lei, como se está fazendo.

O Sr. Presidente declara que não ha casa;

e dá para ordem do dia da seguinte sessão, as

matérias dadas, e levanta a sessão pouco
depois do meio dia.

Acla tio li (1« Outubro

PRESIDENCIA DO SR. ARAÚJO LIMA

A's 10 horas faz-se a chamada, e achão-se

presentes os Srs. Seára, Nabuco, Lima, Costa

Miranda, Albuquerque Cavalcanti, Castro e

Silva, Ferreira de Castro, Guerra, Paula Albu-

querque, Araújo Lima, Sebastião do Rego, Pei-

xoto, Castro Vianna, Messias, Ferreira França,

Cornelio, Ernesto, Paim, Barreto, Rodrigues

Torres, Souto, Pinto Peixoto, Rodrigues Bar-

bosa, Moura, Chichorro, Baptista Caetano, Be-

lisario, Araújo Vianna, Evaristo, Junqueira,

Carneiro Leão, ^ranha, Carvalho, Gomes da

Fonseca, Assis Mascarenhas, Alvares Machado,

Floriano de Toledo, Marcondes, Gurgel, Alva-

renga Ferreira, Duarte e Silva, Fernandes Braga,

Paranhos, Manso, Santa Barbara, Luiz Cavai-

canti e Odorico.
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Faltão os Srs. Vital, Mendonça, Figueira,

Ibiapina, Maranhão, Gosta Machado, Veiga

Pessoa, Ribeiro Pessoa, Vieira, Francisco do

Rego, Barbosa Cordeiro, Monte, Reraigio, Gosta,

Macedo, Fernandes da Silveira, Fontes, Au-

gusto da Silva, Paula Araújo, Galvão, Vianna,

Amaral, Calmon, Bhering, Fernandes Torres,

Lemos, Alcibiades, Dias de Toledo, Monteiro

de Barros, Ribeiro de Atidrada, arcebispo da

Bahia, Gonçalves Martins, Climaco, Limpo de

Abreu, Mendes dos Santos, visconde de

Goyanna, Raphael de Carvalho, Abranches,

Souza Martins, Pontes, Holianda, Maciel Mon-

teiro, Fortuna, Rezende, Luiz Carlos, Azevedo

e Brito, Lessa, Oliveira Braga, Saturnino, Vas-

concellos, Cerqueira, Corumbá e bispo do

Cuyabá.

0 Sr. Duarte e Silva declara que está sobre

a mesa desde o dia segunda-feira o parecer das

commissões reunidas Ia e 3° de fazenda ácerca

do meio circulante em cumprimento do que se

havia promettido na ultima sessão.

Não ha sessão por falta de numero.

i\cta tle 1® cl» ^ututii"<»

PRESIDENCIA DO SR. ARAÚJO LIMA

A's 10 horas e um quarto' procede-se á cha-

mada, e nâo comparecendo até ás 11 numero

sufficiente de Srs. deputados, o Sr. presidente
declara não haver sessão.

Achão-se presentes os Srs. Nabuco, Odorico,

Seára, Lima e Silva, Miranda, Albuquerque

Cavalcanti, Castro e Silva, Ferreira de Castro,

Araújo Lima, Sebastião do Rego, Castro Vianna,

Messias, Ferreira França, Cornelio França," Er-

nesto França, Paiin, Barreto, Azevedo e Brito,

Rodrigues Torres, Souto, Pinto Peixoto, Ro-

drigues Barbosa, bispo eleito, Chichorro, Ba-

ptista Caetano, Belisario, Araújo Vianna, Fer-

reira da Veiga, Cerqueira Leite, Junqueira,

Carneiro Leão, Aranha, Carvalho, Gomes da

Fonseca, Assis Mascarenhas, Manso, Alvares

Machado, Marcondes, Gurgel, Alvarenga, Duarte

e Silva, Fernandes Braga, Santa Barbara, Pa-

ranhos, Raphael de Carvalho, Paula Álbu-

querque, Peixoto de Albuquerque e Brito

Guerra.

Faltão com causa participada os Srs. Pontes,

Holianda, Souza Martins, arcebispo, Floriano

de Toledo, Gonçalves Martins, Climaco, Lessa

e Limpo de Abreu ; e sem participação os Srs.

visconde de Goyanna, Abranches, Vital, Pinto de

Mendonça, Figueira, Ibiapina, Maranhão, Costa

Machado, Ribeiro Pessoa, Veiga Pessoa, Alves

Vieira, Maciel Monteiro, Francisco do Rego,

Barbosa Cordeiro, Monte, Remigio, Costa, Ma-

cedo, Fernandes da Silveira, Fontes, Augusto da

Silva, Paula Araújo, Galvão, Amaral, Calrnon,

Bhering, Mendes dos Santos, Fernandes Torres,

Lemos, Corumbá, Vasconcellos, Alcibiades,

Marti-m Francisco, bispo do Cuyabá, Mello e

Souza, Dias de Toledo, Monteiro de Barros,,

Fortuna, Luiz Cavalcanti, Rezende, Luiz Carlos,

Oliveira Braga, Vianna e Saturnino.

Acta clo.3.0 di<a Outubro

PRESIDENCIA DO SR. ARAÚJO LIMA

Feita a chamada depois das 10 horas, e não

comparecendo até ás 11 numero sufficiente de

Srs. deputados para haver casa, o Sr. presidente
declara não haver sessão.

Achao-se presentes os Srs. Seára, Nabuco,

Raphael de Carvalho, Abranches, Odorico,

Costa Miranda, Castro e Silva, Ferreira de

Castro, Brito Guerra, Paula Albuquerque, Pei-

xoto de Albuquerque, Araújo Lima, Castro

Vianna, Messias, Ferreira França, Cornelio

França, Ernesto França, Muniz Barreto, Vieira

Souto, Pinto Peixoto, Rodrigues Barbosa,

bispo eleito, Pinto Chichorro, Baptista Caetano,

Belisario, Araújo Vianna, Ferreira da Veiga,

Carneiro Leão, Quadros Aranha, Carvalho,

Assis Mascarenhas, Manso, Alvares Machado,

Floriano de Toledo, Marcondes, Gurgel, Alva-

renga Ferreira, Duarte e Silva, Fernandes Braga,

Santa Barbara e Paranhos.

Faltão com causa participada os Srs. Souza

Martins, Pontes, Rezende, Gonçalves Martins,

arcebispo da Bahia, Climaco, Limpo de Abreu,

Oliveira Braga, Vianna, Rodrigues Torres,

Lessa, Gomes da Fonseca e Albuquerque Ca-

valcanti; e sem participação os Srs. visconde
-de Goyanna, Vital, Pinto de Mendonça, Fi-

gueira, Ibiapina, Maranhão, Gosta Machado,

Veiga Pessoa, Ribeiro Pessoa, Alves Vieira,

Francisco do Rego, Fortuna, Holianda, Bar-

bosa Cordeiro, Monte, Coelho da Silva,

Remigio, Costa, Macedo, Fernandes da Sil-

veira, Fontes, Augusto da Silva, Galvão, Paula

Araújo, Manoel Amaral, Calmon, Bhering, Vas-

concellos, Mendes dos Santos, Junqueira, Cer-

queira Leite, Alcibiades, Fernandes Torres,

Lemos, bispo do Cuyabá, Dias de Toledo,

Monteiro de Barros, Ribeiro de Andrada, Ma-

ciei Monteiro, Luiz Cavalcanti, Sebastião do

Rego, Paim, Azevedo e Brito, Souza e Oliveira,

Corumbá e Lima e Silva.

Acta de SO de Outubro

PRESIDENCIA DO SR. ARAÚJO VIANNA

A's 10 horas e meia feita a chamada, e não

comparecendo até ás 11 numero sufficiente de

Srs. deputados, o Sr. presidente declara nSo

haver sessão.

Achão-se presentes os Srs. Seára, Nabuco,



'SESSÃO 
EM 22 DE OUTUBRO DE 1836 421

Raphael de Carvalho, Abranches, Odorico, Costa

Miranda, Castro e Silva, Ferreira de Castro, Brito

Guerra, Paula Albuquerque, Peixoto, Castro

Vianna, Messias, Ferreira França, Cornelio

França, Ernesto França, Muniz Barreto, Vieira

Souto, Pinto Peixoto, Rodrigues Barbosa, bispo

eleito, Pinto Chichorro, Baptista Caetano, Beli-

sario, Araújo Vianna, Ferreira da Veiga, Car-

neiro Leão, Carvalho, Assis Mascarenhas, Manso,

Alvares Machado, Floríano de Toledo, Mar-

condes, Gurgel, Alvarenga, Duarte e Silva, Fer-

nandes Braga, Santa Barbara e Paranhos.

Faltão cora causa participada os Srs. Araújo

Lima, Souza Martins, Pontes, Rezende, Gon-

çalves Martins, arcebispo, Climaco, Limpo de

Abreu, Oliveira Braga, Vianna, Rodrigues

Torres, Lessa, Gomes da Fonseca e Albuquerque

Cavalcanti; e sem participação os Srs. visconde

de Goyanna, Pinto de Mendonça, Vital, Figueira,

Ibiapina, Maranhão, Costa Machado, 
"Veiga

Pessoa, Ribeiro Pessoa, Alves Vieira, Francisco

do Rego, Fortuna, Hollanda, Barbosa Cordeiro,

Monte, Rodrigo, Coelho da Silva, Remigio,

Costa, Macedo, Fernandes da Silveira, Fontes,

Augusto da Silva, Galvâo, Paula Araújo, Amaral,

Calmon, Bhering, Vasconcellos, Mendes dos

Santos, Junqueira, Cerqueira Leite, Alcibiades,

Fernandes Torres, Lemos, bispo do Cuyabá,

Dias de Toledo, Aranha, Andrada, Maciel Mon-

teiro, Luiz Cavalcanti, Sebastião do Rego, Paira,

Azevedo e Brito, Saturnino, Corumbá e Lima e

Silva.

Act» de SI de Outubro

PRESIDENCIA DO SR. ARAÚJO LIMA

Depois das 10 horas faz-se a chamada e

achão-se presentes os Srs. Nabuco, Costa Mi-

randa, Ferreira de Castro, Guerra, Araújo Lima,

Castro Vianna, Paim, Muniz Barreto, Pinto Pei-

xoto, Rodrigues Barbosa, Moura, Chichorro,

Carneiro Leão, Gomes da Fonseca, Assis Mas-

carenhas, Manso, Alvares Machado, Gurgel,

Marcondes, Paranhos, Belisario, Ferreira

França, Messias, Vieira Souto, Duarte e Silva,

Ferreira da Veiga e Odorico.

Faltão com causa participada os Srs. arce-

bispo da Bahia, Climaco, Limpo de Abreu, Gon-

çalves Martins, Araújo Vianna, Rezende e Pontes;

e sem participação 
os Srs. Seára, visconde de

Goyanna, Raphael de Carvalho, Abranches,

Vital, Souza Martins, Lima e Silva, Pinto de
Mendonça, Figueira, Ibiapina Albuquerque Ca-
valcanti, Castro e Silva, Maranhão, Costa Ma-

chado, Veiga Pessoa, Ribeiro Pessoa, Vieira, Hol-

landa, Maciel Monteiro, Paula Albuquerque,

Francisco do Bego, Fortuna, Peixoto de

Albuquerque, Barbosa Cordeiro, Luiz Ca-
valcanti, Monte, Sebastião do Rego, Luiz
Carlos, Remigio, Costa, Macedo, Fernandes da

Silveira, Fontes, Augusto da Silva, Cor-

nelio, Paula Araújo, Galv5°. Amaral, Cal-

mon, Azevedo e Brito, Oliveira Braga, Lessa,

Vianna, Rodrgues Torres, Saturnino, Bhering,

Baptista Caetano, Vasconcellos,. Cerqueira

Leite, Mendes dos Santos, Junqueira, Aranha,

Alcibiades, Fernandes Torres, Carvalho, Le-

mos, Corumbá, bispo do Cuyabá, Floriano

de Toledo, Dias de Toledo, Valerio, Bi-

beiro de Andrada, Monteiro de Barros, Fer-

nandes Braga, Santa Barbara e Ernesto França.

Não ha sessão por falta de numero.

O Sr. Presidente nomêa para 
'a 

deputação

que ha -de ir saber o dia e hora do encerra-

mento da assembléa geral os Srs. Paranhos,

Duarte Silva e Guerra.

Acta de SS de Outubro

PRESIDENCIA DO SR. ARAÚJO VIANNA

Feita a chamada depois das dez horas, e n9o

comparecendo até ás 11 numero sufficiente de

Srs. deputados, o Sr. presidente declara não

haver sessão.

Achão-se presentes os Srs. Seara,Lima e Silva,

Albuquerque Cavalcanti, Ferreira de Castro,

Brito Guerra, Castro Vianna, Ferreira França,

Ernesto França, Paim, Pinto Peixoto, bispo

eleito, Chichorro, Araújo Vianna, Ferreira da

Veiga, Carneiro Leão,Gomes da Fonseca, Alvares

Machado, Marcondes, Gurgel, Alvarenga Fer-

reira, Duarte e Silva, Fernandes Braga, Santa

Barbara, Paranhos, Manso, Peixoto de Albu-

querque, Vieira Souto, Costa Miranda e Messias.

Faltao com causa participada os Srs. Raphael

de Carvalho, Odorico, Souza Martins, Pontes,

Castro e Silva, Paula Albuquerque, arcebispo

da Bahia, Cornelio França, Gonçalves Martins,

Vianna, Lessa, Oliveira Braga, Rodrigues Torres,

Climaco, Limpo de Abreu, Baptista Caetano,

Carvalho, Floriano de Toledo, Rezende, Araújo

Lima, Muniz Barreto, Rodrigues Barbosa e Be-

lizario; e sein participação os Srs. visconde

de Goyanna, Abranches, Vital, Pinto de Men-

donça, Figueira, Ibiapina, Maranhão, Costa Ma-

chado, Veiga Pessoa, Ribeiro Pessoa, Alves

Vieira, Hollanda, Maciel Monteiro, Fran-

cisco do Rego, Fortuna, Barbosa Cordeiro,

Luiz Cavalcanti, Monte, Sebastião do Rego,

Coelho da Silva, Remigio, Costa, Macedo,

Fernandes da Silveira, Fontes, Augusto da

Silva, Paula Araújo, Galvão, Calmon, Manoel

Amaral, Azevedo e Brito, Souza e Oliveira,

Bhering, Vasconcellos, Cerqueira, Mendes dos

Santos, Junqueira, Quadros Aranha, Alcibiades,

Fernandes Torres, Lemos, Corumbá, bispo do

Cuyabá, Dias de Toledo, Ribeiro de Andrada,

Nabuco, Monteiro de Barros e Assis Masca-

renhas.



422 SESSÃO EM 26 DE

Acia de S4 de ©uíui>i*o

PRESIDENCIA DO SR. ARAÚJO LIMA

Nao comparecendo até ás 11 horas, numero

sufficiente Üe Srs. deputados para haver casa,

o Sr, presidente declara nao haver sessão.

Achão-se presentes os Srs. Seara, Nabuco,

Costa Miranda, Albuquerque Cavalcanti, Castro

e Silva, Ferreira de Castro, Guerra, Araújo

Lima, Castro Vianna, Muniz Barreto, Pinto Pei-

xoto, Vieira Souto, Ferreira da Veigaj Araújo

Vianna, Carvalho, Alvares Machado, Gurgel,

Marcondes, -Alvarenga Ferreira, bispo eleito,

Pinto Chichorro, Belisario, Fernandes Braga,

Santa Barbara, Paranhos, Duarte e Silva, Bo-

drigues Barbosa, Lima e Silva,^Ferreira França,

Cornelio França, Ernesto França, Peixoto de

Albuquerque, Manso e Carneiro Leão.

Faltão com participação os Srs. Baphael de

Carvalho, Souza Martins, Pontes, Paula Albu-

querque, Oliveira Braga, Lessa, Vianna, Bo-

drigues Torres, Baptista Caetano, Floriano de

Toledo, Odorico, Gomes da Fonseca, Bezende,

arcebispo da Bahia, Gonçalves. Martins, Cli-

maço e Limpo de Abreu ; e sem participação
os Srs. Abranches, Vital, visconde de Goyanna,

Figueira, Pinto de Mendonça, Ibiapina, Ma-

ranlião, Costa Machado, Veiga Pessoa, Ribeiro

Pessoa, Alves Vieira, Maciel Monteiro, Hollanda,

Francisco do Rego, Fortuna, Barbosa Cor-

deiro, Luiz Cavalcanti, Monte, Sebastião do

Rego, Coelho da Silva, Remigio, Costa, Macedo,

Fernandes da Silveira, Fontes, Galvão, Augusto

da> Silva, Paula Araújo, Manoel Amaral, Calmon,

Paim, Azevedo e Brito, Messias, Bhering, Vas-

concellos, Cerqueira, Mendes dos Santos, Jun-

queira, Quadros Aranha, Alcibiades, Fernandes

Torres, Lemos, bispo do Cuyabá, Dias ¦ de To-

ledo, Bibeiro de Andrada, Monteiro de Barros,

Assis Mascarenhas, Corumbá e Souza e Oli-

veira.

————sãs—

Acta de de Outubro

PRESIDENCIA PO SR. ARAÚJO LIMA

A's 10 horas faz-se a chamada, e comparecem

os Srs. Araújo Lima, Belizario, Duarte e Silva,

Ferreira de Castro, Chichorro, Castro Vianna,

Evaristo, Gomes da Fonseca, Araújo Vianna,

Carneiro Leão, Santa Barbara, Moura, Ernesto

França, Souto, Manso, Costa Miranda, Fer-

nandes Braga, Castro e Silva, Guerra, Muniz

Barreto, Alvares Machado, Gurgel, Marcondes,

Paranhos, Lima e Silva, Ferreira França, Pei-

xoto, Hollanda e Odorico.

Faltão com participação, os Srs. arcebispo

da Bahia, Rezende, Gonçalves Martins, Climaco,

Limpo de Abreu, Raphael de Carvalho, Souza

Martins, Pontes, Paula Albuquerque, Oliveira

Braga, Vianna, Rodrigues Torres, Baptista
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Caetano, FÍpriaçjò cie To'edo, Pinto Peixoto,

Carvalho e Albuquerque Cavalcanti; e sem par-
ticipação os Srs. Abranches, Vital, Azevedo e

Brito, Lessa, Souza e Oliveira, Corumbá, Paim,

Galvão, Messias, Seara, Nabuco, Valerio, Ro-

drigues Barbosa, Còrnelib' França, visconde de

Goyanna, Pinto de Mendonça, Figueira, Ibiapina,

Maranhão, Costa Machado, Veiga Pessoa, Bi-

beiro Pessoa, Vieira, Maciel Monteiro, Francisco

do Rego, Fortuna, Barbosa Cordeiro, Luiz

Cavalcanti, Monte, Sebastião do Rego, Coelho

da Silva, Remigio , Costa, Macedo, Fer-

nandes da Silveira, Fontes, Augusto da Silva,

Paula Araújo, Manoel Amaral, Calmon, Bhering,

Vasconcellos, Cerqueira, Mendes dos Santos,

Junqueira, Quadros Aranha, Alcibiades, Fer-

nandes Torres, Lemos, bispo do Cuyabá, Dias

de Toledo, Ribeiro de Andrada, Monteiro de

Barros e Assis Mascarenhas.

Não ha sessão por falta de numero legal.

Acta d© S6 de Outubro

PRESIDENCIA DO SR. ARAÚJO LIMA

• A's 11 horas declara o Sr. presidente não

haver sessão por não terem os Srs. deputados

comparecido em numero sufficiente para formar

casa.

Achão-se presentes os Srs. Costa Miranda>

Brito Gtaerra, Castro e Silva, Ferreira de Castro,

Araújo Lima, Odorico, Castro Vianna, bispo

eleito, Pinto Chichorro, Carneiro Leão, Alvares

Machado, Gurgel, Paranhos, Duarte e Silva,

Araújo Vianna, Ferreira França, Cornelio

França, Ernesto França, Manso, Peixoto de-

Albuquerque, Vieira Souto, Santa Barbara,

Fernandes Braga, Raphael de Carvalho, Seara,

Pinto Peixoto, Alvarenga Ferreira, Albuquerque

Cavalcanti e Baptista Caetano.

Faltão com participação os Srs. Souza Martins,

Pontes, Paula Albuquerque, Oliveira Braga,

Vianna, Carvalho, Belisario, arcebispo da

Bahia, Rezende, Gonçalves Martins, Cli-

maco, Limpo de Abreu e Ferreira da Veiga;

e sem participação os Srs. Abranches, Azevedo

e Brito, Lessa, Rodrigues Torres, Souza e Oli-

veira, Corumbá, Nabuco, Rodrigues Barbosa,

Marcondes, Muniz Barreto, Lima e Silva,

Hollanda, Gomes da Fonseca, visconde de

Goyanna, Vital, Pinto de Mendonça, Figueira,

Ibiapina, Maranhão, Costa Machado, Veiga

Pessoa, Bibeiro Pessoa, Alves Vieira, Maciel

Monteiro, Fortuna, Francisco do Rego, Bar-

bosa Cordeiro, Luiz Cavalcanti, Monte, Se-

bastião do Rego, Coelho da Silva, Remigio,

Costa, Macedo, Fernandes da Silveira, Fontes,

Augusto da Silva, Paula Araújo, Galvão, Ma-

noel Amaral, Calmon, Bhering, Vasconcellos,

Cerqueira, Mendes dos Santos, Junqueira,
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Quadros Aranha, Alcibiades, Fernandes Torres,

Lemos, bispo do Cuyabá, Dias de Toledo, Ri-

beiro de Andrada, -Monteiro de Barros, Assis

Mascarenhas, Paim e Messias.

Acta de SI de Outubro

. PRESIDENGIA DO SR. ARAÚJO LIMA

A's 11 horas declara o Sr. presidente não

haver sessão por n8o ter comparecido numero

suffieiente de Srs. deputados para formar casa.

Achão-se presentes os Srs. Araújo Lima,

Castro e Silva, Guerra, Chichorro, Rodrigues

Torres, Santa Barbara, Seara, Lima e Silva,

Araújo Vianna, Duarte e Silva, Pinto Peixoto,

Manso, Moura, Carneiro Leão, Costa Miranda,

Muniz Barreto, Cornelio França, Braga, Castro

Vianna, Rodrigues Barbosa, Lessa, Odorico,

Ernesto França, Ferreira de Castro, Carvalho,

Evaristo, Rnphael de Carvalho, Albuquerque

Cavalcanti, Paranhos, Vieira, Souto, Peixoto de

Albuquerque e Alvares Machado.

Falt&o com participação os Srs. Souza Martins,

Pontes, Paula Albuquerque, Oliveira Braga,

Vianna, Belisario, arcebispo da Bahia, Re-

zende, Gonçalves Martins, Climaco, Limpo

de Abreu e Floriano de Toledo; e sem partici-

pação os Srs. Abranches, Azevedo e Brito, Sa-

turnino, Corumbá, Nabuco, Marcondes, Hol-

landa, Gomes da Fonseca, visconde de Goyanna,

Vital, Pinto de Mendonça, Figueira, Ibiapina,

Maranhão, Costa Machado, Veiga Pessoa, Ribeiro

Pessoa, Alves Vieira, Maciel Monteiro, For-

tuna, Francisco do Rego, Barbosa Cordeiro,

Luiz Cavalcanti, Monte, Sebastião do Rego,

Coelho da Silva, Remigio, Costa, Macedo,

Fernandes da Silveira, Fontes, Augusto da

Silva, Paula Araújo, Galvão, Manoel Amaral,

Calmon, Bhering, Vasconcellos, Cerqueira,

Mendes dos Santos, Junqueira, Quadros Ara-

nha, Alcibiades, Fernandes Torres, Lemos,

bispo de Cuyabá, Dias de Toledo, Ribeiro

de Andrada, Monteiro de Barros, Assis Masca-

renhas, Paim, Messias, Gurgel, Valerio e

Baptista Caetano.

Acta de S0 de Outubro

PRESIDENGIA DO SR. ARAÚJO LIMA

A's 10 horas feita a chamada comparecem

os Srs. Araújo Vianna, Hollanda, Paranhos,

Peixoto de Albuquerque, Duarte e Silva, Guerra,

Albuquerque Cavalcanti, Souto, Pinto Peixoto,

Santa Barbara, Castro e Silva, Carvalho, Er-

nesto, Ferreira França, Evaristo, Chichorro,

Baptista Caetano, Lima e Silva, Araújo

Lima, Costa Miranda, Castro Vianna, Manso,

Fernandes Braga, Muniz Barreto, Carneiro

Leão, Ferreira de Castro, Raphael de Car-

valho, Seara e Odorico.

Não ha sessão por falta de numero.

A deputação que foi saber o dia, hora e lugar

do encerramento da assembléa geral, entra

pelas 11 horas e meia, e o Sr. Paranhos,

como orador, diz que o encerramento terá lugar

no paço do senado, segunda-feira-Sl do cor-

rente ao meio-dia.
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PRÈSIDENCIA DO SR. BENTO BARROSO PEREIRA
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Reunidos pelas onze horas e tres quartos da

manha, trinta e tres Srs. senadores e deputados,

o Sr. presidente notnêà para a deputaçao que
tem de receber o Exin. regente, aos Srs. se-

nadores : Paes de Andrade, Rodrigues de Car-
valho, Custodio Dias, Malta Bacellar, Mello e

Souza e Evangelista; deputados : Duarte e

Silva, Marianno de Albuquerque, Ferreira de

Castro, Odorico Mendes, Paranbos, José Pedro

de Carvalho, Ferreira da Veiga, Fernandes

Braga, Raphael de Carvalho, Brito Guerra,

Chichorro da Gama, Castro Vianua, Bodrigues

Torres e Araújo Yianna.

Dez minutos antes do meio dia, annuncia-se

a chegada de Sua Excellencia o regente ; o Sr.

presidente convida a deputaçao a ir recebel-o,

e sendo introduzido na sala com a devida for-

malidade, acompanhado dos ministros e se-

cretarios de estado das differentes repartições,

occupa o lugar á direita do presidente da

assembléa, e lê o seguinte :

« Augustos e digníssimos senhores repre-

sentantes da nação.

« Seis mezes de sessão não bastarão para

descobrir retnedios adequados aos males pu-

blicos ; elles infelizmente forão em progresso.

Oxalá que na futura sessão o patriotismo e a

sabedoria da assembléa geral possa satisfazer

ás urgentes necessidades do estado !

« Está fechada a sessão.»

Retira-se o Exm. regente com a mesma for-

malidade ; e voltando a deputaçao á sala, o Sr.

presidente levanta a sessão.
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