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Sessão em ~ de A80s.~ ele ~8~3.

PRESIDENCIADO SR.CAMARA

." .

!. ~:. '.

'no.'LVERIO 'DO,fiBUa
'~,

que tinha sido dado em segundo lugar para a ordem
dia;:~ come~u-se pelo art. 102.('·) ,
, « Art. l02~ O modo de apoiar cada uma das al~

~'., . Re'!J1idos os Srs. deputa~os. pel~s 10' horas(i8 ~ra~~~:~levautar-se depois do secretario acabar
manh~ :feZ..:se, a chamada, e acharao-se preSentes

~ 65,~altando .por doen~ .os .Srs. Rocha .Franço, o Sa. RIBEIRO DE SAMPAIO. - Offereceu a emenda
PereIra da Cunha, XaVier de Carvalho; FerreU"a seguinte: , . .
Barreto, e Andrada e Silva; e sem eUa os Srs. Ri- « Acabar de a lêr, propOfU1,() o presidente o apoia-

-beiro Campos, e Ribeiro de Andrada. mento. -Ribeiro deSampaioll.---Foi apoiada.
· -. O SR. PREsIDENTE declarou aberta a sessão, e lida Depois de alglllIl. debate, e julgando-se assai dis-

a aeta da an.tecedente foi approvada.· cutido, propoz o Sr. presidente: .
OSa. SECIlE'l:AlUOFlUNCA..: leu o boletim do ci- 1.0 Se passava oartigotalqual.-:"Nãopa~sou.

rurgião assistente de SuâMagestade o Imperador. 2.° Se passava com a emenda·.~Foi approvado
· « S.ua Magestadé Imperial conUnús a passar bem. com eUa. ,

« :[)aço da Imperial Quinta da Boa Vista~ I de « Art. 103: Entre cada uma das tres discussões
.Ago~to del823. - o Cirurgião da Imperial Camara de qu~quer prol?osta devem, mediar, pelomenos,

· e assistente a Sua Magestadeo Irnperador.- Do- tres dias»...,- Foupprovado•. · '.
'.~i~os Ribeiro. dos GuimarãesPei!toto»•.,.. Foi ou- «:Art. 104. Nas discussões de qualquer proposta
~ .vido co~ muito especial agrado. . . . fallará em primeiro lugar a favor, deUa em geral, ou

.O MEsMO.,SR. SECRETAlUO disse quetiIiha allios d~ cada artigo em particular, a pessoa quea tiver
feIto». . .'

diplomas: dos Srs. Miguel Calmon Du Pin'e AI-:- O SR. MAu. _ Offereceu a emenda·seguinte.'
meida, e A.ntonio CalmonDuPin e Almeida.- F<r.-

-rão remettidos á. commissão de poderes. ..«Nll.S discussões de qualquer proposta terá direito
. Deu tambempárte da .offerta ~efazia á assem-:- !ie fallarem l° lugar a pessoa que a tiver feito;~

bléa Renato Pedro Boiret, da traduccão.do exame Maiall~-Foi apoiada. ..... .. .
_Critico dos direitos.do Homem..edo.Cidadão-por " O SR. CARNEIRO DE CAllIPOS•...;..Oqueo illustre
Benthaz:ri, remettendo os precisos exemplares para preópinante quer é tirar a idéa da obrigacão de falIar
se distribuírem por todos os Srs.· deputados. _ Foi em 1.° lugar? que·o art~go indica pela fórmaem que
recebida a _offerta com muito agrado. está concebIdo; mas lSto:consE;lgue-se.ac~rescen-

tando a. palavra .querendo depois de fallarã~. Creio
_ .P~sou:-seá~rdem "do dia, cuja. la parte era o que nada mais se precisa. , . " " .
...prOJecto para .osSrs~ deputados. não poderem du-:- . Foi approvado.com oadditamentodo Sr. Carneiro
-rante. a deputação' exercer. outro ,algum emprego. de Campos, ficando preiudi.cada a emenda do Sr.
(Veja-se aséSSão de 21 de·Julho). •. . . Maia. _.

· . E .como llão~houves~quem o combatesse; per- .« ;Art.:I05. Todos os .deputados da assembléa têm
-- gilntouó Sr. presidente:.' ." -' . : direIto de falIar a .respelto de qualquer proposta em
~'.~ 'lio,Sea:rilâ~ria.,sed~'Vapo,rdisêutida~7-Venceu-segeral, de cada 3I'tlgO em particular, °~as alterações
qu.esun.', , .....' .'. .,...., .

;'2:0 'se esi~V:a:dlncluida ala disclissão~---Venceu-se.. ,... _ '. '. .',- '. .'. ."
que sim. _. .. •... n,No .d~blite . sobre ~s ártíg?~ do: regimento que
3~ô:Se passava á 2a.disciIssão~~Venceu.ise tam_ se .disçllm:ao nesta.sesS!l0.pouco ha 'do'<Iuees~revell

bem que si:çl. . ::;', cc. .; o.tachlgraphoPossldomo que possaentend~r-se; e
... , ..... ", •••_. _' .... c. ". .. . ,.dlSSO ~rovém a falta de falIas a que otitrasse·re-
Pas$ou.se ã diScussaodo regun~nto~a .assembléa .ferem. I... ,', ..

1



" . -', ;.,.... . ..:. -~.. ,~ ~ ...-_.-. .
qu~'~ '~m.' Na_ primeil.'a e terceira disti~~~~Átt. 110. Nas propostas procedidas de repre.
dll31S ~es, ..~~ ..segun~tres .vezes ». - FICOU I~nta~esfalIará em primeiro e Ultimo lugar a favor
~diado' :por s~ ent!ar ..em. d.~da sobre o queI~el1as o relator dacommissão.a cujo exame tiverem
Já. se- achava venCldo a ;respeIto da sua dou-__s!d~ encarregadas». - FOI approvado com. O'
trina. . .... . .' ~ . augm,ento da palavra qw:renito, como se fizera no

«.Art. 1()6.· Odeputado que quizer explicaralguma art. 1M com o qual fi,,1.: analügia.
exp~9. !Iu.~ $e .~.o:te~~ wmado no se.uv.e~~ . ~.~. 11.1...Se. no p:ro~das discussões cc·
deiro seÍ}tiõ:~,:.~·~~. ~mn 'íacto:.de$c?'n'hiéi~G'ir .cõ~~a um- ~ep~'do ~"al~~~ ~re~~
assel1lo1ea,:'rera: ,!àealf!a~e:.de :íallar.·~aIS .~a vez :.q~ .~qa,~:~,go.;daPI'9Po~ca.,so'P-~~e se deU
além 'das-quê"" 'Se1he"roncedem no --art; -1'651>~"'" .~ra.; "P1>dera:proPôI-a, declàralid().~cple.;ses fue sus
Ficou approvado; sendo régeitada uma emenda CItou naquelle momento. escrevendo-a, e entre
que lembrára o Sr. Montesuma.· gando-a ao seere~? para se~ os ter~os ~

II Art. 1000.Nodebateentt~dousopinantesaquene.,~:u~~ (~nd? J;l~o ~ver. oecomdo na ~funa dis
que primeiro tiver fallado. teín:a,.-Priõ~dade:n ..•rre::;~~~•.:--,~epolS. '~.. ' algum debate fOl appro\'a~o
plica; e não se CODSentirá~tit!e>.'~t!a pessoa~-e~trema ~~e.:aspala~ entregandt>-a- fZ()secretarw,
na discussão sem que os dous 0p\Rantes (querendo) para as segmlÍ\es ,.e~ettendo-a, para, a,~.
tenhão fallado as vezes que lhe é permittido. »-Foi « Art. 112. Para serem admittidas as alteraeóeS
approvado. 'que o~orre~m na terceira di.scassão é neeessàrio
':u Art. ·108. No fim de ca«a uma das- dise\ls~ que ~eJao alloladas por dez depu~dos pelo MenOS».
será permittido ao autor da proposta o faDar mais -F"0l approvado.
uma vez a favo? dena, querendo ll •.:-.Ficou adiado _«.Art. lIS. Em todo o processo da deliberação
pordepen~erdo arl-.l05. .,. nao ~e,a~ittiráõ a.ltera~ões estranhas á questão. »

~ Art. 109: QUalldoporérn aassembléaseconsti~. -FOI approvado. . . .'
_tuír em,aeto de CD-mmisSão geral, ,<1 debate será 'livré Cf ~. 114. Para votar electivamen.te sobre as ai
podendO" cada deputado.fallar as veteS que' q~er»; teraçoes, (art. 89) õ'presidente pOrá' a 'fotos, d'entre

. N'_. '.. Al.= ,~s as que. se reportarem ;J.ll mesmo objecto,
O SR. MoNTESUMA. - ( ao se entendeu o ta=.l: MÓ'éDas qile tiverem sido .níàis·debatidas/:A:.((op.tada

grapho). . . ' .~'~~.as outraS f0gei~daS. ~ã<!"se~do
O SR. GAMA.: - Eu tive a honra de sero redactor a~lttida•.o ~ldenta pora a votos ,as ()uti'8s;.~.

-des.t.e regimento interno; então fique! C?nv~ncid,?, gund~u 'oidom.Qa.mãiáqÜSc~o)} •. , ,.' '.
e amd~ ~stou. q~e a'chama~a comuussao geral!1~ O Sa. G.uu;_.A:s matarias" de ,nua· falla:o-ar-
vezes e neces.sana; porcu~a causa na redacÇào ti S'd ô' "l ' .
atteiídi não s6mente ás'doutnnas do nosso Macedo .go, .parao . r. p~, ent~P. r,~ .v:.~w.~,enteQdem-se

. . - . ~ . . . .~..... as emendas da mesma nature2a e ,qualidade do
(de. quem tlram?s•.a lll.~or parte ....o,s artIgos .mas objecto em qúestào, e não todàs as emenaas~qüe se
tamtiem attenãi aJ;tatlca de outras assembl dalipl'esental'em sobre aqueUeartigo".:. ,_ .' J ,

'~~~Eliê~O~O-~~~e:r~:;~~~sB~~~~~.fu: ~ .. '9sw:ü~~s.; ~êp~dqs,. que' ~;t~p'~edido.
;. sua ta~tica d~ asserohléas Qe~lberll:11vas:.·8 l~guel c~do;<rnfi' ~ere;n ~branger~od~ ~;etnen:4~ em
-quenao sena fóra de proPOSlto a,]untar aq~ este ,gera.l p~,dél1~seSCQIhe_r:-~e um~ ~a.a vof.açao, e
artigo, visto tratarmos dOllumero dasvezes,'qlle pl)U~~O 'aEo~tão os.~xemp~osao P~oJ~~t~.:do.:~.

, devefall(U". ~da' deputado, segundo a. natureza e Perel!'a d~I.:CuD.h~ sobre a~ lél~ ad~ptaY~ls.no 'Brasil,
.ordem· das dIscussões; declarando-se que nessas pelas palavras d~:EccleS1asticas) e nillitai'es'etc.-::
'-commissões geraes poderá faDar todas as vezes que coqlO emendas niàis amplas do.' que a restrí<:ta'{ia-
quizer. Istostlstento eu, não porconfundír a.CanilÜ'a Iam ptJlitiCfJ.8j· inas euentendcrque'isto'sáo âdiii
àosCommuns da Inglaterra com. a nossa assembléa :çôes, e não'emendas,P9r;isso quir abrangenJ';~áis
do .Brasil, comoquiz. significar o illUstr6 .pleopi~·(jbjectos, 'do que a pala-vra'politiêas, anão são:estas

, nante, o Sr,· M~IitesUlDa, como ..~~ não conhecess.e,a c~rtamente'".as~CJ!le;estão:no·easo do ~igo'em:~qtíes-
diírerenca; mas s6 por adop"taruma bo~doutrPla ;tãoi,que.1alla sO:'das emendas}debatlàas,e Jlão das
pelasuáutilidade,séjaenadoti.defôr;étantoass~ ·addiçõês... ·, --; .: .,; :,., ,... .':

· ~ú.e~'os'meSB1osnobres ~e.putados .d~st~~'áugusta "~DépôiS'ãe:algtim~.debàte ofi'e:reêeu ÓSr'l\1oIite-
, assembÍéanega.ndo anec~sSldade_cfo 8rtlgo·em·!iIle5: suma li" "'nte ;", .,. '" '. '.; ... ~ ';, :, •.
tão' in~oluntanam.enteoallprovao,:.quando· dIZem .: ....~" .', - c.,., , ". :.,; ..:

.~~::J:ts~~~rif;[:s~:~e:~g:';~:::&~c~~t'::~ .'.'" ..:,<~,:~A.' :.. ',.' :.,-::.. ...
com outros eollegas. Mas Isto mesmo .. prova a ne- .cc 1.0 :I~.tópo.t1h? ~~"S,e- ~ud~~ as'p@~vras'~ ~~

.J eessidadé"deste.:arti~o·~.qtle certamente ~:será pre~ ,'t!.e'l".em·. Sldó ~~c~eb'qit~·, SnJjslíitnm.do:"s671li~s .
· ciso eII1 algum caso 'Importal1te~ como, e. para a aS-:ft"quellas que lorem:.)'11UU8 "amp'la%e.:deJIO~· as·'li1.e1oos
sembléa instruir á alguma eOmnllssão de certaSino~ amplas. .' '.," ..... .- -". , ,. ".. < ,,)'-;, ,: , ,

,:ticias,~óu-pontosess~nci.aes; queeUa deyer~ redigir: "«;2." "Pftipónho -igualm.ente: 'que 'Sé;~IlPPtitnão as
~al fol..0·Caso. do.Río:Gra,nde do .Stll.,sobre ono;ro ,palavras d'entre as 1J'Ue 8e:répo1tóJjem M me8'11ljj:QfJ

"Juramento-das, .~pas-,. do qual.se fez. :U?18sess~q ieG~o ;~~n.d,0;~ .oJ:.a~~o;-p?~!l-~a;Y2tos;todas,as .emen.
se~r~ta, e bem podIa ter tambem ~ugar ~a. com; das pertencentes e relativas ã mateM do;ãrtigo~
nussa~ geral, para fallar-se com mlUs familipnda;de; .0 d~Pt1~do :aI:ontesuma.».~Foi.apoiada em' >ahlõÍlS

.,epor~~;-!n~sIll~,é~que. o~ a~t~r~scost1@~odíZeras·pa:rt~s.-· "/.'. -' " .,: ..: •.':.:.~; '.:"
:'~~~:~lilloa(tSSe§léa-~~~~.o~~s~; ~Pp~e' . " ·.;l"., ;'l'
:,s~r,..qllf1,~ ve2:es. acoJ1te~~~ ..JPas;~a.)só.v~z.q~e.d)~lI;·.<.M:MElD~E:~l!QUElI.Qp:E:~0 ~tJ4gu. ã
-~Ja,pre~q..b~ta.Para,n6s9 adoptarm~t .. ·: :;: mesa a segmnte em~nda.. _;~;>':;;::::'/
· DepoIS dG d.ebate {em qu~ nem.uma I1alayr~se, : ' ~(c .J:l~~ ~.~1;lpp~essa() dÇlar~o.~A~~que._
entendeu do tachigrapho) f01 o artIgo supprmndo. 't1ao'íOl apoiadll:.·>·_······ '." -' ., '_c_
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~a..~_~' CQIlcebid~· aboDão.. --(J::.fllJ:e.~._.. ':del :-O-SB.•. 8J:eurABJO.F.aA.!..!iÇA..·le1l0.~leofliciodiZer.· -- .....,' . c•.. " _ .. ' . do thesouraro mór do thesouro publico • .
0:IJi.GTit?:í1Jj.~ épropriedade:da~·,c:mm. eE:m.,Sr.~TendofeitoaJgunslrabalhos

dos~os-~; e- en~-se a ·t!!Dem·materladeimpós~:perteneenles áfazenda.-.pu-·
dos.officiaes~ de-rever os.artigos para que nao blica. e fazendo imprimir pane deUes, vou.. oJferecer
~:~mdignasdo·~Wlo·que ~ aqueDa os ~p~jllB~~ã.consideração.daaugustaas
~;~~o~~~ ~de_daunpren:;a, ~l~ d~'In!peno;' afim de que~~ pro
'é,~_a-digD;idad~do lJia:io»!> autor do~ ndenC?W' por:~elo'decom~te legiSlação. que
"CJ!lese nao aceIta.nao.fiea~~o de o publicar. requerem os:ditIel'entes obJect05 de que trato ao
~emlhep~·qn~o unpmaa;: o q:ue, s.e lhe augmento da:renda.-pUblicasem vexame dos cOOtrl
~:~esn;t.enle ~-·nll:.0 o ~os. msenr no bmn.. tes,. oupelo.menos-para se havei' maiO!', renda,
Ir.ano;-e eu ClelO que isto póde~ o'do~ de .e menor vexame. Se a illostre commissão que en
~erfolha sem fazeraggravo ã ~rdade da un-~ omeu-~oexigir~querulteriorest!a
prensa.. .' .' leClDlento» ou solueao de du.Vlda»prestar-me-hEll á

.... O Sá. FaA.~:~ponho-meá indica~o, essacóoperaçãonecessãria para esse e1féito. eomo cida
"iólha chamada JJü:.rio do Gof;emo é umpenodico da dão zeloso da,pUblica prosperidade.
propriedade dos officiaes da secretaria. de Estado dos ' «~guàide: a V.Ei.. Rio de Janeiro, 2. de
negocios estrangeiros e guerra; éUes como amores. Agosto de 1823.-lllm•. e Esm•.Sr. presidente da
ou como pro:{lrietarios da: folha. gozão do direito da ~léa~ legislativa. e constituinte do Impe
libetdade de unprensa : se~porém cederdesse no do BrazU.-o thesoureuo mór ao thesolll'O pu
direito,e~ a .mIla indevida revisão da sua blico, ./~. Caetano ..Gomes. }) - Foi recebido com
folha, emboia seja.ella revista por quem omiDistroi>articWar_.a,grado.remettendo-se á commjssão de
~. Isso são eonven~ !lUe nos não im~o. fazenda os exemplares otrerecidos.
Im~-nos-ha se o nnnistrO •abusando da sua Passou-se á nomeacão da mesa j e principiando

amo1'ldade ~e:; agrilh~ essa .libert!ade, e e~es pela eleição do ~áente obl.iverão os Srs. Barão
..u:sa...~ do direito de pençao ~ntra tao despouco de Sanlo Amaro eB!sPo capel1ão-mor a maioriare
procedi!J1entoj então pronunoaremos nocaso,como lauva de votos j. o lo·com 16 e o 20 com 10' ~o
A. questã() ó pedir j por ora não ha. que providen- ~e entrarão em 2" escrutinio, e sabio -elei~ o.Sr.
Clar. . . ~ eapellão-mór com a plW:a1idade absoluta de

O Sa. Âl'W1WlA MACHADO :-(Não se.entendeu o ~ votos. '. .
tachigrapho.) Seguiu-se a eleição de vice-Jl!eSidelÍt8, e obtive-

.lulgou-se afinal a materia discutida; e posia á rio.a pluralidade relativa os Srs. Barão de Santo
votação foi regeitada. Amaro e Ribeiro de.ÁDdrada\ o l° com 18 vo~.e

O Sa.. PllEsmmm:~ou {)ara a ordem do dia: o~ com.9; e entral!.do por ISSO em 20 escrumuo
l0 a elei~o damesa : 20 a la discussão do projecto ~()elEntoo Sr.lJarão de Santo Amaro~m aplu
de' lei sobre a revogaeão da provis~o da mesa da ralidade ahsoluta de~ votos.
consciencia e ordens de-2B de Dezembro de 1754: ~~u~1lnalmente ~ eleição dos seeretarios; e
se regirriento da assembléa. . ~o eleitos paraetrectivos os S~. ~ça aCosta
.Levantou-se a sessão ás 2 hora:s da tarde.-Josi t\gmr com 39 votos: Fernandes Pinhel1'O com 32:

Ricárào da Costa Aguiar de .Andrada, secretario. CéU:valho e Mello COt;n 23: e para supplentes os Srs.
, Mala com 21 e Mumz Tavares com 19. '.

RESOLUC.ÕES DA ASSEMBI,EA . . . Como os srs Fran~ e Cosia Aguiar tinhão obtido
igual numero de votos, consultOu-se a sorte, e ficou

; PAR.A IOAQumGON~VES LEDO para lo secretario o Sr. Costa Aguiar e o Sr•.França
. Aassembléa ~ constituinte e le~tiva do para~. .' . . . . . .

Imperio do Brazíl manda participar a V. S. que O Sa•. ~ÇA. :-:-Eu requ~ .que aassemh!ea
acnando-se legal. o seu diploma 'póde vir tomar par- tome em,c~nsideraçaoque eu. SU:VO desde assessoes
te nos trabalhos da mesma assembléa, como depu-, prep~tona~, e quem~ ach() até mcommodado.. P!U"8
tado 'Dela provi..ncia do Rio de Janeiro, uma vez ~e, que haJa de dispensar-me dest~ luga,r.onde creio que
em cônformidade'das instruCÇÕes de 19 deJuilho tenho assaz trabalh~do. .....
de1822,: se mostre sem· crime que () inhiba de ter O Sa.CosTA. AGUUR':-SeaassemblêadiSpensar
assentoneste_8ugusto congresso, ~ que.no seu o Sr~França requeiro'~e me diSpe~e amim tam
·p~prio. re~ento corifElSSa: ter sl~~obngadoa .bem! porquetenh~.sofirido o mes~o mcommodo.
retirat-se desta Cldade por motivos politicos. O SR. Ã.NDIUDAMACHADO :.-,.Nenhum. dos' Srs.

- . Deus guarde aV.·S. Paço da ass~léa, em deve ser diSpensadój óque é'iéeleito 'tornaa servir;
0.10 de Agosto de 1823. - Manoel/ase de. SO'IUG o qu.e..provaYelmeIlte.~ucced~áfhaYer·attençãoao
F'ro.w;ar. quase aJlega; na,segumte elelÇlio~.s~ não votar .

.,-.- . nO.Sr. ~rançat,m~po:t: ~stavezteiilia jlacie,ncíaha.',. : Sessão e. ~ .dêAgosto.de ~823 :de ser:vJrja leI assuuo manda.. .
:" PREsnlBNCIA. no 'sR.~ c.w.UlA.;; . . o SR. COSTA -AGUIAR :-Ell não me escuso ; mas

_ . RêuDid'osos' 8rs.deputadoS. pelas lOhorasdadigoquê·~ o Sr. França for dispensado;.~em
.manbãJez-seacbamada,;..;eachar~cr.se presentes 66,.~~~i~~vo ..ser· po~que..estou-.tl~mesmas Cll~um.-
-·faltandopordoenteséOS.:sJ:s. Pereuada Cunha•.Xa-:- ," '.c: '.. ....•. ..,. ..

vier de Cãrvalho. Ferreira ~to,AndradaeSil- '0 8R: FRANéA :'-:'Eu creio que não sâó.'à$.mes.-
_. va,' Cruz .G01lyêa .e·.Abares da Silv<I;.. . . _ ..•... ~as;.}Iorque sirvo ~esde a llbertura .da' ass~#!êa;

O Sa.. P!u:smENTE.declarou aberta a sessao; elida e soM eu ~s6 todo o.trabalho porum mez; alem distõ
.:a·ac&a :da· antecedente.foi approvada. não seipor:quenãohà de.éorrer ~te: sertiçO p'o~ ~
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closem.lu.,aar de can:egar~bre,nmSÓ;i~~ en~ntrão judiciosas providencias. que<ainda de
ist.ofaltadejus&.iça.; ewesperoquesea'assemb1éa p<)1S se furaoaugmen\ando~:á p.t'Opo!'Ção que os
tcm~.o qúe digo.em,consideraçãomems~do en~dos da: ..sue. e;reeução herão, ver. 'que
servtço deumlugargu... nem posso bein satisfazer cum~a,~"_novas decISÕeS, ou declarações das
pOrincommodado.....- ,'. .: . . '. - que Ja enstíao.

Emfim comJ eu faço este requerimento. que.im QUem as lê com os olhos limpos de prevencõe5
V. ELpl)r a votação para a assembléa~~yer. ' encontra a cada passo medidas jus\as e sabias

O SR. PREsmE.U'E propôz o que o nobre deputado para ~stabelecer certeza na arreeadacão, encta
tinha requerido; e ven~eu:-se que continuasse a fiscalisacão da' guarda, remessa e . êntre.:,aados
servir. " ~~~eSd a .seus legitimos donos. .
Entrou-se~ :segmido a ordem do dia, na La~ Ye1Ua e e, que muitos abusos se tem, mtro-

t\ÍSSão do projecto de lei para a revogação da durido, que muitas· fraudes, e até" por desgraça.
. d d "" rd d 28 roubos se tem praticado. pelos mesmos a cujo

proVISão a .mesa a conSClenCla e o ens e cargo eslava a honra e a probidade de bem execn-
de Dezembro de 1754, que fôra apresentado lia ta:r o ~e lhes 0_ iIicumbido pela leI".
sessão de 9 de ·Iulho. .... ...

Mas evemos-nos admirar que assim aconte-
. 'O Sa. CARVALHO li: MBLLo:-Sr. presidente. o cesse? Não é esta a marcha das cousas humanas'?
pl'.Ojecto que se apresenta hoje á discussão conLém Qual foi ainda a lei que apen&s promulgada
materla vasta e importante. Pretende-se" nelle não desse lugar ã fraude e dolo. e até á maldade,
reformar uma parte das providencias decretadas não só de a nào executar. mas ainda de pos-
no 1'Cgi!nento da provedorià dos ausentes. tergal-a'
. Neste cel~bre re~ento ~ estabolec!lrão p~en- E por ventura. Sr, presidente. autorisarão estes
fiar e especIalmente deterJllloaçõ('s mw POS1tiVas motivos a ser l~"o por isso revogada e cassada
e circumstanciadas afim de prevenir extravios, li lei? Não. eor certo.
e acautelar ase~urança do~ c~edaes dos a~ntes. Sou eu o llnmeiro convencido de que se devem
e, _por consegumte;· os direItos de propnedade. derogar mUltas das cousas que estão neste re-

Mui justo era ~e aquelles a quem tocavão ,he- gime~to. injus~ e ~i1da inutei~ pela difi"erença
ranças, e não pod1ão pela sua ausencia apossaMe das Cll'CUmstanClas e tempo; dlrel mesmo, CJ!le'
dellãs, fossem soccorridos com todos os meios estando separado este Imperio de PortugnJ" e não'
legaes, que aJi'astassem a de1apidação e prejuisos sendo por 1SSO nem tantns as heranças. nem tanto
occasionados. umas vezes pelo desleixo, ~ outras o cabedal arrecadado, nem sendo necessario re
Pela voracidade, e má fé daquelles a quem in- mettel-o, p'ois quea este Imperio viráõ ou manda
cumbia a arrecadação, administração e'gUarda ráõ receber os herdeiros de Portugal o que lhe
de taes heranças. . ' , . competir, convem mesmo que se acabe com este

Mui jusf,o era. tomo a rlizer, que se acaute- juizo particuIar dos ausentes, mal acreditado.
lassem e firmassem os direitos de propriedade desautorisado pela opinião publica. e marcado
,de subditos, que por suaausencia merecião muito com o ferrete de má e fraudulenta administraçào•
.mais a protecção das le,is, ou ellesfossem ber- Por isso. porém, não direi ~ámais que desde
dei.ros nomeados por testamento, ou por successão já se mettão a derribar um edificio aleado pelas
legitima" e, até para que não ficassem ,abando- da necessidade e 'utilidade, e menos que se lance
nados-os bens á sorte dos desamparados~ e p,or~e por torra sem acautelar, que a sua queda, esma
muito convem á ordem 6 regularidade dá SOCIe- gando muitos interesses. semAie o chão de ruinas,
dade, que não es~ião jámais ?S dominios incertos, sem ~starem erguidas as providencias que devem
sendo este ;ocpnmordial'motivo, por .que se es- substItuI-o. ' '
tabeleceuem ,gerai, a ordem das successões le- Os' autores desteprojecto tiverào em vista re
gitimas.,Era além,distonecessario acautelar todos vogar aquella parte prejudicial. dizem elles, aos
os;, casos"'que ,por qualquer maneira podessem credores de dividas, que pela antiga provisão de
damnar,os interesses dos, ausentes ; por este justo 1754 se não podião, pagar, sem ir demandar os
motivo" emtódas, as, legislações. em todos os herdeiros, observando nesta determínacão muita
codigos '4asnações polidas ba pr~videncias es- inju~t~ca contra o direito dos cre?ores,eáté contra
:t.abelecidas para arrecadar, e awmmstrar heranças a utiliaade.que provém ao publico de' não estarem
iac.entes,e_ os bens /{Ue pormort~ de algum pos- empatados os cabedaes•.a m~ior parte dos qua~s,
sUIdo!': tOca0 a herdeJ:rOs, que estão fóra do lugar por ,pertencerem a propnetanos de Portugal, estao
{lnde .elies existem.,,·:' ~". ... ' ' ,emsequestro.
, -,Entre.nós ha· a providenciai :geral, ,para, este .fim Mas não ba tambem injustiça da parte dos
decretada na ordenacão, onde :se .encontra o que devedores'. ',' : ' .
é.de:,direito:necessaÍio para se ,acau.telar quanto Não devem estes ser ,ouVidos para allegarem
fica·, recontado; :- : ,:. .' " :.: '. : os motivos que tiverem para serem desobrigados?
"Foi;,,':porém;:l necessario, formar um regimento Não consiste a pratica ,da justiça universal em
pe'culiarF(porque .. sendo a maior parte dos povoa- ser igual para todos?
dores deste vasto continente nascidos em Por- ,Não ~.'umá,das prin~paes garantias <do direito
tugat,. ,onde: existião . p'ela .maior, parte .. os seus de propriedade, .0: não ' ser: colidemnado sem ser
herdell'os, e: sendo, ~ul:grandes-os"cabedaes que OUVIdo? ..', ", ..: ,:i·, -: ' '.: '

amontOlivão. por:etieito' de,. sua.:industria e'com~ _. kformula'dos pro.cessos',não é :umagaratitia
mercio;os,';quaes; por.,' ,sua.: morte Aevião ,ser arr_&' do:' direi~l?dc,propriedade, ,s~gundo disse? sabio
cadados e remettidos'a,seus: herdeiros; 'comecarao Montesqweu:'t: ,-:. .' .' . I. ,:',". .", ': ...,

af,,não ser ,bastantes) :asprovidencias geraes 'es- .,. ·Sr. presidente. sejamos' .-justos~;' ;O ,legislador
tabelecldas·na-Jei,·.e'arecresceremjfraudes e des;.. nunca ,é parc~ em suas:,v.istas;, ajunta, sim. a
~amjnhos, ,qile:mótivarãoa" necessidade do 'regi,;. utilidade com a justiça,' ,mas' es~' é, geral para
~eJ!W mais: largo e-: mais' explicito~ ,Nellese todos: tanto direito tem' ,para ser protegido. o
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credor•.:rom..o .0 devedor.;; (l()S. olhos'.dádebos que:as' plU'tes tenhão~proeurado" oS· recursos.. . o~·
direitos de:~9s~o,~uaes.~ra.~.attendidos; dma.rios.~ da,asseJPbl~ 1;de~:.~ de l~

Umherd&ro: e obrigado· as, di.,das «!aquelle' de -.;.oD. ,Nuf!.O' .'Jiagemo. de Locio;;.;...J~· T#:x;einnlG
quem. ,lhe: ,vem a, herança~mase..preciSo 'Para' as Fo".see;., v.as~Jlps:.'-: Es~ !:Ri6eifo.O·de>Re-

=d:~~~vi~~~~:n~~~~co~~em~~do; :=;d~~ S~res Teixei,,? ~:~~~~'7~Foi
Por ~dos. estes,. ponderosos' .m~tivos.: não: .deve O 'SR~' ~ONõi&S~iPÊldio'à pàlâ'Vra 'à,Diandôu' ~

talproJecto,·passat: fi, segunda ·discussao, p()rque mesa.~·aseg, ;nte . 'i ,',;:,' ' ,:
'tem por base a utilidade dos.·~ores sem atten- :; .' " _ :', ,'.. . ,"
der á justiça dos. devedores'. ' ' . «INDICA.ÇAO"
Us~m '!>s credores do seu: direito pelo .meio ,« Prop~nho 'que se chamem. ~ara. t~mar. aSsento

'lia la; Cltem-se os devedores,·por,cartas preca- nesta assembléa, ,pela provinCla da Bahia todos
to~as•.no caso de, se sa.ber o lugar. da' sua ~Srs.d~utados~supple.ntes~por ~qiiellà,'ProViii
enstenClI!:.' ou por.ed~tos. I?-0 caso contrar~o.• ~mo cla,. e que. se a4hao aqUi res~âentes, ~té, comple
~ ~eternunadona le~. As,suo. seattend~ aJ.ustiÇ8.; tar o numero de onze.-O depu~doMontesuma.li
assun se guarda a lei ex\ste~le; -& m~n dlgno é Depois de curta discttSsâo. resolveu-se que
desta a.~embléaum procedim~nto. tãO ~ul~r~ fosse aindicaçào remettida li commissão de ~Jl0':'
Quando fdl', tempo,' quando bst.íver Já constltllldo deres para dar sem demora o' seu parecerVlsta
este Imperlo. quand~es~lver c0!lsobdado e pod~r a natureza da maleria e a necessidade de' com
haver lugar a legtslaçao particula.r1 c~m mao pletar-se li representação da dita provincia.
prudente e amestrada se revogará mt61ramanta '.' .
o regimento· dos ausentes.substit.uindo,;.lbe im- A commlssao. retlrou-se para ordenar oparecer.
mediatamente providenei~s ~nalogas. que man- O Sa. :r&!U1aA DB VASCON~08,.como rel~tor
tenbào os tectos desse edlflclo colossal prostrado. da, commlssao do saude pubhca leu O, segumte
e dêm ou~asjudici?sas e sabias, que_ acautele~ cr PROlECTO DELEr
os. descammbos. arrelguem a arrecadacao e adml- . ,
nistração de,. bens" de· 'ausentes. e' finnem e cr A llssembléa geral constituinto a legislativa
segurem os direitos de .• propriedade. decreta:, '

OSR; GONDI!!: - (Não 1) ouvio olllclligrtttlho.) a 1.0 O diroctor' da academia medico eirurgicll
O Sà. PRESIDENTE declarou adiada a diseus~l1o m~ndará pn~r cartas aos alumnos, dopoill de

por ter dado a hora da: leitura dos' parecores de fOltos os ultlmos oumes do guJnto Ilnno, ver!
commissões. lleando:se por alies o complemento do curso

O SR. RmEIRO DE REZEND,~. .com,o relator 'da ncadel~llCO. . . . .
commissão de poderes leu o segUInte . «,2. Serli~ pa\l~das e subscr~ptlls as Cllrtas

, . . pelo secretario. aSSlgnados pelo 'dlrector 050114-
,cr PARECER ila.s com o seUo academieo. '.

cr S.o .Com esta carta, e sem· dopendencia de
(l A commissiío dos poderes :examinando os·di- 'outro 'algum exame, poderá cada alumno arer

plomas dos Srs. loãoSeverianoMaciel da Costa~ citar li praxe medico. cirurgi~ nesle Imperia.
üeputado pela' provincia de Minas Geraes. Mi- Paço dallssembléa, SI de Julho de 1823.--Como
guel Calmon du Pin e Almeida, deputado !leia relator, José Tei:teirá da F'01I8eca V~concello8. li

provincia da Bahia,. e Antonio Calmon du. Pin _.Ficou· .para., 2a leitura,.', ,
e Almeida, que· tem o primeiro lugar na· ordem
dos supplentes. e que se apresenta para substi- - O SR. RIBEIRO C.un>os : .....Sr:presidente~ cous!'
tuir o deputado ausente Felisberto Caldeira Brant al~a parece mais· 'injusta,' e até ,badiara .do
Pontes, e combinando os referidos diplomas com que deixar em desgraça,.nãç, digo, uma .vma,
as aetas geraes das mencionadas .provincias,os ou um· peqúeno {Iovo, mas ainda um' cidadão
aehaconformes com o decreto emstrucções de qualquer, /consentindo,;que· sofi'raos males<que
3 e 19 de Junho de 1822: é de parecer que os necessariamente trazcomsigo a falta de protecção
mesmos· deputados e supplente tomem ,assentó das leis" ,cujo benigno influxo· dave; igualment'El
nesta assembléa.. Paço da assembléa, 2 de Agosto ser derramado :~hodos'osque' tacita ou,exprt'lS
de lS23.-Estwào Ribeiro'áe Rezende•....:.Manoel samente se ligarão para cODstituira nacãonra.
Jacinthc Nogueira da Gama. -Antonio Carlos sileira·; ase este quasi,axióma,:é,::veraadàÚ'o.
Ribeiro de Andrada Machado e Sil~a ll.~ Foi relativamente n. um individuo, 'o,:que deV:erá ser
app~vado. '. relativamente a muit()S)re1átiv~ente a~milha.res'

O SR.. LOPES GAMA. como relator dàde <peti-A- sociedade, Sr. presidente,::!é ou 'funda..se
ções,.leu tam.bem '0 seg,liinte'·'. '.",.,'" em um ·contracto·:, e 'eu não'entendo con:tractos

. ,,! sem reciprocidade ~e interesses:'<qú.em"presta
aPARECER' eommodos deve' gozar de commodos;•.'soffrer· ·tão

, . S6mente, incommodos :quem presta;lcGmmodosé
. « A cammissâo 'de 'petições examinando iltten- barbara couSa. " ." .' ' . '.... "~c'
tamente o requerimento de;.;Man~eL José':Jfer- I)eixarque; n~seio' dp. Brás!l, no'::meio.-:dà
Dandes, Luiz Fernandes, José FranCISCO da'Ql.unta massa .5OCIal, eXIsta', uma·.porçao~ de ,poVO::"nó
e .Ma.ria.nnadas·Naves.em que: pedeml:áresta·as- estado de: barbaridade;', éremal.adG ,'des:atino"~'J
.sembléa .que'ni.andesubir;. á isua' \presença,quatro Ma~. não' e.m'Outoarei· prineipi(\s"-e:.p'roVD.sl'-onde
autos de assignação de dez dias, em que O!l suppli'- sãodesnecessarios argumentos., t .": : C·;,::~L.'·

cantes são :autores".os, quaes pot:,chiC8nas.:dos -~.A:villa .. de P8jàt!de-Flores;e'todo< o:;povo
escrivães-,se,·tem demorado por espaço; de' dons da,comarca do. sertãO'· de ,PerDambuco-apreseb'.l
annos: o:é~e parecer: que não compete ,a.: eSta tão :boje o q~adro;, que 'acabei ,de:J~sboçal';0:eu
assembléa ,o conhecimento deste: objecto,:sem sou seu representante. e, p1>r .isso~ seria, impe.....



doaval minha incuria' se' os :deitasse' no' estàdo ~íve~no llSta<lo de ,barlJaridadEtM centro dá' 'Mie
de, abandono em 'qU8":existem~, Mli., nào :ha: ieis~ dade 'qUe queremos'felieitar:'elle:~coÍl.corre':~~
Sr)prem.deIite, 'ou não' vingão;, allLreinatão rendimentos.. produ~ do·~ll.'suor,:p&:ra"!1'Íl3liei'"
sómente -o 'callricho'de: algunS: niandões, capitães dade da naçao p\)rmelo:de-dizimas e' outroS"mllitos
móres e juizes ormnmos" que atro~eUão 'os mais tributos e neiItiuma utilidade lhe reverte" em:~ci
~dos ~tas dos" ~idàdãos:pacificosdaqà~le de :seus sa~cios' e' doscommodos quepres\ão,:";;
pm',le...ate com ;mortes"'roubOS"e assasSlmos, Emfun, Sr. presidente, são eseravoseescravos
como tem fe~to'e está fazendo ló·capitào mór de uns poucos' de homens barbaros;':ese' os 'dei
10aquim Nunes deM~bães-e 'Seus filhos, o xarmosnesseestado' poderemos' n6s'n~augllsto
sargento mór Sebastião José, Nunes -de Magalhães~ :recinto fallar em.liberdade 't. ' ._
João Luiz Nunes de :MagalhãeS e outTOS", reunidos Não, Sr. presidente,"este sagrado nome 'não deve
com, alguns, de, seus parentes, 'homenstodo~ rus- aqui ser proferido emquanto existir entre nós um
\icos, e, malvados, quediariamentecommettem só escravo. '
naquelIes desgracados sertões os' mais tremendos Para evitar pois tantos males, "Sr., presidente.
e ,escandalosos dêlictos, já matando e roubando o unico meio que ha é, crearem-se.naquelles sertões
a uns"como ftzerão ao capitão Manoel Lopes algumas autoridades; e para isso mando á mesa
Barros que publicamente o arrancarão dos bracos este .proje~to e depois de lido instarei pela ur-
de. sua esposa e filhos, e,rigorosamente lhe derão gep.cia: '

- a morte e .roubarão; e da· mesma fórma o -pra- , . " «PROlEtTO DE LEI
ticarão com o capitão Joaquim Ferreira Rabello ' !

e Luiz, Carlos de tal. e a, ,outros ,muitos. que todo «,A âssenibléa geral constituinte e legislativa do
o tempo seria ponco para expôr. Imperio do Brazil âecre~: ,:

O corregedor alli unica autoridade que podia «1.0 Haverá nà comarca'do sertão 'de Pernam-
obstar a semelhantes procedimentos, não tem for- buco, um colnD;landantem~ta!-'. da, ,nomeação, do
ças, e se o quer fazer por via do crime, in- Imperador. que execute Da dlla,coniarca, as ordens
corre na mesma pena de assassinio como ia acon- do governo da provincia fi organise alli tropas mi
tecend(j com o honrado ministro Thomaz Antonio licianas. e.. de 111 linha,. se fór ,preciso. para tôdo o
Maciel Monteiro, que querendo proceder como pro- tempo auxiliar as autoridades civis; cUJo CODlInan
cedeu li algumas devassas contra semelhantes00- dante tElrásUll.. residepcia" na nUa de, Pajaú de
roeM, {oi necessario retiraMe para o fim da ,co- Flores. cabeça da mesma comarca . '
marca em distancia de mais de 50 leguas e de lá « 2.0 Ha:verá na mesma vilIa de Flores um juiz
mandar occultamente chamar testemunhas para os de f6ra letrado, '.
diLol! procedimentos em que sabirão todoscrimi- « 3.0 Erigir-se-ha uma viUa. no julgado de Ta~
nosos; alles aponas souberão que aquelle ministro carall1, outra no julgado de CabraM'e um julgado
estava proeedendo contra elIes, disserào· publica~ no arraial do Exu. .
mente que o manàavào assassinar, de sorte que « Paço da assembléa, 2de Agosto de 1823, 20

sendo o dito ministro avisado no mesmo instante da Independencia e do Imperio........O deputado) An-
retirou-se da CO/nlll'Cll para Pernambuco e lá mais to,nio Ribeiro CtZmpo8.» .
nito voltou até o prosente. . .O' SR. PRESIDENTE propoza urgencia porque a

Finalmente, Sr. presidente, estão estes homens ~equereu o'illustre autor do P-i'ojecto; e sendo
em circumstancias taes que julgando que os de- apoiada e afinal vencida

1
fez-se 2aleitura' eres()l~

putados que snbissem do.quella comarca e que tí- veu-se que fosse remettldo á commissão de esta-'
vessem presenciado todos os sausabsurdos havião tistica para lhe acere~centar o qUe ,conviesse à n:les.;
fallar, e.que por isso,lhes'acontecia algum·damno. ma' mateJiia,
assentarao que deveraõ,matar a todos os deput8.dos . ..' . , :
que de lá sahissem e deu principio essadesgra~; O SR. ~.NRIQUES DE ~ZENDE: - Uma·, nação
})elo' ex-deputado nas CÔrtes de Lisboa Manoel que s~ constl~u~. uma naçao. n.oya; ~llocad,a como
Felix de Veras que navespera da sua sahida o ata- a N:a~o B~azileU'a, ero. ,um temtorlO un~enso,,<:om
cuio publicamentC', que o deixarão por morto!" maiS de mllleguas de.costa.eumfllndo 'lndeIimão,
" E o mesmo me ia acontecendo se eu já não esti- onde a..naturezaprodlgam.enteostenta~um appara~
vesse álerta da malS pomposa e magnífica vegetacao e~a i:l
" O' govern~ de Pernambuco está ao facto de tudo qu~za in~xhaurivel no reino miIleral:_seiia a mais

isto) porque os corregedores daqueUa comarca lhes feliz naçao do mundo, lIl!ando lhe nao fllltassem
, têm participado tudo e até lhe têm remettido as «;ls braços para p'ôr em acçao_ tantos recursos..

cu!Pas,daql1elles homens e-pedido providencias. 'Mas, Sr. presld~nte. de que D:0s serve' ~anta 've-
.Eu'mesmo. lhes. instei agoraquantofoipossivel ,getação, tantas rIquezas. El:lD _nunas, ,se .tão -v-asto

para darem, algumas providencias ãqueUes desgra- ,c0l!tmente épobremj3nte m8:tizado ,p'or. tima P9P!:1
cados povos: .po.rém o governo diz qllenào sabe o laçaoap~nas ~e. quatro OUClDCO nillbões.dehabl~
que ha de fazer .e .eu cpncordo ~isso, porque:~ntes;e essa toda, heter.ogen.ea e pela 'Dllll~r. ,parte
aqueDes ~omenssão as UD1C8.S autondades' que ha escr~va.'1, " . ." ,. '.. •
naquelles sertões, que para os' prender é 'preciso . .E. p~l~ "pre~lso ',~,'qllear 0, 'n.o~o'~, t~fT,ltÓ.1'10.;".~
mandarem uma grande tropa de linha não s6 su- .nossa:~lqueza e'abm ps npssos ,J;Jraç~is a ,todo 'o, es-:
jeita ,a muitas desordens, como' a um transtOl:DO de trangelro,que se qulZer estáiJjelecer'~ntren6s. e
uma viagem de mais de cem, leguas' pelo centro; ,prestll1"'llietoda asegurlmça e-garantia e todas,as
e[se oS'manda'chamar ~litiéamen~e co~() :ha pouco ,nossas,':,antagens, ,afim ,de .. faz~r" crescer:a:,nossa.,
acoDteceu;para:vêr'se;àãb:com ellàsna ·praça, el1é!l populaçao. ': :,' -,,-, .... '.':,; !'," :.' ,.,'

cá não.'V~m;' porqli~:~andão;desconfiados; e. final- Mas" Sr. ,presidente.será'justo:«tue 'uns'nova:
mente :continuão;Cóíi1 os'mesmos'·prMeilinientose ttlêDte:vindos; 'outros qI1e"nos::abandonarão-para ir
à:desgÍ'tl'çadil-povoé quempadéce~' '. ", em'se~ento" tló'-e:agod(). de'ulrtll: CÔrte\velha e

,. J' :;AqueUa-porção de: povo··pois;Sr; 'presidente; corrompida'; outros 'que' emigrarão para''Dã:o~dberir
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·;Sr. presidente, eu julgo. necessario .esté projectô;
ba m1ll pouco, tem.po'que·proclamâmos.anossam;.
-dependencia: e ainda:ha gente ;que 'nãoestã·a istO
lli:ostllma:da;_am~a pelo~habi!o.pensãoqu.e Port1lgal
e ;o,Brazil"naü '5<;.0 nacoesdistmctas. .' .':
,. :~a .mesmo:tD.uita·gente ;que estava aquiestabe,..
leClda·,com bens 'eqne emigrou; e,que muda,d,as'as
cousas em.Portugal hão de querer para cá toT"liar e
para os mesmos Iugares,oque ê taIrtomais facil
s~cced.erJlornãohayer lei:que oprohiba. Portanto
amda mSlSto'que seja admittido o projecto•. , .,
·'·0 SR. AI\'J)1UDA.' MACHADO:- E .eu eontinúo na
minhaopini~o,·que não'ha necessidade de tal lei;
basta a de' direito .ptililico~ . ,

Os:.p~rtuguezesdesde o actoda nossa:indepen'
denela são estt'ang~iros e até estrangeiros'inimigos;
se o poder executIVO :cahir' no absurdo de os em
pregar, é da nossa obrigação denuIi~ial-Qá esta as;'
~mbléa;mas n!lda de pôr em questão esta materia;
ISto é ponto·deeidido.~'~ O .8razil declarou-se nacão
independente; nós havemosdeconservar4he ainoe
pendencia a despeito dequalquer poder injusto e
barbaro que nos queira violentar:' '". '
-'O SR. CARNEIRO DA CUN~:-'Euapoiei a UI
genciapara quedisciltidaella sé firmasse,bem a
opinião da assembléa; ,mas ,no mais concordo, em
tudo com ..os nobres deputados'que têm fallado con
~ra aqueUaurgencia.
., l? S.a~ PRESIDENTE propo~ 11 urgencia á votação.....
FOI rejeItada e ficou o proJecto para 2- leitura. .
, Entrarão, neste' tempo na sala os membros da
commissão de poderes que se, tinhão retirado,Jlara
formar o s~il parecer sobre a indicação do Sr. Mon
tesu~a; e O Sr. Ribeiro. dçRezeride, como relator
da mesma comInissão, leu o seguinte. .

á sagrada causa da J?0SS4 ~ependencia e queforão
fazei.:.nos::de longe;; a :malS.c:rua·.gnerra.:venbão
agotI!5:OCCllpar .no Brazil,as honras e os.em.pregos,
~;detrimento, daqueUes :que,cá. .ficàrão, "que trai..
balhar.ã.o- &queconC()~tl todos oS,riscos da nossa
lllC~' ;:?;.. Talvu. c Sim. ,:talvez,c.porque não sei que

~ ~Q=~~~bili~:.d~Staê~~side~Çã() .:que eu:'~n;'
cebi. um projecm'de decreto, que mando. âmesa.
Se elle merecl'r a consideração da assembléa'~
queirourgencia .mesmo do regimento. . '.' ... ,

tt PROlECTO

« A assembléa geral constituinte e legislativa'do
Imperio do 'Brazil-decreta' provisoriamente, o ,se:;'
guinte: ' ,- ,', ...
. tt 1.° Toâo·o estrangeiro qtiâ:d'oraem diante se
quizer estabelecer no territorio do Impelio e gozar
dos fóros e garantias de cidadão braZileíro poderá
ob~r do poder execut,ivo a competente carta de
naturalisacão. '. , " ,:.

li: 2.° ESta carta comtlido o não habilita para ós
e!Dprego(~ honras do Imperio, sEim <JUep~ra Cons;
tituição ' seJ~' 'marcado o tempo da necessana e não
interrompida residencia neste Imperio. '

cc 3.0 ' Debaixo da' palavra estrangeiro se com
prehende .não só todo o portuguez qúe até il data
oeste. se .não achar estabelecido no Brazil, mas os
que tiverem emigrado para não adherirem li sa-
grada causa da nossa independencia. '. .

« Paço da assembléa, 2 de Agosto de 1823.
O deputado,Henriques de Re::ena6.» '

O; SR. PRESIDENTE propoz a urgencia. - Foi
apOIada. ,

O Sa, ANDRADA., MACHADO:- Não vejo precisão
alguma de se fazer uma lei.' ,

Já se sabe que é estrangeiro todo o portugllez
que entrar de novo e tambem o- que tiver entrado
depois' da, declaracão da nossa .independencia;
~antoaos requisiios da naturalisação a ,consti- « A commisSão dos poderes rkvendo aactageral
tUiÇão o decidirá em mui br~ve tempo; e pelo que das eleições dos deputados á estaassembléa pela
pertence á 'dar-se ao executlvo o poder de Dl!-tu- provincIa da Bahia. acha, que para encher a rapre
rálisar digo que disso Dens nos livre e nos guarde: sentação daquella provincia foItão ainda os dous d~
nós e. mais nniguem. Voto portanto contra a putados .ausentes C,priano, José Barata de Almeida
urgencla. ,... ' e FranCISCO Agostinho Gomp.s, e que achando-se

.O ·Sá.CARNEmo:~Sou da mesma opinião' eserei :ne~f.a cidad~, .os suppIentes José da Silva Lisboa e
se~'pre de'~arecerqu.e s~ não trate do' que fazob- LUIZ Pedrel!a do Couto Ferraz, aquelle nomeado
jectode:artlgoscons~tuclo~aes. _, ". " em 4° lugarce. este e.m.9o lugar: é de pare~er 9ue

.Aconstituicão esta a sábir enaO convém leglslar eD;l.quanto nao chega0 osdeplltados propnetarios,
provisoriamentesobréniaterias que ellli ha de esta- seJao chamados a tomar as~ento na mesma assem
bêlecer .definitivamente. Voto por isso contra a bléa os douS'Supplentes, VlstO que não ha nenhum
urgencia~ .. '.,>' ,,' • • , '. ., outro nesta côrte,que os prefira em numero de

O Si. :VEàGUEmo:-:' Voto igualmente,·contra a votos. " " . , .. .'
'. . . .' " , ., " ,.,'., ' «Paco da assembléa 2 de Agosto de 1823 ':"-Es-
ur~ri~~:;mo~a nec~ssidade queha de' procurarmos tevão 1i.ibeiro"àeRe;re;àe:.~Antonio Carlos Ribeiro
por todos os ,meios atigmen.ta~ ~ nossa ,pop~lação; deAn~".aiJ,q,;Ma~ado.' e ~d'IJa.;""Manoel Jacintho
mas de:vem~spartirdeste pnnC.IplO:estr~geU:0spll!ls Noguetra ~ G~.».-FOl approvado.
não :vêm ca em~anto nao tIvermos con~tltuiçao; ,O, SR. ~ElRO DE ÂNDRADA leu tambem o se
(apol4dos), depoIS CJ)1~ .a. ~er~o~, ~e ell~~ ..vlIf!m que .guinte parecer da commissão de fazenda:
lhes garante os seus ,direltos mdiVlduaes,com pouco -
mé!is qúe se lhes.pr~m~ttà eUes viráõ.... ," . , -, " ," « PARECÉR " "
--;() ,SR.HEmuQlJES 'DE R'EZllNDE: -Estavabem' ." ..
persuadido:da:necessidade deSte projp,ctoquando o . .' ~ •A cp~s~ã;ode fa:zen&.::e~aminando. o'regUE;ri
formei; e apezar do que se tem dito aindainsisto mento de, Joaquim José ,Gomes 'da Silva eCastr()
em,que;elle ~eja(lld1nittjdo. ,,", '. ,.' sobl'e.a arretlla~ção.do .co.ntJ;actodas suas da villa

. ': Não, vejoJ'unda.rnento ,solido a9~inconvenienteque de, c.amJlos,arrema~do :·pela juntada. fazenda: da ,
ouço:,dizer,;que:.bai: em, .dar, o go'V~rn!J essas- çartas, provlDcla do Espirito-S/Ulto' e, não encontrando ma
uma·ve2. que, seJa para lSSO a~tonsadopor; leI. teria nova que faça 'mudar a sua opinião,.con~a
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o seu parecer dado á dezesete do mez ultimo no re
querimento de Manoel dos Santos Pereira e outros.

«Paco daassemhléa.lo de Agosto de 1823.-José
.de Re::ênde Costa.-Jose Arouche de Toledo Rendon.
-Manoel Jacintho Nogueira da Gama.-Barão de
Santo Amaro.»-Por haver quem faDasse contra
o parecer, ficou adiado.

O SR. CARNEIRo DA. CUNHA.:- Parece espantoso
que depois de ter a Nação Brazileira declarlldo so
lemnemente a sua independencia ainda se pretenda
insinuar duvidas sobre esta declaração principal
mente em escriptos publicos! Todavia nada ha mais
certo.

No Diario do GofJemo se publicou hontem de
baixo do artigo Noticias 'lZacionaes uma procla
mação do Rei de Portugal como se efie ainda do
minasse no Brazil.

Talvez pareca isto a alguns eserupulo de mais,
mas eu estou' persuadido que é necessario mani
festar muito claramente que não temos ligação al
guma com Portugal desde que nos separâmos e que
serã eterna a nossa separação (apoiados) e que não
admittimos que pessoa alguma tenha nem se quer
a lembrança de dar a suspeitar o contrario (apoia
dos, apoiados.)

Por estes principios eu vi com espanto que um
artigo privativo de Portugal se inserisse com o ti
tulo de Noticias nacionaes como se este paiz fizesse
parte daquelIe Reino e formassemos com os seus
filhos uma só nação.

Isto não poderia consentir-se em qualquer es
cripto particular, mas muito menos no Diario do
Governo, pois não me admirará que nas provincias
se tome esta classificação de noticias não pela ex
pressão do modo de pensar de um individuo, mas
aa intenção do governo por se lêr naquella folha.

Peço portanto que a assembléa tome isto em
consideração até para justificação do goverD;o ql1e
estou certo não tem parte algllma no negocIo. Eu
tenho aqui o Diario queira V. Ex. manda-lo bus
car para a mesa.

O SR. FRANÇA :-Qualquer que seja a intenção do
nobre deputado deve por causa da ordem remetter
á mesa uma indicação; e a assembléa decidirá do
seu destino.

O SR. CARNEIRO :-Primeiro que tudo examinemos
se ba materia em que recaia indicação. O illustre
deputado diz que se acha uma proclamacão do Rei
de Portugal no artigo de-noticias nácionaes;
será bom que se veja isso.

O SR. ANDRADA MACHADo:-Vem na columna de
noticias nacionaes actos do governo de Portugal
que não é parte da nossa nacão, e por isso deverião
ter lugar na columna das notIcias estrangeiras; mas
-como .vem acompanhado Com outros artigos pó'de
'ser que não haja nisto mais 'Jue um engano de col-
locação na ordem das materias. ..

O SR~ ALENCAR :-Eu não vejo nisto consa que
mereca attencão; mas comesso que ha gent~ que
tudo··acredita-,ede tudo tem receio; se não fosse
assim não lui.veria quem acreditasse; em feitiços.
O que me parece é que ~ãodevenios gastar tempo
com a resolução do negoCIO. .

O SR. ANDRADA MACHADO :-A (lrdem é esta.
O Sr. deputado denunciou este papel ã assembléa;
e cumpr~ ~gora ver se eUl!- querque.s~ja remetti~o

-ã commlssao para0 exammar, e deCIdir seé ou nao
-atacada nelle a nossa independencia. O nobre de-

puta~o fez_o que podia; e a nós pertence agoPa dar
lhe direcção.

O Sr. CAa.'\ElRO DA. CUl'ilU. :-Eu não fiz indicacão
porque podia ser que a assembléa não tomasSe a
materia em consideração, e então de nada sertia; .
o que fiz foi apresentar o Diario para ver o juizo' da
assembléa sobre efie; nem sei porque não ha de
ser lido para se tomar conhecimento do que expuz.

O SR. COSTA. AGUIAR :-0 illustre deputado deve
mandar por escripto isso mesmo que pretende; eu
não quero escrever os pensamentos dos outros sem
os ver escriptos, nem quero questões amanhã ao ler
a acta; e se não quer ter o trabalho de escrever,
diga que eu vou escrevendo.

O SR. VELLOSO SOARES .-Sr. presidente: Eu
peço em nome de toda a assembléa que· se lêa esse
papel; quero ouvir, quero saber o que vai. O Sr. de
putado não póde embaraçar por si só a vontade dos
outros: eu quero ouvir lerpara poder formar a minha
opinião. (Apoiado.)

O SR. SECRETARIO FRA~ÇA leu o artigo do Diario.
O SR. .\;.'lDRADA l\I.\CHADO :-A expressão- pro

clamação de el-rei- merece alguma consideração;
porque nós só dizemos el-rei quando falllUDos de rei
nosso, e aquelIe não o é: talvez o seja do redactor:
meu não, nem quero nada com eUle.

O Sn, FM;I1ÇA: -Igualmente é só o quo noto
tambem: pois quanto ao lugar em quo se acha vl!jo
que está alli para prova do que o redactor asso\'era.

O SR. ALE~C.Ul :-Não acho do que fazer crimll ao
redactor: ene o que quiz foi apresentar ao do Correio
uma prova de não- ter mentido. Debaixo do titulo
-noticias nacionaes-deu em primeiro lugar o- es
tado de saude de Sua Magestade j o depois começa
a descompõr o Correio, e apresenta para o desmentir
a proclamação do rei de Portugal.

Usar do termo el-rei, não póde ser mais que um
lapso de penna; além de que nós dizAmo-s muitas
vezes-el-rei de Napoles, eI-rei de Hespanha j
emfim eu não cuido que nisto haja maldade, nem
me parece provavel que ene tivesse semelhante atre
vimento.

O que elIe quiz foi mostrar ao outro periodiqueiro
que não tinha mentido: não creio que tivesse nisto
outra tenção. Não se suspeite porém que sou seu
advogado; ao contrario na minha opinião não é das
melhores cousas ; vai com gosto para o corcundismoj
mas neste caso confesso que não lhe diviso crime.

O SR. CARNEIRO DA. CUNUA :-Póde V. Ex. mandar
buscar a indicacão que acabo de fazer sobre este
objecto. •

O Sn. SECRETAnIo FRANÇA leu a indicação conce
bida nestes termos.

C( INDICAÇÃO

«Proponho que a assembléa geral constituinte
tomando em consideração o Diario do Governo de
hontem no artigo-noticias nacionaes-remetta
este mesmo diario ã commissão de constituição para
dar o seu parecer sobre o mesmo objecto. Paco da
assembléa, 2 de Agosto.-ear'lZeir~ da Cunha.•))

O SR. ANDRAD.o\ MACHADO :-Pouco a pouco e á
surdina se abala o edificio: arteiramente se intro
duzem idéas de união. Fallemos claro para não eon:
·tinuarmos a serludibriados como jã o fomos hapouco
em um papel publico onde em lugarde sermos trata
dos por cidadãos brazileiros, seus ou dos termos

3
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PARA .rOÃO VIEIRA DE CARVALHO

RESOLUÇÕES DA ASSEMBLÉA

:-habitantes do Brazil-...... Eu não quero que PAU.JOSÉ IOAQtm! e.tB.liEI!lo .DE~
isto de lJitJ:r'W fosse, como ouvi dizer, um~ de
penna; desconfio de tu.do; e vejo o procediinento ' DIm. e 'Exm. Sr. - A assembléa geral eonsti
do governo de Port~oal, que mal póde vibrar as tuinte, e- legislativa do Imperio ,do' Brazíl, tendo
azinhas já quer voar. ~roeedidohoje á !Í0mea~o de presidente. vice-pre-
, Faz. muito bem ; não p6de eristir sem nós; tra- Sldentee~os para o mez que decorre do dia

balha pela sua eristencia; e nós pelo contrario bem de amanha até 3 de :Setembro, manda.·eommunicar
podemos existir sem elle. Em todas asultimas no- a~ governo que 16m eleito para·presidente o Rvm.
ticias de recébimentos amigaveis ás nossas embax- blSJlOcapellão-mÓF,para vice-presidente o·barão
caçi)es só vejo maneiras de nos amaciar. e enganar; d~ Santo Amaro,~ secretarios etr';Ctivos José
e estoll certe que para a ertincção do passadosys- Ricardo da .!=Qsta. ~nmar, Manoel J~ ~e Souza
tema havia de servir a promessa de fa.Cil e 'repen- j~ça. Jose FeliClaIlo Fernandes PinheU'O e.Luiz
tina união com o Braii!.· ose ~e 'Carvalho, e ~ello; e para ~pplentes 10sé

Por fim até ness.e periodico de um estrangeiro Antom~ da Silva Mala. e Frari?sco Múniz T.!lvares.
que se metteu a dar-nos cOnselhos (om tal O~e "V. Ex. levará ao conhecunento de S. M. Im
Grondoni) nos lembrão que devemos especar o 2Perial.-Dens~e a V. Ex. Paço da assembléa,
nosso velho pai, para fazermos de bons filhos. de .Agosto -de 1823. - MaMei José de Soo=a
Portanto de tudo desconfio; embora pareca exces- França.
siva a minha s~ta. • PAU loio SEVElUANO!IACIEL DA COSTA

A classificação noticias já me nào ~ada, e A assembléa geral constituinte, e le~'Iati'va do
o emprego do termo el~rei ainda menos. Comtudo Im ..
não aftirmo que o fizesse por maldade esse mise- perio do Brazil manda participar a '. S. que
ravel escriptor; talvez fosse descuido; mas sempre acliando-se le",oalo seu diploma, deve vir quanto
é bom que se declare, e que todo o mundo saiba antes tomar assento neste augusto congresso, e ter

e mos brazil iras u ha emos de e b Parte nos seus·trabalhos, como deputado â mesmaiI.u so e e q e v s r ra- assembléa pela provincia de 1Ilr:nas-Gep aes.-Deuszileiros até dar a ultima pinga de sangue. !W ..

O SR. MO:-iTESU~A.: _ Eu ar.ho ~ue o redactor gaarde a V. S. Paco da assembléa, em2 de Agosto
de 1823.-Manoe(José de Souza Fra'»i!a.

quiz justificar-se do que dissera deI e o do Correio, .....
e esse artigo da sua justificação collocou~ debaixo
do titulo de-noticias nacionaes-como devia fazer;
depois seguiu-se o documento que abonava o que
tinba dito, isto é, a proclamacii.o e ficou esta por
consellllencia tambem debaiio do mesmo titulo.

Não ha pois nisto a meu ver 'nada que seja ob~

jecto de deliberação da assembléa; mas se querem
vá a uma commissão; elia dará o seu parecer e a
assembléa verá se deve ou não conformar-se com
elie.

O SR. ANDR.UlA MACHADO :-0 que vejo é que deve
ficar adiado. .

O SR. MONTESUMA: -Se continúa a sessão quero
falIar. Decida a assembléa se fica adiado.
Declarou~se adiada a discussão Dor ter dado a

hora. ' .
O SR. PRESIDENTE assignou para a ordem do dia

lo, o projecto de lei sobre a revogacão da provisão
da mesa da consciencia de 28 de Dezémbro de 1754 :
20, o projecto para o melhor tratado de educacão :
30 , regimeuto da assembléa. •

Levantou.,.se a sessão ás 2 horas da tarde.-José
Ricardo àa Costa, Aguiar d' Andrada, Secretario.

Sessão em <I de Agosto de il.823

PRESJDENClA DO SR. BISPO CAPELLÃOo-M6R

Re~idos OS Srs. deputados pelas 10 horas da
manha, fez-se a chamada e acliarão-se· presentes
66,.faltando com causa os Srs.Pereira da Cunh
Ferreira Barreto, Teixeira da.Fonseca Cruz Gouv~
Rodrigues da .Costa, e Carneiro.' ,
. O SR.. PRESIDEtII'TE declarou- aberta a sessão, e

lida a acta da anteceàente foi appr9vada.
O SR. ~IQUES DE REZENDE: ...... Eu retiro da

m~sa esse proJecto de que faz menção a acta; e
deiXO p~ o temp~ ,resolv.er o problema se elie
era ou nao necessarIO.-FOl~lhe resütuido.

O. SR.. S~~TARlO COSTA. ÁGULUI. leu o seguinte
OmCIO do mlD!5tro dos negoclOs do imperio :

« Illm. e Exm. ~r.- P.artiei~ay. Ex. para ser
prese~te á~embleageral Cl?DStltulDte e legl.'slativa
.âeste lmpen'O, qul' pelo OffiClO que me foi dirigido
e~ 2 do corrente, fico~Sua Magestade o Imperador
SCIente ~aspessoas eleItas para :servirem neste mez
a~é o di,,: 3do SeteIllbro, Qscargos.de presidente,
Vice-preSldente e secretarias da mesma augusta
assembléa.

« Deusg~arde a v..:Ex.-Paco, em 4, de Agosto
de l~.--:-José Joaquim' C!lI,":~eir.o .de Campos.
Sr. Jose Ricardo da Costa~gJllar. ».-Ficou a as
sembléa inteirada; . . ..' ,. '

Ifu;n. e.Exm. Sr.-~assemblé~geral constituinte O SR. SECUTARIO F~~. deu conta de uma'~
e legJ.Slatlva do ImperIo ~o .Brazl1, se!ldo-lhe pre- pr~sentação de- Felisbe.rto Ignacio· Januario Cor
sente o parecer ~a conumssao <!e ~annha e gue~a de~o que pedia se exigissem --dos ··Srs. deputlldos
sobr~ .a. necessIda~e ~e serestiturrem á su~ patna Andrada e Silva,. Ribeiro de Andrada, Andrada
as mlliclas dapr0Vl!lcI~ de S. Pa~~, .ora enstentes ·Machado, 'e Rezende.Costà do minish'o de estado
no s~l, .se~lio sUbStitUl~a:~ por miliclas de outras .'CaetanoPinto ·deMil'anda: MonteI;legrô e dos desem~
p.rovmclas, manda 1l;l1.rtlcl~ar ao governo._que pre- bargadores Sebastião Luiz 'Tmoco da· SilVa e João
c~,.para .assuas l.!ehb~raçoes,que lh~ seJao trans- .Ignacio daCun4~ M;emorias Po.~itica.s e Econo
IWttldas mformaçoes s~bre ,este obJecto. O q:ue :micasquelhes)di.dgirae~,:eal1a.scerralla.s.aflm de
V.Ex. levará· ao ,conheCimento de S.M. Imperial. serem :pre~!lntes~ã;·a,ssemp~a..· .' . "

,Deus guarde: aV. Ex. Paço d!l ~ssembléa, em 2 ' pepais.dê itigaÍi'as -<lQp~r.vaçõ,es" :decidiu ,a asSem- .
de Agosto da 1823.-Manoetlase de Sou~a França. hIea qp.e· o rep,resen~~~te, se :quizesse,. :Dl,andas~
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cópias das referidas· Memorias; e .ao mesmo tempo as d~i~çõese abusos, ~e· subrnetto outra vez á
os Sts. Andrada Machado e Ribeiro de Andrada. coDSlderacao desta ~ •

. .QisseIão que apresentarião as que tiDbão recebido. que julcoar convenieD.~ I~ea para dar o reroedio
o que o.Sr. Andrada e Silva declarou não poder
fa~ por terem. passado aqneIlespapeis com os _O SR•.FRANÇA:- O projecto de lei em diseussão
Dla1S da secretaría p.ara o seu suceessor. !lao. sa~. segundo ent.endo~ aos requesitos da

.Annunciou-se que estavão na sala immediata os mdicaçao que lhe d~ra origem, e é por isso só
S1'5. Miguel Calmon du Pia e Almeida, e Antonio mente !lUa eu votareI contra eUe. Na indicaeão se
Calmon.du Pin e Alm:.eida, depu.tadosopela provincia pretendia cortar 'PE:1os d~os gue tem trazido até
da BahIa. e o Sr. Joao Severiano Maciel da Costa, ~ra ao .n?sso pa1Z a leglSla~o regulamentar do
pela de Minas-Geraes; e sendo introduzidos na JUIZO administrativo da fazenda dos defuntos e au
fõrma do estylo, prestarão juramento e tomarão sentes, negando o embolso dos credores das he
lugar na assembléa. . rança~ ~cadadas a. menos que se não babilitem

Passou-se á ordem do dia e comecou-se pelo pro- ~m CltaçaO dos he~elros dellas, as mais das vezes
jecto de lei sobre arrecadação da· fazenda de de- Incertos e desco~ec!dos. O proj~to porém induz
funtos e ausentes, que ficára adiado na sessão an- sómbente

d
a l~Pliaçao da provISao de 28 de De-

tecedente. zem ro e I.."., que faculta aquelle mesmo em-
_ . bolso dos credores até 2OOSOOO nos contractos es-

O.SR. ~AIA: - (Nao S8 entenden o tachigrapho cripturados, não excedendo de 1008000 nas dividas
Possldomo. ) .. não ~cripturat!as: o que vem a ser uma meia

O SR. REZE~"DE COS'I:A.: - Em 4 de Julho passado medIda, que nao remedeia cumpridamente o mal
representei a esta illustre assembléa os enormes Eu conheço que os herdeiros das herancas jacen~
abusos praticados pela repartição dos defuntos e tem a posse civil dellas~ue lhes transfere o alvará
ausentes, a multidão informe e contradictoria das de 9 de Novembro de 1154 com todos os effeitus da
suas leis e regimentos emanados da mesa da cons- natural, e que o direito dos mesmos herdeiros au
ciencia e ordens de Lisboa; ajuntei para corro- sentes se póde por ventura lezar nos pa~amentos
b~rar esta minha asserção a exceUenteMe~ que se houverem. de fazer de sua proprieaade sem
feIta em 1"180 pelo desembargador do Porto Jose elles serem oUVidos: mas sei lambem que exis
João Teixeira para instruccão do governo da pro- tindo em voga o direito do dito alvará. s~ publicou
vincia de Miuas-Geraes, êm que mostra, com todavia e se tem observado o outro de 17 de Junho
exemplos e factos, grandes heranças absorvidas de 1'166, que em beneficio do 'commereio atirouxou
pelos. thesourei!os e ofii~iaes daqueUa reparti9à~; todo o rigor das leis peculi~s do juizo dos all
herdeU'os redusldos a pedll esmolas; pratas e JOlas sentes, pagando-se por adfnlntstracões tem :lorarias
e .trastes mais ricos occultados por elies; os escravos da junta do commercio todas e qüaesquer nividas
applicados aos serviços dos thesoureiros, havendo que tem a presumpção de certeza por meio de jus~
estes das herancas ao mesmo tempo a comida e 1Üicações pronunciadas, e o exemplo de uma classe
vestnario destes"escravos. de credores é bom argumento pata se generalisar o

Mostrei os grandes prejtilllos que resuHavão a remedio em um systema da igualdade de direitos:
todo o imperio do_ Brasil pela. provis~o de 28 de pois s~ o 8:.ctivo commerciante merece a proteccão
Dezembro de 1754:, a qual só pel'IDltte pagar as das leiS, nao a merece menos o laborioso lavraaor
divid:as dos finados at~ 2008000 s~n~o por escriptura e o intelligente artista, que ~ornecem os objectos
'PublIca, e as que o nao fossem limItadas a 1008000, de consumo sobre que exercita o commercio a sua
sendo obrigados os credores a habilitarem-se pelo accão.
juizo de India e Mina em Portugal para poderem Óu se ha de pois dizer que é injusto o alvará de
cobrar maiores quantias. .' 1'766, ou que- o são as leis! que aUa derogou, e que

Exigi que se remettesse á commissão de legis- estas merecem. ~e ser corngIdas, segund~ a norlD:a
lacão,esta minha indicaç-ão, para se. darem as ne- dô:queIle,. conciliando-se quanto ~ôr posslvel o di
cessarias reformas: porém no seu projecto só vejo relto mUltas :vezes certo e co~heCldo do credor pre
attendido um nnico ponto, na verdade interessante, sente com ~ mcerto do herdeIro ausente.
quiU' o de revogar-se a provisão de 28 de Dezembro A .meu ver portanto ~UlDpre fazer-se ·uma lei que,
de 1754 de queemauãoos grandes vexames que consIderando a malerla em todas as suas relacões,
soffrem 'os credores dos defuntos e ausentes: que haja de pôr term.o á .estagnação de caPitaes.• que
requerendo no thesouro público, onde se achão de- ppdem e devem :nflUll p'!Ia a massa dos fundos
positados mais de dous milhões de ~ruzadl?s 'per- ~culantes da naçao, fa~llItando-se o em~olso dos
teilcentesaos mesmos ausentes, são mdeferldos os credo~es. das heranças Jacen~es, e !isc:alisand9-Se
seus requerimentos·e· inhibidos de cobrar,o que se to~aVIa msso qu.anto fôr posslvel o direIto .~?S oor
lhes deve ·.por exigirem osproeuradores· fiscaesem dellos que pos~o de futuro aPI.'arecerbabilita;dos :
conseque~cia da mesma provisão assim a citação e.como~ a este mtent? não satls!az oprojeeto em
dos herdeiros ou devedores ,pela maior parte resi- ~lScu~sao, vo~o _por ISSO que naopasse e que a
dentes em ,P9rtugal, cousa impraticavel nas cir- illu~e commlSSao se enc~regue de. umano"Va re
cumstanciasactuaes da guerra co.m aqnelle reino, dacçao que desempenhe'o Intento.
com? a restric9ão de pagamento· até 2008000 por O SR. CAavALHO E MELLO: - Sr. presid~nte, por
escnptura publica. mais que se esforcem os illustres p,reopmantes e

Nãoattendendo porém.acommissão no seu pro- autor doprojecto emquestão,eril sustental':'Ocomo
jecto aoso.utros pontos 'da minha indicação não necessano e util,por mais~bxilhantese energicas
I;Ilenos, interessantes, devem necessariarnen.tecon- que' sejão as razões com que pretendem tomal,;o
tiuuar·todos,os m~s'queapontei,sem que valhão justo, nunca o poderâõconseguir a v.is.t~L!lOS fun~
asprovidencias,.que eUa.diZ se aeMo dadas pelas damentos,queproduzi qnandofallei aprinle~a :-vez
leis, quando :pela ,praticainvariav.ele constante que desteobjecto. em .tãp respeitavel recinto. Os prin:
:!êsegue naqUelle Juizo dos ausentes, só:se observão cipios elementares de justiça e legislação ~versal
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-em qúe estribei_a JIlin!1a o~posiçãG e:ri..~ em pé, .Deve_ portanto nao Passar este projeetoá ulte:rlor
-e nenhw:nas razoes ate aqm.~ os dembárào dL"eUSS3.o.e~-se o tempo opportuno. em que
ainda. convenha destnUl:-se de~ "VeZ este juizo pamcu-

Quem. não vê qu,e só a utilidade dos c.rcdOJ.-es não lar, e ma:reado com oferrete dafraude e da injusti~
pôde bast'1r ~-a que conlr?- a regra geral st:. p~ e subs~tuir-se-Ihe l~oislação propria. jnsta e aaa:
ceda a nm .lUJZ? summano, aonde ~m andien~ ptada as circumstancias da materia. e conforme ao
dos verdadeIroS mteressado.'i se manuem ll3caaI" di- ~amentoque houver de dar-se ã ordem e fórma
vidas do fallecido devedor originaria? jndiciaria.

Falta ~ ~udiencia daquelle que em virtude da lei O SR, LoPES GA!U.: - ( l.\ão se entendeu o ta-
\em domuno e posse nos bens da herança; e oli'en- chigrapho)
de-se este direito, que lhe deu a natureza e a lei. '" . .
só para apro-reitar ao credor. que legitimamente se . Iulgo~-se a matería discutida, e propoz o Sr. pre-
não póde dizer tal sem as p~vas l~oaes .e sem a Sldente. . . .
sentença que o declare. depoIS da contradicção que _1.0 Se a assemblea .Julgava finda a la discus-
oppnzer O herdeiro. sao.- Venceu-se que SlIn.

A audiencia do tbesoureiro do juizo não póde 2.° Se p~va á 2& discussão. - Venceu-se
supprir a daquelle. O tbesoureiro é l1.lll fiscal para. tambem que Slm.
mais solemnisar este juizo peculiar e fazer mais Entrou-se na ~ parte da ordem do dia, que era
5<!lid~as_suas deliberaçõ~; ~:a assislenc!a porém a 2& discussão do projecto sobre o premio para o
nao 50 nao exclue a audi~Cla do, herdeU'O, .m~ me~or tratado de educacào, e o Sr. secretario Costa
sabem todos que nos negoClos malOIeS, e pr.nCl- AguIar leu o art. lodo theor ~"Uinte :
palmente nos de paga~ento pelos b~ns da herança, « Art. 1.0 Será reputado benemerito da ma
de\"em.se~l?re5e!' oUVIdos. os herdelIOs. Por ~orça ecomotalcondecoradocomaordemImperialJ:ero:
dos. pnnClpIos a~a referl~os o declarou~ o zeiro, ou neDa adiantado, se já a tiver, aqueDe ci
regimento, e_mUltas postenores ordens e proVlSOes dadão que até o fim do corrente anDO apresentar á
o e~tabelece~ao de novo. .. asse.mbléa o melhor tratado de educacão h sica

Nos negoCIas em ~e se <:ontrovertem dUeltos da moral e inteDectual para a mocidade braihl '
corôa a da fazenda, sao OUVIdos os procuradoresde' , _ Ira».
uma e outra como fiscaes, mas nem por isso deixão O SR. CARVALHO E MEL1.0 : - Na sessão em Q1ll3
de ser chamados a juizo os i!1teressados neDes: o se tratou da primeira discu~odeste projecto, fal
mesmo acontece nos negoclOs de todos os mais lando em ~ral sobre a utilidade deUe, Sr. presi
tribunaes em que.ha fiscaes nomeados, como ê na dente,_ eu. disse quanto 5.E: me anto~o.u naquella
junta do commerClO e na dos arsenaes. occastao acerca da neceSSldade e utilidade,' que

Lembrárão os illustres preopinantes que ha ex- ~mo~ em promover a educação.geral dos nosSos con-
cepções desta regra com as heranças dos que exer- Cldadao~. . .
cerão o commereio. oude nem entra o juizo dos DepOIS de estabelecIda a neceSSldade de haver
ausentes, nem se deixão de pagar dividas por falta um bom. plano de. educação regular, adaptado ás
da audiencia dos herdeiros; acrescentando que não nossas cU'cums~ancIas,. convém que este se regule
deve ser melhor a condicão dos commerciantes do por uma maneJra convmhavel ao estado de falta de
que a dos agricultores e proprietarios, a quem a lei luzes em que nos achamos, e nenhum meio é mais
deve c03ntemplar com igual consideração. conducente a esse fim do que o procurar conseguir

Verdade é, que assim se aeba estabelecido em um pl~o ge~, que ahz:ania todas as regras da
favor do commercio, que muita proteccão merece; ed~caçao publica, e d~ partlcular; que se dêm pre
mas esta concessão tão especial não esó porque celtos para a educa~o physica, e para a litteraria'
este manancial da riqueza publica mereça mais que s~ red~a o ensmo áquellas materias, que sã~
contemplação e preferencia do que os outros, mas proprlas da idade em que. se achare;m os educandos;
foi em attencão a que as casas commereiaes pelo e ~ue afinal em coJIeglOs se ensmem as sciencias
seu complicado gyro e consistencia demandão mais malores, e as ar~es liberaes. :
particular administração, e se não fossem sugeitas Para consegUlr-~e o que desejamos,. é mister que
a elia se perderião os capitaes em plejuizo dos por_força se .conVIdem p.or meio de premios os ci
herdeiros e credores, e da, bondade da administracão dadaos, que Vlvem no retIro, e que além de premio
é pr~prio e necessario o arre~dar e pagar afim"de geral, que é o serutil á sua patria,.tenhão o p~ti
liqUldar-se o que pur3.IDente ner a pertencer a seus cular de serem declarados benementos da patIla e
legitimos donos. condecorados ~om a o~dem do Cruzeiro. '
. Cumpre pois não accrescentar novas e privile- Este~ premIos, ~UltO analogos ao exaltado amor
giadas concessões; e quem não vê que seria con- d.a ~atria e verd~derra gloria, que é ingenito aos bra
traditorio fiar tanto dos thesoureiros, e por des- slle!I0s, pr?duzmdo a emulaçao.farão por certo que
graça até dos provedores, quando osmesmosillustres ~UltosgeD1osseesforcem porconseguir distinccões
preopinantes e ~o~os o~ taxão de immoralidade e ta? honrosas. ~as ha ~uitos. que ainda guepos
fraudulenta adIDlmstraçao!. sUldos de ~entImentos tão brlOsos, necesSltão com

Fallemos sem rebuçol se este projecto passasse, e tudo de est~mulos de outra natureza pelo estado de
chegasse a ter força de leI, quantas mancommunacões sua acanhaaa fortuna.
recrescerião entre credores. e os thesoureirose pro- Um h?mem. a qUl;lm fa!tem mews de subsistencia,
vedores dos auzentes '? Quantas dividas phantasticas por. ~lUs briOSO que seja, preferirá os premiospe
não existirião' por accordo .unanime dós fingidos cunlanos; e. uma ,fita e medalha não assentào bem
credores, e perfidos fiscaes? Quanto acabo de expôr em velha casaca'. Deve portanto accrescentar-se
Sr: presidente é solido, é fundado nOs direitos im- que se d~á ao: autor do melhor plano· as disLincçõe~
prescri.Ptive.isdo. cidadão, e na. salvaguarda, que a es.ta?~leCl~.as. no projecto,· ou uma porção ·de di
lei, estabelece para o direito, lie propriedade por meio nherro, cUJa quantid~de marcará .a co~ssão~ .
das formulas forenses. . . Os autores do proJecto do codJgo cml e crimmal
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tt 1.0 Será reputado benemerilo da patria, e con
decorado com uma medalha de prata com esta le
genda -A patria agradecida ao autor do pia.llo de
educação physicu., moral, e intellectual, para a mo
ciàtsde brasileira. - a qual poderá trazer pendente
ao pescoco, .

« 2.° terá !UDa pensão por esp~ço de 10 annos a
qual será estipulada pela comlD1ssão de fazenda.
Paco da assembléa. 4 de Agosto de 1823.- Ode
putado. Ale1lcar 1).

Foi apoiada a 2m.parte, julgando-se a Ia compre-
hendida na emenda antecedente. .

O SR..' ÜENlUQUES DE REZENIlE pediu a palavra e
depois de algumas retlexões (que o tachigrapho não
ouviu) orrereceu tambem a seguinte .

« mrEm>A

emI.isboa preferirão o premio pecu.niari.o, naper- «Proponho que se substitua á pala\T3.-cidadão
suasão de que seria -mais geial:mente estimado, -pessoa.-o deputado Jlontesuma. »-Foi apoida.
po~e por via de ree<>ra, as riquezas não acompa- O SR. Ã.I.E:\CAR.: - Sr. presidente; Ctlncordando.
Dha~ sem~re os talento;;. . sobre a utilidade do projeeto. não posso approvar o

Eis aqm porque ~uJuloao. que a ~ternati.va eon- que a commissão propõe para premio de quem
vêm,. ~rquen~ ariutro ~cado ~mIado.escolher o fizer esCa obra. que elI considero de mui alto ralar,
qu,: maIS vantajoso lhe fê~. e assunba~po~ certo porque estou persuadido que é um. fraco estimulo
Inalor numero de 0ppoSltores, por a.ssun diz~r, a para se emprehender semelhante trabalho. Eu não
este .concurso, ~evados ~s d~ premIo honorifico, duvido que seja muito. respeitavel a Ordem do Cru
que e de alta valia._e subIdo qu~ate~ almas ge- zeiro, mas não a acho acommodada a esse fim: sou
neJ:C?S3S. e que tenbao aloo-uns ~elOS ~e"VIver! outros desta opinião desde que se leu este projecto.
~ cedendo a este ~otívO solido e brilb~n~ O illustre p~pinanleque me precedeu disse que
talvez a seu pezar, quell'ao comtudo o pecumano deviamos esiabelecer uma medaIba' eu sou do
para acudir ãs precLc;ões da vida; e !>s q~e po~ fim mesmo voto ; Inas não me contento c~m isto. Quem
reIe~m.a.todo o e~? o va!0r do dinheIro. ~.p~r se encarre"nar deste trabalho ba de consumir com
este pnnClplo prefenrao sordidamente a aCqulSl.çao elle muito tempo, e até fazer despezas; e por isso
delle. me pareceindispensavel arbitrar-lhe algumapensào

.De qualquer modo porém o :Estado.~ons~e o que ao menos por tempo determinado; lembrei-me de
pretende, convém a saber, que ba)ao mUltos, que marcar o espaco de 10 annos, masjulgo convenl
com a mit"3: no premio se dêIJ.l a.~ genero de tra- ente que seja determinado o quantitaLivo pela com
balbo. Gmado por estes pnnClplos otrereço a se- missão da fazenda.
guinle Eu mando á mesa a minha emenda; devendo ad-

vertir que estabeleci que a medalha fosse de prata,
por me lembrar que póde haver trabalho de maior
monta para o qual se deverá designar uma de ouro.{'( Aquelle cidadão que apresentar dentro de um

anno â assembléa o melhor tratado de educa«;.ão
pbysica moral e íntel!ectua! para a mocidade bra
meira, sem reputado benemerito da patri:l, c como
tal condecorado com a ordem do Cruzeiro, ou nella
adiantado se já a tiver; ou remunerado com uma
porcào pecuniaria por uma vez sómenle, a qual se
determmará em quant.idade pela commissão res
pectiva. (A.o art. l° do projecto de 16 de Junho de
1823).- O deputado, Carvalho e Mello ll.- Foi
apoiada.
. O SR. FR..\l'c,\: - Alem da emenda de que Iratou
o. illustre depútado ainda ba outra que me parece
digna de at.tenção: e é ou supprimir-se a clausula
que marca o praso dentro do qual se ha de dar ao
prelo a obra; ou ampliar-se o mesmo praso, porque
o· tempo que se deve consumir na composição, e na
impressão segundo oestado das nossas typographias;
deve exceder muito além do maI'cado pelo artigo do
projecto; com o que vem a lei a. ser inutil, porque
requer, ou promove uma obra que é moralmente im
possivel praticar-se dentro do tempo que assigna.

O MESIlIO SR.. DEPUTADO mandou á mesa uma
emenda na conformidade do que expendera ; mas
logo a retirou por se achar prejudicada pela ante
cedente.

O SR. MONTESmIA :- Sr. presidente! Eu não
duvido que a ot;dem do Cruzeiro seja bastante para
condecorar o que ap~E'sentar ().m~lbor tratado de
educação para amocldade. brasileU'a. mas eu pre
iereria o que tem adoptado em taes casos as outras
nacões- c()mo o mais proprio, isto é, uma medalha
particular e relativa ao serviço feito com aquelle
trabaTho; e como este me parece o melhor orrereço
UInaeroenda para se adoptar,o mesmo entre nós,
reseryando,.se, a ordem do·Cruzeiro.para outros ser-
Yiços.' . . .

« ElIENDA

« Proponho que a emenda do Sr. Carvalho e Mello
seja reunida como tença á emendado?r. M~nte
suma.- Hent'üJues de Re::ende».- FOI regeltada.

O SR. ANDIUDA MACIIADO: - Tambem penso que
além da gloria litteraria deve haver aigum estimu.l0
pecuniario, até me,smo porque_em gera} os litteratos
são sempre os maIores pobretoes. A Ordem do Cru
zeiro é talvez a que temos men~s enxoval~ada; m~s
assim mesmo penso que sera bom deIXar ao Cl
dadã~. que fizer o Lratado_que se pretende a es?olha
livre entre a condecoracao da Ordemdo CruzeIro, e·
alguma remuneraeáo pêcuniaria em dinheiro ou no
valor de uma medâlha. Com esta idéa fiz aseguinte

« EMENDA

« Proponho que se dê ao que publicar o tratado
exigido a Ordem do Cruzeiro, ou uma reml;lneração

« .EMENDA pecuniaria contetida em uma medalha do dito valor,
ou em numerario.- .Anàrada MachaàQ» •

. «Proponho que se supprimã~ as palavras:-con- Dépois de vir â mesa. o seu illustre. atitora.re-.
decorados~ coma Ordem1mpenol dI) Cruzeuo, ou
nalla: adiantado; se jã a tiver - substituindp-llies tirou."
,--,condecorado com uma medalha propria que' : O" Sn: VELLOSO SOARES:- A nação não gasta0:
marque o serviço feito, e relate a obra aItprovada. seu thesouro em interesses particulãres; o 'dinheiro:

4
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« DIEl'iD.\

« Será reputado, etc., que até ao fim: do anno de
l~, etc. Além deste premio honorifico terá uma
lljuda de custo de duzentos mü reis; não' havendo
poréf!l obra que mereça com{lletamente ambos'estes
premlOs, o autor da ob=a unmediata em mereci
mento será condecorado. com a ordem imperial do
Cruzeiro, sem mais ajuda de custo - Andrada e
Silve. li - Foi apoiada.

O Sr..PRES.IDENTE pr~poz se estava sutnciente
mente diScutIdo o artIgo. - Venceu-se que sim.

Passou-se á leitura das indicacões.
O SR. MO~TESUHA:- Sr. pre~idente : eu vejo que

os trabalhos da assembléa vão crescendo, e que vai
llppllrecer em poucos dias o projecto de constitui
ção i a~ento por isso que seria conveniente augmen
tar mais' uma hora de trabalho cada dia entrando
mais cedo. Esta assembléa está installada ha mais
de trez mezes, e ainda não appareceu uma s6 lei
talv~z porque tambem .concorrempara isso algun~
d~{e~\.()s do nosso regimento na parte das dis
cussoes.

Gasta-se um tempo immenso para se concluir
qualquer artigo de um projecto i e por isso entendo
que com cada artigo da constituicão o mesmo suc
cederá, e é exactamente o que não convém' por
tanto trabalhemos mais uma hora no que m~ pa
rece que não ha inconveniente, e façamos assim a
possivel deligencia para acabarmos com a nossa
tarefa o mais depressa que podermos, já que a
nação tanto precisa de reformas. "

Eu julgo enr minha consciencia' que é pouco o
tempo que trabalhamos visto que a nacilo nos paga
e que devemos satisfazer mais depressa aos nossos
deveres. Fundado nestes principios ofi'ereco a
seguinte .. •

« INDICAÇÃO

« Proponho que se' augmentem os trabalhos da
assembléa a cinco horas; principiando ás 9 horas
da manhã, e acabando ás 2 horas da tarde. - O de-
putado, Montesuma. » .

O SR. CA.RNEIRO DE CAMPos: - Todas as razões
que ponderou o illustre preopinante já fOrà() pre::
sentes a esta assembléa,· e apezar dellas não' se
alterou a ordem. Isto é uma materia já decidida; e
tanto basta para não ter lugar a indicação. Já se
tem dito nesta assembléa. e com muita razão, que
decidir-hoje o contrario do que se resolveu hontem,
s6 ~erve para nos fazer perder a força moral, quando
mUlto convém que se· conheça que nenhuma cousa
se d~eide n~ste congresso sem toda.a madureza.-e.
circumspecção.· .

que tem não é para mandriões; 'vão estes busca-lo e um premio pecuniario; e quer seja estrangeiro
Onde qnizerem, ou procurem outra vida. Nós esta- quer cidadão do Brasil dar-se-lbes-ha uma medalha
mos em tempos constitucionaes. e assim mesmo distinctiva. .
todos estão olhando para o theSouro; poiS saibão « 2.0 Crear-se-ba um segundo premio pecmria..-io
qlte não ha para COIP-edores. para aquelle que apresentar um plano de educacão

O .SR. FRANÇA:--O illoStre deputado bem sabe ,sómente.physica, ou moral ou intellectual. Paço-da
que o dinh~ do thesouro é a~plicado a ~em da asse~lea, 4 de Ag~sto de ~8:?3•.- O deputado'
nação, e que e um bem de grande unportancla o ter Manamw Cafialcant;. » - FOI apoIada. .' . . ,
um bom tratado de educação. . 0. SR. VERGUEmO ofl'ereceu tambem o s~ouinte

O SR. VELLOSO SOARES: - Torno a dizer o dinhei- addltamento: .
ro do thesouro não é para os particulares, emquanto « Proponho que seja tambem premiado o tratado
se puder guardar é ome1bor. que. merecer 0- accessit. - Yergueiro.» - Foi

O SR. RODRIGUES DE C.\RV.-U.UO: - Eu nao con- afolado.
sinto que passe uma tal proposição. Para quem será O.SR. A."DIUD.\ E SILVA igualmente ofl'ereceu ~
o dinheiro do the..c:ouro, serãpara as almas do outro segmnte
mundo'? Não sei o que pensa o illustre preopinante
quando diz que o dinheiro do thesouro não é para
particulares I Pois aos que serve~ á nação não. se
lhes paga '? E não será fazer-lhe um bom serVIço
apresentar um perfeito tratado de educação publica?
Eu julgo que é preciso confundir todas as noções de
economia -para 4izerque dar umarecompensa a um
tal cidadão é sustentar comedores. Se o íUustre de
putado reflectir verá que ,é{leIo contrario fazer da
fazenda publica a mais vant,lJosa applicação.

O SR. ANDRADA MACHADO: - Eu sei oque o nobre
deputado quiz dizer, e é que as obras de espirito não
se pagão com dinheiro; todavia convém tomar todos
os meios para estimular, porquea obra é de summa
importancia. Além disso nós não estamos no caso
de outrasnacõesonde se não precisava do estimulo do
dinheiro nem para os maiores serviços; os antigos
romanos fazião á patria os mais custosos sacrificios
e contentavão-se com uma corôa de louro; mas nós
não somoS esses romanos; o dinheiro é um pode
roso estimulo e convém applica-Io para termos o
tratado. Eu creio que a questão não merece ser
mais debatida; arbitre-se o que se julgar sufficiente,
e acabemos com isto. .

O SR. LoPES GAMA: - Eu considero esta materia
como uma das mais importantes que se tem offe
recido nesta assembléa, vista a necessidade que
temos de promover a educação publica; e por isso
deve ser tratada com todo o cuidado embora se
gaste mais algum tempo. Lembro-me de que a obra
'PÓde ter pouca extracção, e que seu autor fazendo as
despezas da impressão p6de não lucrar; em con
templacão a isto, julgo conveniente que sejão pagos
os gasios da impressão pela fazenda, e o producto
da venda todo do autor. E' o que digo neste addita
mento que vou mandar á mesa.
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. Depois de se terem feit~ todas as precisas consid~tquoe _o .melhor seria deixar-nos de semelhantes dis-

racões resolveu-se, sem que se marcasse a hora cussoes. .
précisa. da entrada.~e durass~ as sessões sómente O SR. A.ra<:A.R ~ - Como se propoz uma indlca
quatro horas. Qn~ao a matena fôx:~gente~e tal ção quero dizer al,,"1lIDa cousa sobre ella. Nós
modo que se prec!.5e pro~pta d~ClSaO, fecl~-se estamos debaixo da Zona Torrida, não estamos na
permanente a s~o, e nao sahimos d aqw .s~ Europa onde se soffre maiS tem'P\) de tnbalho;

.~ tudo conclmdo. Voto portanto conlra a .mdi- aqui não póde snpportar-se mais de quatro horas
caça0. de fadiga de espirito; e a isto se attendeu quando

O SR. COSTA AGUIAR: - Para i.D.telligencia do a assembléa ~lveu que fos:;~m sómente quatro as
illustre deputado Cu vou ler o que se· decidiu na h~ras da sessao! se o esp~to se cansa demais
sessão de 12 de lunho sobre o artigo~ do regi- n~o póde exanunar os obJectos como é pre-
mento. Eis aqui o que diz a acta : CISO.. _ .

. _ . Eu creIO que nao ha necessIdade de allc"lIlentar o
«O artigo g'7 !lao passando ~ como estava, tempo da sessão; o que é indispensavel é apro

proJ>oz o Sr. presIdente se dev~na m~-se.no veita-Io bem e não se fallar a cada artigo 4 e 5
~g~mento a hora em que as S~SSO~ dev~8;o pnn- vezes, como aqui se faz por costume; isto é o que
clplar e acabar; e ye~ceu-se que na!l, dicldindo-~e leva tempo; se evit:U'mos estes abusos não precisa
que ficasse ao arbltrlo da assemblea. Propoz maIS mos estar aqui mais uma hora.
se deveria marear-se o es~aço de tempo que deve O SR.. PRESmEr....n: propoz a indicacão' foi
d.urar cada uma da~ sessoes: e vencendo-se que geitada. • ,e re-
SIM, propoz se deverIa sor de 5 horas, conforme se
acha no artigo; deeidiu~se que não, ju\gando-se O SR.. RmE.tRO DE. A~nRADk:- Pe~o a palavra
sufficiente _ quatro. -1l para offerecer a segwnte

A' vista disto é claro qU9 implica a indicação com « INDICACÃO
o que está. vencido, e que portanto não tem « Proponho que se peça a~ governo uma lista de
lugar. todas as pe~soas que percebem vencimentos do

O SR. MO:';TESU3lA: - Nas .Côrtes de ~ortugal thesouro a titulo de pens!ies, grati~cações, ajudas
!lunndo foi maior a amuencla dos negoclos, de- de custos, etc., por portarias ou ansos das secre
hberou-se o augmento das horas de trabD.1bo; nós tarias de estado, e provisões do mesmo thesouro,
estamos nas mesmas cireumstancias e creio que o com a declaração de quaesquer outros venci
mesmo se deve praticar. Disse um illustre deputado mentosque cada uma das ditas pessoas haja de
que as razões quo eu dei já tinhão sido anterior- receber demais por titulos legaes - Rib~iro de
mente apresentadas e que não farão attendidas; Andrada: .» . .

.mas eu respondo que talvez lluando se offerecerão Como l.a _se de~Idiu nesta assembléa qu.e.ao depu
não houvessem tão fortes motivos para se fazer a ta40 escrlvaO da Junta da fazenda do Espmto Santo
alteração que eu requeiro. . se não continuasse o pagamento das ajudas de custo

O estar já dr.cretado pela assemb\éa o que se que veneia, dando-se por motivo não serem legaes
pratica, é verdade que me faz pezo~ porque. eu sou os titulo~ que as conferirão, por deverem sómente
escravo da lei mas eu peco a alteraçao por cacums- ser consIderados taes os firmados pelo monarcha,
tancias extrao'rdinarias qüe a fazem precisa. Muita ~ntendo, Sr. presidente, que de"iendo a justica ser
gente pensa ·como eu; e por isso requeiro a consi- ~ual para todos, cumpre generalisar aquella dispO-
deracão da assembléa sobre a minha indica~o. SI~O para que se comp~ebendão n.elia todos os que

" . eS\'lverem na.s mesmas clfcumstanclas.
~ SR•. AR~U10 LIMA ~ - Se estivessemos em. um Com este fim propuz a minha indicação que eSQero

paIZ maIS frI~ eu .VOtarI~ que trab~lhassemps cmco seja tomada em consideração por esta assembléa,
horas; ma~ nao e poss~vel .com tão grande ~.Ior para que cessem todas as pensões, ajudas de custo
aturar maIS trabalho..•U~m disto como estã deCIdIdo ou gratificações, qU~ tiverem sido concedidas po;
que segun~o a. urgencla . nos devem?s r:egular, titulas que não são Iegaes, como a mesma assembléa
quando haJao c~umstanclas extraordInan~s nós já reconheceu. Requeiro justica igual para todos·
e~taremos em sessao o tempo que fôrnecessarlo. isto não pode ser desattendido: . .'

O SR. LOPES GAMA:""':' Eu confesso, Sr. presi- . Como ~n~em..pedi~s~ a p~avra, propoz o Sr. pre
dente, que se .gasta aqui_o tempo sem se.saber. em sldente a mdlcaçao, e 101 approvada.. .
que· e é por IStO que nao tem apparecldo leI al- O SR.. LOPES GAMA: - Ha uma Indicação que
gum~ como acabou de dizer o illustre autor da ficou adiada na sessão antecedente: e creio que será
indic~cão.Se nos limitassemos aos negocios urgen- melhor concluir a sua discussão do que tratar-se de
tes, o "tempo das qua~ro horas nos chegaria; mas alguma nova. .
com~ se toma conheCImento de quantas propostas . O SR. COSTA AGUIAR: - A indicação que· ficou
-eXotlcaS e superfluas se apresãntão, com. e1!as se adiada é a do Sr. Carneiro da Cunha sobre \) artigo
gasta o tempo que nos falta para o que é mdispen- -noticias,nacionaes - do DiaNa do Governo, em
.sav:el. cujo artigo se incluÍo a proclamacão do rei de por-

O SR. ANDRADA. MAcllM)o: - Oexemplo das CÔr- ttigal. (Vaja-se a sessão de 2 do c.orrente.) .
tes de Prtug·al não tem lugar para nós; o seu O SR. LOPES GAnIA; - A leitura da in:dicacão
regimento nunca se discutio·; á proporção que ap- mostra que o seu objectonão é da. competencia
paJ:E\ciãoos.incon.veIl:ieJites se c.orreg~a,ou a~es- des~a a~sembléa;aqui to~ão-se sómente r~s?luçôes
.c.entava; mas.o nOSSO governa como leI; e por ISSO legISlatIVas, e esta materlapertenceao JUIZO dos
.,só ·por outra~ód~ s~r_revogado. .. jurad~s.Que vai fazer. isto á.commissão, o quep6de
.. •Portanto a lndica<tao do nobre deputado para ser es,ta di1.er ~ . . .. .. ...
tomada em c9nside~ação, devia reduzir-se .a projecto S~rá o homem chamado para responder, e para

. de lei; sem IStO· nao póde ter lugar; e parece-me seqúlgado... . ....-
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« INDICAÇÃO

(C INDICAÇio

« Proponho l°: que acommissão de guerra regule
o numero dectropas da l.a linha que deve haver no
Imperio,tanto no tempo de guerracemo no tempo
de paz. " " .,' ,
.«2.0 Que igualmente regule o soldo das tropas de
todas as proVincias com: os ,das tropas da capital.

« Paço da assembIea,4 de Agosto de 1823. -Car-
ne,írQ da Cu%ha. » ,

Dépoisdebreve debate" resolveu-se que fosse
remettida â commissãode marinha e guerra para
dar'o seu parecer..

« Proponho que ,se .diga ao gov:er~o E{Ue nàôcon- ,O SR. 'AR:A.UlO 1mA. pediu a palavra e leu por
sinta que na folhamti~ulada-.Diarwdo Gov.erno~ parte das commissõesde constituíção e estatística o
~ escreva o que nao é acto do governo.-::- Yer- seguinte
gueiro. » ' . .(( PAJ!.ECER

O SR. MONTESUMA.:-Sr presidente: sou Í1;lÍmigo' ' .. _', . ,_ . .
pelos meus 'Principios det':ldo' quante restringe. a « As COmmIssoes re~~das ,!e constitUlçao e e~tatls-
liberdade .do' cidadão,princll?alme~te em' enui?-clar tica" tomando 'em <:on~lderaçao a representaçao'" de
ÓS seus ~nsamÉlntos, e po.r I~se nao posso apoIllI' a ~cente, Josê"Masc~enhas~ procurador ~a cam~a
:iridicaçãO'~ Eu, sei. que o Djarro chamado, do go~er- de ~erglpe de El-rel, na,qlHu se revoga 'a:' dete~
Iio'épropriedadedos'ofilClaes de duas secretarias, naçao do nUII!er?d!>s,dep.l1tados, que deve competir
e portantG nelle podem publicar olj1le: quizerem áquell~. pro,:!pcla '. dElPolS ' ~a. sua, s~paraçãoda .
seja'relativo li magistrad~s,ou a po1iti-:a, emfmJ, o proyincl5l: da', ~~a ,succedidaposterior~ente:'ás
que lhe der na vontade. Nao acho por ISsofllnda- lnstrncçoesde l~'lIe Junho d~ 1822, que acompa- .

-Eu creio que na~ ha rilaisclafudo quia:incoin-- mé~to:algumPiira:se pretender que elles só publi-:-
-petencia da ~sembléa {lara deliberar. sobreseme- qn~m peças ofliciaes. ISto seria' atacar a liberdade .
lhante .Jl,egom.o ;,e·· por ISSO ·entendo que deve ser da lmprensa. .: ...,... ,
regeitada a indicação. ',' " . . ~ (?::S~ V~GuEmO: ~Não vejo em~que a riúnha
. O SR.: ÁNDR!.!lA MAcllA.Do: - O illustre deputado mdieaçaose opponha a ,liberdade (la: unprensa,; ,o

que propoz a indiéacâti não propoz o que diz o redacLor'póde escrever o que quizer, mas faca-o'
Sr~ LOpez'Gama, que em verdade seria um absurdo; debaixo de outro titmo; o que eu pretendo é.~e '
o que'propoz' foi que se mandasse o Diario do 60- não entrem no Diario senão artigos officiaes, pórque
,-vemo a uma, commissão para dar o seu parecer a folha temo titulo, de ministerial. •
sobre o artigo apontado, e não para se j~gar o ho- O SR. ANDRADA. E SILVA: -A jndicacão do
~em; to~os nós sabe~os que somos.legISlad~res e Sr. Vergueiro não póde ter lugar. Aparte princi
nao magiStrados, Pore~ ~em mnguem Ignora pal do Diario compõe-se de portarias e decretos'
que a ~mbléa tem dtre~O de attend~r a tudo o do governo, e só para o completar entrão outros
que é do lUteresse da naçao; ~ é. poz: ISto que o artigos; ora estes necessariamente são da escolha
nobre deputa~o propoz a su~ lD~ca~O. EUe des- do redactor ou dos donos da folha, porque,tem direito
confi~ da: te?-çao com que se lDseno n aquella folha de publicar o que lhe parecer n'um jornal que é seu.
o artIgo mdicado; e eu acho a sua descorifiança bem Se o governo fizesse as despezas da folha, então
fundada•. _.••, , .._ devia ter lugar o g;ue lembra o nobre preopinante;,

Embora, se m~erprete ma~ esta !DlDha OplDIIlO; mas como os offiCIaes da secretaria são os que as
sempre hel de dizer o que smto seJa contra quem fazem, hão de escrever o que muito quizerem. Por
fôr. , , tanto não temlugar a~n~caçãoporque não se podem

O SR. LOPES GAMA.:-Eu direI só duas palavras. ordenar semelhante liuutacões.
Supponhamos que, a ,commissão no seu parecer O SR. PRESIDENTE, por" não haver mais quem
declara o homem crunmoso, se a, assembléa approva falIasse sobre a materia da indicacão propoz esta
o parecer por força h~ de remette~ o h!>mem aos â votacão e foi regeitada. •
jurados; e se estes o absolvem, serã Isto aIroso para O S· 'C <;:.

assembléa? Quanto a mim acho-o mui indeco- R. A~NElRO D.'" ÇUNIlA: - ..,r. presIdente::o o tenho por obJecto mUlto Importante o regulal'-se o
, s . _ . numero de tropa da La linha para que não haja

O. SR. CAlL.~IRO DA CUNHA.: - (Nao o ouVIa o falta nem demasia i e como aqueUes que expoem a
tachigrapho.) sua Vida em defeza da patria, empregados pela

O SR. PRESIDENTE propoz á assembléa a indica- nação Jlar& quem alcanção honra e gloria, mere
ção, e decidiu-se que fosse com o Diario ã commis- ceto toda a nossa contemplação, porque são elles
são de constituição para dar o seu parecer. os que nos defendem dos nossos inimigos internos

O SR. VERGUElRO : - Por occasiãO' de se (afiar em e externos, cumpre que sejão bem pagos, até para
Diario do Governo eu tenho que propor uma indi~ qu\3 preste~ de melho!. vo~tade ,seus s~rviços.
ca~o.. Tem-me parecido, e ~be~ a alguns outr,?s Ta,lv~z se diga que anaçao. nao es~ em cU'Cums
senhores. que o redactor do Diano do Governo nao tanCIas de fazer despezas, mas eu respondo que'
se lhe dá de introduzir idéas contrarias á nossa in- eUa deve ser grata !" quem por ~lIa derrama seu
dependencia; ora ninguem negarâ que é dever sangue, ,a quem a hvra de Made~ras e de outr~s
nosso vigiar com cuidado sobre este'ponto, e conhe- malvados semelhantes., e !Iue por 15S0 .deve. sugel
cer de tudo que se dirigir contta ella. . tar-se a alg~ sacnfi.clO. Por e.stes motIVOS, e

Parecia-me pois acertado que se determinasse que outr~s que alnda podIa accrescentar ofiereço a
o redactor d'aquella folha não inserisse neUamais segumte
que' os actos do gove!D0 ; seria bom que se limitasse
a isto, e que se qUlzesse' escrever outras cousas o
fizesse debaixo de outro titulo. , '

E' vergonhoso a meu ver que se insirão naquelle
Diario os artigos que alli vem constantemente, e que
o tem desacreditado· n~ opinião geral. Portanto
uma vez que esta folha é cl ministerial acho: que o
redactor só deve publicai' nella o que ,fôr proprio
do governo. A indicação que para este fim tenho
feito é concebida nestes termos. '
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u A commíssão de fazenda tomando em conside
ra~o oomcío do ministro da faz~J1d~,que a~o~
panhou o do actual governo 'proV1Sono d~ 'prOVlDCla
da Bahin, pelo qual se partíci})av~.a S. M. o. Impe-
·rador" bavpr .o. ex-con~elho. lUtenno do go.vemo Sessão em G de Agosto de t 823
encarregado ao commandanteem chefedo exercItop~- ,'. . . _
ciflcadordeabrirumemprestimode 444:557$867 réIs.' Pl\ES1DENClA DO SR. BISPO CAPELLA9-3Ióll
pàra·pagamento evestuario da tropa i e attendendo.. . I h
às circumstanclas:criticas da .referida provincia, ~ l..leuDldos os Sr. deputados pe!\s 10 oras da ma-
ur ente· recísãode satisfazer quanto antes as nha, fez-se· a chamai1a, e acharao-s~ presentes 67,J ord·Eanas 'despezas que comsigó trouxerâo as faltando por doentes o~ Srs. Pereira da Cunha,
~l~d;des da guerra .~ãoob'stante a conhecida .Nl1:varro de Abreu, Ferreua, Barreto, Alencar, ~
incompetencia,; e' abuso das autoridades: que. ou se .nelr~ de Campos; Furtado de, Mendonça, Carneiro e
ingerirão ou tomarão parte em seme1h~nte eplpres- MaCle~ da Costa. . . .. '..
tiino ; éde 'p/itécer, .que p~r. e~ta. v~z s6m.ente se. .' O8r. PaESrBENTE -decl~o u aberta a ses~a?, e'Ma
approve! e_r~o~beça.pordlVl.dllnaeIonal,ent.1iando a ac~ da anteced~nte fOI approvada -FOI a mesa a
a commIssao InCUmbld.a.de o promove.r no.theso~o segumtedeclaraçao de voto.. ~_ .'.

·daquellá'promeia. com as quantias queJÔr arreca-: (C Declaro que na ultima sess~o voteipara quenão
dando' outrosi1!l' que o. aqtual go.v~rno remettafosse a commissãoalgumao .DiarioáogO'lierno'ac-
sempirdadétémpoao mínist~.o~af~~~dao e~t~docusado pelo Sr. Cal'neiro-da(;unl:\a.." .':.
da~cei~.e:'desp~za daprQV1ncla, '~a sua.dlVl~a .: :icPaço daassembléa,: 5: d~ A.-gosto.d~ 18.~...,...O
activa.e·Pllss~v.a~'l) total do:s'soJ~P~' e~apes,.V'es~uli-:' --deputado, Lopes G-ama;ll; '. ;.', : .... '.:
'rios d~Vjd«?~'l-: ~ro~l!, e asc0l!lli,çge~.~~peGla~s eo~ . <O:Sa>VELLOW SOA.RES : ..... Peço: a' palav·ra .:para
que. fOI. ab~rt.o. (). dito ~1!lprestJ:ID0' p~a ~,!lS~e~bdl~a. faUai da:'entrega que tenhQ de ·fazer nesta .assembléa
-á \1sta de tudo, e'co~ plen<? eonheClIl';l.~l1tô;. ~o ~r de uma cousa feita por mão habil, a qual tenho es
deliberar o que conVIer partieular~ente ã promoç~~ ,crupulodeconserrar;P?,:,t{ll1'tO .~mpo ,em !Deu
e complemento do m~o.empres~l11;lo,.e em ger . 'peder, '.. " ;;" ',:c: .,.;, ',: .. :::,•. , .' .," ',';;
ao.bEtIll ~tlll'.? •.~~ .. ID.El'l!c,lonada .p:ro\,;~c~~: .?~ç~, d~ ., "Quando :menomeá~ã.Q; p~u~: pa~~a P.o!'t?:gaI2..:.r~-
·~sembIElll,.4: de~gosto de ,I~. -:7 Jfl.a~t~:n. F1'~~;. ·,l1ietterão-me~ :;estando; eun!>. $.10 ~de JaneIro..:"uns
;Cis:~?', R;tfie,i't.Q ;..d~·· 4.f!,dr,,!-~q,~ -:.Ma~oel .J'.aCJnt'M .f'i.<:!";. mappas estatisticos da,prp~ncia. 4e· MiIlas<,,!u6,; :me
.:g~e~r(í,.~G,d.ma:.o7'Barao d~,$afl:.~~.:,.&J1!f1:r:o. :' :l0~.e. parecerão muitoperfeltqs. _,' , 1'" .'. ". ; •

.A1'R'IlC.~e. .. '~~~":I!k~e; .Rend~!I" ~/gs.~ de ~ I!:e.:r:~nde; ....i:w~·;~qÍ1~ .. :v,i.lo.gó...:a~ ~,~p:ciPí\) ~1l,~ n~da l~Ja~eI:~
Costa. }) '. . .';;"":.,' --, :".: _. .»~~ resolY;l, !l~O, Ir, e pp~.~e~~o~!i~!lo ~f!?,le:Vêi
."I:q~·R~v~tqu~~!!1H~~~~?n~r~ ~l,l?<1:rH/XI~ adIa~o.: ã ~~rra qu~ levarão os o~tros m~~~.j~9.J-~~~~s,::~ P'ff::-

~'~.()SR"·P.ll.ESmENTE.asslgnou para !l"Qrdemdodla: triC10s:i~e~I2;m.~~~e~e~e~J':::~'~iil'OS:"'mbYõ ',ontofootr:'sohre: 'Ji anl'ésen~ã() ae: Uin: tratado .:.:CoJ'rémos.t~mpos,.:e.~~()1he().».I:a. ~ ..Llrm~, ..•.JY!>
.'. :!e; ·'.e.·d·.·U~;".·JW~.a.~_v.o~2. :.'0.'. :o-...-p·'r.o.·~.et.·o'so.i1ite r~ên.éa.ó. ;de... ili.·Si.:'. : .Pâiá. i(S1l.-.a. ,.a··ss~.m..blé.a.legis.~apti:V.:!lJir..adiili...~e....Ds.. ~;':.''e.,;.. ~Dntre-~l~ •••,'~~",,:,.,:,.~ ,">." .. ,-" :J",,..' """, ,'elr'·C·" S.. F····sco· ~"8tr<l;' e,;,antaaEo 0-

~i~~::~~~;::~:~.fi~~~~:'~:::~i~:~~:·~:d~.:-1~~~ée~~J~f:1~~:'~~~~1~O;:~~~~b,~~·~~~:
..;.;.;;;:M 'mPJosé'âe''8ó'ú:ca:;'FTtt'l'l;c<l- 'secretarIo·.·· ". ~ - ,...,~;;, ... ,..r:.,,'''' 'ú'- 'f "o "inlIno a:estaas.... , an ," " .' ' .•. ' _.. ,.', ', ,oslW:8.i"~,nara,o.s,.. apr~s.eQ..lg.I! r, ""'lll '_'.:'
~,';':(:f'~ "1' :~j:';!'.:~::'"L: "':' ::,:; '.•.::,.(" ."'.1; ':'h"'<;~ ..seinhlêâ;pÔiS.:~O.~o~:ti(~~~:~:S~rti~P'~\ ~~;L::;~' .

SÊSSÃO' nF5'DE"ÂGosto' ~DE 1823~-

nliírio:o decreto de ,3 de JUnho d()" in~o~ 'ãJino: ',' •.. RESOLUÇÕES DA .ASSEMBLÉA: :~;"
sã()·de~' parecerqlie ··a dita, provwçi~ 'eIei~ .:dons;· " ' _PA~ .íruoEl. ;A.CINTilO NOOQÊIl\A. DA. 'GAM,"~
dêputà.dos{:eomo' representantes· :~IlEl-..n!l ae~ _,'. .' _' _ ' _ .'
asseDibléa, visto que pelos màpp~s"es~ti~tico~na,o ·llloi. e txm. Sr,-Aassembléageril.l cóiís'tí
consté(queonnmero de homensb~s ll!~ ~ê direi!<> tuinté e legislativa do' '-hDperio do Brazil- ·mandá.
a ri:ll!ior'repre~n~ção: por estaoCcaSlaO eXatnl- p.aiti~pl!-.r ~o .governoque Precisa qUe lhe sejá. re-me~
nando as romuussoes o numero !los deputados ~dos ·tlda 'uma lista de todas 'as pessoas que percebem
pelo Recóncavo,e vendo ~e por um Iad~- U1Udosveu~entos d~ Lhesouro publico a titulo de pensões,
~s'd~puta~os a<?s ~e ,Se~pEl·pre.fàZem -o· n~ero '~tifi~çõ~s, ajudas .de custo, o~' outra qualllu.er
concedidQ.li 'proymCla entã() formada :das duas; edenommaçao, .por aVISOs ou portarIas das secretarIas
porouiro·lado· reconhecendo que' a':Cldadeficava '-de'estado, ou provisõ~s do mesmo thesouro, 'déela
sem.'representaÇão,- embo~ ~ivesse, evacuada, e -a TaIldo-se' tambem quaesquer outros vencimentos
maior parte da sua povoaçao]á vo~eno'Reconca~o que cada urna das ditas pessoas receber por título
sào:comtudd de parecer' que a CIdade' da' BahIa legál. O que' V. E... levará ao conhecimento de
possa'elegerumrep~sentante; Paço' da '~sse~léa, S. l\t•. Imperial, Deus guarde a' V~·E:r. Pa~o 'da
euf4 de'Agosto de 1823-Pedro áe A'l'auJoL~~;-assembléa, em 4: de Agosto de 1823. -José Rtcardo
Antonio.Ctn'los Ribeiro de Andrada MachaàoeSd~a. dei'Costa Aguiar•
.;.;.;./oseBô1iifaéiõ'de Andrada eSilfla.-/08é RiCardo· ..
da Costa Agu~T deA'R~rada. ~!Jarao de Sallto" . PARA LUIZ PEDlW1\A DO COUTO PE1UUZ

,', .A.mar.o. -:-M-arhm.FTanctSCO Ribetro de· And!'ada. .A assembléa feral constituinte e legislativa do
-Pra'/tCJSCO Mune: Ta,!UII'e8.-Ma:welFeT'f'etrada Imperio do Brazi manda participar a V. S. que
C(Jml(~ra.-ManoeUaCtlltho Nogueira da. Gama. D tem resolvido que deve víl' quanto antes tomar
-FOIapprovado.·· assento neste augusto coogtesso e ter parte nos

O'; SR. RIBEIRO DE ANDRADA, como ~}ator da com- seus trabalhos como deputado á mesma llssernbléll
missão de fazenda leu tambem o segulnte '.' pela provinei.. da Bahia. Deus guardo li V. S. Paço

daassembléa, em 4: de Agosto de 1823.-Jose Bi
car.dó da Costa, Aguiar.

Na mesma conformidade e data a José da Silvll
Lisboa.
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,Domingo: passado 'me'yeio .[l'lD~O: umlin:o e~que: : 'Q Sa;"J~nlEI~.o DE.;.A1wBADA. :.~ ~.:p~de~t

vi louvado o Sr.Pererra de Sànta À~lloma por' quando'.eDal~~sao se tratou-,d~"j)roJecto-,~u
um gl'ànde'homem que não'~.séIIí-Cónhecime~to; disse;~'~I@léaÂS"razões q~e, me~õve~Q~Ú:~
Aeoca.usa-; .o:tal.li,~: ~ã? "~ .~llo por M~n~q~eu; ,para'lfcJ~~l1ft"Jl~ ã ~diScussão:- ,T~ndp~
;ou.Rousseau-mas por um~de homem, VIe aI~: ;(}.q. ,e,' haven.d~Ja,dis!<llt~do 0,1o ~go, e nãosen-::
:a(teinim "ástris ~Iilié~en~()~ •. ten:i 'd~IÍl~a~is; dq ,este 20,'m~:~eo~a eo~qu.en~ ~çlle, jl1~~
a qualidade, de ~~r,prazileIrO, é ,o Sr• .Toa/) S~rer~ogo que,tamP~~, naO pode ,deixar de,p'~.~,; :,. é

'~aci.el da CO~.', " .. 0' , •• ' ': ,"",' ,No,:l?,~to~,:"~00 p,remio co~pon~en~~ã o!>:r:a
,.~ TéiJho mais uma carta partlcular: em que se ,di- ,d~..um:tra~(,):~~p.teto deEl!lucaçã9pbysica,mo~
):~m ;inui~s eousas ~e m~ .agra~ão! e eu lJl1~rq @e: e ~tenect~,par.a:á:mociçlade ,bJ:ázil~ra, ppr.~j,u1
~a~Ii:lblea saiõa tud~; :n~ VI.veuo de,ld~~q~e ,gar,necessano e c~.~ecer.,.se a falta· d~Ue~; :,agora
.devemoster em; v.ista. para . fazer o bem qo)lraZil. nes.te, tra~?se do J~' do, merecimentod,a.obra';
,que é o que nos,tro~e.aqw. ,,:. ':"':. '" ,C~19..que;n.8,o~pódedeuarde.p~ .. ·.
: .&,inta ApW~n,ia ~ lJl1,e~~ ~an~avaop!U'l1 .o~~~ : Â ,COmmlSS!lO entendell que ,dena ~!U: CQlllO
!lutados da $UaprOVlnCla 25 contos de réiS; 6: qlle~stuma marchar a assembléa;, e

o
P9r l~, Julgou

,pasSa,rãO,ao.T~jUl:.o 7,~, ~~te~ de<!iamant~s,,~e. que o juizo d~~elle tl:abalho devia se~ eD,carreg~do
que ninguem deu conta,mas que c!>nstão dos OmCI~S a uma Comml~O :delitteratos conhecuios. ,
~ue aqui estão. . . ,Nestes termo.s parece que nenhwna, duvida p9de

Este homem não nos eonvém que sala dalh; de- haver em que passe o art. 2"... " "
vemos antes aproveita-lo no lugar em qu~ está;, O Sa. CARVALHO, E MEuo·:-lrata-so, Sr. pre
.~Uen~o ha de levar para a sepultura as rlquezassidente, da 'oomeaçãodas pessoas, que em commis
,'(J!le tem; ~ p~r este modo ganha o imperndor,ga~ são hão, de julgar o merecimento dos tratados dI'
·nba_a,provmcla, e~fim g~nha ,tudo. . educação, que vierem a concurso~ .

Nao' quero tO!J1llr mais tempo á ~semblén, eu Álõsenta-oo, quo se escolhão pCSSOllS de fórl1 da
mando para a mesa as cartas e omClOS para que se assembléa em, que concorrão as ptlrtcsde bomso.ber,
leião.,." . '. . litloratura c juizo, para bom /lvaliarem o mere-

Na assembléa se tem lido multas. vezes pApeiS cimento de cada um dos planos. quo so propuzorem.
inuteis; e não se hl!- de chorar o bocadmho de tempo , Medida 6 esta mui acortada; n!DJl paroco que
-que se gastarem ler o que escreveu· um homem conviria melhor ajuntar á nomeaçAo dos cidádão!! dI'
como este. . " . (6rl1 do. l1ssembléllalguns dos membrO!i deste con·

Aqui estão os dOl1s.~apPlls ; um é mais perlel!o grosso, e da, commissão de inatrllcção publica.
-do qu~ o outro.; fique a ~~emblea c~m eUes; sao Conheço lJue !óra da mesmA llSSlImbléll ba' cid4.
propriedade !Dl?ha; mas Ja que eu n80 valho nada dãos instrUidos, o que ao cllbodlll do Utterlltllra t'
dou-os de p'roprledad~ â assemblén que fará delles o saber, ajunta0 o 1l~01' ~a patrla, e dllllejo~ ,de que
uso que qwzer. . elIa prospore .em diffU5ao de luzes, e connccuncnltl5,

O Sa.FRANÇA:::-:-Creio que deve ir tudo como mas não serão tantos qUllnto bastem; o convém,
estã para a commissão que ,se designar. .' que e,~tr~m no ~wnero •doUes ~igU.DS membros ~

O Sa.VELLOSO ,SoARES: -Como tenho 'fallado co~m~ssao 4.e lDstrucçao publica. 05 qUllC'à.fot:ilO
'muito pouco, quero dizer hoje mais alguma cousa. prlmel~o desl~lI.do5 pelos povos da SUlI proVlnClll,
Aqui. tem-se mandado ler outrascousas mais in· e depOIS. flscolhidos pelo .voto desta lI.ss~mbléa.
significantes; portanto não chore a assembléa o Desta nrt.e se consegwrâ, ':l"~o ,Jl;llZO .sobre. que
bocadinho de tempo que gastar coroastes, papeis. ass~l1tar.a proposta.da c9mmlSSllo, 8CJ~ tormadopo~'
, Lerão-se.). _ , "'.' " maIS.so1ldas bases, e tera esta /?oSllemb!ea outras mUI

O SR FRANÇA '-Esses papeis devem ser remetti- qualifiçadas ,e .seguras paradeliber!U', afinal sobre 11
dos ã- ~~romiSsãode estatistica. , ' .e~colha ~4() qu~ líade ~egulal'o. bem gorai da educa-

" 'd tad' d ,çao nacI!>Dal. ",' ,
.. OS~. VELLO.SO,~o~~s:...:..(): .ep~ " o e q~e se Si. presidente,qulUlto ,a este 'respeito fizermos,
trata, e .co~~C1dopo~cu~ da, pnmerra: oM~m"eu, sera:marc~do'pelos ~ossos contemporaneos, C ·p.elos
verdade é, naovallio nada:, ~m tud<rlhesoumferlor, que .depOIS ,de nósVlerem com ,umllllp'provacao.e
is~ é, em m~te~ia d~ c~nheclt~enl~s,.':porqueem '!Da- :ilp'plauSó,iguaI,aó. ~nthqsik;~o.de bem servir.J pà~
1ena depatl",lotism{); na&. soul~eno~,:an~n~um ,~os .trla,.,co!o que dellberamos agora ero· matena tão
senhores~:peço'pot':IS~o qu:e 'seJa'acelLocom especlíll .i~po~tite:. Eu ~'Qdo ,á mesa,a, e~cDda que fluo-
-agrado. :' '. ,::,,: . "":', "o"" I','" :bre esteobJl'lcto•. "',, ' ,

-O SR'. AlmunkMAi:HÁOO ::-.Seja.;receDttio:Aesse ; .' ,;':: .;~':;;: l«,EHÉNDAI:, ' '"
modo por serapresentado por um S~. deputado.; . I' '"",, • ,"" ; '" '" c' ,':: ..;,' ,

-mas'n~c por ser 'í!d'Sr.;S~ta.~Apononla \,~ nã? e _.' ~,Que"se" 4ec~are'oque os sete Clda~aos .!\oiD;eados
'1:lêputad(); é'u,m'simpl~s Clda~ao;emquanto;naovler Jl~ o examedp,s tratà~os de educaça~ s~Jll.o,tJl'ados
toinài:assentO' lia' àSsembléa;·' ,. \",;>' , ~': ::':â~ lle~so.a~~~}q,ra,e ~e~em~o~ .de~.ta, ~assembléa

O, -SR. PRESIDENTE :-;- Pergunto i 'se' .a asseinbléa. ,e dacom~s,ao, pr_qpna~ ,(A-o §, ,~o\ do p~oJeCtci.!ie 16
·-app~o.v~ <J.ti~;, ~'~ia~~~M~(),10!Jres~ecieJ'a~t~,a~: delo~n:o~:d~~') ~ Odepu~do.' Carvalho ~;J!:eHp'3>
DecIdiu-,se m1e.slIXl, e n,u,e se rem,',ettess,e ãC,o,II1m,1S·, ,P ,,', "',, '.' .. ,,<': 'I"'" • ','" ' .... '.1
Sá.ó'de-esláiNticâ;J"; ,,;,~,. < .1,' :: : '.", ',O'SR"nnmiRÕDí(A:NDaA)lA':~Acommissã():t~ve

. , ",AnnUDciou~~e ,-que ~s~~!à;:â pôr.t~ ~o: ~illáo .. 'o 'Sr., :em..;vista:;c?,ID,O i.~;d!sse;Jiavér .tlJ:ij: t~~~do.: \~~ .ê4u,
,1oSé"da. I,~ilv:e: :Lü;'bó~,·àéP.ti~dos~p~lente pele:~pr~caça? :phJ.Sl~" 'iA~aI,~,e..w~~I1e,Qt~8b '~el0 ,~.elo q~
víneia:<!a'Bâlüll";"e'serido lDtrodUzl1i()' na'formado 'aponta;' e teve tambem"~m' S'n$ta o-ua'O',tóllier a'1i
:estylo~: ,pre~i()ti: jtu~m.ento;: :e::t.~~ó~ :lllgâr'n.a as:' b~_rdade da assemblé~ ~a eséô1lía:~dilSJÍêsSóas'que:d&
.seníbléá,.": ." ",' "'..' ·'L, ." :" ":". ,Vlao,tmcarregar~se;,9.o: eX8IlU;;'OO-;~!l~t):;; ~~I ISSO
." paSs()ii~se~ :ótdeu{à,ifüía:;'cbntiÍluando~'sê' !a:'dis- não 'd~clMQU'i q~:fo~$~in\. da'..assembléa ·,'ou.~d.e, 'f6ra.

êtissãó,'a4iatl'a::u.a:j~s~ãifÁriW~edente, d~'arl;;~~.:do ~nténde!1 p'orém' q!1e,devi~o.serhoine~· 'd~ ~recó?he- ,
projéclo1para \ÚD·trilJàdo-'de ed!iCàção;; ,',,;,;. ,', cldo p&trlOtlSmo ebtteratui'a, porque:êlnlÜSpensavel

~. ,.''''
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te~ ·95 conhecim.ent.o~ ..n~o.~ P!ll=il.~~~e
cada uma .das suils·~~Taes homens ..$aO .raros.
~~isSo julgoti,aeoini;niSsà9 qn~~ ~léa devia
Sér ip.teiraiií.eri.tel:ími na elei~o den~' ._. .
- o. SR•. AumtilAEÀ.I.Bt"QUERQUB: - Eu achava
que era melhor incumbir o trabalho. danomell.çãoâ
commissâo deinstrucção publica ;: pareee-me que a
faria com mais faCilidade. podendo .igualn1entees
iXllher pessoas de dentro da assembl.éa. ou de fõra ;
e por isso que fiz a segllinte .

«. Uma commissão composta de sete cidadãos no
'meados pela cQmm!~o de litteratura, e approvado~
pela'/lSsembléa deCidirá, etc.-Albuquerque. D-Fol
apoiada. . .
. O SR. RtBEIRO DE ÁNl}lWl.\ :-Que a commissão
de instrucção publica proponha a que hll. de julgar
do merito do tratado. pOde ser; t:Jlas que soja a com
missão quem nomeie os individuos. não npprovo.

A llSsemblén deve conservar o poder de admittir
por escolha sua as possoas que julgar proprias para
este fim. Portanto proponha á commissiio. se quizo
rem, IDas quo tique 11 IlSsembléa com l1 liberdade
que lho compete.

O SR. COSTA BARROS: - Sr. presidente, nós jll
tomos na commissilo do inst.ruc~ão publica cinco
pe680as capazes do julgar do merecimento deste tra
balho. rosla-aoll procurar duas. para proenchermos
o numero de sete de que o ~Iigo trata; .e como é
pOBSivel que fúrn dl1l1ssembléa existão essas duas
pessoas com tania ou lWlis instrucção do que alguns
aOll membros da commissão·de instrucção publica.
.parece-me conveniente que fique ao arbítrlo desta
assembléa o poder nomear de fóra os ditos dous
membros. .

Proponho por essa moUvo a seguinte
« EHEN1)A

~~D~~Od:El~~~~;·:-:: ~.;~ .~;é
qiiàllto·eia. dúlicile . - iDhóso=~~~lL
por issoquetalyezhtvilsse.· faltadij~o"4c~~
e que apparecesse um só \ralado. 'Neste casQ"como
~ commisSão não tinhà a que .llar preferen#a: .1lca,:.ro.
manco o art. 2'>, e para prevenir .isto 'ajimt!iuesté
art. 3'> em que se estabeléêe' Ô qu~, dev,é J~r,:"Se
se apparecer um só ttatado~ ••••••• ; .. '.

•O SR. ANDaADA MAclLU)O: ~rikO:AA~ pieo
P!nante que não. se. pôde conhecer da. preferencia
nao bavendo concorrentes ; mas" ainda que os não
haja sempre Se póde conhecer·se enche o fim a que
se propoem, porque ha o ideal. de pe~feição CO.ID o
qual se póde comparar, e com que. reaImen~ se
compal'ão todas as ooras. Logo Seacilmmissão tiver
esse ideal da perfeição de um tal tratado, tem o~
drão bastante para 11 comparação do merecimellto
da obra que se lhe olIerecer. A comlDissão tem
dous juizos a fazer; póde julgar que a obra se apl9
xima tanto ao seu iiieal de perfeicão, que a tenha
peta melhor possivel ; e pôde jUlf!lÍr que se atrast4
do mesmo ideal, mas que tem ZDl1Jtas cousas escul
lentes; no lo caso n otira é digna do promio estabe
lecido; no 20 sempre merece contemplaçiío. Ol'll
isto é Ciue em verdado se não acha bem concobido
no artigo; o seria por. isso talvez preciso eccroscl)~
tal-o... Lembro ~mbem que por algumas omenw
talvez so julgue prejudicado o artigo so 011115 se ven
cerem. mas eu ponso que se devem 110t"5 julgnr
prejudiCll~ll as omendAs por llClrem lIprl.lllontlldlJlõ
fórll de o:dem e do lugar.

O SIl. A.!mIUIM E SILVA: - Quando 50 julé'1l du
~erecimento de qualquer obra, ainda que appare
çao dous ou tres concurrentes. sempre su furma o
JUizo pelo ideal da perfoicão com o au41 se comparão
as obras apresentadas. para se esêolher a que mlÚs
se aproxima a eUe; nem sei que se tenha posto em
programma algum de academia artigo semelhante.
Se appllrece uma só obra. e corresponde no ideal de

lt Os sele membros que devem compõr a commis- perfeição leva o premio j se não satisfaz em tudo,
são de que trata o 2õ artigo do programma sejão a~raça-se o que se acha melhor e rog.eit~ooSe o quo
cinco os já nomeados pela Ilssembléa para a com- nao se approva ; o mesmo fará a cOJ?D1lssao quando
missilo de instrucçãopublica; os outros dous pode- se ap~sente um só t~tado; .eXllm~na-o, faz o ~u
rào ser nomeados ou de dentro ou de f6ra da as- relatono e otferece-o a conslderaçao daassembláa
·sembléa.-Costa BaN'os. »-Foi regeitada. que se não achar neUe a perfeição' que .se req1?er,

O 8n VtI\GOEll\O· - (Niio o ouvirão os tachi- mas ~ousas boas, conceder-lh.e-ba as honras daun-
h .).. .. pressao. Isto é o que se .pratlcaem todas as acada-

$rap os.. . . . .' mias do mundo; nem ha necessidade de ta! art.ig~;
O SR. RODR.lGUES DE ~.\l\V.\LBO pediua palavra e são miudezas com que ninguem se cansa..

.ofi'ereceu a emenda segUInte . • O SR. RIBE11\O DE ANDRAi>Á:-CNão se entendeu
lt Ao.art. 2.0 Em lugar de-;c~dadã~s-membros. o tachigrapho Pedro Affonso). .

-01l0
S
àngue8L de CaG'l"Valho

ta
· »-b- 01 ap~ada. Julgando-se a materia discutida, propÔz o Sr. pra-

• R. OPES AMA. m em ouereceu a se- sidente: '. . '. .
-gwnte .. 1.o S~ a assembléa dava por fh;da a2~' discu.~sã~.

~ E14ENJ)A :~Venceu-seque sim. . .. .. .,
- Cf Se até o fim do aJÜl.o de 1824,fôr apresentado ao .. 2.0 Se o projecto p'assava á·Sa

discussão~~rVen-
poder f'xecutivo o tratado de <l~e faz menção~· ar- ,ceu-se ~De~ que sun. ..... ".' .....; ., .. ;.
iigo antecedente. não estando Ja'~ assembleaem. ~e~o-~a.:2a::,parte da.ordem do~.:que~a;a
exercicio, aauella· que se lh9:segmr emqualquerpnmeU'a. discussao do prolecto· ~obre 'a:lsencao~de
.tempo· pre6!1êherá·odisposto.' nes~e artigo.- O de-dizimo~ e decima a favor Qosbabitan~~> da &hiá,
-putado, LopesGa'l1tfZrJ,·-~.;Fol·apolada. . ..: offereeldo pelo Sr. Montesuman~;ses:sao de'29·de

·J'ulgoci;;$e'~~'#ta:~#~.· diSct;ti~~Je: ~a~sou-se ao _Julho. ,. ...•. .. :
art.SOe}~~~fffia. ;d,.o.;~~oJect~~ .. i.'. .' . . . O .SR. MON~ES~: - A, .!ltteI:lçã,o.l:;()Ji!.~u.~A~YP
.•. «" Art.,,~~o Não ~v.e:n~I}.~OD.Curr..eJ,1Cl.a, e api'are- conslderar tudo o que resP~lta á,p~~,Çl!l' c' q\l.~ ~e
cendóum ,s~ .t~Q~~ :.aiJ;l!i1l ,:.a.ssim"ver.ificar,.~ha o .nOD}eou seu .deputado, me, .~e~~.~Ul,OU, ~~p:r;op~r: este
:premio .4~~f}J:~d~,;pel? ;§n~se a co~~lSsão o: p~oJecto ; que tem po~ fim. CU1'~,P9r: ..as~J ,~z,~,
JH1gardlgW)..d~.l~~~~~. <. . as chagas dolorosas que lhe ~P,q.?!o ~espQ~m?,.ll!l •.



=t~~.~~~P~~~~W~~ :;:~set::~~~~~t;e~~;(:~~
emen~:,:~~aexel, dep<»lS~d~9 ter p~p<l~to•.~ ~er coMeCJmentó ~~~' se~ males;.~ .. poder'a~
inco~~~~n~" "~ese.~aosea.ISeIi.çao do plicar-lhes oremedio"' ~os, ·qu.ealguns doS
pagame~~ de ~iJ!l0s.ed~~ seve~~e .n~s lé~:vmdo~'.e·senho~.defabneas deassucar so~
anIlos~mprehendidos nas arrem~taçoes la fel~; ~ograVlSSlDlospre}~os coma: gu~;'que tãom
e po~.~,,<J.Uero _estabe~ecer que 5ómeIlte se n,!-o JQS1amenteno;s~erao as"tropaslu~as. perdendo
paguem no anno unmediato aquelle em, que•. ~na~ -os seusengenhos, fazendas, e estabeleeu:n:entos:.mas
te:rminão; de o~tro modo'por um lado se or~gma- tambem 'sabemos. que outros osconservarão,por
mo. demandas" que farião talvez gastar malS a~ e~tarem róra. ~o alcance· 'do .inim~: e ainda q-.:o
propriEitzil'ios do' que· se não tivessem o favor da le~ tivessem preJIDZos com a suspensão dos seus tra
e J!Or outro Seria necessario exigir' da fazenda pu- balhos ruraes, emqtianto se prestavão com os seus
bEca dinheiros já recebidos, oque é sujeito a graves e$Cravos e gados á defeza~ provin$,comomuitos
dimeuldades: destas alterações resulta a suppressão fizerâ.o;. mnd~qJle.não aChassem meios .de v.ender
do ultimo artigo. Quanto á convenieneia do projcto seus-gent3ros Elm razão da oecupacãoda cidade,.não
em geral creill que-não será combatida, pois nin- póde haver comparacão entre os males de uns, e
guem ignora que aqaella provincia tem soft'rido outros, e muito convém classifieal-os, para' recebe
todos os horrores da guerra, e qlle os seus infelizes rem' o cómpetente"remedio: é:portanto extempo
proprietarios e lavradores victimas das maiores cala- raneaa providencia $l.pon.tada, nem esta assembléa
midades. e' reduzidos muitos denes á indigencia,. póde entrar na b9,a •distribuieão de soccoÍTOs, nem
precisão de ~gum beneficio. Se e~es se unirãoã obter ex~ctas'ir-'fórmações., ,. ,,_. '
causa do Brasil, se' elles sustentarao li. guerra com , DemaiS semelhante proposta de suspensao do pa
suas proprieda,.des e pessoas, .;omo é pos~i~el que a gamen,to de i.mP.õstos, ainda que ,p~desse t~r lugar,
aS!iembléa os nao contemple, para lhes allmar parte, sem queporlSSo Caltassetn os meios de satisfazer as
de seus males? indispensaveis despezas da provincia, aproveitaria.

Mas talvez se diga que por isso mesmo que aca- mais aos que menos soffrerão os estragos da guerra
bão de UMa guerra são estes impostce precIsos para aos que conservaráoseus estabelecimentos, aos que
asdcspez:as, porque tirados elies acabúo-se as rendas continuarão seus trabalhos ruraes, aos que tem ge
nAo é lllI5im ; 11 alfandega da Bahia é mui pingue, eneros de sua industria, ou com facilidade os podem
além do seu rendimento tcm outros igualmente ter, sem de modo algum poder aproveitar aos que
consideravois. Emllm ó necessario favorecer sobre perderão, oli emtotalidaile ou em parte, os seus'
tudo li. classe agrícola, da !lual todos snbemos os estabelecimentos 1't1raes, e fabricas de assuClU', e se
grandes interesses que resulUto no cstado. !lchito sem edificios, sem 'escravos; sem gados, e sem

Chamo pois 11 consideração da assembléll sobre a meios de emprehendernovos trabalhos, com aue
sorte ~csgraçadll. d'llqueUn provincill, pa~!l que n~o possão ter. generos, que fiquem, isentos d(fpaga-
se veJa abandonada em paga do ter feito os mllls mento dos Impllstos. . ,
penosos sllcrificios para sustentar a causa. que todos Não menos se oppoem á este projecto a falta; que
temoB jqrado defender. por e11e, haverá de meios para a satisfacão das des-

Eu mando á meslll1minha emenda que ti do theor pezas de uma provincia, que portanto témpo soffreu
seguinte: uma guerra, que necessariamente poria em muito

cc EMENDA máo estado as rendas publicas: eu mesmo como
ministro da fazenda, e por ordem do Imperador

«Art. 1.° Não pagarão disimos, e outros direitos apresentei á estll assembléa. um omeio do governo
estabelecidos, as saCras de assucar e demais pro- da provincia da Bahia, em que dava parte de haver
ductos da lavouradaprovincia da Bahia no anno aberto um emprestimo de quatro centos e tantos
seguinte ao em que terminarem os contrnctos na- contos de réis. para acudir ás illdispensaveisdes
cionaes já feitos a este respeito. pezas, que tinha a fazer, e ao, pagamento da tropa,
.' u Art. 2.° 'Que se ttludem as palavras 1822 e 1823 pedindo aapprovação desta tão extraordinaria me
para 1824. . . dida: ora se nós vemos este passo dado pelo governo

«Art. 3.° Proponho que se supprima este artigo da Bahia, que só llóde setdesculpado pela,extrema
-inte~amente. -O .depuLado, J1!.on.~u~a» •-Foi necessidade de meiOS, em que se achava como pode
apoiada. ..,.. remos admittir sem prévias' informações qualquer

O SR., NOGUEIRA. DA GAMA: -, Ainda ,que este proposta de diminuição das actllaes rendas, publi-
project-o mereça. bastante contemJllação, pO;l' t~n~er cas '1 .. ,. -, ',. :' " • " . ."
a alliviar os males dos habitantes de uma provmcla, Embora se diga, que a deliberacão desta a~sem·
que sofi'reu 'os estragos da guerra, parece-me, Sr. bléa seja tempora.na.= l?ís~o m~smo·julgo, que vamos
presidente,. ,se~ ,extemporaneo,' emquari~o esta ãs- co.ntra os.b0I!s pnnc~plos: ·sena grande ~~ o faz,er
-sembléa não" tIver uma conta exacta e cU'cumstan- lelsprov.lsorlé~s,relatlv!ls â fazenda Ptlbliea, (apouIt
ciada d~st~s estra~os? e do estado' da: f~zendaptibliCaào~,.apo'fd<!~)·; " :-: _' :- , ". .
ida:pro~.~dá Bahia; emquan~o ~naosoub.ermos. ":'Se OS~1IIlpostos apon~~s sao.oppresslvos, ~XUl
,quaes:' seJ80 'os i ,prodtl~os das actuaes· rendas, e·.no~os; .devem ser. supprumãos:e.m toda a extensao..do
.quaés asdespezas:indispensavéis, nãodevemossup-, -imperio, e nÍl() devem.continuar,ainda ,que desta
priliür;. ainda, que, temporarianien~e,; .algunsd~s sUJlPressão resulte'~and~~iminuiçãod~rendà p~
artigos que, formão as rendas da provlDCIa, sem, que, .bJlca,_uma:vez,!q~e ~~~~!!-~m~~te .se,,~~beleça.o
vlUI1-o~;~e,~~ç~~\r,o aps pr}~c.ipips41;l,j)Qa a~~inis-. outras fon~s de.rell:aa,~e:\lupp.r:~O;:~~.á~ tal Jll.lta:
~Ção'tla~~~-·p~li~ ...com~et.t~ttd0-erros, .,q~e; .,[[Ias ,~l?nve!p, ..JlJ:JW~.ll'8J.Ilen~ .~clltü:· ~steo~Jecto,
,~véZ: sejão''-~R~~~ ,a:~~~Ina I?ro,v,ÚI(;la., :~' '.,~... . !WECé- ~e ,l>Up1rn~ J1P~q;~~cla;: ,p.ar.a.~lU'{lli~~os

Esto,u :pem .,p'ersliad~do':,de' gu~A~ )1~M~~e.s",d,a:.sé$l~d,ó.L9SbO!l~ 1?rIIIÇ1Ptosd~ ':m~sb.e~ ~entendl~a
_Bahi:il ~El~cem'no~~a, .conlem,plaç!io;!:!' neCEl~Sltão .~:econom~apo~ltíca ~'s~ na9..,:~!'-~,' opp~e~~~9~~rul'"
soccorro : mas tambem estou persuadido de que esta nosos nao veJo razaoslIlliClente :.para' a sua suspen-
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são, e nem mesmotemporaria, como se tem pro- sembléa, na devida consideracão Q estado em ,que
posto para a provincia da :Bahi~como fim d:e auxi- se acha aquelleinfeliz povo: _"
liai"os' seus' babitanteS;'esquecen(}o-se,oillus~ O ~R..HENlUQUEs DE. fuzENDE.:-Sr. presidente,
deputado que teve' esta l~mbra~ça, danec~a }>ensel que ficasse adiada a discussão deste pro
diminuição da renda publica da mes!Da .~roVlDCla, Jecto; mas, como se trata de votar, quero mo
e da desIgualdade com que se aproveltanao OS seus tivar o meu· voto. ','
habitantes de uma semelhante suppressão. ' Tem~se dito que este projecto é extem.poraneo

Se os honrados, edigntis defensores da ~deJ>en- e injusto, e eu digo que elle é lamhem rumoso.
danciade uma tão preciosa parte do temtono do Chamo':'lhe ruinoso, porque irá dar aso 'a que
Brasil m,erecem, como se não póde duvidar, soccorro, muitos' desejem muitas guerras no Brasil, porque
para repararem os estragoseprejuizos que soffrerão, têm a ganhar e não a perder naguerra.
todas as provincias do imperi?, todos os que se hon- ,Vai -esta lei dispensar' dous annos Ide dizimos
rão cóm o nome, de brasileuos devem concorrer á Bahia em attenção aos' prejuizos qUe soffrerão
pàra reparar estes estra~os e p~ej.uizos; ~ão pare- seus h;bitantes; e que'· succederá? As 'fazendu
cendo decoroso para o hnobrasileuo o deIxar uma que ficão mais remontadas, nada' oU- 'pouco per
das províncias do imperio unicamente entregue aos derãõ; concorreráõ com algum gado . e algum co
seus proprios recursos. (Apoiados, apOiados). mestivel,e muitas vezes á forca, como disse

O SR. MONTESO!IA: - O illustre preopinante que um nobre deputado;' e por este pouco e forçado
acahou de fallar atacou o projecto, afim de que não vinbão a ganhar muito nos dizimos que nã~
passe á 211 discussão e fique regeitado por algumas pagassem: isto' é, tiravão vantagens· da guerra,
razões que expendeu, e as quaes vou ~~spon4er. Eu entretanto que aqueUes cujos engenhos ficarão·
acho que não póde prevalecer a op1mllo do illustre de fogo morto, nada têm a aproveitar, porque
preopmante; por quanto não tratamos de legislar tão cedo não tem safras a colIter,e, portanto,
sobre as finanças, da provincla da Bahia, tr~t~mos nem dizimos a pagar; e nestes termos -lhes não
de dizer ao povo, que não podendo pagar dizimos aproveitava esta lei, nem a· outros muitos que
não 05 pague. per~.7riio muito em bens, (> que poucos dizimos

Eu estou convencido que os nito pagão. e que será darluo.
,talvez mais faeil sequestrar tudo o tirar de cada um Além disto era premiar áqueUes que não só
'denes 'm:~o tem e ficarem nús, do que pagarem não se prestarão, ou o fizerào com muita re
tanto o .. o das safras, como a decima das casas. pugnllncia, mas ató derão soccorrOS ao ,inimigo;
, Confesso q~e não sei como se .crê, que um cidadão não importando que fosse por influencia das au

pOssa ser obngado a pagar decima. de uma casa, de toridades ou por livre vontade desses povos; o
que não recebeu re~dal. . • certo é que darão soccorros.

Muitos dos proprletarlOS das casas da BahIa forao Se, p-ois, estes entrassem neste indulto, alIes
para o Reconcavo, e neU.as ficarão habital~d~ os lu- desejarlão sempre uma guerra em que tudo ga
sitanos, soldados, e 'palzanos. Uns fugtrao para nh{lvão e nada perdião.
Portugal, o outros desgraçadamente para o Rio de E tambem injusto este projecto, porque só
Janeiro. tiravão partido delle os agricultores, quando nào

Onde se ha de ir buscar o importe das rendas só eUes tiverão prejuizo; muitos artistas irião
,destes predios? Aos que ficarão liabitando neIlas? para o campo da batalha, muitos perderiUo seus

, E como se p6de ser obrigado a pagar dizimas de haveres, e, entretanto, ficavão excluidos do bem
fructos que não se, receberão? da indemnisacão que tem em vista este projecto.

Não se trata aqui, torno a dizer, de apresentar um Digo, pois, que fique suspenso até receoerem-sa
plano de finanças; lembro um, expediente de di- informações, que facilitem o meio de acodir s6
minuir de algum modo, os males da minha provin- aos que tiverão os prejuizos, e não a todos in-
cla, que se acha no maior estado de abatimento, e distinctamente. .
precisa 'de novos recl;Irsos. _ Julgando-se a materia discutida, propoz o Sr._pre-

Não se 'trata de 1D?ovaç?es; do que se trata. é sidente se o projecto passava á 211 discu.ssão. Ven
,1Ie dizer aos povos! nao façao pagam~ntos que nao ceu-se que Dão, e ficou por isso regeltado.
p6dem, ~ a que nao devem ser obrlgados

b
· 'Chegada a hora da leitura dos pareceres de

A agncultura soffreu emtanto, e 18m em os . - I S A . L· 1 t
ro rietarios' al ris' dos quaes despenderão quasi. commlSsoes,. e'!1.o r. rauJ.G lma, como re a or

rod~S as"su~' ~ndas nesta. guerra i' e até o;; da de constltUl~o, os, segulDtes pareceres.
pobres sofi'rer,ão;: cáda um coníorm~ sua~ posses, PRIMEIRO' .. '
e circumstancias. -Portanto a ~'dehberaçao deve . _ '. ._
er "'eraIe abrange,r-tanto. o rico como, o pobre « A commtssao de C,OnStltUlçaO, tendo em cl?n-
~,o "'da:classe média: ," , - sideração a indicação.do. Sr.. deputado Car~el~o

Se- nós iratassemos de uma lei, de contribuição ,da Cunha, em que pedia examl!1asse elIa ~ Dia~zo
aos vencidos, .para serem -resarcidéls as despezas do Gove.rno n~ .27, donde, nascl~ alguma.,.uspe.l_ta

'da -glierra,entã.ótinha lugar o que disse o nobre de querer~se lDcu~car surratei~amente a, ~lllao
preopfuanie, 'isto é, saber,os _ que merece!iãocom ~ortugal e ahandonoda lD~epen~en~la ~o

'maior compaixão; mas agoranao se trata distO;' Impe~o, é de pro:ecerque. o .dIto ,Diano Dao
o ,:bene1iclode', que f!!llamos ~~e~essario que Co?stItue: fundlilD:ento suffic~ent~.a ~e~a ass~m
chegUe á todos, rico, 'pobre e .medlO, sem que blea ,tome ulten~r~s. ]>roV1!le}lclas, Dao d~lxa,
se"apreciso saber o que someu mais" ou menos. comtudo, a commlssao, de elÇlgIllr o zelo dq )~us-
~asse pois o projeqto á 2a discussil~, e:o illustre tre deputad~, ~e s~m'p!e, teve o fim de a?yar

,preopinanLe ap:J;"esentaráentã~ as ~uasemend~s o ardor p~tnotlco_,braslliense,_ e o afinc()~. lO,:"
'ara seremtómadas em 'conslderâça.o, mas nao depenp.enCla" sem ,a .' qu8l . naO póde". este p~llZ
~retenda qUê 'o projecto se regeite, porque iSSO,. prosperar.. Pa.ço da,. ,as~emLb.}..éa, 5A.. d~,' A;go~o zde
seria o mesmo que ,nãu- tomar esta augusta as" 1823.-P~dro de Ara/uJo ~~a~-n onw ar os

6
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Ri'beiro de Afldrada Machado e Sih'a.-Fra1IClScO
Muni= Ta.õ·ares•.....::·Mafloel .Ferrtira da Camara.•

."-.José BonifacW .de Andraik,".6, S,1t:a. - José. Ir Â commi.c:Sàode~a paladar o seu'~r
• Ricardo da Cost(f, ':_ AgUiar de A-ndraddJ> - FOi sobre (). requerimento M Francisco Duarte Nunes
-.approva(io. -:.- fiel pagador do thesouropllblico. em que Pede ser

. aposentado com J) ordenado por inteiro e provi-
"- S&GÜNDO denciaspara fiCar desonerado do alcance aué hm.rm

.«~:;~~o' de '~o~stituicã()~ examinando o de seis contos eoitocentos mil reis. necêssita que
,.reqUerimento de Marcos'_l'homâz -4e Oliveira.: em se mande vir a consulta do conselho da fazenda,que
,:qJierequer poder continuar o_cl2I'SO,d~ uma_ de- foi resolvida remet\endo osupplicante em arilbas
-manda que ~tinha - cQm Q Sr.,- deputado Jacintho estas pretencões á deliberacão da assembléa Paco
,Furtado de Mendonca. vendo que a isso se oppõe da assembléã. 4de Agosto de 1823.- Martiill
:0 .;a:r\; 'Ti9 do capo "12 do regimento interno da Fl"aneisco Ribeiro de Ándr~.-Barão de Santo
;,assembléa,mas por'-ootTa 'parte: co~derando que Amaro.-Manoel Jacintho Nogu.eira da Ga11lG.
=nei1huma üijaria se· faz a quem quer e consente, José A'rouche de Toledo Rendcm.-José de Re::ende
~. de parecer, que uroa ,e2-' que.~ Sr. deputado Costa. \>-Decidio-se que se pedisse ao governo
.qu.eira ..renunciar, o direito a~querido pelo dito a consulta indicada; - .-
, ãl'tigo'.do ,regimentó. possa, continuar o suppli- O SR.. RIBEIRO DE REzENDE, como relator da dI'
,·.cante ·a· demand~ ~ndente, e ql,le !lo dito S~. de- poderes, leu. finalmente, este
'pulado neste· caso compete o', reCIproco dlreito
.--(ie demandar "ao supplicanf;e. Paço da assembléa, « PARECER -

..f>.de-AgoStode 182:3.-"" Pedro fie Ara.ujo Li~a-.- « A commiSsão de poderes, examinando o re
. Antonio Carlos Ribeiro de Andrada Machado e querimento do Sr. Francisco Pereir:a de Santa
, StlfJtJ.-Francisco Nuni::,TafJares.-Manoel Fer· Apolonia, deputado nomeado pela província dI'
, t"eir-G M Camc,TG.-José Bonifacio de .411.erada. :Minas Geraes, que pretende ser escuso de vil'
,e Siltla.-/osé Ricardo da Costa A9"iar. de An- tomar assento nesta soberana nssembléa"em razão
drada.1I - Ficou adiado por haver quem o quizesse da avancada idade de oitenta anDOS. c das graves
impugnar. molestias que padece. o que tudo compt<JVa. eom

, O Sn. CAR.V.\LHO E MELLO, em nome da com- a certidão de seu baptismo e duas attestaeães "de
missão do colonisacão, civilisação e catechese dos professores,' que junta, e· com que verificá o de
indios, leu o seguínte . duzido em seu requerimento, -e que exporia a

sua existencia, se. em uma idade tão decrepita.
« PARECER emprehendesse tão dilatada jornada, e se· nesse

l'eS1Uir no clima desta cidade, tão opposto. ao'
a A commissão de colonísacão, civilisação e patrio onde vive, é de' parecer, que vistas 4 tão .

catcchisacão dos indígenas do IJrazil. para come- Justificadas razõeS lhe seja concedida a escusa
rat o bem dirigir o. ordem dos trabalhos, de que que pede, e que continue n ser substituido l?c10

-éstá encarregada, e que muito deseja adiantar e 1" supplente, o Sr. Antonio Goncalves Gonnde,
acabar. entende que lhe é, primeiro que tudo, que ja tem assento nesta assernbléa,e que com
necessario ter presente o estado em que Gra se as suas l\12:es bem conhecidas pód~ igualme~le
achão as providencias determinadas nas cartas fazer grandes serYiços á nação. Paço da assem·
regias de 13 de Maio e 2 de Dezembro de 1808 bléa, ;) de Agosto de lS23.-Estevão. Ribeiro de
dirigidas ao _governador e capitão general da ca;· Re::ende.- Anto'll.io Carlos JtibeiTO de A'Il.GTada
pitania de Minas Gernes. bem comO o àas dl- Macllado e Sílva.-Manoel' Jacintho -Nogue-ara da
verslls aldeias estabelecidas nesta provincia, para Gama.II-·Foi approvado. .' .... ':;:
á vista 'GO resultado daquelllls ordens. e da si- Nãohavendo mais leituras novas, de "parecetés. '
tuacão ,e circllnlstancia5 em que estiverem as entrou em discussão o da fazenda,. sobre o em.-:-:
'CO\1Sas relativas a este negocio, e dos planos que prestímo aberto na Bahia. para suppritas déspezas
se tem apresentado e forem apresentados, poder \ia ttopa, cujo parecer ficára' adiado na> sessão .
fonnar trabalhos' regulares neste objecto de pu- antecedente. ... .... ,-", .. ~

blica utilidade, cumprindo por estes motiyos que Houve sobre este parecer ,um-: longo debate,:
a· assembléa. peça ao .gover~o. as illustrações ne- como consta. da acta desta sessão, mas nada' es~"
nessarias a este respeito, eXlgmdo-as das repar-
tições competentes. . . craverão delle os tachigraphos. ,," .; . ,

« Igualmente são necessarIas ao conheCImento O parecer ficou de novo adiado.·.- '.'
-da commíssão duas consultas da junta do com- 'O SR. PRESIDENTE assignou para ordem dÓ' dia:
mereio. já reso~vida~,' em qtie se ponderarão e 1." A continua~o da diséilssãodo ,dito-parecer
decretarão prOVIdenCIas de semelhante natureza, da commissão de faZenda. ',; . "
.acercá das terras e estradas visinhas ao rio Doce. 2." A 2a discussão do projecto solire:ii:·":ef.ohi
por se' tratar aro .de cousas an~lo~as aos assumptos bicão de e:cercerem os deputados ,da ;asselÍlbléa,
encarregados ã mesma commlssao] que requer se • al d te 'd· - '
llecam ao governo na fórma aCIma ponderada.' outro gum empre~o uran. a :,~ua;~ .ep~~'?fl0' .
páéo da assembléa,4 de :A:gosto-de 1823.:"-Luiz . 3.° A urgencia da ma~eria doproje~tu.: d~. :re-

'<Jose de Car'lJalhoe 'Mello.';';'!osé·'Feliciano Fer- vógaqãodo alvará de 5 de Novembro·.de, 1808, -
iutndei cPinheiro:--loão Gomes' da' Si/.veiraMen-- relativo a- boticarios. . "
.dtmCa~''':'''Manoel·Rodrigues da Costei.-Antonio 4.0 Regimento da assembléa. ' ." "

:.G01Ícalves Gomide;»-Decidiu-sé que: se officiasse' Levantou-se a sessão depois: das: 2.horàS.da .
:ao 'govel'rio na 'conformidade do· parecer. 'tarde.-.Manoel José de Souza Frà/nça, secretalio.::

_O S~: Ri3EmOD.EANDRADA, como,: r~lat0t.da
'Commissão de fazenda leu tambem o segumte-
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DIm. e fum. Sr• .....:..A ll.."sembléa geral cons
tituinte e leoaislativa do Imperio do Brazil, appro
';'aüeiô o parecer das commissõe.." reunidas de coas
tituicão e estatistica, sobre o numero ,de deputados
que ·~evem rep~entar ~ provineia ~e Sergipe de
El-Rez. como fOl requendo, ,na qwilidade de pro
curador, por Vicente José MasoareD~, manda
participar ao go.emo que 'tem. asolvido que a
ditaprovincia eleja dOlIS depntados para seus
representantes nesta assembléa, visto que pelos
mappas estatL"Cos não consta que o numero de
homens livres lhe dê direito a maior represen
tacão. O que V. Ex. levará ao conhecimento de
Súa Magestade Impérial.

«Deus guarde a V. Ex.-Paço da assembléa..
em 5 de Agosto de 1823.-losé Ricardo de Costa
Aguisr, de Andrada.

P.\lU o MESMO

!Um. e Exm. Sr. - A llssembléa geral Consti
tuinte e legislath'a do Imperio do Brazil, appro
"ando o parecer das commissões reunidas de
constituição e estatistica, sobre o numero de de-

-putados que deve eleger a cidade dllBahia, manda
. partícipar ao governo, ({ua considerando por um

lado que os deputados JIÍ dados pala Reconcavo
da provincia da Bahia juntos aos de Sergipe de
El-Rei prefazem o numero concedido áquella pro-

'vincin, quando formada das duns, e por outro
'lado, que a cidade da Bahia ficava sem repre
.sentacão,se nÍlo se augmentasse o dito numero,
tem resolvido que a referida. cidade possa eleger

'um deputado para a representar neste congresso.
OGue V. M. levará ('<o conhecimento de Sua

- Magestade Imperial.
Deus ,guarde V. Ex.-Paço da assembléa, em

'5 de Agosto de 1823.- José Ricardo da Costa
Aguiar de And'rada.

a honra de' pô!--na presen~ de Y. Ex. para,~e
suba ao~~to da assemb!éa! que·lllb~, gue_
cesse o :unpedimento, eu cnmpn..~l com os meus
dev~ quanto as minhas forcas o permittirem. -

([ Deusgnarde a V. Ex. ~o de laneiro,em 6
de ~oostn' de l~.'-Dlm. e 'Esm. Sr. Manoel
José de So~ França.~~im de Olit'etrn 'Al-
~aTes. :r::-Fi~U aa..~léamteirada. ,

Deu ~em. conta de Wna feli~tação ~a '
ao conaresso pelos membros' da Junta adminis
trativa dos diamantes.-Foi recebida com particular '
3o"Tado. " ,

Passou-se á ordem do dia'que era, na l~parte,:
a discus..<:ão do parecer da commissão de fazênda
sobre o emprestimo contrabido na Ba!ü?; cui:! dis
e''''são ficara adiada na -sessão antecedente, ,tendo
sido o parecer apresentado na sessão de' 4: d<V'
corrente. - ,"

O SR. MOSTESUllA:"":'Eu Creio que não' ,Me
approvar-se tal qual o parecer da .commissão, .
porque nào vejo necassiàade de 'se reconhecer p<Jr
divida nacional a totalidade doemprestimo. Diz-se
que é preciso salvar o credito do go\"erno; estóu
por isso; mas approvando-se o emprestímo até á,
somma que se tiver arrecadado quando lá chegar a
deliberacão da assembléa,' está salvo o credito. A,
Bahfll fôrcosamente devia lanear mão de todos os
meios precisos para repellir os inimigos, e deve
resarcir-se dos damnos causados por uma guerra
olTensiva e defensiva; mas a medida propria 'Para
se verificar esta indemnisacào nào é a do empres
timo é uma contribui~o lÍlilitar; imponha-se esta
sobre os nossos inimigos Europeos, e tudo sem
pa~o. '

Deste modo não se arrisca o credito das autori
dades constituídas, que se comprometterào para o
emprestimo, e não se reconhece uma tão grande
diVida. '

Eu mando ã mesa a emenda que fiz e que é
concebida nestes termos:

« EMENDA

li Proponho que se approve tão sómente o em-
, Sessão em G de Agosto de i 8~S prestimo na quantia em que se achar realisado ao
.: ' Ó tempo de chegar a resolução da assembléa; e em
PRESlDENClA. DO SR. BISPO CAPELLÃo-lIt 11. quanto ao mais se imponha uma contrililiicào

Reunidos os Srs. deputados pe~ 10 horas da militar sobre os que devem pol"direito sofi're-Ia:-
: m<mbâ, fez-se a chamada e acharao-se presentes O deputado, Mo-ntesuma. »
68,' faltando com ca!1sa participada os Srs. ,Pa- Annunciou-se então que estava ã porta da sala
reira da, Cunha, FerreIra Barreto, Andrada e Silva, o Sr. Luiz Pedreira do, Couto Ferraz, deputado
Dias, Ferreira Nobre, Furtado de Mendonça, Ca- supplente pela provincia da Bahia; e .sendo in:tt9
maia e',Maeiel da Costa. duzido na fórma do estylo, prestou oJuramento, e
~OSR:~ -PRESroENTE ,declarou aberta a sessão, e tomou lugar na assembléa. '

lida-à aeta da antecedente foi approvada. O SR; CARVALHO E MELLo: - Sr. presidente; o
O SR. SECRETAIUOÚOSTA AGUiAR leu o seguirite parecer da commissão sobre a.approvacão do em

officio do:':marechal Joaquim de ~li!eira Alvares, prestimo que contrahio o governo da lkhi~ e sua
nOPleado -para _membro da COlllmlssao de f6ra de applicação, ,é ~o sensa~o e justo" que me ad_miraria
mjrrinha e guerra: . , sobre manelra se elle nao merecesse asancçao desta

. ir. rum. -e 'Exm. ,Sr.:-Por molestia grave, que até augusta' assembléa. O. governo fez no ~s~do e_m
'mejmpossiliilitoude escrever, não é1:ccuseia re,. ,que se achava a Ba~la a ~eI?o! admmlstr~çao
, cepçãq,..da portaria d~ 16 de ~uJ.!1o proXlm~ pa~sado, de fazenda e economIa publi~, tlDha .de.ves~ a
em que a assemblea constltUlnle e, legIslatIva ~o, tropa, que ,se achava na ultlma n~dez, tl~~a: d~
iJnperio se ser.viomap.dar-me remetter a r~Iaçao paga~ soldos a, esses bravos, e brIosos_militares,
dos ,membros da commissão de. fórade mannha e, -qu~ a ponta d~ ~ayoneta e a t~o: de canhao afugen- ,

~giiérra , e"o regulamento de seus futuros trabalhos; tarao, e expelli:ao dos61l?brasileuo os po~ugu~e~,
'};Iem co'm:à'a."daportaria de 26 do referido n;t~z, em e.desaffr?ntárao a p,atn~de~tes encarmçado~ ml
lIue' amesmaassembléa. me man~ou :p~Icipar amIgos; tmb~ que !6par~ mUltas o~tro~ m!lles, ~e
'p~eira juncção da comnussão. MiUS alliVlado tenho" ~ta guerra -lUt~stlUa .tmh!l;produzido,;. ,~ao ,haVla



dinheiro· DOs eoúes publicos; e lembrou-se então determinar taés:-em~os, .IIlaS para isso ter
do -reemso, que é obvio, e c:ostwna.praúcar-se; lUe"'ar cumpre conhecer. antes a Ul'gencia de os con

. eontrabio o em~o de que se traU!, e nego- traliir; eu estou bem persuaãido que este abrio por
.~tel; se~~a taze.:lõ~premi~~ na boa necessi~de! .mas não ~. que se approvaase
fé·:deacndiremasszm·â necessl(lad~pühli~?e .na sem. se~tificar.essa:n~~d~. Se ogov~oda
~ça.de'seretn pagos,~e nao pOO~~oJa- ~a ÜV~ proposto .~ PIeClSaodoem~o,

.mms dmidar de que a naçao e os seus adml:oiStta- então~approvar~seJá, .. mas como sóp<4~cipa
dores recuzassernapprovarmedidatão justacomo ne- que o abrio, entendo que não.deve ser approvado
cessària. • sem havero.~C()nhecimen~das eireums\an
·:En .disse, Sr. presidente, que o governo da Bahia cias que monVcirão. esta medida, bem quejã possa
tinha feito 3 melhor operaçào de fazenda que era dar-:se a entender que hade ser approvado~do
possivel nestas cirenmstaDcias: contrabir em caso a grandeza da necessidade. Para~ fun oiiereeo a
de tanto aperto e lUgencia um. esprestim9 gratuito, seguinte . •
não .é remediar Qm mal que insta e aperta., com o li: ~''DA.

· mais suave de todos os remedios politicos?
.~1ncou.em ouzará n~oa-Io ; porque em taes apertos « Pro~nho : 1.0 Que se diga ao governo que esta

COlltram-lO Com juros e DliIlcnua no capital é um assemblea hade approvar o emprestimo em questão
bem, e os estados a cada {l<\SSO () praticào quando no ~e fôr conforme á erigencia das cireumstancias
as rendas nào ehegão, e ha defi.cit atrazado. exigmdo para fulal deliberacão ser t'sta ilssembléa

A.eresce, que o governo' fez de tal dinheiro o em- informada circumstanciadamente 1<>, da necessidade
pregt) (} mais justo e{) mais louvavel. Desapprovar do em{)reslimo. paro satisfa~o da divida e despezas,
tão justa medida seria impolitieo e injusto: o go- 2". da msul'ficiencia dos recursos ordinarios, 30, das
vemo' deveria ressentir-se de semelhante desappro- condi~es do empreslimo.
vação: e os habitantes. da Bahia, que tanto têm « 2.°' Que se supprimão as eXI>~es que censu-
soiirido pela cansa publica, e tantas provas têm tão o governo.- Vergueiro».- Não foiapoiada.
dado do seu patriotismo, estranhariào de certo que O SR. SILVA. LISBOA: - Sr. presidente: Levanto
se não approvasse, que se não curassem com -este me ~a dar meus ~adecimentos á esta augus\a
balsamo Salutar e betügno as feridas abertas d'8- assembléa, tanto pela honro. com que se dignou
queDa povoação que ainda gotejavão sangue. mandar .expedir ordem ~n vir tomar p41'et3 nos

Quanto porém se disse ba pouco sollre contri- seus trabalhos, como tambem pela ~uasi uDanimi
buição militaré materia estranha e alheiado sim~les dade, com que na deliberação adiad4 para hoje, S8

· ponto .de que trata o parecer da commissão. Le- consldet'ou ~ust.G e Ilecessario o elpej!íen\é do em
vantei-me por isso. Sr. presidente.~ sustenta-lo prestimo, que o governo provisorio da província da

· pelos motivos ref~ri~os, e porque convélJ? sus!elltar Bahia{a qual me elegeu para um dos supplerues da
a repUlação e dignldade desta assemblea, nao de- sua depu&ação) adoptou, e começou n realizlU', pela
sacréditando o governo da Bahia, que praticou no urgencia das circumstancias, credito do mesmo go-

·-extremo em que se achou uma operação de credito vemo, o restabelecimento da confiaDca publica ent."6
necessaria e justa. todas as classes de cidadãos. Eu tambem, reconbe-
Tudo~antofosseainda modificar esia approvação c~ndo a força de.:;tes principios, voto pela pura e

geral seriaa meu ver uma injustiça, e o que se al- sunples approvaçao do parecer da commissão da
lega a respeito de se dever reputar contribuição fazenda á esse respeito, sem algumadas indicadas
militar o que não estiver ainda verificado do em- emendas.
l'restimo, entendo que se não deve adaptar, porque Estando emautidas as razões capitaes allegadas
e fliltarao ci'edito e ã boa fé da convenção que con- pelos membros deste corpo legislativo, que susten
tramo o governo; porque não é averiguado e de- tarão o. dito pll!6c,er com tan~ clareza e energia, .

·cidido, que os que emprestárão devem ser compre- com venia só addll'el algumasrazoes de congruencia.
bendidos na contribuição militar por seu mão com- O governo da Bahia reconhece no seu ameio a
portamento, e porque este. objecto é estranho ao propria incompetencia para proceder á medida do
ponto de que se Ú'ata'e s6 p6de ser examinado e emprêstimo, allegando a extrema necessidade. deste
disCutido por meio de uma indicação, que deve' recurso, para a.satisfação e supprimento indispen
propôr, se quizel', o illustre deputado autor da .savel do exercito·pacificador ; o que igualmente 1'e-
emenda. Em consequencia de quanto tenbo expen- conhece!l commissão da fazenda. ..
dido..conclúo, que esta assembléa obra com justiça Não. p6de haver a menor duvida de ser essa pre
e com exactidão approvando o que praticou o go-· rogativa das· attribui~es, e .uma das mais impor
vernoda Bahia. tantes,.do poder legisla~iv();dey~do-se'haveI'como.

O SR.PRESIDEl';·TE perguntou se se apoiava a a CM1Je mestra do edificioconstitucional.· .

.
emenàa do Sr. Monte.suma.-Não foi apoiada. . Sem duvida aassemblea, nem pOI' sembra.jámais

hade tolerar invasão deste seu. direito de pre-
O SR.V"ERGUEIRO : - Sr. presidente: Eu concor- viamente conhecer e decidir sobre a urgencia da

do.em geral com o parecer dacommissão, mas não causa publica. que legitime o tirar-se qualquer
·admitto a ordem ~m que. estão dispostas as deli- porção'da P!opriedad~ <;lo ~ovo, ·ã titulo. de tributo,
berações. A comnussão diz que .se apJ)l'ove o em- ou emprestuno. Por ISSO nao é ·estranho (). zelo dos
:prestimo, e que o actual governo da lJabia remetta,poucos deputados, !IUe, se oppuzerão á approvação
as·condicõescom que,secontrahio, o estado de re- do parecer da commlssão~ ... .' ...
celf,a e· :despeza. e da sua divida activa e passiv~" Além de que, em ge,ral,.é. saudavel aopposiÇão

,importaDcia de soldos, etc.,. para pleno eonhec~- que. se~ nestes corpo~ p~li~lCO~ ; l1lostrando a ex- .
;mento-d.a:.assembléa; e eu penso. que devem Vll' perlel1Cla ser forte JJnnC1.p'o 'V1.tal, para saude:pu
~primeifQ.iis: informações, e depoiS dãliberar'o con-blie~. aindaseJ;ldofeita 'contra: medid.à.s~d(juStiça ou
:gresso~. .. .eqlUdademanifestai .,afim de q~e.a !l8:çaose .con-

.: . E' incontestavel que a esta assembléa pertence vpnça que· os seus Interesses sao VIgilantem.ente
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ãefendidGS•. Porém no caso de que se trata, sobre a
irresistivel evidencia-da preci..~o do emprestimo,
a e:I1raoriliDariedadedas circumstancias. e a dis
tancia da cõrte nào admiUião remedios demo~dos,
tendo-se aliás o rememo immediato,.e q:u6S9 pro
porci.onava no paizs~ violencia pela soliCitude do
~verno local. . -.. .
.O effeito do emprestiíno não só foi de benefieio

a6 .exercito., tã?·~o da. attenção daas~bl~
pelos seussaerificlos, mas tambem aos maIS habl.:
tantes da provincia, por dar movimento á estagnada
cizeulacão do pai~. Ajfumou-se que estamedida. não
rôra dó governo,. mas só do general do exercito.
Isto não é· cOlnpativel com a letra do officio do
mesmo .go.erno : mas, dado que assim·fosse, basta
que fizesse seu o acto alheio, tomando a responsa
bilidade ao proprio. cargo. Ainda que ofacto pro
oodesSe inte.iratD.ente do general, ou. sem conselho e
assenso do governo. a desapprovação daassembléa
seria ·de pes~~as C0n.sequenci~s, entretân~ que a
suaa~pro.va.~o unmedia~occaslona~ a maIS apra
zivellmpressao no exercllo, nO povo, e no corpo do
commercio;· .devendo em cocsequencia daqui em
diante· toda a provincia olhar com summa confi
dencio. para este augusto congresso. como o assertor
da fé pUblica, e p~vidente ~arad0t:_dos males da
guerra. Tanto maIS que, sup~osto haJso cessado os
damnos das hostilidades pela fugida do inimigo, to
davia, achando-se ainda pendente a grande lide do
Imperio·do Brasil, pgdendo·sobre.V}f noyos perigos.
é obvili a prudencla,' que a política dieta, para se
dar plena eonfianca ao genem, a quem está entre
gue a deCeza de tão importante porção dô mesmo
1m~rio.· .

Estamos em circumstancias de seguir o grande
exemplar do sabio gove·rno de Roma nas crises do
Estado. Eis a formula da confianca do governo ao
eleita general-'Receba o exerciio : no mais obre
como entender á bem da republica.-Em monar
chia regular. e muito mais na constitucional, é co~
grilenle" o firme systema de confiança nas aUlorl
dade.s pubücas.. emquanto·não s~prova o abuso.Se
rià6 se autonsasse O' emprestlmo ã pretexlo das
attomaliasindicadas, sendo a principal onao constar
das co~diçõAs, ~ occorrerem.identjcas co~j~ncturas-,
a' '(ll'OVIDClll, .tão exposta ·lbnvasao IDilntIma. cor
tarIa o risco de perdieão~ Oestadista não é merea
dor, qtte duvida e regàteia á cada grão e pesada. A
virtual e essencialcondição do emprestimo suben..:
tende-se ser conforme á ·dosôutros.que se tem feito
nó·paiz pela mesma fazéndâ .nacional. Quanto á
proposta emenda de substituir-se ao emprestim~ o
expediente da contribuição de .guerra contra os dis
sidentes·da 'causa';ilo·'Brasil e. Cautores dos inimigos,
é inadmissivel por todos QS, principios da segurança
publica:-e:do"t.eConheeido 'system~' do nosso.au
gusto' i'mperador;.'que,:sein·recah~r sabre mlI~ II
nota. de ·,fazer .. panegynco', -é. o-g.ento da haTfflOntrl,
mamfesto -em· tantos factos ,notonas.. .
. Nem·a citada doutrina de Vattel temapplicação;
porque não se'p6de CO!tsiderar a !nvadidaprovin'ci.3
coriloêonqllis~a:do:'PlUZ estrangeIro•• bem .q~e· :m~-:
séi'a-vélmente 'ápresental;se ·0 aspecto de pau lnl-

'inigo<PQr 'terem 'principalmente os· domici~iados
luzialnos··em g-ranlfe'partesustentado o partIdo da
ca'usa'de'PottugaL .
. Sem de_modo algum justificar os 'seus procedi
mentos,i4igo, que·foi seDil'reAe boro conselho po
litieo,.• não ~se: ~b1i.sar da vléto~la e..~stentar .mode~
ração: J:l ;,conclli~qão "do~· partidos. divergentes em

. .

gU~civil ou estrangeira; tanto mais que, em. taes
calaJ!lldad~,. é _difficilimo e quasi im~ssivel dis
cermros mlmlgos resolutos e encarmcados. dos
que só manifestarão apparente hostilidade, pelo
justo. temor ·do incerto anta do partido que afinal
prevaleceria,comobem notouum dos -poetas latinos
descrevendo o estado de Róma invadido pelos Ca;
thlloaineses: ..

Ad coufligendum f;enientibus undique PaJ'fl,is,
Omnia cum belli trepido concllSSa tutnultu
Horriáa contremucre sub a.ttis retheris auris,
f-ndubio que fait sub utrorom regna cadendlUll,.
Omnibus humemis esset, terrá que marique.

LUcaEClO L. 30.
Quanto mais que é certo que a·maior parte dos

dissidentes da causa do Brazil procederão pelo lou
vavel principio de patriotismo, que tambem os bra.- .
zlleitos ostentarão ao principio. quando seprocla
mou a nova causa constitucional de Porlugal e
contra o qual só reclamarão quando se convenverào
da perfidia dos dictadores das Côrtes luzitanas.

Além de que é notado até por um moderno es
criptor de Inglaterra no seu tratado das Harmonias
da llalure:a, que o patriotismo dos portllguezes
tem mui extraordinaria exaltacão. EUe citll o facto
de D. João de Castro, referiao pelo escriptor da
Agia, .Porlugue:;a, que depois de tantas vllCf.Qrias
na Jndia, só olhava para o seu solar de Cintra.

lambem nota que os judeos de Hollanda, oriun
dos das famílias expulsas de Portugal pelo terrível
intitulado Santo Oflicío, ainda pela tradicçào de
seus maiores, tem tal predileccão á' Portugal e a
seu torrão natal. ql:e delletem mandado vir terra,
que resguardào para com eUa se enterrarem.

Estas cordas de coração são da natureza que a
politica nào póde cortar. Camões já o disse no seu
poema das armas e va.."Óes assignalados:

••••.......•.•. •Nãoha gloria tamanha
Do que o -ver patricia êm terra estranhe..

Portanto harmonia e l1iais harmonia é o meio
mais efficaz presentemente da. salva~o geral e da
união de todas as partes integrantes do Imperia do
Brazil. '. .

O SR. FRANCA:·...:, A, males extraordinarios,' re
medios tambem· extraordinarios.· Tal é a indole ou
natureza do emprestimo cuja approv:ação senos
propoem. . . . .

Todos nós: sabemos qual era a critica situação em
gne ~e acha"a a tropa. braz.Beira do R~coDca.VO d~
Bahia empenhada na briosa Juta da expulsa0 .da
tl'Opaportugueza que occupava a capi~daquella
provincia; no que. respeita á soldo e, ~als forneci-·
mantos das suas pracas: falta. de quasl. tod~o pre
ciso, é o que eu gel'almente tenho ouV!do dizer.

E' pois nestas circumstancias ·que evacuada ll:~i-:
dade d~ seus oppre~sores entra: nella a m~sml!-tropa
brazileua e .so:ffrena a humamdade. .e a .Justiça: que
logo e logo se' não vestisse o·soldado nú, ..quenão
achasse e~te, depois das suas .ardl1as ~adigas de:
guerra e de tantas privações, cumprido alliviode
SéUS males no'seio dos seusconci~adáos.t., ..
. Não certamente." .. .. ..,: .. ,.,'

.·Urgentespois, a mui imperiosas.fo;ão as c:ircull?
stancias em. que. se o dito emprestimo contra11lo
paravestir.o soldado nüe pagar-lhe oS,seus,s.aldos.
que bemv:encerão. ., .. .. .' ..""".

A .legitimidàda do, emprestirno .esteye na..1el .•.da:,.
nec~ssidade, que éa suprema d~ toda? .as.l~ls;· ~ .Il~':.

7
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leg~~ente procederiamos se ~esse~6s·cbiun.a-Iopaf.a~··~Ô:taf,~)av.or do parecer da co~~o; que
ãdependeneia das formulasordin.~as; 'com:.que~:ppI?;y:()"n~s~esmostermos em que esoaconc~
aliãsde ora ávante cumpre que seJao co~trahl~()s. ~~~~~., ..•.... ..... '.' . .' .. .'
taes empenhos da fazenda publica." '. '. ;'" ' Jülgou-s~ &materia discutida e posto () parecer

Por outra parte· os mutuantesemprestarão o,seu ávo~Çã.o·c!ói.~approvado.·. '.' ".
dinhe~o'na bo~ fé de '~erem pagos, apezarde.:.que .' Entrou-se na 2"pane da ordem dó dialIueera
o cr!3dito publico esteJa e~tre nós bastanteme.n~ea2"discu,ssão do projecto de lei ~a:ranão.e~er

.. abatido pelos abusos do antIgo governo em matenacerer.nos deputados da asselilblea constItUinte
de finanças,. .' .. ......~ outro algum emprego durante o tempo da sua de;.

Não se. dIga pOIS que nós aggravaIn?s a su~ u:a- putação. . . '.
~ueza e que os representantes da Naçao Br~zilelra '. ' .. '. ' ..... . .... ". o

entendem pouco do muito que vale o credito pu- O S~. SECREJ'AlUO COSTA,AGUIAR leu o artIgo 1
blico a bem CIo Estado. Votoportanto pelo parecer concebIdo nos termos segum.t~s:. .. .
da commissão. . ({·Art. 1.0 Os deputados a assemblea consti-

Pague-se 0, que se. deve e fiscalise-s~ o q\le se tuinte não poderáõexercerquaIquer:: outro~m-
gasta. Esta e a maxuna que deve segUir um bom prego durante o temp~ da sua deputaçao.ll .

governo. . O SR. CARVALHO E MELLO:- Sr.presideinte, .0
· O SR. ÂUIEIDAEMllUQUERQUE: - ,N~o posso artigo lo doproj~ctode lei que se discute, contém
de~ de approvar o parecer ~a corom~sao pelas a dout,rina de nao po~erem os deputados desta as
razões que se tem aqm expendido, que sao as mes- semblea excereer .conJunctamente. outro qualquer
mas apontadas no parecer e mui sufficíentes para emprego durante o tempo da sua ~ep~tação. . . ,
me decidir a concordar com elle. O illustre autor delle teve em VIsta a Inco~pat1-

Eu vejo que a lei da necessidade, obrigo~ o go- biUdade que resulta de exe.rcer um deputadQ as
verno a lançar mão dal{UeUe D;lelo;' e. feIto este funcções soberanas de legIslador e ao. mesmo
ajuste seria vergo~osoDao ~ ratificar.., tempo as que pe~tenc!3m a out~o q~alquer em~rego.
· Os pobres negOCIantes derao_o seu dinheIro na que por certo é mferlDr ao pr!mel~O; teve.:méUs em
boafée agorao que falta'V'a era nao se approvaroem- vista, que aquellas funcções laboriosas e Importan
presUmo; supponhamos mes~o que a medida não tissimas nbsorverião todo o te~po, _não deixando
era boa, ainda assim era precIso approva-la pelos lugar a poder se exercer com satlsfa~ao dos deveres
seus uleis etreitos. qne lhe são inherentes, os trabalhos de outro qual-
· Voloportanlo a favor do parecer que considero quer e~prego. . . ....
fundado em mni justos principios. MatarIa é esta I que Julgo m8~ propl'la p~a

'. .. se discutir e estabelecer no proJecto de constl-
O SR. COSTA BkRROS: - DepOIS do que. se tem tuição' e é o mais importante e o mais principal

faIla~o. nesta as~embléa sobre esta J.Daterla pouco dos objec~s da nossa tarefa. Então se discutirâõ
ou nada podereI acerescentar; todaVIa sempre ex.- com maduro e serio exame se convém que se reu
po~i'asminhas idéas. . . . . . .' não em um deputado mais empregos e se nesta t.hése

. " 1odos s~bem ·a necessIdade com que se contrablo geral convém elrcelltuar algum pelo mesmo 1Dt~
o ·emprestuno .e portanto o goyer!l;~ e o comman- resse da causa publIca.
danteda tropa obrarão como devJao obrar, mos- Diversas inst.iluicões a este respeito têm os co
trando este se~und~ que conhece o que são. tropas digos constituciouães dos povos illuminados e li
a quanto. convem !lao Ihe~ f8;Itar com o preCISO. nes, as quaes se hão de p'ezar ouro e fio na balança

Eu crelO' ter OUVIdo aqUi, dIZer na sessao de hon- dos interesses, quando houver do estabelecer-:se
tem que a tropa. bem podia esperar pela paga, ac- constitucionalmente a mencionada regra.
crescentando o Ill!lstr~ depu.tad? que assun fallo~, Emtanto porém. julgou-se. urgen~, que para os
que elle tambemJá tlnh~ cIIlgldo a espada e Dao actuaes deputados houvesse esta declSáo, para que
era estranho D.este· neg?CI? . . não se sobrecarregasse com diversos e penosos de
. Eu não dUVIdo que crng15se· a espada, I?as o que veres a que não .poderia satisfazer um honra~oe
vejo é que não entro? bem no conheCImento da zeloso funccionario publico... ..
miseria,:aa tropa, quasl sem,pre falta' .de suste?to e Pesando como convém. estas delicadas conside
de todo o necessarJO e mUlto prmcIpalmente em rações, te'nbo que ,o artigo deve passar como .se

. tePlP. o d.e [5,!err~; .qUand? . bem se conhece a sua acha e.nunciado, paraacau~e.llar as c.onseq~en.Clas
'. tristecondiçao nao se dUVida que deva ser prompto já expostas, uma das quaese. certamente mUlt~ po-

esse seu acanhado pàgamento,. para ao menos tra- derosa. . '. • . ..... ..
ze-los contentes com a pontualIdade dessa bagatella 'Eu não sei. Sr. presidente, como possa exer- .
por·que:. servem. .' . . '. cer-se outro iugar4'abaIhoso,que ,o.c~upe tempo
. Eu naoconheço naàamals duro do que derr~ar no exame dos negocios e no .seuexpedi.ente, exer
o solda~!l. J) se? sangue' para manter a n?ssa mde- ceodo-se o de deputado, .que :exige es.tu~oe m.~di-'
]lendencIa e hberd~de,e negar-se-lhe am.!i.a esse tacões,e occupaas'manhãs de todosos.dlas..
pouco que lhe é deYldo, .ou demorar-lhe o seu Jlaga- ,)'ão convencido estou .desta verdade, que, Jledi
mento. quando nada maIS tem do que essa mIgalha ser~entuario' para olugar d~,~~degade. q~e~oll .
por que eSp'er~. .... juizproprietario, por julgar que era em,~lmln.~.
TA. comJ!llssao recon~eceu pOIS a~ecessl!Íade da compativel exercer. aomes~o te~po ,os;dºu~ 8!l!-:
pro.vldenCla do e!Ullre~tlmo,.porque na~ hana outro pregos, e porque· tive sempremlll~ P.Wldono.r;em
melO' d,e SUpprIr as desp.ezas occaslO'nadas pela satisfazer quanto em mim cabe ~o;j!ieyeres ;de:qlle
guerra, a que era. necessarlo occorrer se~ de~ora me encarrego. . ,
eest6'Solidofundamento que faz, por aSSIm dIZer" ..... '. . .'. . , _ .... '. .
desa arecar a .illegalidade .da. medida' I!-a verdade .. _O SlI..FB.ANç'A.:-Por .. dua~:raz?es.eI\telldo 'llue.
tOIIl!d~incOml!etenteménte'pe~asautorlda~es que na~ cumpre 'a~~.deputados d~ naçaoterem:ac~u~

...deIIa lançarão" mão,) é para mIm de sobeJopezo laça0 de exerCIClO das funcçoes do. poder execlltlvo~
.-'
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"AIa éporque é~IlvéÍl1que.:a condi~o ' d~s,.~~S:'.n:~ ,áss~IIlb~~ pela ing~rencill; d~ um poderpo de
mos,deputados." seJa'amaIS mdependenteposs.lv.eI;: .ou.tro, pelo lDflE-X0 e pe1!go de lDtun~4açãonos VOe
sendo ellés osfiscaescom()devemser, da;adminis-' Jos,eporquenao podenao bem sel'Vlrsimultanea.,.
tração ,publica em ,ger~. para cujobomalldam~nto ment~ ao povo, e ao monarcha. '. ' ". .' ,,' '
é mister que não sejão intere»sadosnos abusas 'da 'Más a sciencia politica ainda não mostrou o typo
mesma administraçã~, que é neee.ss8:ri0 Corrigir.. . ..d~ ~erfeita, di~sã01 e balança oura: fio, dos' pllde-

,JL 2" é ,porque sae lllcmnpatlvelS; os trabalhos ,res: sem dUVIda elles tem, por assIm dizer,pontos
diarios de um deputado. com o exer~io. de qual- '~bi1ttrantes na sua com:lação. A regra da auto
quer emprego do executIvo... ndade de cada um a respeIto de sua communicacão
, Se um deputado tiver grandesotaleDtO& não lhe: é, e deve ser, modice confusa. '. •
faltaráemqueo~empregueno sªU:l,:<ia·represen- Assim ,é que se póde verificara feliz combinacão
tacãl)"nacional,emgrande ,proveito da suapa-:- que Tacito intitula-consociata 'feipublicre,{Ó'rma.
tria;: nada se· perde. em o não divertir a outras Por este expediente póde haver a triade harmonica
funcções alheia:: do seu .alto ministerio.Estaé sendo os poderes socios, e não inimigos, para0
minha opinião... .', bem da nação. A simples influencia dos'mini.stros

(Fallarão tambem 'os Srs. Araujo VíanIiae An- não é compulsoria nos deputados~. " ',,; :
drada Machado mas não forão ouvidos'pelo tachi- A fortaleza deve ser uma das vIrtudescardeaes
graphoSílva:.) " '.,' . " d~~ representantes do povo. Qu~m não ~m cora-
, Julgou-s6.afinala materiadiscutida'epassou~seg para arrostar.a face do.s mlDlstros, na.o s~ as-
ao 20 artigo do theorseguinte:·. " ",; ,., sente ~a assemblea dos leglsladores. A m~lOnd~de

. _'. " ., que decIde, se presume ter o valor necessano aresoI-
« Art. ~.o Nao poderão outrosun ser nomeados vero ,que é do lDteresse nacional. Sem duvida é na-

no sobredito tempo. para qualquer emprego. lI· turaI, e ~e razão, algum pendor dos ministros para
O SR. ARAUJO VIANNA pediu a palavra para re- aalltorldade do monarcha, bem COmo'o de cada

digir novamente este artigo com a seguinte deputado para os commiteotes dos respectivosdis:.c.
, . trictos; todavia, tendo honra .a perder; isto não

EMENDA obsta a que votem na deliberação definitiva pelo
«Art. 2.° Não poderãõ outrosínlaceitar no so- que 'se mostrar ser do pról commum. Parece-inê

bredito tempo 'emprego algum, salvo se competir portanto. que nesta parte admittia redeliberação a
porle~ na. carreira de~uas ~rofissões.-:-O députado; resolucão da assembléa. . . '.
AraUJO V~anna.»-FOl apOIada. -, . 'O S~. HENRIQUES DE REZENDE: - Sr. president~',

Julgou-se discutida a materiae passou-se ao ar- como eu fui o que requeri que senão fallase co'ntra
tigo segUinte:,' ;, , . , ' . . . . 'a primeira excepcão, cum{>re·me arredar .uma !lus':
, « Art~ ~. ci' Excépttia:.se do l0 'artigo os a<;tuàes peita, que sobre 'mim qUlZ lançar um nobre d~pu-
ministros e secretarias de Estado e o intendente tado. .,' . ,,'
geral dapoli~a; e do 2.° ocasoextradrdinárió 'd~ seNão se entenda que eu sou patrono da .infallibi
achar a patrla em perIgo.» '. ' " " lidade da assembléa, nem que tenha por in~teravel

O SR. HENRIQ~ESDE REzENDE, :-:-,.,Por bem da, a bondade de uma cousa, mudadas mesmo as ciÍ'-
1 cumstancias: o que ha é que eu sendo muito

ordem reque~o que se não fal.le.~ontra ,a a exce- coherente em meus particulares sentimentos, com
pção deste artigo por ser materla Ja venCIda. tudo em minha conducta externa' vou sempre .. con...

Fallarão alguns Srs.,. deputados (de cujos dis-· forme a geral opinião. Eu fui de voto que. os
cursos nada diz o 'tachigrapho Possidonioj) e depois Srs. deputados não erão.elegiveis para empregos, e
pe'dilia palavráoSr.Montesurna e.o.ffere()eu a 'se- depois votei que sendo eleitos, e aceitando, ficassem
guinte emenda: ,,'. .' , ' .,.. .' seus lugares vagos na assembléa: mas elIa decidiu
.' «: Pro'ponho que se sup:erima: oai:'igo 3ó.":"0 de';' tudo pelo contrario. . '
putado,:Montesuma.ll..:....,.Nao fOlapOlada.· Coherente com esta decisão, eu votei contra'á.

O Sa.SILvALISBoA:..,-Sr. presidente, parece-me urgencia deste projecto, mas aassembléajulgou
Ler. lugar fazer-se' excepção do emprego dos depu;.. que elie era urgtmte, e tratando-se agora deste
tados que seja' compativel'com a~ ~oras da', assem- terceiro artigo, 'eu SOI1, de voto que se não falle
bléa, mórmente não tendo· commlSsao espeCIal. : ' contra a excepção primeira nelle comprehendida,

Noto,.poréma excepcão que se r.esolveu 56 em pela razão que vou expender. e não porque ell
favor dosactuaes·:tIúnistros de Estado,' por' parecer goste.
que'coDtémparc.i@dflde., ,'" .:'. " Sr. presidente, comquanto estaas.sembléa não

Entendo quéa regra devia ser geral p~a todos seja infalliyel, elia deve comtudo sustentar.as; s,uas '
os ministros de Estado,. em .todas' as legislaturas; decisões, uma ,:ez que. não appareça ÚIÍla, razão
porque .são çomO p~~éurati()resdo po~er executivo nova, que senao haVIa preVisto, porque doc.on~
para defeza de suas prerogativas e aSSIm vem a ser trario séguir...se-ia o grande inc~il,:~nientedepér-:
como os la-cosda união e harmonia como poder Ie- dermos.a forca, ..moral e. a oplUlaO, dan40. ,uma
gislativo., "4.t~m:':lie:,que,;a~:UI.L:,presença .traz, eco": amostra ,de. q·ue. decidünos inconsideradamente·e
1tomiade tempp" ~pisto :que 19Yo, podem m{0f.rruvr.a compreclpita~o... , :.,c, •. ,

assembleá sobre objectos do, Y9'Qerno, qy'e se J1ossao . ,Ora esta assembléaha bem poucos diasdeêtdio
ede1J,ão :propalar ;~e,!l1: Gsdelongas.. e ~nJ.!.te~s tra- que os SrS .• deputados erão eleglve~s e podiãoservír
balhos, ;,de ,officj.os'f ,:com, r-equisito'l"w,s e respost(J,S~ ambos os lugares, em consequencla, do que alguns '
E$ta,.'p'onsidf:riw.ã,d,:p.or. si s~,é d!Jimmensa van- senhores"occupão o:ministerio e outro o lugar ,de
t~gem;:" _, ". ,.... ' ''. intendente da policia; ecomo',nãoappareCer<iZ,ãp
-<Ilizia.' o.',celébrado'·'Physiolioroista La'llater, que, diversa para .que eUes largu,emum dos lugares,
depois.de,DeJls;nada'mais respeitava, 'que o.té!DPo. seria ;:a,assembléainconsequente se tal, man~asse
Tem-sé 'dito',nãô: conVir a presença dosmlD1stros agora.' E"po:r isto :que dizendo o art. 1° deste pro-:- '



INDICAÇÃO

..«ProPónho: . . .
;'<:(Lo.Que.'a:assembléaeIIl nome, da naçàodê

agradecimentos e louvores aO commandante;offi
Ciaes.e soldados da)lle 2a linha;queeómpUÍlhão
Õ, ,êieiciti( 'Paeificâàor dá,; Bah.ial tâIl~~pcló '!v~l~r e
con$um,~çia cWÀ:qt1e·pu~arão até obngar'a,rtr?p!ls
inínliga!:i';i" evacuar' a Cidade, eom~'.pelo'PaClfico
cO.1Dpt;lrtam.ento eom que se bOl;lveraó" na' entr~da~
'~i' 2:° 'Que se ~estaheleça: uma.medalb~,para:con

deêol'arê'sses defensores da· patria'e::assignaiarseus
hi)il.rosoS'feito$,autorisando--se·o .governo :pararUe.;
'termiàál- {) padrão; 'legeridà;:~ta,;etc";emarcar;as
dift'éren~g;'quédeveDlbaver;~ntreas gr~duações
dóSi(jffiCiâés'pélo numerj)'e pe'ngosdasincçpes: c.'; r
,c 'cfS:....·Que'o govemo'éOnvide:oscidadáos:1.Ionrados

para se'lêVantarum monumento' na pra...ca~;da;Pie:;

~cto;qUe'nenhum Sr. deputado poderá_ex~rcer 1'láde,;dá cidade' da Babia,á'memoriadoscidadãos
uutro:emprego'dW'ante o tempo da deputaÇ<!.o;'estes quê·mQl'l'érão :no;eampo da'batalhaj defendendo. a
SeDhGres-seriãodestituidos, se a primeira-excep~o ·santacansa: danossainuependeneia. - '., ....
do art. SOnão passasse. '.. ' ; ;, ,r« ;4'.0 QuErãsviUvas dos queperecerão'se-:conceda

. _:E' 'portanto' que eu' requeri que se 'não falIásse o soldo' ,de seus maridoso~:o que lhes competiria'se
eantra eUa por ser matería'vencidilba bein-po:ueos fossem'da:tropa<dala linha, havendO'·muita con
dias; ':Não-·é que eu queira que nenhum .Sr~ 'depu"- :templação'com'os.ftlhosaté'qile cheguem á:: idade
tádo:;oeeupe outros· lugares; 'masé'que ~lt'quero -de 18 annos. . ':", ", .,... :.,
qM:não· pereamo~ a' força': moral, quenao ·demos C( 5.° Que as tres .viUas da Cachoeira•. Santo
uma prova de leVIanos. .. ..,. _" Amaro e'S~ FraneiscG gozem detitulos honorificos

,Digo pois que devetlcar estapnmell'a.~~pçao, eui:premio de serem as primeiras que se unirãô
e que sesupprima!1 segunda, porque a le1 n!l0 d~ve paral!roclamar na'Provincia a independeneia·do.
de .ante.-mão suppõr esses. casos ext~aordinanos. Impeno. -.;.; 6· .. de· Agosto de 1823. __oO deputado
QUlilldo'elles occorrerem, então aassempléa tomará RoGrigue8de"Garoalko. D ' ,

medidas 'tambem extraordinanas. Este· é o meu Houve discussão entre os Srs. Andrâ:da Maehàdo
voto, e por isso ofi'ereço a seguinte emenda: .. ' e o ~utor da:.prop~sta,. da quai nada .'s~enteDde DG'

« Proponh() a s':lppres~ão dasegu}lda ~xcepção tachlgrapho :PossIdqmo. ...'.
lju~ vem DO ~ercel!O artlgO.- Henrtqu.es de Re- O SR. HEN~UQUES DE RE~ENDE. pediu que se fi-
zende. li - FOI apOIada. z~s~ exte~slva~'~stas p'ro~ldenelas ás outras: pro-o SR. SILVA LISBOA: -Sr. presidente, :uâome VInClas do lmperlO que'estlvessememiguaes':cir-
convenci da razão do nobre membro que impugnou ~umstan~ias•. ··.·i ..' .' ..

a Íninha opinião, dizendo que seria leveza na as- '! O SR. X:-\VIER DE CARVALHO pediu a palavra para
sembléa alterar o resolvido. Parece-:me que não .ler a segwnte,. . .. . .
convém esquecer jámais a boa re~a velha,q:u.~é
do sabio mUdar de conselho. Estou amda naopm1ao INDICAÇÃO
que manüestei, e que é sustentada,. a meu vêr, Pr nh .
victoriosamente, não só pel~ exe~plo de_ Inglaterra, « opo o que os louvores dados pela assembléa
como tambem pela egregIa dlssertaçao que faz ?-o. c!>mmandante. ,e e!:,ercito qlÍe operou contra os
Mr~ Dltmont. insigne .commenda40t: d~ Bentham, lUl1lllg0S na BahIa seJao extensivos ás províncias '
na recente obra da Tachca das Assemoléas. Quanto' que generasamen~ concorrerão com contingentes.
a():que disse o.. outro illllstra membro Sr. Monte- -Xavier de Carvalho.» .' .
zama fundado em Benjamin Constant. declaro que . Sendo.requerida a urgencia da indicacão· do
este ;scrip~r~ é.~ meu homem! I!0~s aíndaque Sr. Rodrigues de Carvalho foi ápóiadae vêncid8;
sustente a dlta·oplwao. é pelo S6UlDSldioso- systema ,assim como tambem foi approvada a 'doSr; Xavier
de fazer o ministerio ter as attribuições do poder de Carvalho, e decidiu-se .que: .fosse tudo remettido
exeCutivo, figurando ao monarcha constituc.i~nal ácollIimis~odi:degislação.. '. .
mero poder· neutro, qtl9, no ~e~ entender, VIrla.a . Passou-se aos pareêeres das commissóes, e o
ser, 'ã; pretexto de sagrado e lUVIolavel, uma· auto- Sr. Silveiral\kndonça :por parte da de agricultura e
ridade nulla. . . '.' ~o~mercio, leu os se~tes: . .
·!Soare·isto direi o que sentir quando se tratar
dê· estabelecer na constituição a divisão dos po.:.PRlMElRO
deres~' .. ' cc A·coroInissãode. eómme~ció,agricultura,in-

'J'ulga:ndo-~e·discutidê.lamateria propoz.·o Sl'·.fr~ dustria.e~s, foip:eseJite, a p1-"etençãode Antonio
. sideilte: . . . . ,de AVIla Blttancourt requerendo a'approvaçã()de

1.ó Sé a asserilbléa'julgava concluidaa:;2a: ,~s;:: uns estatutos, que apresenta em dez artigo:;, para
eussão.-Venceu-se que sim... •........... . à. 'Organ.isacão de umacompanhià de accionistas,
. 2.0 'Se' o,proj~cto passava á 3'" discussão,~~Ven- que sedestinão â'exploração e excavaçãode miiIas
ce~-:se que sim•. ' ;" de-ouro;rnaecnformidade do alvará. .de.J.3 ~deMaio

h d h d . d' - 1 de .1803 e estatutos que acompanhãoa cart..a:regia
Por. ,ser c ega a a ora· as lU .lc,açoes . eu o de 12. d~ .Agosfu de1817~Ata1 resp!'lito notoua

Sr. Rodrigues, de Carvalho. a seguinte eomIDlssao: " .

., . ,,}( '·l.~Ql~e'esta, pret~nçã.~}oiincurialmenteapre
sentada a esta assembléa,'naoappaxecendo assigna~
tura reconhecida, nem do representante nem dos
accionistas. ' '. '. " . '.
"'((2.<> Quê alguns'dos~artig()sdos 'referidos esta.
tlit~ ~ãó)oueo confofrIlescoID:a'mente daquéllá.
lel.orcranlCa';· " ,.:- '.:-". '.' .. <.'. :',.,.
- ((':3~O"Qué :Iiaébrifoi'niidade 'do'art7o §20':da
m~sma,.a .ap'p~ova~6 ,dé-~e~'.~ociedades competia
á J~taaillIl1~llstratrva das mmas, que para este
effelto se de'Via'crear;" """ ,., .< .
-. cc: t.° Qàe bem 'que esta junta 'se não inst8Ia'sse,
toâ,aw(e~ta.Í'arte •dás \.suas 'funççõesfoi·.expreSsa
mentel'eguladano ·art;· 1° dos· eSia:tutos 'que'acom
panhão a carta regia de 12 de Agosto de 1817' em
que,:se'oroenã que: estas-sociedadeNJ.eve-m ser-:eSta
belecidàs àebaixoda', a/láor:idaae,ôdo ,gO'iJer.na'dor B
capitão: 'general dOr :J1T..cvincia;:·' p.ortanto:é· .de.,: lia..:
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SEGUNDO,

recai; ,qu6,este '.negocio
Sémbléa. . i' ':. •

(ePaço' daass~mbléa,5 de:Agost6 .de 1823.-:
loão:GQmes àa'SilveírG Me-nd.o-'nça.--:---José ,Teizeira
da' Fonseca Vasconcellos. - DiogoDuarte Silva• .»
-Foiapprovado; ,", ' ,

não có,mp~te'a' esta" as- resá:be. Ás viol~ncias do 'àntig~' governo 'despotico
1i

prete!ll" as formulas ,salutares dajustiça"anDul
l~ndo-seum contracto por d,ecretos do poderexecu-'tivo." ,'- , , .

A. faz~n.~a publica personalisada em contrahente'
d~vereliglO~ente observar os pactos com o cidá
dao co~~d6~ salvasa~ excepções por direito es-'
~~I~cI9as,cuJoconheCImento , pertence ao poder

, ~ As cO~5ões reunidas de COInDle:roio,agrl- JUdíCla~lO,guarda~a a f6rma do processo prescripta
cultura, in~ustria e artes, e a de marinha e guerra, pela, leI: quero dizer, se a fazen?a publica foi le
virão' o requerimento de José Simpliciano de Souza ~da, deve ,o procurador della legitimamente auto
Barreto, em que pede uma ajuda de custo para es- rlsado' reclamar a lesão em juizo contradíctorio
tabelecer em grande uma fabrica, de selins rasos ã com citação e audiencia da parte'Ínteressada na
maneira' dos' inglezes, tendo em vistas servir', com acção: e só por sentença do mesmo juizo cumpre
eIles:utilinente a remonta dacavallaria, e 'igual- se! pronunciado o seu bom direito de reclamacão.
mente s~star a exportação de immensas sommasde DI;r-se-haque o dolo é manifesto, que o damno é
numerario, que por este artigo 1evão os estran- eVidente, e a causa publica privilegiada. '
geiros. , ' ' "Respondo q!1e a causa publica mais importante

« ,Ascommissões observão que este ramo de in- que ha na SOCIedade de um governo constitucional'
dustria não é novo e nem particular ao su~pliCante, é'guardar, as formulas tutelares da justica, á 'som
antes muito vulgarisado jã pelos êorrieIros, que a bra das quaes repousa o direito do cidadãO aliás
igual ,titUlo reclamarião a mesma graca,:q~e o indefeso. Isto por uma parte: por outra parte não
meio inaisseguro para estancar aintrôducçáo de concebo como a evidencia do dolo, e malicia que
artigos estrangeiros é produzil.os melhoresemqila- houve n'um contracto possa tirar o direito de ser
lidadEls, ,6 f,Jreç();o que 56 se deve esperar com o ouvido o contractador em sua defesa: e é realmente
tempo do, meremento das luzes e consequente pro- o, que se praticou annullando-se o contracto em
gresso, ,dá 1ndnstria nacionlil. Portanto 'é o seu qu~stão por um decreto d.o poder executivo; voto

, parecer que a pretenção do supplicante não tem pOIS pelo parecer da cOlDIlllssáo ; porque ocontTa-
lugar. rio encontra as regras da justiça.

,« Paco da assembléa, 4 de Agosto de 1823. - O SR. CARNEIRO DE CAMPOS: - Sr. presidente:
JoãoGÓ1nes da, Silveira Mendonfa.-Iosé Arouche sobre este contracto das sizas da viUa de S. Salva
de Toledo Rendon. -- Pedro Jose da Costa Barros. dor de Campos, que os supplicantes contractadores
-José Teixeira da, Fonseca Vasconcellos.-Diogo Manoel dos Santos Pereira e comp. pedem se
Duarte Silvl],. '- Manoel Jacintho Nogueira da dec~are' valioso e subsistente, fazendo-os neUe
'Gama.">?-Foi allprovado. reempossarz eu já dei o meu parecer como conse-

, Le' ,. 's d d',' lheiro da lazenda na consulta, a <I.ue se procedeu
"',' u méU:s o mesfi!0 _r. eputa o a ~e~nte pro- pela denuncia orrerecida por JoaqUIm José Gomes

posta da dita,commlssao de commerclO. 'da ,Silva e Castro, que com protextos de dolo na
PROPOSTA arrematação destas sizas, e lesão da fazenda publica:

pretendeu, depois de ter já decorrido mais de um
,« A commisl?ão de commercio; agricultura, in- anno dá arrematação, que esta se declll.rasse nuIla,

dustria e artes considerando a gravidade, a impor- e se lhe conferisse a renda das mencionadas sizas
tancia e vasta extensão de cada um dos seus ramos por um preco mais do duplo, que farão arremata
e o ~Ülut() numero de seus membros propõe o âas, ou se The concedesse a administracão com 5
s~gumte :" , '" por cento, promettendo fazer semEre seguros :para
,'« l;.o~ueseaugmenteonumerodeseusmembros. a fazenda publica quarenta contos de réis no trlen
" « ,~.oQUEl para auxiliar os trabalho,s se nomeiem nio:; E tão convencido estava eu dá justiça com que

COmmissÕ6s,de fóra relativas a cada: um dos seus voteI, e do parecer de todo o conselho, unanime
ramos. ','. . " em sustentar o contracto que me encheu' da maio!"
-«:Paçoda asse~bléa, ,lO •de ~u:lho ,de ,1823.~, surpreza a resolução que teve este negocio.

João Gomes da Silveira 'Menàonca. -José Teixeira, Por isso' m!Üto me lisongeio com a oçcasião que
da Fonseca, Vasconcellos.,.-., »iogo D.u~rte Silva.» se me proporclOnade apresentar em publIco os prin-

Consultada a àssembléaapprovou-'se a proposta, cipios que ,me dirigirão nesta materia, e á vista
d~veÍldo':'ser' feita a nomeacão da commissão de delles esta augusta assembléa com a sua costumada:
f6ra llela éomniissão dédentro, mas confirmada imparcialidade e sabedoria resolverá, se eu insistfr
pelaasserribléa~ :' , , " ' na nlinha ,opinião, conformando-me com o parecer

OSIC'SECRETARlO COSTA. AGuiAR l~u:oparecer' da ~:ni~~~S~~d!~~nfo~~~f:~I~~~{s~u por ser,eIla:
commissão'de fazenda, sobre o requerimento dé' Não é 'preciso ser profundo jurisconsuito llata
Manoel dos Santos Pereira: & C., cuja discussão, reconhecer ,á prirÍl8ira vista a impossibilidade mo-
ficãra adiada 'na sessão antecedente. i ra:! de se dissolver sem consentimento da outra

O:~B::: FRANÇA: T Trata':'seno' parecer, segurido,pme contractante a venda deste ramo da renda
OUVI; de Um contracto :celebt!ldo' em f6rma' entre a publica, que havi.ajá, adquirido a sua perfeição le
fazeiidàIlublicâ eum rendeiro, '8. quem por decreto g~, pelo mntuoconsenso dÇls contractantes sobre o
ou resolucão ,de cônsultà se: ilivalidoue annullou preço e 'cousa vendida ; muito mais estando já es!e
depois o'mesmo'contracto,estandoelle'já de posse ~on.tracto em execução por ambas as parles, e por
da renda~' ,', , ' ' ,:','.' ',' " ISSO em 'termos de não ser dissolvido, nem mesmo-

-Sêjão quaesforomasrazões dedireitoquehou- pelo'mumo dissens'o.Pelo que s6 o dolo poderia
vessem' para sea~::m~~aro' ,dit'ocontra~o, .as quaes annular esta venda, Ou a,lesão enorme a resciridir.
bem creIO' 'que, havenao. ,é' nmprocedlIDento que Examinemos pois se nesta 'arrematação se veri- ,

8



fiea algt,un destes:vici.0s~: o denun~te ~o ~O&-· -Quanto á l~o:enorm~ para não se-confundire .
'trou,.n~m mesm~ allegl)u. que_hour~~,coIilolO qa cousas bem distinetas eumpre examin' m
párte dosarre~~tes,.:nel?:.~ue a JllI1tac'~ fa~ ~l;adjssjmoreIllllmekto"se-diz ~se~
zenda da provmma d~ EsP!I1to-Santo, perante bldo05'.,conttaetadores, p~do,que jnsta:m~te
quem se .f~ a arrelDataçao,.ll~;de a :fazer. Cl.lm lh~ toca, em virtude do.seu. contraeto e eondicõ
~. formalida!ies lega~; quer po~m~eaJunta co~.que.o ai!ÍStarào, ou se'prov:ém'detelem- e;
I!~cede~ dQ~l)~en~:"Ilo orçam.ent!l.l',~deter- ma mtelli~nCla, ou malícia percebido reIidim~
nun,ar o Justo preço do c0Il:.tra.~to , •p~r5!Jle em~vez tos, ~e na?_sendo contemplados no seu contracto
d~ ser ~culadopelo rendimento ~edio..do trien- lhes.n~opodiaocompetir; pois só.no primeiro caso
~o proXUllo antecedente, como efie eIlteude fun.- podena ter lu~ a: accão rescisori·· e' -' _
~ando-s~ no decreto de 14~e Novemb~. de 1~, a gundo,' qué:~mpreliende' lucrosa;ab·ni

o~ se
Junta fOI procurar. o ~ndimento media .de .n0'1e alheios do contracto, .' '. 50 11 ente
annos 011 de tres tnenmos.. . . .. . , .... '. .
. Porém ' nisto ·enganou.,se redondamente o de- . Com~rendimen~s ;cobrados abusivamente'é

nunciaute, e bem mostra que não, leu ~ decreto, ou que. se fil;)lU'a o. excessIVO mteresse que te~ os~~
se o leu, não o entendeu, nem tem idéa da natureza traeladores,obtida deste contracl.o.eelles mdl1Zll'a.o
da renda de que se trata. 1,0 O decreto trata só- ao de~uncumtea fazer os seus grandes e francos
mente das' rendas em froctos, e a siza não se paga ~ereclmentos, na espe~ça.deque.a~menos uma
em fructos, mas sim em dinheiro :,2.° Se o dennh- a p.arte deDes lhe cabena. .'
cianteentendesse .0 decreto, rec~~eceria que este - ~ãofanapdo das dolosas avenÇas que aIgnnsren
se a~ba em perfeIta contrapo~lçao ao queelle se derros de relaxada conscien~~ praticã.o nas sizas
propoe a demonstrar. O denuncIante assevera que de pagamentos á prazos, verificou-seque os COD
a junta fixou um preço médio muito baixo, porque tra~dor~s das sizas de campos, talvez por má in
e~ v~z de formar o seu calculo sobre a rendado telligenCla do seu contracto, cobravãó a siza não só
tneumo prorimo ao contracto, tomou por base nova do preço ,dos bens de raiz más' tambem 'dos moveis
a~os; e o decreto entende que calculando-se sobre e utensílios que a estes erão anneios,átitorisando
m!Us annas do que os tres mais proximos seria tão se com uma provisão, que, não·sei porque princi
exorbitante o preço médio que embaraçaria as pió justificado, pois tem de encontro a lei' assim o
arrematações, e para não desaminar os lançadores, mandou' praticar na Bahia na venda de tÚn' ange.
manda que nas rendas em ['ructos o orçamento do nno.
preço se faça sempre pelo do triennio prorinio ao A b'· .
-eontraeto., Portanto na supposicão do decreto, mais '. eo ~ça de, .taes. SlZaS, qll~ndo tenh~ lugar,
diminuto deveria saror o pre~o da sUa se fosse calcu. ~po~s eu ~ao a~IIlltto !Dterpretaçoes exteDSlYas em
lado sobre o triennio pronmo, e fosse esta Tenda unpostos) JámlUs podia competir aossupplicantes
da mesma natureza da que trata o decreto: 3~o E' contractadl?res; porque nocontra~.q~e e~m el1~
bem diyersa a renda em fructos da dasiZa; aquella ~elebrou aJunta.i:la Fazenda. da,proVlDcla DSO.po~a
é quasl sempreregular~ porque tudo que denende ,!1trar um renlÜ.!Deul.o proven~en~ de uma p~Yl
em grande .parte das forças productiv;as llanafureza ~!,-o,que a~el.~aJunta nao fôra mt~lida, nem dalla
segue semp;re uma norma eonstante; nisto as án~ lnha noticIa, mórmente .s~ndo o- cont.-racto c~re
malias são tão raras que jãmais devem entrar e'ai' brado com a~_mesmascondiçoes, com que anLenor
linha de ceinla: os annos de esterilidadé não sue. ~eIl:te se haYl~o aI'!~atado I!0couselho. da fazenda
cedem uns aos outros e o mesmo se observa nós s, SlZas·d~ta prOVlnCla do _Rio de J!IDeIro, e nesta
de superabwidancia; ~ natureza eompensasem-:- arre~ataçao __ cerla,IDeute nao entraraos~melhantes
pre a escasseza com a liberalidade da terra. ren~men~s. . .' '. ,, " ,.
D'onde se vê que o calculo sobre os tres, a~nos Els-aqul o m.otivo pOTqu~ o conselho da.íai~nda,
proximos das rendas desta natureza, póde dar sem posto que .conslder~sse os mteresses dos contracta··
inco~veniente um rendimento médio: justo e. pro-, d~res mllltosupenores .ao p~ço:d~ <U!ématéJ,Ção,
porClonadoao dos tres annos subsequenl.es que se nao.entende:a que esta se deYla rescmdfr; pOJ."que
vende. N.ão acontece o mesmo na renda 'das sizas' tendo estes mteresses avultados pelos ·rendimentos
gue de suá natureza é nfullamente iriéonstante: estranhos ao contracto pela abusiva cobranca denes
Procede' esta renda das vendas dos bens de r8.izé· ~ão, se podia~dizer lesivoum ~ontra:ct9, qtÍe redu
escravos ladinos, estas vendas são tão e.ventuaes Zldo a()s'seus.JlIStos termosfazla desappareceriodos
({lie póde mui bem acontecer que em annossu.cees! esses ~X~esSlVOS lucros, -que em ~opouco tempo
SlVOS hajão muitas, n'outros mui poucas e.até ne- houyerao, l?S contractadores, enao; deixando de
rihumas; e não se verificando. a regularidade de p~9ver ..aos :IDteresses.da, ~enda p~lica que admi-,
que se encontra infallivelniente nos fructos~,m~itó. DlStra".lembrou que ,denao ser mtunadosos,con,..·
nem procedeu a junta tomando um período mais t~actadores para repore~o q!le perceherão,'já;por
amplo do que..o dotriennio, porque naqucl1e en- nFtude .(Jaqu~p~proY1s~o, Já pelas;~ep'r~vadas
~ontrariaannos prosperas. que compensarião"osavenç"as, na parte que excedes~ao ttienJ:!lo,., ~e-:
mingoad,osou nullos, e .neste achàrià ',OU ,todos ma~a.Q~no caso de sfil provar l~ga~:~;:cQmpe~en~;,:,
pro!>per()!> ou escassos, e se arriscaria aJixarum mente, que taes. avenças s~pra,t~carao..... ': .: ....
preço mui baixo, qlleprejudícasse a fazenda pu"": Pelo que se. a: resolucão,se conformasse com a
bli~. ou mui alt~, que lÚugentàs~e os.lançad.o~es: cOnSiil~,ie5p'eitariaosd"i!eitos dos,cOntJ:ai:tâd~re~
4.0 ~"lnalment~,naO se póds'~gDIr a,. JU;D.ta:d13 cal-.e zelarlao_slnteres~s;dafaz~nda;.ma~ desgraÇa,..
cular sobre 'nove, annos,..n~o~ópo~guesegtl!J-do ~~nte,n,ao ,aCOlltE;lceu aS~1nl;oW1nistrO: qúe
ficadeIllOnstrado o d7creto nao e ,applic~velã ,~a, a,aconselhou e a}/3fer~n~u :;cous~tousómente.o .
maspq~que sendo aJ~~ta.subor'!iJiada:mm~dlata:.. grande zelo,com qu~.pr~move a arrecadação.das"
mente, aothezouro. p.u!>hco" ,n!iopodiaJeu:ar.de r~n4-as, .pulllicas::eos mteress~sd~~heso~,,e:faS~'
opedecer;âu;Jla .proV1Sao, que. este lhe,expedira, c!nado .pelasllióomessas doden!1nclant~,c.onyórda.
para assIm o.pratIcar. '. . com Q conse na parte. que ~ ,~esPIllt<>'ãs resti~
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tui~· lemb~.d~ .. ~. co~injurid;i~ ..injusta, im-- desleixo; que mostrara em não ter vedado a .arie
pop.nca,e antt-constiblClonal.deClSao~ manda ter~ cada~o .que~o~ contractadores, na f6ml.a: da
mmar o co~trae:to, ~-lo por. acabado;11o ~oundo proVlSaO expedida a Bahia, que :não fôra contem
anno dotriennlo,.,decIarand~dolosamenteceIe- pIada no contracto. Porlantoinsistono men:vóto
lrra~o, contra o parecer~~~~o '?O~1ho. conformando-me o inteiramente com o parecer &
: Sim,senhores,:es\a demsao e mJuridica, porque: commissão.
se.oo contracto fOl celebrado dolosamente,.como se o(Fall - tambe o s' na..' .o'
assevera, então se devia declararnullo desde o V< ~o m os rs. j[UUe~ de Andrada,e
principio, e .não o fazer subsistente até ao segando. v:~~eJrO. mas nada se~ol1d~colligIl' do queescre-
ann!»: oinjusta, porque fnndando-se em falsa causa tachygrapbo Pos.<:Idomo.) . o
ofrende desapiedadamente o..direito que tinbão os P~r dar a hora ficou de novo adiada a dis-
colltra,ctadores ao rendimen\o de mais de.anno. cussao.
que ainda restava para acabar o tempo da sua arre- .O SR. PREsmENTE assignou para. a ordem do
matacão: impolitica porque abala'a fé da basta pn- dia: lo. a nomeacão dos novosomembros para a
blica; .e °credito da fazenda nacional. . commissão ode cômmereio: 2", a °wntinuacão do

00 Quem jámais quererá contractar COI!l a fazenda debate sobre a urgencia do projeeto de revogãcão do
publica, depois de tão injusta e arbitraria decisão? ~vará de 5 de Novembro de 1808, relativo a botica-
Como se man~rão credito ~o thezouro !laeional,. nos: 30,segun~ leiturasde propostas. o.
se P!ll ~a ~lID.pl~. ~luçao do g?V~O, por . Levantou-se asessão ás2 horas e meia dá tarde.
umadelibera.ça.o IIUDJSten~, sem audienCla da ou- - Manoel José de Sou;;a. Franca secretario. '
tra parte contractante, dá-se por aeabadoantes de . • ~
preenchido o tempo uin contracto legalmente ceIe":
br.ado. ,aperfeiçoado, e até já posto em execução RESOLUC.ÕES DA ASSEMBLÊA
por.maIs de um. anno? E' finalrilente anti-consti-
tucional, porque se neste contraeto ocecrriãó sus- ~ARA. JosÉ J~AQum CARNEIRO DE CAMPOS
peitas de dolo, ou indicios e mesmo provas de le-
são enorme, co.mpetia ao poder'judicial, e não ao !lIm. e ~. ?r; -A assembléa ~ consti
governo, o conhecimento e decisão deste negocio. twn~e. e legISlativa do Imperio do Brazil manda
() governo ingerio--se ~'um poder alheio, e corto.u ~~?lpar ao governo ,que, para come~ e bem
um nó, que sem difficuldade se desataria pelo pc- JngIr a orde~ d~ trabalhos ~e que ~.encarre
der competente. gada a. cOJ!llIllSsao de. colomsaçao, «?vilisa~o, e

.Tenho ouvido .faUar em privile~os da fazenda· ?thecbis~ça.o dos Indígenas do Brazil prec~ de
publica, para justificar a resolução, e arredar a ~ormaçoes. tant&sobre os resulta~os das proVIde~
l~éa: da' ingerencia. do poder Judicial~ .Os privile- Clas deternnnadas nas car~:, ~as de 13 de Mmo
gIOS da fazenda publica, como Já advemo o illustre e 2 de.D~embro ~e 1808 dirigIdas ao governador
deputado' o Sr. França consistem em ter o seu da ca~ltanla de Minas-Geraes? como sobre o estado
JUIZO privativo, e uma f6rma particular. COm que à,!1S~ dlversaS al~~ estabel.eCldas naquella provin
são processadas as suas cansas, mas não autori- ~la, e que lhe seJao. re~ettldas ~uas· consultas' da
são a confusão de. -poderes; se tal priVilegio eUa Junta do _commerc!,o, Ja ~sol':ldas, em que se
tivesse, deveria caduCar logo que se abraçou o pon~erarao e derao prO'VldenClas de ~e!l1elhante
systema constitucional, como incompativel com n~tlireza ácerca das terras e e~radas 'VJ.slD~as ao
uma .fó~a. de governo, .que essencialmente exige Rio-Doce. O ~e v. Ex. levara ao conheCImento
amaIS distmcta saparacão de poderes. '. de S. M. Impenal-Deus.guarde a V. Ex. P~ço da

.Diz-se que houve pz:õc~s~o: tanto' peior, po~~eoassembléa, e~ 6 d~ Agosto de 1823. - José Ruartfv
se houve processo. fOI JUIZ o governo, e deciiliodaCost~ Agu.~rd Andrada.. . o'··
sem citação nem a~dienciada parte. Não confun- PARA.~ÓEiSAcufmO NOG:im':mA DA GAMA· ".
d,lUU0s .os termos, nlDgu~mnunca chamou processo . o . .' o.o -'.. . o. o. oo o· . .,' oo
judicial ás informações e exames, á que um tribu- o -plm. e.E~..Sr.-A asse~léil.ge~ tcon~ti-..
nal manda.o proceder. para dar o seu parecer comttllIl~e. e .l~latlva do Impeno: do.Brazil'man'da.::
p!en.o conhecimento .de causa; ora isto é? lJ.Uepartlclllarao-goveraO'lJl!:e, pal'a·delilierar.:sobre· o.
praticou. ô conselho da fa,zenda,. exercendo JUfIS- requenmento de .Franc~co' Duarte oNunes,·fiel
dicção 'ovolllntaria· porque se exercesse a-judiCial })agador do thesouro publico ~e pede ser 'aposen
ou ,contenciosa, ~ntão. outros 'serião os termos, o .tado com o seu ordenado .por mteiro; oe ~rovidencias
couselhodecidiria- o ne"ocio.·enão o reinetteria ao para s~r desonerado do alcance de seIS. contos e
g?verno ,por consuHa,,~aoilde.sóaconselha, dá pa- oito centos mil réis,,'precíSá quelhesej~ r\'lméUidá.
r~cel.",e não julga,nem decide. oo .aconsulta (lo,c()nselho da faze~da.,em ?uJareso~ução

':rambem.não ho.uve~com9se affirma... um voto ose. ordef;lou· WIe reçorr,e~se. o~supplicante;:á;~tà..
s~parado.de um dos cón.selheiros, e qu.ando ohou_asse~blea. O~e y. Ex. levara.a.oconhe~lJl.lent~"
v~s~e não faria. regular adecis.ãoque ~eve este 116- de S~ M, Impel'laI7Deusgu<U"deaY:·Ex.,:I>~Qó·à~,
g?ClO. .A. consulta 'oestá. na mesa, e oillustre pre<r,assembl~a'oe~6 d; Agosto q~ l~. .,...lose'1t.zcaTdO:
FlIlant~ .que asseverá. que·.boÍlve .um vot~sep~ado.d~Çqs~a,Agu;Ulr ,dAnd~aàa.;· ..0', ...•..•.

pJ5defacllmente reconhecer. o se,u engano, quere,ndo. . . ' . ~A1i.A o.~o : o .. .
tqmarotrabalho Ma:le~; pOIS então acharáque •~ .. ...• . 00 ..,' '.' . . o.. ..
es~ ~~nse1h~íro°concordouc()mOC?~seIho••qu~~o .• ' ~~.eE.Xm-."~r'7Ao.~s~mblé~ ,~W:co.nSti~
á:-osubslStenCIl!-. d.OoC.ODtr.oaptoo, a,' reposlç.oeso,.qlleo deVI.a.o ..,tUlDt~.~ l~gIS.o1atIvad.o Impenoo."aooo ' 0;8.0r.azll.o' ~p.p.ro"; o
f~er oos: contractador~s;..~ómente se.. sepilr0unl!-. V'ando o: .parecer dacomlDlssão' de, fazenda: :si>bt~: .:0'..
p~e~m ,.gl1,eo .cOI!·s~U1oeDte~d~u;. que .o.denull- ·offic~o.do.a,c~ual gov~mó provisóri()~~.pr.o~~Ci!l~da·..
Clante;.bavJ.a procedido- }~ I m~,f~, ..~ accresce~t?ll .Bl,iliia,:o ~e n;j~e ~ •Julho... d~ste .. an,n0,. ~!atlvo:, ao.ªl1ea Junta.da fazenda. dapronncla do.EspmtoemprestiInç.,de quatrocentos e ·qu.arenta 'e .~atro .0

aD:tp IDere(lia ser.' se:v~ramenterep:reheDdida pelo ,contos,. quatrocentos e .cincgeJlta" é._ §~t~ Ali.! ()~tQ:-: .. '.



centos ,sesSenta e sete reis, quase abrirà:Para ·~Sr. 'lo~lliealdó·dà-Costa Agaiar. »--Remettido
satisfazer ás'~ordinal'iasdespezas originadas das ásco:mmissõesreunidas de constitUição·e estatistica.:
calamidades :da~;guena: ,Tem·re;olvido' que; por :a;,IDm. -e'~Sr.----:Ern eumprimentodasordens~'

~vez' sómente;se approve e reconheça por divi~ que pela 'secretaria de' estádo dos n'egOcios' do III1
lI!leionaloref~doemprestim.o, en~doa~:rmms--perio,. ~' ~~ ãsdiff~lites alltoIú.la~ese
sao, que na Cidade da Bahia se meumblO de o reparticoes publicas, afim de serem transmittidas á
promover,'nothesouro d'aqueDa província com as assembléa"gercll constitnintee l~oislati.vadesteim-.
quntias que for arrecadando; e que o mesmo gover': perio as convenientes informacões sObre escolas e
no provisorio remetta,sem perda de tempo. á. repar- estabelecimentos litteranos: SúaM~deo Im
tição dos negocio~ ~fazenílao estad~ .da ~ta e perador me ordenaql1e 'remettaa 'V. Ex. pan
despesa da proVll1Cla, e da sua diVlda activa e serem presentes' na mesma' augusta' assembléa a
passiva. o total dos soldos, etapes. e vestuario, consulta·inclusa da mesa do dezernbargo dopaco, e
devido á' tropa. e as eondicões especiaes com que o' omei() ',do director da aula de bótanica desta
foi aberto o dito emprestinio, para, que a' assembléa côrte, e do seu jardim eorrespondente. que forãô
po~ á vista de tudo,' e' com plena instrucção, entre.,,"1les na mencionada secretaria de estado. Deus
deliberar o que convier tanto em particular á promo- guarde a .v. Ex~ Palacio do Rio de laneiro, em 5 de
cãó e' complemento do mesmo emprestimo, como Agosto de 1823-Josi Joaquim Carneiro de (Jg..~em geral ao bem futuro da mencionada província. pos-Sr.José Ricardo da Costa.Aguiar. »-Foi
O que V. Ex. Ievarâ ao conhecimento' de S.,M. remettido á commissão de insti'ucção publica. '
Jm~al. Deus guarde a V. Ex. ra~ da-assembléa, '« mni. e Exm. Sr. -:- Havendo a mesa do dezem
em 6 de Agosto de 1823.-,J088 R~TlJo da Costa bargo do paro consUltado sobre a representaCà() do
Aguiar d'Andrada.governo proVisorio da' provincia de S. Paulo, em

PAlU FRAR~CO PÉtmtRA. DE SANTA APOu.o~.\ que Te~eriaque todo o ferro ~ricado n~ flJ.!ldi,çâo
de S. João de Ypanema fosse Isento dos direItos

A a..c;sembléa geral constituinte' e legislativa de sabida para' fóra da mesma .. provincia, e dos de
do Impelio do Brazil, wmando em consid~ração' os entrada em outras: Sua Magestadeo Imperador me,
motivos allegados por V. S. para ser dispensado oMena que remetta a V. EX. para ser presente ria'
de comparecer neste augusto congresso, resolveu, augusta assembléa gera1constituinte e legislativa:
deferindo á representação de V. S. na co~ormi- deste Imperio,a_mencione:da oonsuIta, vis\() pert.en
dade do pareeerda commissão de poderes dispen- cer-lba a deClsao do obJecto de que trata. Deus
sa-lo de vir tomar parte nos seus tiabalhos, ,como guarde a V. Ex. Palacio do Rio de Janeiro, em 5
deputado pela provincia de Minas-Geraes, continu- de Agosto de 1823. - José Joaquim Carneiro de
anao a ser substituido o seu lugar pelo primeiro Campos- Sr. 10sé Ricardo da Costa Aguiar.»
supplente 4J!1~já tem assento nesta: ~mbl~a. Foi remeUido á commissão de fazenda.
O gne partiCIpO a V. S.,para sua mtelligenC1a.pass~l!-seá ordem do dia, e tratou-se em,1o lugar
-Deus guarde a V. S. ~a~ da assembléa, ~6, da eleI~o dos 4: membros para a comnussão de
de' Agosto ,de 1~. - Jose Rtea1'do dG Costa. Agular commerCIQ; e _procedendo-se á ,"otacão sabirão
d'ÂnáradG. ' e1ettosos Srs. Sil..a Lisboa com 60 võtos. Maciel

da Costa com 42, Carvalho e Mello com 44, Ver-
gueiro com a7. ,

~ ",a ":Ide &,gesto de i.823 Seguio-se a 2;. parte da ordem do dia, aue era a
PRÉsmEl'lClA DO SR. BISPO cAl'ELLÃo-u:óa continuação da diseus.são da urgencia dé comlle

tencia, do 'projecto, para a revogacão do alvará dê 5
Reunidos os Srs. deputados pelas 10 horas da de Novembro âe'l808,sobre os'p~os das drogas

manhã, fez-se a chamilda e acharão-se presen~s 66, das boticas. (Veja-se a sessão de 18 de Junho.)
faltando com canSa: participada os Srs~ Perem da
Cunha, Martins Bastos, Gondim. Ribeiro de,·~e;. ,O SR. REzENDE COSTA: - Eu não tenho, Sr. pre-.
zende, ,Ferreira Barreto, Andrada e Sil~a" DlllS, sidente, novas razões que accrescentar ás que, dei
Furtado de:Mendonca,Câ,valcanti de Lacerda. Ro.":' no meu projectopara que se revogasse oalvarã de
drlgues'da Costa e Maciel da Costa. ' ,5 de Noveníbrode 18® que manda observar o re-

'OSa.PaEsmENTE d~claróu aberta ,a sessão, e ,gü:rientoqueregula os preços da8'drogas e medica-
, d Z . 'da mentos dos boticarios, e lhes comina pena de

lida a acta da antece ente lOI approva • ,'," ." pagarem ,o dobro do abatimento que fizessem nos '
O~SR~ SECRETAlUO COSTAÂGUIAldeuosseguintes preçõs nene estabelecidos.' , ' .

offi:cios do,nftn.jstro d~s:negociós:do iinperió::, ''Ningnem ignora. Sr. presidente os demarcados
IÓnm.e'Exm.',Si:':'-'H'aveildo,à' camata da Villa precos que farão arbitrados no :regimento e porque

de Santa ,Ma.riàde 'Baependy representaAÓ ,a Sua sá?"vendido? nasboticas :Ul!lil prova incontestaveJ,
Magestàde,9~m~~or: a .IÍecessida~e d~ s~cre~, e Já, ,ppr mim, exposta,é: a que temos no thesouro
uma nova comarca ,do Rio Verde para' maJor, uti-punIíco; cujo presidente conhecendo a exórbitancia
lidaiIe 'dos' babítiiJites 'das',', ttes, Villas, ~qiíE(: .•deve .por.que erão vendidós, nas boticas os reroedios para
comprehender, e que são': a -referida de D<t.ependy, as', emermariasdos creados, e, creadas do Sr.
da Campanha da Princeza. e de ,S. Carlos de Jacuhy, D; JoãoVI, e rainha de Portugal mandou arrematar'
fi~d~ a _1~ considera~a cabe~ .~e cOlIlarca:, O o' seu ;s1.ipp'p.rn,.~nto"a qt1émpo~ menosofizésse; o "
mesmo.A.u~o Senhor, ~e ordena que remett{i ,a,meSlllo' botlCllrt0: da, casa real se oflereceuli faze--lo
V: E:i<para;,~~:p!es~ntena3:ssel1l.blé<lge~al',~~nstl- ,cprn,. ()abatfuieti~o de 'cinco~nta eséis por,;ce'!to dos
tuü:l~'~~,~~~tiv.l!-~~~te;I$pet:Io~ a,,lD.~n~lonadapreços,f3s~.b~l~Cldosno ;regunento; que fOI feIto por ,:
reP't.e$eIlta~Q. da.,<ti,~a.~ara, :~l;I1- ~~ d!"ÇldIr'Sobreelr~Illesmo, ~()mom~ :!l0nfes~o~,e que reglilaem
aqu.!ill.e:, O.B1,be,eto, o;CJU:El, l,uI,gll:l-:'" 'conve1ll.6,'nte, ~.' p,eu,S,', to,do, o Imp~n,o do:O:,:aSlI;,arblt!loe,m, qu,e,de,modo
giiarde-àY. $X~~a!ll()d~,~o de1~eIro,em5dealgumdeV],a ter parte C?omomtElress!ldo no alto
Agosto de 1823:....,,/osi loa~lmCarnetro'de Campos -preço pelo grande suppnmentoque tlDha de fazer
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á casareal, pelo qual se pagou nó theso1ll'lnmhlico virâmer algum ~ento para que se não tome
no anno de 1818 a-quantia de~ no ae 18190 vendedor l!l0nopo1ist.a, e tire partidodas~
a de 36:828S030 e no de 1820 31 de 45:136~. que dos consumid~que só tem aquelle, que lhes.
~ a não ser a retirada de El-ltei~ oil'ereee os proVImentos.
Po~. . ." A.qui ha immensos botiearios e talvez de sobejo.

Esta simples expoSição basta para mostrar a bar- A~~est.e ~. que é n~nral e praticamente'
baridade c1; ligar com penil..8 mn Vt "'dedorpara não~ e, q'!-e cada um Vai C?mpra-Ios onde lheS
poder minorar no mercado op~. lie seu· genero dao os rememos melhores e D1éUS baratos. Eu creio~
que eu liberalméntefranquea..-ia no projecto se a ~e desta superintendencia resulta um grande pe-
muhitllicidade dos medieamemos, e a sua venda nao ã sande publica. .
muitãs vezes incumbida a pessoas faltas de instruc- i?od~m mesmo os pharmaceuticos, para darem os
cão. ede inteireza me não induzissem a pôr um remedios por menos J!l'eÇO substituir uns remedios
fimlte aos .~ que exigissem: eu sei que em aos outros ao seu arbItrio~chegar~ ao preto
contrario se allega que esta absurda. providencia é da taxa: póde mesmo substituir um ganero iníeriõr
~ ,que os boticanos não falsifiquem ou troquem a outro posto que da mesma natureza. como por
as drogas e possão por- isso apromptar os remedios exemplo ~do ~ quina do.Brasil em lugar da do
por menor preco, suppondo-se que só podem ser Perú, e ezs aqUI um remedio, que não enche as
ileríeitos sendo·compostos das do excessivo preço vistas do professor que o receitou.
ãoregimento, como se tivessem um p~ fixo, e Segue-se de ~to tenho dito, que pelo menos
não fossem susceptiveis das variações do mercado, não ha necessidade, e menos urgencia (le se fazer
como qualquer outro ~ero'? mais uma lei: porque não havendo necessidade é

Quem não vê a futilidade desta razão' De que sempre um córte na liberdade do cidadão. e peior
servem as visitas das boticas e as pesquizas feitas quanào ella póde ser prejudicial.
pelos delegados na pbysicatura m6r't . Eu sei Sr. presidente, que o illustre preopinante

Quem não antevê ~ue o espirito do alvará foi por zelar mUllO os interesses da fazenda publica
estabelecer o monopolio forçando todos os botica- lembrou-se deste projecto por que houve um boti
rios a regular-se segundo o interesse dos que fizerão carlo. que se ofi'ereceu fazer por menos 50 pOt'
o regimento? cento os remedios para os hospitaes. Mas póde por

Portanto, Sr. ~deute, eu considero o meu ventura deduzir-se Cieste facto, que outros o poae
projeCto como da maior urgencia. attentos os gran- rião tambem fazer pelo mesmo preço?
des damnos, ~e resu1tão da observancia do alvará Não póde por certo tal amrmar-se; J.lOr<J~e ainda
de 5 de Novembro de 1808. presclnilindo dos abuzos de que já fallei póde muito.

.0 Sa. C"RVUJlO E MELto:- Sr. presidente: bem acontecer, que motivos particulares o podes
Trata-se da urgencia do projecto em ~estão, em Bem pôr nas cireumstancias de poder dar os reme
que se pretende abolir o alvalâ de 5 de Novembro dias por menos, já po~e tivesse os de mais valor
de 1808, no qual se estabeleceu o preco dos medi- em abundancia. e quizesse dar-lhe consumo, ou
camentos para os boticarios. e propÕe-se regula- por outras quaesquer causas de interesse proprio.
mantos novos para esta mataria. Fallarei primeiro O remedio para semelhantes males não está no esta
da urgencia, e depois farei algumas reflexões sobre belecimento das tax~s; não diminu~mos muito ()
a mataria. preç.o em uma matena na qual a mao avarenta d()

O juramento ane' prestamos foi para se fazer a labncante póde regular com perfidia, e damno da
lei constitucional; que ha de servir de codigo funda- saude publica, os seus interesses: não nos eotro
men\al da nação brasileira primeira obrigacão que mettamos ~ pôr taxa, de que pódem zombar os
nos impuzerão os nossos constituintes; e áIém da. p~arm8ceUtiCos: nã~ ponhamos a saude publica nas
constituicão .sómente aqueDas reformas urgentes e maos da fraude: deIxemos cada um vender os seus
necessariã..s.· generos conforme as circumstancias do tempo: ha

A urgencia e a necessidade consiste em que as muito~ ~oticarios onde se pod~ ir prover os ~e
cousas que se pretendem reformar contém abusos e n~cesSltão d~ suas .d!ogas. as maIS das !e~es perol
damnos taes que cumpre logo remediar afim de ~lOSas p~la lmpencza dos que as. r~ceItão. e por

.que se não continuem a seguir prejuizos â socie- IgIlorancla e fraude dos iI?-e as fabr~ca~.
dade. Quemnão-vê Sr. presidente, que a .materia E~fim é claro, que nao ~a prmClpa1m~nte u!'
proposta não é· desta natureza '?basta pncara-la genCl~. etanto bastava para nao entrar em discussao
para se conhecer, que não é este objecto da natUreza o proJeeto de que se trata. o'

d'aquenes, em que convém desde já entender.· . Quando fôr tem!,o op:eortuno se tratara. esta mate-
A taxa é geralmente desprezada por todos que rla' com as cons.!deraço~ de que é digna,- esta

entendem da theoria dos pre~os: em economia po- belecen~lrse então doutriDageral e~pla, e~
litica,s&o ..eUes sempre relatIvos ã abundancia ou conforImdade d~ que tenbo e~posto, e a mspecçao
falta dos generos.,e a maior ou menor exigencia. que ~emanda obJecto de tanto lllteresse, e. a saude
d~lles; seguindo-se disto o maior ou menor valor, pu!ll1ca. . ...
que elies vem a ter no mercado. '. .' O SR. ~DRADA MAC!!ADO:'-;' Sr.prasidente :Eu

,..Os ,bQti~os compõe os seus remedios de grande tambem. voto contra a urgencia; mas se me serviSse
quaJ'J,tidade d!l diversos.c•simples, que faz~m vir da dos p$lcipios que acaba deexpôr o illustre preo- 
~pa e ,Azia. e por' diversas circumstanClas póde piD.ante~tiraria por conclusão que era urgente o .
hayer:ora~abundancia,.ora falta. e eis aqui como pl"ojecto. . ... .. ". :'.'
pódeuma v~z valerem mais, e outrasv:ezesmenos,' Se osystemá de taxação é ~oiniquio. O, alvará·
e:como po~ei'á .nestas; circumstancias. taxar-se um onde. elle se acha estabelecido dsve .revogaNe; e he
preço .certo ereglllar. nem, convém pratica-lo. deurgencia destrui.,.lo. Assim o entendeu o nobre

.QUa.I;ldo. ~'Só llom.em póde fazer um monopolio autor do projecoo,e opropoz pelas mesmas rasôes :
de. gen~ros.de primeira necessidade em um paiz de'que se serviu o illnstre preopinantepãra votar
pequen.o,e .~lDdenão.haeoncurrentes, então· eon.,. contra: a urgencia. Oqtle eli acho. Sr; presidente,"

9
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é que não devemos estender'a martello. as urgen;' sões;' contÜluemos a discUssãod()S' aitigos· doeregi-
das.· ••"'.' .•.•••••• ..; ~"'. ~.: mento.· - . ,
•.•••••Se nós fussemos a revogar todasasleis.~ O Sa'.SECRETARIO COSTA. AGUIAR.léu·~art: 114'
serião precisos Unrnensos projectos ~() alvarR é.~~ com· a emenda-.do ·Sr.l\fontesuma· ofierêéidil' .na'
v.erdade uma peste, con~~o aos .principio~m8.1s sessão do 1.0 de Agosto. eto.· que..ficara adiada:' a
Wlgares.de economia politl~ e até, mm smgular ~cuSSã()do mesmo artigo•. ': . .' " .. ".. " ..'
na sua.dispÔSição~porque é nov.oimpôr. penas a .Depois de brevesreflexÕe5 e julga:Ddo-sediScuti4a:
quem quer vender por: menos; marcar preço para a materia, propoz o .sr.' presidente: . '. . '.. .:.'
-senão vender por mais, entendo ..eu';· mas pal:a.s~ 1." Se o artigo.passava. tal qual. _ Venceu~se'
não' vender por menos, é uma lembra~.~"otlca

só digna 'do reformador que a teve. 1; a.ns;, em qtli.on~~.a}1I. parte do artigo ~sava com ~.i~
iguaescircumstancias estã~ o~~s mUltas lelSal; ~ parte da emenda, isto é, com ·as..palavr.as.aq·ueUas,
nós não podemos remedIar Ja todos. os m es. '
")auma cousa ha de ficar para os que VIerem depolS que, forem mais amplas e depois as menos amplas;
""'O _ Venceu-se que sim~. ., ."
de nós. 3.0 Se passava a 211. parte da emenda. -Não

O SR. RIllElRO DE ANDRADA:-Levanto-mo para passou. . .
sllstentar a lll'gencia. O alvará de que se. tr~ta é 4.o Se o resto do ar~igo desde as palav.ras ado
cheio de absurdos de tal natureza que a sua dispo- ptada essa até o fim seria supprimido.- Venceu-se'
sição altera amarcha geral da venda dos gen~ros~ que sim. . .
Toda' a nossa: legislacão abunda' do absurdo' das
taxas ; mas !altar o genero para se não vender por Entrou depois em discuss8.o'o art. 105; 'tambsm'
menos é mais que absurdõ; prohibirao propriodono adiado na mesma sessão dó }o de Agosto.' . '.
da cousa que a possa dar por preç~ inferior á taxa, '0' S1I.. CARNEIRO DE .CAMPOS: - Sr. presidente.:
creio que ainda não lembrou a legIslador nenbum. Eu creio estar bem lembrado ,do que ha estabelecido
OuVi dizer que o arbitramento do alto preço' das sobre esta materia. Na la diSCQssão se trata do
drogas .se fizera para evitar. fal.sifica9ões; mas quem projecto em geral, e póde cada um dos Srs. deputados
Iião vê' ({ue; os que falsIfica0 sao os velhacos. fallar duas vezes; e na 2a e 3a debate-se por
e que estes sempre o fa~em em ambos o~ casos, artigos. com a ditrerença de se poder na 311. tamliem
não servindo o alvará senao para lhe dar malS lucro, discutir em geral; entendendo-se que Das duas
emquanto elles vão vendendo gato por lebre, como ultimas são relativas a cada lU'tigo as vezes permit.
lhe é facil coIJl qualquer conhecÚIlenl.O de chimi~. tidas para fallar.
Portanto se nada ha tão absurdo como este aIvara, Portanto nós não podemos et!1endiU o que já se
é urgente que se revogue. pat:aevi~~ que continuem acha vencido; pelo menos é feIO estarmos a fazer
a regeI: suas extravagantes dlSposlçoes. uma cousa hoje e outra amanhã. Não oH,lemos tanto

JUlgoll-se a. materia discutida; e posta á votação para o tempo qlle se gasta para que SIUaO as cousas
a urgencia, ficou regeitada. com 'perfeição; antes nos devemos iegosijar, e dar

Passou-se á 3.a parte da ordem do. dia, isto é, ás por bem empregado o que' gastarmos em cousas
2.lI4.leituras; e o Sr secretario Costa Aguiar leu o bem acabadas. As pressas nas decisões dos negocios
projecto sobre a fór:na de se passarem as cartas só servem para qllesaião mal pensada.s; e o. damno
aos alumnos da academia Medico-Cirurgica desta que disto resulta é irreparavel. ;
côrte, propost() pela commissão de saude publica na O,SR.· ANDRADA MACHADO: - Estouadmirad()"de
.sessão de 2 do corrente. não ver considerara questão no seu':· verdadeiro·

O Sa. PRESIDENTB perguntou sea materia era pomo de vista. Do que s~ tra~ é deasseatal: se
digna de deliberação: Venceu-se que sim, e por isso as vezes que na2a e 3a dlSCussao podem:·faUar·os·
se ordenou que fosse impresso para se distribuir, e Srs. de~utados se deyem con~inuar a eI!tender' ~e'
entrar em discussão. cada artIgo em espeCla}j.eudlgo quenao,. ·e: nao

.. O SR SECRETARIO COSTA AGmAR pediu a palav.ra vejo ~ue disto se siga o mal que.apontou o '. illttstre
• 'ffi' d .. d . preopllíante. Se o deputado nerpreparado para

. para ler o seguinte o elO o mIDLStro os :negoCIOS poderfallarsobre caâa' um. dos_;artigo~, tendo,
da gllerra: ,. estudado, como deve,a matel'1a, nao,h~ o'l~eonve- '.'

« 111m. e Exm. Sr: -Levei a presença de S. M. nient~ que seteme,porque mui bem'd~çutià4? fica':
() Imperador o seu atlicio de 2 deste mez iO manda o proJecto fallando-seem geral na ladlseus~!i0" '6
o mesmo senhor, que eu responda a. Y.:Ex..,pa.ra dizendo-se depois na 211. o que seentelldetsobreol~'
ser presente á 8.;Ssembléa f5eralconstltumte ;e legt~ 2°,30, artigo, e indo assim enfiadamente expondo-se.
lali~a do lm:penodo Brazil•. <iUe nn,auu<;) de mil rasões sobre todos elles. •. . .;.
<>itocentos' e dezesete marc~o; :eara o sul set~ce~,. Esta foi a mente dos autores do regimento;· e até .
tas e onze praças ,4e tropas mlhclanas da provm~la o contrario é um grande absurdo. Decidiu·se· e~i:n':
dê S. Paulo, formando tres corpo~ de cava~~~a i tudo este absurdo. que é omesm.o· .que-querer

·douscom o titulo. de ~:VC?l~ntaT1os.de. milic!as eternizar os projectos. Quando se diz' que' se.falla:
a cavà1lo ':-'-e outro com o titulo de - YoluntarJo.s enfiadamentepelos artigosnão Se estorvaa~ deputa
:reâés daCoritiba';';" os quael; t~ndo feito.mu~tobons doa dizer o que lhe parecer sobreelles';assun: como,.
servicos 'achão':'se fazendo parte do exerClto <J1!.e onde nada achar .que dizer· p6de; calar"':se, porque.
bloqÚeià á praça de Montevidéo, onde existe'ainda tambeh:lnão se forca ninguem.ra· fállar;.Más:'Sê;;as'
gUarJlÍção lusi~a. Deus ~u~r4~.a V. Ex, P!lço em vezesque.póde fallãr um deputa~o'se julgão:.relal.··.

·7 de Agosto'de 1823• ....,-/O.ao. .. VW~7'.a de Ca7'!/)al.ho. tivas a cada artigo, então temos p~rda de tempo ..
--:Sr: Jósé'Ric8rdoda CostàAguiar~»~Foireme~ semnosresultat'bemalgum~UlDpJ;oJecto fica'mUlto
tido á corimlissão de guerra e Illarinha; . . bem analisado logo que' os Srs;deplitados,tém

O:Sn. 'PREsroB~TE':-Co~o,ainda faltà..mu~to direito de fallar trezveses nA,2I\- edisctissão'a.'res··
para a hor~daleitura dos parece;resde 1 comml5- peito de todos os artigos; e segundo ·<>.queestál
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vencido temos o-grande mal de' se multiplicarem as « EMENDA. .
tres vezes concedidas para fallar pelo numero . dos
arligos, durando assim os -projeetos.,uma:eternidade, .' «~0'P0tuto «F.íe,sesuppnmà'a2-',paitEido ~t:165;'
e ·sem proveito. Esta foi, como já disse:, a .mente sW>stitumiIo-~,~lhes.-:-càda. um 'd<:J~4ei)U:tâa~s pO;;'
dosredacLores·do regimento; nem vejo qU& isto se d~ fa!lar, duas!~es s6~ente em ~ada, 11pÍa' das
nãodedusaclaramen.teda letra' do ,arLigo O que disCu~es;o ~u~,~eve~'7"se:~ae,ntexulerIilesmo riO~'
eu e!!.tendo é ·qrie este methoào e:rige boa com-' caso de. ser adi~da ~ matena. -'-: Odeputado, M(iil:~:'
prehensão,; mas quem a não tem:' não venha: ser tesuma.» -FOi apoIada. ' " .
deputado. . ." O SR. Au:emA E ALBUQUBRQUE~:'-Eü'dIÚlenh~

O S· C l" •-- 's ~é" "" modo posso concordar coro a pratica estabelecida.
. '. R. A:RlU:lRO'DE wwrOS:- e. a,,!surdo, os Que.ro que se,ja. livre a.os Srs. d,.eputados o falIar .n.o

illustres autores:do projecto o produSirào; O 'que é t 1 d
quê sé pratica na2a discussão? Lê-se uni artigo; &~OJec oem ~ra ; ou em ca a artigo em partiétilar. ,
versa sobre elle o debate, .e depois pergunta o ao acho rasao alguma para se fallar ,elJl um só·'
Sr. presidente se está sufficientemente' discutido artigo sem se poder fallar em outro' ou 'em outros';
esse artigo pata se passar ao'seguinte ; ora se sem quero que_esteja. o. projecto, to'do'em. discusSão,
esta pergunta se não passa adiante, como se hade porque entao faliarel em geral ou no artIgO que me
faUar de uma vez sobre 02<',30 , 40, 50 e os màis convier. Fallando sobre o projecto todo vo'l(

fazendo as minhas reflexões com ordem; e até isto
que tiver o projecto '?Se quanto se' propõe ã ~e parece mais simples. Sendo assim p6de permit..:
discussão qualquer projecto, se lê um s6 artigo, tír-se o falI.ar-se tras vezes. É como entendo nne
parece-me claro que sobre elie unicamente se ha de d . '1-

faUar; isto é tanto assim que tenho visto aqui ave pratl(~aI'-se.
muitas vezes quando algum Sr. deputado ataca um o SR. ROJ)RIGUES DE CARVALHO: -Sr. presi-'
artigo mais em baixo, levantar-se _outro e dizer _ dente: Na la discussão trata-se s6mente da utili-
este não é o objecto de que se trata agora, isso dade ou inutilidade do projecto, e mais nada; mas
pertence a tal artigo. não é assim na 2a discussão porque então é licito

D' b d d .. aos S1'S. deputados faliar por artigos e fazér a elIe:;
158eono re eputa oqllee8tapratlcanasclade se as suas obsen-açóes; mas porque não hão' de os

ter decidido um absurdo: mas eu não supponho que Srs. deEutados dizer. logo o que tem à observar, para
n nssembIéa sejn capnz do adopLar absurdos: se o
hll, provêm das autores do regimento, segundo o se não azerem eternas as discussões'? (Não o ouvia
qual {londo-se em discussão um s6 artigo. estou mais o tachigrapho.;
inhUndo de faUar om outro qualquer; e se o fizer O SR. MONTESUMA.: - Sr. presidente: o que' eu
faUo fdra da ordem. quero é que a votaçã.o seja clara: que fique decidido

se um S~. deputado ha de falIar sobre cada artigo
, O SR. ANDRADA l\!ACHA.DO: - Como só se diz, em particular ou sobre todos'; se deve propÕr-se
mas não se mosLra. que o absurdo se dedusa do li discussão artigo por artigo, ou propôr logo todos
regimento, não me canso a responder; direi só para os' Sril. deputados fallarem.
que uma cousn é votar e outra discutir; fazendo-.se O SR. GAMA: - Eume persuaao', Sr. presidente,
a.devidadifierença entre estes dous actos, não se que toda a divergencia de opiniões cOl)trarias, á
p6de achar absurdo no que está estabelecido no este artigo procede de se havel'confundido o acto
regimento; da pratica é que alIe nasce, e contra de propôr-se com o acto de votar.se, como se fossem-o
ella sempre tem fallado os autores do regimento. li mesma cousa, e seguissem a. mesma marchá,'
Agora a questão que temos a propÕr é, se deve ir sendo elles mui diversos entre si.
por diante a prati~a conhecidamente a~surda, ou Quando o Sr. presidente propõe uma segunda
sed~ve antes seguir-se o que requer a Justa eco- d~CU5São de qualquer lei, é para f~ar·se em geta!',
~omla ~a tempo; por olltra, se queremos attendar dIgO, é para cada um dos Srs. deputados discutir
a pregulca que p6de ter cada um dos Srs. deputados, de todos os artigos projlosfos os que lhe parecer..
ou ao bem gera). com.o conve!1iente regu1amen~o .de Mas quando o Sr. presidente passa a recolher os
trab~o. ~sta e a un~ca1qes. o que resta a decidlr; votos, e.utão divide. os artigos par!l se votar... no.'
no malS nao ha duvlua. J fim de cada um, FOI esta a, mente' dos redact0réls'

O S u . _ -;i S t t d deste regimento: e por _es~ rasão digo, que
R.{ l'u.ONTESUMA. "'- ~ut:t..s rs. em o,ma o entre a proposta e a votaçao nao p6de entrar em

por fundamentq da. S\l plI'~.ao a econOIDla do duvida a discussão; porque esta segue' necessa-
t~mpo ; mas eu creJO. que nao" deve atte.nder-se riamente a natureza da proposta do segundo debate,
tanto.a ellaque se falte ao que é necc~ss~lO para que é para todos os artIgos em projecto sem res
()s~ebat~s, nem tambem. despende-lo mutilme~te. tringir-se á forma da votacão que deve 'ser arti .
E;u Já~ propÔr um":, .emenda a este. respel~o; por artigo. • , go
mas nao o :fiz por se dIzer. que estava JãvenCldo
oCQntrario do que eu propUnha~ Pedi entã~ que O SR.. RODRIGUES DE CARVALHO.: ~.FÕsseqúaI.
se lesse 'a acta em que se tratava esta. materla; e fosse a mente dos redactores do regunento, .nós não
fi.coudes~.e.xaminar; ~equefro.portantoque ~e me o entendemos assim; e como nã~ ·se' eiplicárão,
d~clar..~. se Ja...5e. exam!nou. a acta, pc.r.~ue .q'.l~O ~ntendem elies de um.a .f6rma e n6sde .outra;· Eu
ver se tem lugar, a mlnha emenda. (O .Sr. preSl- JUlgo' ,que tambem sel alguma Cousa da minha
dê.nte disse :que p~di,!- pró ôr.) Como eu acho.iiltei- lingua. . .. _ . _ . .: ~'. .
raI?ente desne~essano f , tres vez~s e~, cada· . Os, Srs•. da commlSs.a<>,naR nost:~pliclU'ãpisto;
anlgo"porquelSto s6 serve' a eterDlsarosde- e pelaleltura, do regunentO p.quese vê:é que"
b~tes, eiltet:i4o quéM'ié. _ tar-seeste numero na la!fisc~são se ~ebate;~;'c!>nveitienCi~ \lli'des:': .
.a duas v~z;es.em_cada díscussao. E.u co~esso que em cOI),vemenCla do proJecto; ~Jl. 2a, cada a,rtIgo da
alg~mas dlscu:ssoes t~nho fa,ºll:do' ,mlllS ; mas s.erá pro.posta i' e n~ _3-, o ~Jecto"~~ :geral e por
mUlto convemllnte eV1tarmos este abuso'; e por l8SO arti~os.· Isto.. e o'que':diz o 'regunento ;::'ena'

..oitereço'a·seguinte . pratica () mesmo se tem 'seguido; se' não foi esta';
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a mente dos illustres redac1o~ do regimento" O SB.,:.HmnuQtlES DÉ B.EzEimB : ---.A," lei que nos
Dão sei; ,mas creio que dos termos emqueclle reguJanesta materia., manda que a deputação seja 
eStá-concebido não se pôde' deduzí:r outra _CQnsa~ ~ de. 24,.'membro~, portanto- deveobsenar-5e..; nóS
- (). Sa. CABimRo DA. 1::mmÃ::-Para.. evitar pre-' não· mandamos, quem manda é a lei. ~~to

cljljtacâó S()tl de parecer que se debata. .artigo por a dizer-se· que .~vez: nà.<!. hajo; c ses...c:ão. julgo:. que
artigo;·JiQisAmelho..r .qUebaja~ alguma de- não_tem lugar, porquetirando)Umembros-ainda
mora 110· flue precIpItar-se a deCISaO, o que é ~tão 53,· e pata" liaver ... sessao .basta:que .este-
sempre pengoso.. _. . _ _ Jao 4&.. >.. - _;::>-;;--- _

- Embora leve-malS ~po a discussao. ~ resul- O Sa. CoSTA. AGUIAR:~Ennão ine opponhõ a
lado ·é .Illélhor, .e por lSSO voto pelo artigo.' que seja a depu.ta~ode24m~ mas tam-
l~do':sea materia_~tida propoz o Sr. pre- bem julgo muito proyavel que não ,baja' '.sessão;

sidente se passava o artigo quãI se aehava.- alguns senhores estão doentes e nãoé-d~ adJDirar
Venceu-se que não. . ~e faltemm~ de sete, que é quanto basta para

,Fizerão-se algumas refiexões sobre o modo de naO haver·sessao. :. _ .'
olfereeer á votação a materla; .e depo~ denas o -O Sa. :DnAltTE_~1LVA:";"Qnandoseovencêilê que
Sr~'presidente a propoz da maneIra segmnte: fosse a depnlaçao de: 24 membros. pareçe que

. 1.0 QuantaS vezes qualquer Sr. deputado tem ~ fez a conta â quarta parte do total da representa,. .
direito de fallar na 1a dL~o1-Venceu-se que çao; e portanto. podemCls .agora fazer a. !Desma
daas '. . conta, e Íormar a deputaçao da·~ parte (lo nu-

2.~ Falla--se na 2R disCussão sobre todos. os ar- mero_ existente; d~t.e mooo não. póde haver receio
tigos em geral, ou sobre cada um em particular 'l de nao temos sessao. .' ... - .. • _ .
-Venceu-se que fosse sobre cada wn em par- O SR. PBESmENTE· propoz se a deplltàçaO sena
ticular~ . . de 24 membros.-Venceu-se que não. ..

3.<> Quantas vezes se faliará sobre cada um dos Passou depois a fazer a nomeação eelegeu·ós
artigos em pa;tic~'?-Venceu-se que dlla~.. Srs. França, Carvalho e Mello, Almeida eAl-

4 o Na sa discussao quantas 'Yezes terâ dire1~O bu~erque, Silva Lisboa, Locio e Seilbitz, Ribeiro
de fallar?-Venceu-se que podena f~llar duas Ulll- da Costa, Aceioli, Fortuna, Gama, Carneiro de
cas vezes, quer fallasse sobre os ~lg0S em geral. Campos, Navarro de Abreu, e Nogueira da Gama.
quer sobre cada u:o:t denes em Pa;ticular. fi Chegada a hora da leitura dos pareceres en
o ~ consequencIa destes veneunentos eou pre- trou em discussão o da commissão de fazenda
judicada a emenda do Sr. Montesuma. . sobre o requerimento de Joaquim 10sé Gomes

O Sa.SECBETARlO COSTA. AGUIAR leu o segumte da Silva e Castro, adiado na sessão antecedente
bole~ do cirurgião assistente â Sua Magestade e apresentado na de 2 do corrente. '
Imperial: . _ . . O SR.• .bOlICHE RmmoN:-Sr. presidente, pa-

u Tendo a satisfaçao de haver partICipado ~o rece superilllo que eu ainda diga alguma causa
dia }ode Agosto as m~oras gue acompimhavao e sobre uma mataria que já me parece as.
a Sua Magestade impen~l a tal pouto que se tar- debatida; porém eu sou um dos da: commissáo
DarãO publicas pelas sabidas do.Mesmo Augusto que assignei o parecer dena; por isso para qu~
Senhor á sua cnacara, nada mlUS me resta. para se não supponha: que o fiz com precipitaçãO eon
complemento da ho~sa tarefa de qu~ ~Ul en- vêm que eu dê os motivos e fundamentos do' meu
càrregado, ~e p~iClpar com grande Jubilo.que parecer. .
boie tirei pela ultuna vez o ~ppare1ho de liga.- Eu, Sr. presidente. n~ minha mocidade estudei
duras. e Sua. M~estade Impe~ se acha perf~l- jurisprudencia ;·mas é verdade que ha 80 annos fe
tam.ente bom, o nao. tendo a mlllS peqt1~na lesa0 chei as Pandectas e ordena~es, de modo que hoje
em seus mo~entos,. que executa livremente. nem ao menos afi'ectO de Jurisconsulto. Comtudo
Paço da Imp.!3nalQ.wll~_ da Boa· V::zsta. 7 de as regras geraes· não me esquecerão; por eUas ma
Agosto de 182Z.-0,Clll1t'gla-o da Impenal Camara guiei neste parecer. .
e .assistente ã Sua ~sLad~ o Imperador.- Do-: Pelo eontracto de compra e venda que é Um
mingos Ribeiro dos Gut1l}Graes PetXoto. »-FOI contracto bilateral e obrigatorio po; ambas as
ouvido com muito espeCIal agrado. . partes, o vendedor de Uma cousa traDsfere.o do

.0 SR. FMNÇA-Assim co,.motemos mandado miDio della a? ~D!.PI'ador. e este transfere ao ven
por outros 'motivos d~puta~es á Stla Ma~tada, d~d?r OdO[~ll~110 Qopreçoque. -lhe entrega, o.u o
Julgo que nesta occasláo nao. devemos delXal' ~e: direI.to ·.de ·.en.glf.-lhe esta q~antIa no tem.po estípu
lhe .dirigir uma, com a nossa JQf?ta congratulaçao ladG.. ~st.o .'. m~smo se ver~ca e~ hasta. publica,
pelo seu restabeleclmento.(Ap(Mdos. >. . . quenao'é,senao ~a.espeC1ede. compra e:venda,

O Sr Â.NDRADÀ MAcHADO: -Devemos dirigu-lhe pela quála.a~tondad~ que pr~sldeá. P!'8-ça .trans-
. .' • llic'tacão. fere. o·dOlmm.o·a a<iU~lle que -dá 0- ultim!J1aD.ço,-·
a nossa., e .1 .•• . .• •. . _ manda,!do-lhe' e.ntI:egar o!aIll~opelo p()rten:o.: •..
_0 Sa. FRANç.... -Crelo que deve Ir uma deputa . Daqw.se·vê~eo.arrematarite· docontraetõ das

çao ~e 12 membros~ .•. ' ...._ siias davill~deCamp.o.s~:nhª.ó~0':'lin~oe poss.e.
O Sit. ANDRADA MACl!ADo:-Quandose' resolve~: ·C~~O~-,pOls,se~e·:pr,o~·~tO'·apos~eco~t1 '0,

que ., es~ .de})~tações fossem 4e12 membro~:> d~m~m.o~·. o se~.;;er;W~l()~'::rp.el()sdeteJ:IWnados.~lD,

::~~;~~~~::~~~~~f~~:i2S:~S; :re~:~ó:,:.~i:;~l1~~ê:.i~~ão .eriormissirna~.;~:~u:~-
o-regimento,que dEl~:t:~na qne,sel~02!.. - neste)~as()~.:.c(l:'-ttacto-:e .nuno; conc~do,·a: ;regra; ;

.' .• . ·u .' .. ,:- ;';" ....._ , ...• ,.,.~ .. '0'" D1asonde'estã~:asl'r6Vas,eondeestá·a· sentenca··'
.O,S1\. oli'B.AN~·: '"""I!.tU~;.qne.'naOJlo.d.em()~ l!l~ndar: '-:', 'ji ~.< . >/:,: ,-;' .0·.. .. oi.· .••. : . ;~, :~~~ .

. 24;:jlorque .aindanao,e~~os t.odos; e.:se iCl1tare.Dl,.·~~d~~o.,fu4 Sr, P!esldente~.:,..'e·r· ....
alguns senhorespóde;,J,lal) ;barer})es~o ....~>·· ~:Parase, ~uIlar este contracto erlVP~C1SO. qtl~O-·
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hOmem fOOsecitado, ouvido e convencido por uma signados com este mesmo nome, e o estàbeleci
·sentençaqu.é':pilSsãssêem~oado" '. . _ mento destes é a -salva guarda dos direitos do
. Em sua defesa elIe podena allegar: l°, ·que nao governo. '. .
hôuve lesão;' 2",que a lésão foLenol'IÍle e não .os in~oistrados destes tribunaes não tem voto
enotmisSima: einCu,jocasonão é'liullo o contracto, deliberativo, mas sómente ,consultivo, e dão por
porqu~o ~matántetem o:ltire!t~ d~'fiCar com o isso' o seu ~cer, á vista do examinado e prov<l:do
'cónhaeto, respondo o que, demaJS'valia a sua arre- sobre as materias em que são consUltados.
mataCào...' " ' . É livre ao governo approvar ou regeitar o pare_

PGfÍiúnaiSaIlégar,que:este contracto é.de lucro cer, mas quando é e..c;te fUndado em justiça e na lei;
contingente,. como'é,.-por:: aemplo, ,a _compra. de por via de regra não se afasta dalle o governo, para
uma herança,.em CUJOS easos-,_em ,ra..~o ,do, ns!?O não dar uma decisão que attaque em frente a jus
de perder ilÍlwto, tambem' se nao admitte a, acçao tiça do negocio. Assim ,aconteceu com o' facto de
'por lesão••., 7 .' , :,., ~., c" ,que se trata. .
·A..1ei de Dezemln:ode 1761 obnga aosarrem~- Diss~ isto, para mostrar que não se' tratou no
tantés das rendas publicas a renunciarem os casos caso presente de dis{luta judicial e contenciosa, o

.solitos e insoli~s, cogitados e n,ão cogitados para .que teria lugar" no Juizo dos feitos da coroa e fa
nuncà .poderem encapar' os contractos por qual- zenda.
quer destestitulos•. ', ,... Mandou-se consultar o conselho, quer dizer, que

·.s.e;;pois, isto,é:assml..... , .a ~vor da fazenda publica, desse este o seu parecer sobre o requerimento do
'como' ha, de estarescmIDr o eontracto, quando o contractail1e e sobre o estado do negocio. O canse-
cOiltractador. tem' a fortlina de ganhar mUlto 't lho disse :-este contracto não se deve annullar.-
. Tambea(poderia perder,mui~. ' . E porque?Porque foi feito o contracto com boa fé

ludo isto é o que eUe podera allegar, se qwzer, e em hasta publica.
'quando o dimiandarem; e aIitesdisso deve, estar na ,Por via' de regra, os produclos das sizas das
posse do seu 'contracto.. compras e vendas, não' Sào sempre os mesmos,

A lei ,de Dezembro de.l'j61. no tit. 30 dá ao tn- nem o podem ser, porqlle é dependente de cir
buna! do conselho da fazenda a jurisdicção co~ten- cumstancias imprevistas o deliberar-se alguem a
ciosa para estes'e semelhantes casos; e a le1 de vender a sua propriedade; e muitas vezes não hll
1unho de 1808. que creou o erario e o tribunal do vendas semelhantes senão as que são {orçadas, e
conselho' da fazenda, nesta côrte, manda observar por etreito de execuÇÕes ou dividas.
aquella lei de 1761. E, portanto, temos o tribunal Ora isto é absolutamente incerto, e não se
onde devia o arrematante ser convencido; alli se p6de, portanto, dizer que possa haver regra para

.determina a fórma summa'rissima do processo; mas o calculo destes productos, em annos certos. Por
nunca se denega a citação .daparte, e audiencia, estes motivos fui sempre de opinião, que era mais
porque são cousas indispensaveis, e que faltando facil e conveniente o cobrar esta renda por admi
nunca se podemsupprir. ConcIúo, que confirmo o uistração do que por a~emataçõe~.
parecer da commissão. O conselho disse maIS, que a Junta da fazenda
, O SR. CA.RVALHO E MELLO: -Sr. presidente, para tinha obrado com excesso em cobrar certas presta

se fazer uma idéa justa da materia que .se contrl?'" ções, contra uma ordem que havia; e que por isso
verte, será necessario que eu ~xponDa. çom bren- devia repõr ° que recebera de mais. Eu accres
dade e clareza o facto que se discute, paraapparecer tentaria: que os membros da junta paguem e sejão

j a de~oberto a questão, que f~ oble~to desta dis- responsaveis por este' prejuizo, se se houverão com
cussao que se 1em tornado mUll'enhida e porfiosa. manifesto dolo. ' :

Fez-'se o contracto do arrendamento das sizas de Este parecer do conselho era são. Bolido e justo.
que se,trata, perante-ãjunta da' ~enda 'do dis- O contrario seria, arrancar por, força, das mãos de
meto, conforme as ordensestabelecldas~ . um homem o direito que tinha adquirido com boa

Por este· contracto se fez. uma venda judicial por fé, eá sombra da hasta· publica e au toridade do-
arremataCão; por um certo tempo, do direito que o soberano. " '. .
soberano' tinha de cobrar. ílquelle reãito. Empos- Como se' poderá jámiris, contractar com os admi
:sou-se o contracliUlte, eem virtude .<ia arremata~o nistradores da fazenda 'publica, se houver o exem
.Ia posse,. cobrava os rendimentos como lhe'?UInpr~a. pIo de que a um que contractou com e!1es em boa
, ,Quizerão' depois desfazel-o~, por se dlZ~r ,que fé~'e se empo.ss?~ :no' seu ?ontr.acto, v,aC? arrancar
,houve fraude; porque' se tinna' i4o~rocurar, ,~~~ aquillo que e Ja sua proprIedade adquIrIda com, o-
estimacão .de,~ove annos" quand9 4evIase~ lUllca- mais justo de todos os titulos'?
mente por tres., .,,' ., ";" ,.' Deveria o governo conformar:"'se com ° parecer

:Queixa-se (larrema~nt~de qu~J~e, ~nullassemdo 'conselho, por-'S6t,funàado em justiça e razão; .e,
ocontracto por tal,pJ;inciplo, e"on:lin,isterJ:?.:t;nand~u toda 'a resolução quEi não fosse q dizer que este
consultar CI' tIibll~enC?iTegil~oAa, adlDlDlStraçao homem continuasse' no con1racto em q~ese tinha

,das,ren!las 'p~blicas"que éo conseIhoda fazeJ;lda., empossado, seria)lma injustiça ~anifesta. .
.ObrouQ minis'tro,como~d~via,porque..ao~tflbu- A'resolução de uma:consulta e um decreto; tem
nuaes qosdiver~os ram.os·,Aa,;;adn1nístração"éa esta: força, porque é, uma 'deliberação' assignáda

, q~e,'9~(t sobe.r.ano; na.'::,f~r,,ma,". a~,'~,'~.'/,~O,~()SSO .g.o~ pelo soberanC!; por is~o, quando e~e'mandou des
verno, p~dé.o seHpar~c~J;.,:; ","",;'," """":'''''' . : fazer o ,que tInha elle mesmo' .contractado com este
, ,Nelles :sé·exámina·onegoclo.oüV1das·aspm:te~ ,homem,: o :que ,fez por um. decreto. F~z-se por

'iiliili,aS~:ê o.ns~a:I'.é@'~Poi' 'b~~;.d~"·p~~1!~;,e,:~na' .consequencia· .mallif~ta:.: injl;l!!tiça, e,;, Vlolencla :
e fisc~sa os. üiT~lto~' d~,gover,Ill;l:c ::.,," .: . "', ,I!> ·por.que Po/ um!decJ;et~isEL~ete!m~n!lu :0 ,que

;::,:~Sim;oCôiíselhó'li.afazendâte.fti'-POl",fiscal'o 'pro:- :~q ;p,g4i~, desfazer-:se .fl1Il. d1~cussao JudiClal" ~ est.a
.- curador! aéllá:;'0 'desifuiliaJigÓ' do'yaçó,.o:pr~grador' 'jã"nao:tinha 111gar',P~'l::'terpas~ado o,-~ermo' na leI,
-<la 'eOl:ôil:;:'ásju~s'de'éómmeiC1§ ',~~dO.s:::~rsen~~s,~~éJA:.4e .se: ~não ,~e! lDt?r,ttado:; .2?, ,!.e-se.l}m~sw~
, os'selis respectivos' fiscaes,que sao magIStrados de-soberano;,,@e.por- 'S.eus ,agentes ,publIcos tlDha ven ,

, lO



RESOLUÇÕES DA ASSEMBLÉA

PARA ~osÉ JOAQUIM CAl\NEU\O DE CUlPOS

Illm. e Etm. Sr. - A assembléageral consti
tuinte e legislativa do Imperio do Brazil resolveu
na sessão' ifehoje enviar uma deputação á Sua l\fa
gestade Imperiàl para lhe significar os puros senti
mentos de prazer que 11 animão pelo feliz restabe
lecimento da sua preciosa sande. O que participo
a V. Ex. para que sabendo de Sua Magestade o dia,
lugar e hora em que determinar recebe-Ia V.Ex.
m'o'commuDique para eu o fazer presente â mesma
augusta asseIObléa.

Deus guarde a V. Ex.-Paço da assembléa, em 7
de Agosto de 1823.-José Rica:rdo da Costa Aguiar
de Andrada. ,

-édoestas rendas.a .este .cOiltraetador, e que~ l.lenta que se tomou pelo minil?terio,em se annulIar
'con~ouinte era pm;te deste contracto, ·desfaier por l0 con~actOs~~ que toda~ dllvide,da boa fé e das
si SÓ, e com antondade de sobe.."lmo, aqueDe, em ! reclas,m~'f~. com qu.e~ se houv:e.,., .'.'
·que :elle tinhaenúado,: como parte ~nt.raetan.t.e. \ ' M~USpnnClpl()S constitnclo'naes,. que uma vez
'Tenho portanto, ,Sr•• presidente. que muiW justo é ;.tenh9al?raçadQ meim{!ellem ãestàci>nclusãó;3Pez;ir
~e ocontractanw Vless~ soceorrer-se~ estaasseIIl: idos se~tun!3ntos da ~~Yontade~ ',' .. ,
l)léa da deliberação do governo executivo. que fOI I" A leI deve: ser lllIl~e Igual em tOdos os casos..se-
.assentada com injustica, e contra os seus direitos 1melhantes. ..' .. ', " .
,adquiridos; eà ella ~ ,é a qUem deVia. re~n:er; i O SR.' PRESmBNTE,porestar ,chegada a hora, de-
,~e teildo toda a \1~~ndad,e para faz~r-lhe. JUStiça, Iclarou adiada a discussão,. ' ,', '.-
_póde revogar a decISi'-c de qu~ se .queua este recor- ,O SB:. CoST.l BAll&ospediu a palavra e.fez a,in-
rente, com tanta razao, como JustIça. ·.··1 dicação seguinte. ',.,.. ", ,.',

E' pois o meu pareéer que este contractante deve • ,. . ._
tomar a sar empossado no, seu contraeto para.o ad- I. «Proponho que a assembléa em no~e ,dá .na~o

"~stra'r,po~ todo o \E:i:npo~ajuStad~ e. que para re-lagrade~os generosos esfor'ÇOsqueP!31,!salvaçao
...sarcir os preJuizos que pOssao proVI! a fazenda.p!1- .clã patria tem prestado a ~adr.á brazileIra. ,
hlica o conselho tome todas as medIdas necessanas ' « Faço da '!1SSem~léll''7 de Agosto de l~.-
para 'indemnisa-la d~s prejuizos. E c()~o roi este Costa Barros._Fol app~vada:' _ ,
()'P~ecer da co~ão, sou de confo!'ID,ldade com I .O S~•. PRES~E~_,~I~OUp~a a. orde;m do

.elle. .' dia: 1.° A contmuaçao:c1a d\SCussao do mesmo pa-
"_ O SR. 'FRANCA :-0 homem de razão não abraça recer 'JUe se acabava de adiar., 2.o ~ 2a discuss.ão
"nunca;uma doütrina sem, que primeiro se convença do proJe~to sotre os empregados publicos da Bahia.
da sua verdade; mas depois de, a abraçarconven- 3.0 RegJmento da assembléa. '

:cido, sustenta os seus pnncipiosaté morrer; as suas Levant~n-se a sessão ás 2 horas ~ tarde.~Ma-
.expressões são todas mareadaspelo cunho da sua noel Jose de Souza Fraflfa, secretarIo.
·-consciencia.

F pois,senhores,por este canon de boa morali
, dade que: eu jã 1UXla vez disse e ainda agora repito
Ilesteaugusto con~sso,que deve passar o parecer
da commissão, que debatemos.

Eu conheço que no contracto de que se trata
houve lesão da fazenda publica e que de mais a

· mais foi elIe celebrado com positiva transgressão
;do -decreto de 14: de Novembro de 1803. que manda
·'arrematarsemelbantes rendas ilor lancos que cu-
brão o producto medió dellas nos Ültimos tres

· annos immediatos ao contracto e não dos tres uUi
- mostriennios, como no caso se praticou: e sei mais
, que ajllUta da fazenda não devia fazer a arrema
-tacão pela maneira que fez; ainda que ordem lhe
,fosse para. esse etreito do erari~, porque ordens
, contra direito expresso. em matena ~e arrecadação
devem ser sempre dUVIdadas pelo, Juramento que

· todos os empregados. ,publicos dão de bem servir.
, Mas essa não é,a qu,estão; ,a questão é se devemos

)~onsentir na atropellação dos dir~tos ,do cidadão Sessão em 8 de Agosto de t823
,. adquiridos por cada um em. materIa de contra~tos, PRESIDE1~CIA no SR. BISPO CAPELtÃo-lIfóR
sanccionando um tão terrivel exemplo do, poder , .

. .executivo.cortar com espada.:de Alexandre o nó g?f- Reunidos os Srs. deplltados pe~as 10 horas da
-:dia que vmculárà a, convençao .das partes e fumara manhã, fez-se a chamada e acliarao-se presentes
.• ,a autoridade da lei; quando n,esta estão, mar~dos 49, faltando com' causa participada os Srs. Gomide,
" os meios lentos, as formulas salutares de se de~t~ ·Rocha Franco, Pereira da. Cunha, Ribeiro de Re-
, o mesmon6~. '. .". ' zende, Ferreira Barreto, Dias . Carn~iro'de Campos,

Eu me opporei sempre a que \5so. se, faça. ". Costa 'Aguiar, Furtado: de :Mendonça; a sem alia
'. A~alvacãopublicadoEstado, a Impenosa lel da os Srs: Andrada Machado, Martins Bastos, Ribeiro
,ne~essidade, ~ão ,aS ~nic~ ~usas ~e podem'él~ C~mpos,Gondiln~ ~nliéiro de. Oliveira, Duarte
: torlSar o desVIo da·leI posItIva. Aqulnao, sedao Silva, 'Alencar, Ferrem Nobre" Mouche Rendou,
:éssas causas. . :,' . -,;. ..' . Marianno Cavalcanti, ·AndradeUma, Almeida e

A fazenda publica tem um,Jwzopnvatlvo, te~ Albuquerque-, ,Ribeiro de 'Andrada, 'Rodrigues da
'um: 'procurador autorisado; e é um. conte~~or llo7Costa, 'Oliveira Maciel, Hennques'dé Rezende, 'Ver
:; deloso:' bastantes meios t~mel1a pOIS de.remp.dwar gueiro;'AIYare~ 'da Silva, Ferreira França.
-seu~ direitos contra a lesao•.que ~e lhe fez, nao neI O SR. fusiDENTE derJiI.!~uaberta, a sessã9. e
, ~esS1ta de golpes de autorIdade.~e po~em c9n~, lida a acta ,da antecedente 101 approvada. .' ,.. ,
'tituirpela'praticaoabuso el?~Irel:to: n.ao~uton- .0", ~,,'(';"." "F' .......• , '. ' .
: semos,uma usurpação. dos· direitos do_cldadaopor .' ,OS.R,,:S~CRET,,~IO ..RANÇA)eu. ~ ~egl.Ul;l,~:9:ftl~O
':salvarmos-,uma extemporanea reparaçao de damno do mlDlStro dós J;1egoclos do, Impe~lo. ",•. "
rOa fazendàpublica. "'. ,c_. "c. ,:::«J~~ta.,:>~E:un.·$r.~,Tend.ojevad?,.á:,'!lugusta
, . Outros :tempos; '.. outroS'· .cost:u~es;,cesse(t ,8f:Ql;'" ,pr.~se,;J.~..:de ,S.;.M. o lm.p~f!l4or, o o.:fi!CIO, que- V,'.Ex.
I trio).e'domine.a..lei;" ,,;;. '" "i':'~, .,m~,~gJ.u,;hon~~partlcIP?;D.do:-IIleter Jl~Sse~-

. Com,estes fundamentos,.reprpv~ a.medlda.V).o~ .b~ea:,geral,~on?tltUln~e.e le~slatI:\'a ,deste ,ImperlO
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resolvido dirigir ao mesmo SeM.or uma deputação,
-para lhe ~gnifiear osp~s sentim~tosde prazer
que a ammão pelo feliz restabelecunento de.sua
preciosa saude, e esperando saber o lugar, dia e
hora da sua Solemne recepcão,., S. M. o Imperador
me ordena que responda a V.~ para ser presente

- na mesma aSsembléa, que terá todo o prazer de re
ceber tão distincta deputação no dia segunda~feira
-lldo corrente, á hora do meio dia, no palacio da
lmPElrial Quinta da Boa-VISta.

([ -Deus guarde a V. Ex.-Paço, em 8 de Agosto
-de 1823.-José Joaquim Carneiro de Campos.
Sr. José Ricardo da Costa Aguiar de Andrada.ll-
Ficou a assembléa inteirada. '"

Passou':'se á ordem do dia e começou-se pelõ pa
recer dá commissão de fazenda sobre os requeri
mentos de Manoel dos Santos Pereira 6: Ca, e Joa
quim José Gomes da Silva e Castro; que ficára
adiado na sessão antecedente.

O SR.. SILVA. LISBO,l:-Sr. presidente, bem que
reconheca que o zelo da fazenda publica foi o que
dictou aS venementes falias dos illustres deI!utados
que sustentarão a resolução do ministro da lazenda
contra a consulta· do conselho da fazenda, que
manteve o contracto da arrematação, á que proce
dera a junta da provincia do Espirito-Santo; em
execucão da provisão do thesouro; comtudo não
posso' deixar de assentir ·ao dito parecer, tendo. a
complacencia de ver sustentados por outros elo
quentes membros, os grandes pilares da civilisação,
isto é, os principios da ordem civil, que devem
reger com exacção e firmeza ná monarchia consti
titucional, para se consolidar o credito do governo.
. Sr. presidente, seja-me licito dizer que a Fé pu-
blica deve ser a Virgem puTa do Imperio do Brazil;
e que especialmente convém ser inviolave~, quando
emana immediatamente da autoridade .do throno,
e da solemnidade da basta publica.

.' Nada podendo eu addir de essencial ao que foi
.ponderado. pelos illustres deputados, que votarão
pelo' parecer submetto á alta consideração _desta
augusta assembléa algumas observações sobre as
razões em contrario aUegadas e que se substancião
~m nullidade, lesão e dolo do contracto;arbitrarie

-dade do miuistro da fazenda, que mandou proceder
â arrematacão por nove annos contra a lei funda
mental· da 'fazenda, que annulla arrematações das
:rendas do Estado por mais de triennio e por isso a

· junta da fazenda da provincianão devia, nesta
-'parte, cumprir a provisão que admittiu os lanços
por 9 anuos; finalmente incompetencia desta as
sembléa, que, não tendo poder judiciario, não p6de

-decidir sobre causa desta natUreza. .
Quanto â nulEdade' pelo·motivo indicado,-sup-:

posto _que seria congruente que se observa.sse ~ leI
fundamental da fazendatambem no ponto de men-

· nia, .comtudo é não menos inquestionavel que no
· governo .da .monarchia absoluta, o presidente do
· erario tinbli'a regalia de ser immediat.o e;lugar-te-
nente da .real pessoa, . da .qual recebIa as orde~s,

: ainda dedispeIisa da lei' para o expediente;' em VIr
· tu'dedoque se remettião provisões do erarioãs es
·tacões subalternas' das juntas de fazenda, que era
· estrIo.. cúmpiirem-sfl sem duvida.alguma e assim
convinha á ordem 'publica, a: não se mostrar com
eVidencia, gravissimo inconveniente ou grande mal
irreparavel. .. '., . .

· As representações contra taes provisões-.se podem
fazer sem· indeêencia na ~ôrté, ~m tempooppor-

~UDo; mas nas pJ;,Ovincias não se póde estranhar ãs
Juntas de fazenaa a peremptoria execlicãô das or
de~ ~periores, ~ndo antes ineurial o érigireDl-5e
e_m JUIZes da.nullidade denas, attenta a regra poli
tica de conVIr haver de longe a maior zeverencia
ao governo, como bem diz Tacito-et maior ez lO'I/.
gifllJOO ret;erentia.

Do contrario quem tratará. com o thesouro ?
Quem receberá provisões para pagamento de

suas letras de cambio, como era estylo 't
E' notorio que, no -mesmo tempo pouco mais ou

men?S, se relax~>u o estylo do. mennio, sem que no
publico se dUVIdasse da validade das respectivas
arrematações; e nesta côrte se efiectuou por nove
ann~s a d? co!ltracto das.~tas _de jogar, por se
coDSlderar mutil a sua admiDlStracao e não se acha-
rem licitantes só por triennio. •

O mesmo aconteceu no contraeto dos dizimosda
provincia do Rio-Grande do Sul.

Mostra-se que tudo se fez com certa sciencia e
positiva ordem de ·El-Rei o Sr. D. João VI. E ainda
que, quanto a este contracto, os fiscaes da fazenda
depois o destratassem, cedendo os contractadores,
que se esperançavão de excessivos lucros, comtudo
tal io! a justiça e honra daquelle soberano, que em
alvara que promulgou pouco antes de seu regresso
ã Portugal, dando providencias sobre esta. repar
1ição, declara que s6 o fizerão por -louflaflel àesis
teMia; o que importa um reconhecimento do di
reito que elles tinbão ã manutencão do seu eon-
tracto, se nisso insistissem. :

Como pois o conselho da fazenda podpria com
decóro dar conselho na consulta ã que se procedeu
para, em systema constitucional, o poder executivo
commetter o acto arbitrario e despotico de usar do
direito do mais forte, exercendo (perdôe-se assim
dizer) a monstruosidade juridica de fazer-se jll.stica
pelas proprias mãos, quando aliãs, na consulta se
reservou o direito ao thesouro de rescindir o con
tracto pelo juizo da corôa, reclamando todos os,di
reitos, que fossem os arrematantes citados, ouvidos
e convencidos, para serem despojádos do beneficio
do seu titulo legitimo e onerosc; devendo-se con
siderar a fazenda como uma das partes contra
hentes, 'tendo todas igualdade de àireitoaos.olhos
da lei? .

Sr. presidente, não convémbaver em :finan.cas
ditrerente regra da diplomacia. Quem, dá .credito,
responde. Se o pIeiripotenciario conclue .uma ne
gociaçãona conformidade da sua credencial e'iIis
truccões, não se póde depois deixar de ratificar o
ajuste, sem se comprometter a honia do governo,
que autorisoua mesma negociacáo.

E' ;proverbio .nas praças: 'Vender e arrepender.
1sto e intoleravel em governo. regular; nerotão mão
estyla praticão'ou supportãoos negociantes deca
racter; que muitas vezes fazem negocios de grande
monta, unicamente sob palavra de· honra e que se
considerarião deshonrados se li. retractassem por
consideracões de interesses. '. .

Quanto'á inculcada lesão, é,'napratica,umachi
mera. Arrematações de rendas publicas são de na
tureza semelhante, senão' identica, á· dos 'contractos
aleatonos, como o do· lanço de rede, fundada em
calculo de probabilidades, mas fallivel; sendo não
meposcer&o'emphilosophia que em economia pu
blica, .qne aos futuros contingentes não. se dá deter-
minada verdade. ,. . . _ ' .' ;,
. Disse um dos nobres deputados da·opposicão. aI)

parecer, que o recrescenteprogresso :da.riqueza do



« EMENDA

u Todos os empregados publicos que forão no
meados pelo governo da BaJiia, depois da dissolucão
do governo nomeado pelos povos. - Rodrigues" de
Carvalho. li - Fa i apoiada.

O SR. MoNTESmu. - Depois do •discurso que fez
(e gue se nào transcreveu porque nào se entendeu o
tacliigrapho Possidonio) mandou á mesa a seguinte

SESSÃO EM SDE AGOSTO DE .18!3

-BraziI devia augmental: a estipulação da renda dagunton o Sr. preSidente se estavadiscnúda a màte
sizae não diminui-la dos annos anteriores. Mas nem ~ deeidiu-se que si:in; e propondo o parecer á
oem todas as provincias houve igual proporção no V()ta~.ofoi approvado. o o
progresso; e o.exemplo da Ba!üa que mostra~ .es- Segai~ a ~oparte dê!;, ordem do dia, que era- a
tado progresSlvo de pro8Pi:ndade ~m yeIocu}~<!e 5e.,"11!lda-discnssão do proJecto sobre os emp~oados
accelerada. bem mostra quao pteeana e a feliC!- pubIicos da Bahia e len-se l° artigo conCebido nestes
dade publica, peIa inopinada caIanridade que sobre-terinos: •
veio e que sem -duvida -t.ranstornou os calculos dos & --- 1 o T :_
ar.rematantesdas tivas rendas. «4.(10. odos osemp~aad~spohIicosqueforão

Em particolar.~a das sízas dos predios é a nomea~s pelo governo ~ o Bahia ~o tem~!Ia sna
que mais deeahe com a prosperidade recrescente do OCCQ.paçao pelaS tropas lUS1~ ficao.de!Illttidos. e
paiz ; pois então só prodigos vendem bens de raiz. como_se uunca fossem ou tIvessem tido -taes no
que com tal prosperidade sobem de valor. e rediw~ meaçoes».
Até as leis actnaes favorecem aos proprielarios de O SR. RODlUGUES DE ~V.ALRo:- Sr. presidente:
taes bens contra as execucóes dos sens credores. Não posso approvara douttina deste art. lodo modo
concedendo a equidade de Só se pagarem pelos re- que está concebida. Em Setembro de 1822 foi que
ditos. quando a divida não excede a metade do valor. se estabeleceuo governo no. Reconcav~ •. e () go
Quanto ao dolo da arrematação, é-certo. que, por vern~~do pelo .~vo continuo~ a existir, e tem
direito,- não-é procedente a sua aUegação, -quando em 51 multos brasil~ benementos; ora -parece
não se mostra ter eUe dado causa ao contract.o. qlle ~d()? os que forao nomeados por este governo

Ainda nas ordinarias compras e vendas é livre têm direIto a serem conservados; agora depois que
aos contrabentes usarem do seujaizo, COmo pessoas elle se ~sol~e~ ~tá. bem. porque desde então go_
sui juris, e reciprocamente fazerem boa a sua eon- v:emava~ os IDlDll~S. p?~to para~ o ar-
dicão no ajuste. tlgo preCJSa, na minha opIIDao, da segwnte

Nas arrematacóes da fazenda, os contractadores,
ainda que teDhàõ grandes privilegios, tambem cor
rem. grandes riscos; e nem todos os capitalistas se
querem implicar com contas da fazenda publica,
que, pelas leis existentes, começa as suas demandas
~r sequestres. o

Por ISSO todos se propoem ganhos emaordina
rios. Sem duvida são frequentes os conloios em taes
aetos entre os maiores capitalistas, que achão sua
conta em antes dar sociedade a rival; do que tel-o
por competidor nos lanços•
. Este monopolio é natural. e irremediavel, e tem « Proponho a emenda ao art. l0.

dado cansa á que varias das casas ricas de Portugal
e do Brasil tenbão feito vastas fortunlls por taes con- « Entender-se-ba occupada a cidade desde 6 de
tractos. Assim continnarã, a não se mudar desse Setembro de 1822, em que na Cachoeira se íns
~ financeiro; o que é difficil no Brasil em tanou o governo da provincia para sustentar a accla~
ramos de complicada arrecadação. mação de SUa Magestade o linperador.- O depu-

Quanto á incompetencia desta augus~ asseJ!lbléa. tado. MOfI,tesuma». - Foi apoiada. -
considero sem fundamento tal aUegacao, nao es- O SR. FRA.lVCA: - Posto que nós não tenhamos
tando aindá demarcados os poderes pe1a constittü- ainda constittUcão escriota. que marque a divisão
cão. e não se tratando de julgar das particularidades dos poderes políticos, é tõdavia certo, que pratica
do caso, mas de fazer uma declaração le~islativ~ e mente observamos, o e justamente, as analogias dos
politica, desapprovando-sea força publica, feIta governos representativos já constituídos, _quando
contra a fê publica, e autbentica enunciativa do temos de discorrer sobre obJectos de attribuiçães dos
SenborD. João VI no precitadoal~).e só afim ~e mesmos poderes, e por isso ctüdo, que ainda nin.
simples .recaperacão da posse, espoliatlvamente h - guem poz em duvida nesta assembléa, que o provi
rada aos contractâdores peloo ministerio. que resolveu .mento . -dos emp~ego~ -~~ncia á repartiÇão ~o
ocasodemeroseuarbitriocontraumajustissimacon- executIVO, ou seJ&VltaliclO, ou tampom; assun
sultado conselho da fazenda. que nada decidio sobre como os actos de· demissão, e suspensão -dos respe
Gbjectos de ,maior o indagacão, cujo conhecimento ctivos empregados, segundo as causas marcadas pela0

reservou. ao juizo contenciõso da corôa. . ; lei. .
Tanto mais que o conselho deu logo prc>VldenCla Estabelecido esteprinci~io, e vindo ao caso dos

contra o abuso dos mesmo contractadores. quanto empregados publicos da !lldade da. Bahia, não vejo
ao que obrarão depois na collecta em prejuízo do .qu.e haia- necessidade daassEiuibléadecretar. ou
povo e tbesouro. deixando salvo o diréito da de- fazer direito novo ·ao dito respeito; primeiro porque

. manda ordinariaoaos fiscaes da fazenda. esse· direito indnsiria uma disposição retroaétiva,oque o
·-.:'Deve.-se·confiaro que naquelle juizo se adminis- é contraria aosprincipios da jurisprudencia nomo
trará imparcial justiça; certo de.-que s6 em governotetica propria de um povo ]i:vre: segundo porqlie
de bom l'rincipe é que se dá senten~ contra o_fisco. seencontrari.~ talvez na°applicação delle _as regras .
pela evidencia -do direito _dos particulares; o que é da justica; oquan40 aliásodeixandó--5e ao poder e~é- o

_. àe summa gloria ao lmperante. como bem dissecutivoa."ac~o livre queJ!:te ~ompete dedemittfr, dós
-Plinío noim:perioromano,.elogiando no'o~nad0!l0 empreg~s as pessoassuspeltas segundo entender,
imperador Irajan?-=-Maxima o/ec est tua glO'Na, se preenche o fim de satisfazer ao andamento. da
CmsiJr;sap~"f~1ncztttrfis~, ~Jus 'nunquammala causa pub!icapela -_cooperação dos agentes:secun- o

:~usa·est. nmsub,bQMfnnczpe. --' - darios ,da Sua administração, ·sem que: para isso se
Como não houvesse quem pedisse a pàlavra, per- Ultrapassem os limites do juSto. 'oo - ,. " ,. 0_'
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Eu encaro o objecto ~lo lado de mera. preven~o
a respeito do futuro; poIS no que toca ao pretento
eU não sei extremar bem pelos factos os sentimen
toS das pessoas: e não me animaria nunca a incre
par um em~~do publico só pelo simples facto de
ficar no serviço da cidade Da tempo do governo
oppressor, nE:ID. menos de aeceitar-llie nomeação.

Esses procedimentos equívocos podião nascer de
mui diversas causas, em que nem levemente in
iluisse a desafeição á causa da independencia.

O homem obra quasi sempre segundo as cicums
laDcias que de mais perto o impeDem: e o partido
da escolha nem sempre é o da vontade livre.

Por que justificado motivo poIS decretará ora a
assembléa, que se demitão todos os empregados pu
blicos que forão nomeados alli pelo governo op-

~:ã~o vejo: o servico em regra é feito á causa
publica da 59C1edade a ~e penence o empregado;
e não á pessoa do que governa.

O merito, ou demerito pois do sugeito para con
tinuar, ou ser despedido do emprego ~e occupa
fi~e ao conhecimento e livre escolha do poder e::::e
cutivo; o ministerio deve &ambem como nós acau
teíal' no e~ercicio da administra~o publica, que lhe
incumbe, a applicação no serviço ae sugeitos que mal
amerecem: obre eUe portanto como (àr justo; e não
demos com as nossasleis oceasião a justas gueixast
tanto do governo, como dos empregados. Eis aqUI
a minha emenda.

« Voto pela suppressão do artigo.- O deputado,
França» .-Foi apoiada.

O SR. GALvio mandou á mesa a seguinte

(l EMENDA

« Ficão inbabeis para servir cargo algum no im
perio do Brasil aqueUes ems:~~dos que exercerão
as suas nomeaooes, ou efias assem do governo
de Portugal inimediatamente. 011 de seus delegados
na Bahia depois da inauguração do Sr. D. Pedro I
ao Throno do B!'aSil.-Galtuwll .-Foi apoiada.

O SR. CARNEmo-8r. presidente, tem-se dito que
é preciso esquecer o passado, e lançar balsamo nas
feridas abertaspela guerra civil. Convenho de muito
boamente neste principío, e posto eu seja tambem
uma das grandes rictimas das funestas perturbações
da minha província, não sei respirar vinganças: co
nheço quanto é facil que o erro ou a violencia das
paixões. nos cegue e precipite no meio das commo
ções politicas, e nadll:: apeteço ~nto como .verjá res
tabelecida a hannoma e penelta concordia entre os
animos dessidentes.

Ha porém um outro principio, que é preciso con
cilíar.com aquelle primeiro, éo principio da segu
ran~ e propria conservação-serva te ipsum, nemo
tenetur se ipsum tradere. '

As CÔrtes de Lisboa, tirando finalmente a mascara
haviãó .mostrado em toda a evidencia o systema de
machilivelismo e oppressão éom que pretendião re
colonisar o Brasil, e encherão a cidade da Bahia de
batalhões:armados ; não obstante isso alguns habi
tantes d'lulueDa provincia, em vez de deplorar em
silenciô os males da pátria natural ou adoptiva,
quandoabe:rtamente a não pudessem defender, oque
éi. muitos foi forÇoso, peloconu:iu'io, .ou illudidos
pela magica sympathia de algumas maximas abStra
tas :com que: os novos legisladores· encobrião seus
fins sinistros,.ou esperançados em premios e remu
nerações dasCÔrtes, fizerão muito ·ostensiva e escan-

dal~enie ~usa C:OJll!l1W1l com as tropas por ellas
enyw.das,e nao. dl1Vldarão aggravara calamidade do
pa!Z que os V1l'a. nascer, ou que os alimentara e
enriquecera. Iaes homens, a serem conservados em
e~pregos.e ~uito m~n~s de alguma importancia,
nao podem deuar de lDSpll'êU" muita deseonfianca
e de excitar a mais viva indignacão nos bons cilÍa:
dãos que tem arriscado sua tranqÜilidade, seus ha
ver:es, e ~ mesma vida pela causa. da independencia
dounpeno. •

Qual será porém o meio de conhecer aqueDes ini
migos declaiados, e separal-<Js dos outros pelos
quaes a ~o .a justiça, e a eqnidade reclamáo toda
a .toleranCla e mdulgencia '1

Será preciso que se recorra aos odiosos procedi
m~n~s~e devassas;ou arbitrarias listas de pros
cnJlÇaO.

Dê sorte nenhuma: longe de mim a idéa de pro
pôr semelhan&es horrores, que abrindo uma porta
~nca á ~ju~ça. e vinganças, removerião p~
~poca mUlto distante toda a esperança de reconCl
lia -o.

fodavia occorre-me um expediente, que en jnlgo
ter o criterio de perfeita evidencia, e qtl6 não po
dendo deixar de parecer moderado pelo pe~eno
numero de individuos áqU6 éapplicavel, conciliará
quanto é possivel em negocio tão melindroso, a
se~ça e conseryação da provincia com o justo
desejO da concordia e esquecimento dos aggravos
passados. Portanto proponho a seguinte

« E!lEnl.\

«Todos os empregados publicos da província da
Bahia que forão nomeados ou pelo governo do reino
de Portugal depois que a llrovineia proclamou o
Sr. D. Pedro ,I e a sagrada causa da independencia,
ou nelo general Madeira, e governos subsequentes
á díssolução do governo civil da capital da província
ficão demittidos, e se declarão inhabeis para servir
emprego algwn publico durante a presente luta da
nossa independencia.-Frallcisco Carneiro. »-Não
foi apoiada.

Entrârã.o então na sala os Srs. Ferreira Franca,
e Paula e Mello, e tomarão os seus assentos. •

O SR. MACIEL DA. COSTA: - Sr. presidente, a
primeira cousa que sobresaltou o meu coração logo
que tive ainda na Europa a noticia da installação
desta assembléa, foi o receio de que elJa, não. tra
cando a esphera dentro da qual fossem irremissiveI
mente circumscriptos seus trabalhos, cahisse nos
tropecos e embaraeos em que cahirão as Côrtes de
Portugal, e forão cãusa original de sua perda.

O furor de legislar arrastou-as a mecher em todas
as instituicões; abolirão umas, alterarão essencial
mente outras, sem substituirem cousa capaz de
promover o andamento da administração publica.
O resultado foi o que se devia esperélI': em pouco.
tempo ninguem se entendia; não appal'ecerão os
fructos anciosamente' desejados pela nacão, o des
contentamento foi geral, e o edificio foi ã terra.

Deste sobresalto fiquei eu desabafado quando
prestei o juramento do estilo ao entrarnesta assem
bléa,.porque nellevi cifrado.o methodo de seus tra~
balhosde um. modo que faz honra á qu~m o' redig~o
e áassembléa que o approvou.· Orgamsar a~ns~l-:
tuição politica do.imperi0l e fazer asreiormas lD.dlS
pensaveis e urgentes tal e él tarefa.que se nos. pres-
creve. . '

He indispensavel, .Sr.. presidente, não exorbitar
11
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de::."1e cireolo sob pena. de nos precipitarmos no expressão de principio anarclúco que empregon o
mesmo abysmo em que cabiráo as CÔrte5 de Por- illustre preopinanté. '. . --
tu.,aal.. - • Se a ininliaprop~ção é ana:tchica, protesto que

As instituições sociaesjogão todas umas com 011- e por erro de entendimento e não da vontade: sou
tras; e leis e providencias destacadas não podem incapaz de professar e menos de proclamar, com co
ter harmonia. E' preciso, Sr. preside~te,- defilÚl' nheeimento de causa, principios anarchieos. Mas
e marcar bem a força da palavraurgenCla que vem na realidade não vejo que minha proposicão-te*
nojuramento. - . a qualidade de anarehica. ~ão estive no BrásUnessa
~o chamarei urgente uma providencia que.á epocha da sua revolução, quando (i povo justissima·

fazer um bem maior, um bem maior suppóe um mente indignado contra as medidas das Côrtes- de
menor, e nósdeve~o-nos contentar com este, es- Portugal, onaules de um. punhado de Jacobinos
perandoo~sião~pportunapara obteraquell~.C!ta- perdidos qu~ as infestavão, proclamou sua Inde
marei proVIdenCIa urgente aquella que val dVJtar pendencia e acclamou seu Imperador constitucional
um grande mal, um mal de consequeneias irrepa- ao Sr. D. Pedro de Alcantara, então principe re
raveis ou de natureza. a perturbarem o andamento geytte, e não sei as condições !lue se ajustarão. Não
da nos...~ cansa politiea. (O orador foi interrompido -seI que se marcassem as barreIraS dentro das quaes·
por um Sr. deputado que disse que a assembléa já elle dena continuar a governar-nos. O que vejo é
tiliba decidido que a materia do projeeto era urgente, que Sua Magestade meslpo nos convoca e nos pro
e que só podia fafiar-se sobre o lo artigo, e o põe a organisaçao de uma constituição politica,
orador disse) : Asminbas observaçõesforãogeraes, que regule para. o futuro a distribuição e jogo dos
mas eu passo ao artigo. A respeito da sua materia poderes magestatlcos ou soberanos.
entendo: loque ella não é da competencia da as· Que indica isto senão que elIe governa hoje,
sembléa e pertence excluss!vamente a? ~mperador. como governavão seus predecessores, até que a
A assemblea não governa c a mesma ldea que lem- constituição futura designe a nova forma'? Onde está
brou o iIlustre preopinante que me precedeu, o aqui a profissão e procramação da anarchia ? Uma
Sr. Franca; e a assembléa não deve invadir o prova temos bem recente de que o governo não tevE.'
dominio do poder executivo de que está. revestido nova direcção, nem se lhe l'rescreverão novas
o Imperador com todas as a.Uribui\:.ões que tinbão fórmas, e éa quesLão que se eXCItou e decidio sobre
seus predecessores que nos governarão até sua ser ou não pennittida a Sua Magestade a sancção
acclamaciio e elevação á dignidade de monarcha nas leis administrativas que a assembléa fdr fa
Imperiai constitucional: 2.0 Que além disso a zendo.
materia do projecto é um fóco de desordem, per- E emfim nós não somos uma nacão que se-cons
turbação e de lagrimas para o infeliz povo da Bania, titue a primeira vei ; eramos já uni povo com leis e
sobre o qual tem pezado tão cruelmente calamidades governo: nada mais fizemos do que declarar que
de todo o genero ao passo que a assernbléa deve nos separavamos do reino dePortugaI, e elevar ao
enxugar lagrimas e derramar um baIsamo consola- throl'lo particular do Brasil o herdeiro de toda a
dor sobre feridas tão profundas, e não aggrava-las monarchia. Nesta elevacão ficou Sua:,Magestade in
e ensanguenta-Ias. vestido do poder soberãno para governar-nos como

Que desordem. Sr. presidente! Os empregados nos governava até então, salvo a sugeitar-sa ás mu
publicos nomeados pelo cbamado governo intruso danças que o povo'mostrou que desejava, mudancas
serão jã absolutamente dernittidos: os nomeados que se marcariã~ na conslituição politica que sêus
pelo antigo legitimo governo suspensos: oSt'mpre- representantes Ião fazer.
gados que sermão no Reconcavo occuparáõ os lu- Não fez pois o povo brazileiro o que fizerão os
gares dos suspensos alé que eIles se justifiquem! !! Jacobinos em Portugal, que dE.'clararão o Senhor D.

Veja Sr. presidente, o que por aqui vai! E o João VI despojado da realeza para legislarem e go
peior é quererem que a asseIribléa proceda sero mais vernarem elles sós~ e quando se virão embaracados
averiguacão, averiguacão que só póde fazer o go- comasuai~o'Pinad!J:.prese?-canaqueller~ino,apenas;
vemo! Porém o que mais arduo parece é o genero (porque naQ podlao maIS) o constltUlrão e,.ecutor
de justificação a que oprojecto obriga os s~sp~nsos espuno das suas ordens, sem nenhum arbitrio no'
de seus empregos (um dos Srs. secretarias mter- andamento do governo, o que foi em grande parte
rompeu novamente o orador dizendo que a materia causa das desordens que recrescerão e excitarão um
de que tratava pertencia ao artigo segundo, e que descontentamento geral.
esse não fazia ainda objecto de discussão. O orador Felizmente não procedeu assim o povo brazileiro,
não quiz continuar). é Sua 'Magestade I~perial· ~ein governado e con-

O _SR. MO~"TESUIIIA: _ Em um longo discurso di- tinúa a governar no mesm() pe em que se aehavà até
rigido a ,justificar os motivos, em que fundara a que a assembléa marque por leis fundamentaes as,
proposta do projecto, e a. refutar os argumentos do regras de conducta Clue os monarchas braSileiros
Sr. Maciel da Costa, pretendeu sustentar que o de,vem seguir.' Não vejo onde estãaqui anarebia.
mesmo illustre deputado avançara, n9.que expo:- O SR. ARAUJO VIANNA tainbem produzio dü
zera, proposições anarchicas e subversIvas,. (f;' o ferentes argumentos para provar lIU:e não se podia
que em summa se póde colligir do que escreveu o admittir. Clue installadá a assembléa SuaMagestade
tachigrapho possidonio), continuasse a legislar; e reprovou o·fallar,o nobre
- O. SR: MÁCIEL DA COSTA. : - Sr. presidente, não preopin~nte de predecessores do Imp~rador qu@do

f d na· qualidade de monarcha do Bra1iIl consiâerado
pediria segun~a .:~z a palavra.se osse ataca o em estecomo;)1açáo,separada.6 independente, não._ se
defeito de 'racloclOlO, persuadido como estou que h' h - d . .
Cada, um <iem sua logica qu~ reputam~1hor que a con eela nenum que o prece esse. -- ,.
dos outros, e qUe sobre os m81S cI~os obJectos c~da O SR. MAcrEL DA. COSTA: - Não respondo ásegunda
um vai para seu lado, e as questoes pode~ ser.ID- reflexão porque o não merece, e está respondido no
terminaveis. Levanto-me- s6mente para repellir a corpo do discurso; respondo s6mente ã primeira ,
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qúe muito de proposito, e bem em guarda sobre . _Emcon~es jloliticas, os caracteres dos hWnens
:iilinhas palavras, não fallei em legislar, e só !allei nao se ma~estão, prevalece a dissimulaÇão, e
em. {;overnar, porque dísso é que se Lrata, isto é, poacos ~p~o á p3hD.ado martyrio, ainda os m.e
de querer o projecto que a assembléa sein~.em Iho~ ~dadàos 6;5tremecem á vista do violento, a
materia propria do governo quando se deve limitar meuorVírtude desfallece, quando se diz,- aqui está
ás altribuiçi>es legislativas. o atormentador- (ecee tortor aáest). Somos ca
. O SR. SILVA. LIsBOA. : - Sr. presidente, o deputado tbolicos, e não pareça estranho deste lugar lembrar
que propoz este projecto é de exaltado patriotismo, o. exemplo de S. Pedro, que não deixou de serprin
e uma das vicLimas da perse.,au.içãodo mvasor Mar- Clpe dos apostalos, bem que antes, ostentando amor
deira, por isso não. é de admírar,que dondo das e valor ao d:i~o m~stre, depois O negou repetidas
desgracas da patria, tanto insistisseem um projecto, vezes no p~ngounD1lnente, não restando-lhe senão
~e enlendeu de justica, necessidade, e politica. o arre~enditn:ento, e amargo pranto- fle'vit 4mctre.
Mas, attentas as razõeS expendidas por varios O dito decreto ainda agora serã o mais, saudavel
membros desta assembléa, e informação de alguns ~o par.a confor~ tod?s os espiritos, e pro
da deputacão daquella província, não posso convir dl1Z11" a desejada unannne unIão na causa do Brasil
na Sua opinião, bem que muit() o respeite, por me T.~m-se dito que os amantes da causa do Brasil de:.
parecer o expediente que indica, inconstitucional, vIao, em prova de sua adherenci.a, I'efugiarem~se
àesnecessario, e incompativel com o generoso sys- no Reconcavo.
wma do Imperador, contra a politica prudencial, e Mas como era isto possivel ã todos os cidadãos
contra a boa razão nas actuaes cireumsl.ancias. e ~aiorme!1te aos empre",oados, vendo a circumval~

O objecto e da prerogativa do poder executh'o, laça0 da Cidade por mar e terra, e tantos perigos e
"isto que, como a (onte fia honra nos gol"ernos diSpendios dos que se retirarão?
constitucionaes, tem o direito de prover ou demiltir Entre nÓs tal difficuldade é extrema. tendo o
os empregados publicos. Emquanto na constituição chefe da familia numerosos domesticas. e até as
esperada não 50 legislar sobre este resJleito, está que chamamos crias, que se nÍlo podião abandonar
em \'igor a ordenação do reino liv. l° tit. 99, que nem p'ro,·er. Sem duvida alguns dos empregado~
declara, que o Imperante tem direito de remoVer os maiS atreetos á causa não sabirão por bem pu
dos oIDcios aos que os servem, sem dar satisfacão. blieo, ~fim de não desampararem os seus pos\os; o
nem indcumisnção, porque lÍs ve~es os providos que dana mais oecasiões ás Yiolencias dos inimigos,
não correspondem á confiança do goremo; e por não tendo quem defendesse, de algum modo a
isso se insere Das cartas de mercê 1\ e\l\usu\a - causa publica, para nã.o irem aos ntremos. '
Emquanto cu Dão mandar o contrario, - bem . O execdiente das justificações indicadas no pro
que, por via de regra, isso se não etreetuasse, sem Jectt?, nao p6de ser o criterio da verdade, e s6
erro de offieio, julgado em jUu.o compet.ente. . servIrá para trafico de juramentos judiciaes, que é

Agora, depois, do scbisma civil, cumpre deixar bem sabido terem a inutilidade de corrogata testi
essa regalia inteiramente ao Imperador, tendo-se monia, á que quasi todos se prestào á titulo de
na sua sabedoria, e bondade, inteira confldencia, bem (a::er. Será óbvio e facil o conloio com os cum
e de que fará a esse respeito as discriminações con- plices, 0.iustificante, eas t~stem,unhas, reciprocando
venientes, reintegrando, mantendo, ou pro\'endo aos entre S1 seus bons officlOs. E desnecessario accu
dignos, ex.cluindo os indignos com t.oda a justiça e malar mais razões, não sendo conforme á boa razão
equidade, com prévias informações do governo usar de severo escrutinio sobre opiniões po
local. liticas, e f.raticas irregulares nas mudancas de sys-

E' além disso prudente, que a assembléa nem tema civi, onde muita gente é implicadã em culpa
faca leis sobre o passado, nem se exponha ãs coo- e ca.da partido a imputa ao outro. Cumpre antes
sequencias do descontentamento, que resultarião, segUIr a regra da sã jurispruàencia, de não punir
se t.omasseconhecimento de particularidades odiosas, geraes otrensas-quidquíàmultispeccatur, inultum.
e quando todo o Brasil olha para ella, como a an- O SR. COSTA BARROS: - Eujulgo, Sr. presidente

. cora da salvacão . brasileira, na legislação sobre que a assembl~a está dividida sobre a utilidade deste
objectos futurôs da felicidade publica. Cada poder projecto; e a maior parte parece regeita.-lo absolu
carregue com o pezo de suas attribuições. E' desue- tamente; por isso achava para não gastarmos inulti
cessario o projecto, porque consta, que o restabe- mente o tempo, que seria conveniente ·que V. Ex..
lecido governo da Bahia já dera conta sobre este propozesse ao congresso se deve continuar a dis
ídentico objecto ao governo Imperial, e portanto, cussão.
de certo modo, está (como se diz nofôro) preve11~a,
a jurisdícCfÍ.O, para se esperar todo o bem pratJ- OSR. _FRANÇA: - O que lembra o illustre preopi
caveI pelas mãos do mesmo governo. .._ nante nao tem lugar q~rque é contra o :regimento'
. Não s6 o·· governo local, mas tambem a opuuao na 2" discussão discute-se artigo porartigo, se algUn~

publica, por notorios e decisivos factos, marcará Os senhores tem discorrido em geral sobre o projecto
inimigos mais· encarnicados e influentes, que pp.r- tem faliado fóra da ordem. '
manecerã~, para serem'retirados, ou vigiados; bem Julgou-se discutida a materia, e passou-se ao ar
q~e seia depresUJn.ir,. <rU:e os mais cr~minoso~ fu- tigo 2J> do theor seguinte: .
gl~ão .com o Madetra. Diverso expedIente iarl~ o <l: Ârtlg?2.o Todos os ~t~go~~mpregado~p~lic\}S
:temedlO peior que Q maL Sua Magestade ImperIal, que na CIdade da BahIa Jurarao a constituição de
depois da. acClamacão do titulo de defensor per- Portugal, e ainda se achavão dentro.da cidade tres
petuo do Brasil, promulgou Q decreto de am- dias antes da ~vacua~o das tropas inimigas,· e en-·
nistia, que éum.a consequencia de seu direito detrada .do exerCIto pacilicador do Reconcavo, e in
agracüzr, e áindà. eín jurisprudencia, as graça~ dos terior da provincia,ficáo suspensos sem.venci
príncipes são naturalmente. ampliaveis: e depOIS da mento de ordenado, até se justificarem».
recupe~â.ção da Bahi~, aquella graça convém ser O SR. RODRIGUES DE CARVALIIO sustentou com díf-
~xtensIva com epichela. ferentes razões que não podia passar o artigo, porque
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era injlistissiInf>qne se tomassá' como crime o jnta- Montezuma, Costa Barros, mas não se entendeu o
mento da constituição de Portugal prestado'pelos tacbigrapboSilva.) , . '
empregados publicos. Todos jurárão (diSse o il~ , 1ulgando-se a materia' discutida, .declarou o
lustre deputado) e eu não jurei porque não estava Sr. presidente que não se passava aó art. 3" por
senindo nesse tempo, aliás fazia o mesmo que os estar chegada a hora, destinada para as indicacões.
eulros herão. .
'. Quantos hOmens desses que jurãrão a consti- \ ~ S.R.. MON'rESUMA :.....Sr. presidente, não é ~ta à
tuicão fizerão sacrificios de dinheiro e derão os seus pruneu-a vez que tenho most!"ado nestaassembláa.
escravos ~a a defeza da causa do Brasil? E só quaes são_ os meus principios e intencões sobre a
porque jurárão hão de sahir dos seus empregos'l conservaçao de harmonia e intelligencia entre os
Con:io bavião alguns denes deixar de o fazer'! Como ~ous grandes poderes politicos, legiSlativo e execu
se podia evadir ao jllramento um desembargador da tivo; e agora' não posso deixar de patentear o
relação ou ~utro empregado semelhante, havendo prazer ~e se apossou ~o meu coração no momento
omem pará Jurar? em que li a.prc:'cl~açao. de -Sua Magestade, que Se

Portanto, Sr. presidente, não posso admiltir o acaba se distrlbUll' aqUI, so~re o procedimento da
artigo na fõrma que está redigido, e só julgo que tropa e Porto-AIegre relatlv~mente ao veto-abso
est!l disposição póde ter lugar li. respeito daq:lleUes luto, ~e elIa assentou que de!1a marear sem fazer
empregados que por factos se mostrárão immigos caso os poderes.~e_a na~o nos delegou pal'3.
do Brasil formarmos a constltulC80 pohtlca do Imperio, onde

• . se ha de designar aque"na attribuição.
O mesmo Sr. deputado offereceu ao artigo uma Sr. presidente, o modo porque Sua Magestade se

emenda, ~ reconhec.endo l!>go ~: ~e ac~aV'a expressa é digno de um coração verdadeiramente
com~reb~dlda na q!le ~nha f~lto na 1 dlscussao o constitucional, e sou de voto que esta assemb!éa
Sr. errell'a de AraUJo, lmmediatamente a recolheu. dê algu~a demonstração de agrado; não é porque

O SR. FRANÇA. : - O segundo artigo ào projecto antes. ~to ~6s não estivessemos certos da sua
impõe uma· pena sobre um facto preterito, e um constltuclonalidade, mas parece-me justo que neste
facto que foi consequencia de um dever. Estabelece c,?ngresso s~ aplauda a publicação de principios
que os anti~os empregados publicos4a cidade da 'lao v~rdade!fOs e que tanto cumpre espalliar, e que
Bahia, que Jurarão a constituição de Portugal, e se veja aSSlm q:ue nós vamos de mãos dadas com
ainda se acliavão dentro da cidade tres dias antes o poder executivo. Eu tenho sobre este objeeto
da evacua~o das tropas inimigas e entrada do p~a ofierecer á considera~o da assembléa a se
exercito pacificador, Deão suspensos sem venci- gmnte
mento de ordenado até se justificarem. A doutrina « INDICA.ÇÃO
seria talvez boa para se proclamar em tempo oppor-
tuno aos habitantes daquella cidade, mas não tem « Proponho que se lêa a pro~ação de Sua
ora nenbum luga;' para dena se fazer uma lei. M~gestade o Imperador aos brasileU'Os, entregue

O juramento da constituição de Portugal e a hOJe a~s Srs. deputados, e que no fim da leitura Se
permanencia dos empregados publicos dentro da ~êm V!vas á Su~ M~estade o Imperador e ãs suas
cidade no exercicio aos seus cargos, são actos de lntençoes constltllclOnaes. - O deputado, Monte
sua Dature~ iDnocentes; ainda que talvez ser- suma. »
vissem indirectamente á causa contraria da nossa . O. SR. FRANÇ;\: -Opponh~me, Sr._p~esidente, á
inde(lendencia. Eu não sei fazer crimes de opiniões mdicação do 'illllstre preopmante. Não ha nada
POlitlea5 em tempo de revoluções, onde os actos da para mim tão ind~coroso como que os represen
vontade recebem a sua moralidade dos aconteci- tantes de uma naçao, entre os quaes deve reinar a
mentos futuros. Nada ha mais barbaro e iniquo do calm!,- das paixões e sobre~ir a virtude da pru
que pretender que o miseravel cidadão no meio das dencla, se levantem a dar Vlvascom o enthusiasmo
oscillações dos partidos de uma revolução política de,menino~ d~ escola. O modo porque esta assem
faça virtude de aeer~ com aquelle que ha de !llea deve SIgnificar o seu prazer emqualquercon
vencer e dominar. Junctura, tem outra norma. Além de que não vejó

Os empregados da Bahia emquanto jurárão a aqui motivo de attencão. . .
constituição de Portugal e permanecerão constan- O governo CUIDllriu com o que devia, 'procla
tas no exercicio dos seus cargos, não fizerâo mais mando aos povos segundo lhe fÔra recommendado
do que desempenhar os deveres do antigo pacto por e~ assembléa:. isto fez, e agora da imprensa
social, seguindo a voz do governo oppressor que nos vem como.propma o exemplar da proclamação.
lhes tirava o arbitrio 00 adlierirem ao partido da Nada Qe singular e extraordinario nisso descubro
justa revolução que nos separava de Portugal. Não que nos enthusiasme.

. ~.duvido que muitos de coracão se. voltassem á cansa _O SR. MONTESUMA: - Quando :fiz esta. indicação,
contraria, mas nem dabi lhes assaco culpa de que nao suppuz que me assemelhava a menmos de es
julgue se devão justificar. cola, como. disse o Sr. França, a quem pretendo
- Depois de uma lutàpolitica como a nossa, pede responder. .

a prlldencia que se premeiem as acções dos brio~os Eu ainda não tinha visto da parte de Sua Mà-
vencedores e se esqtieção as dos vencidos. ASSIm gestade escripto al~um' em que tão claramente '
se aca1mão as paixões agitadas e facilmente voMo e;rpendesse as s~as ldéas, eprincipios verdadeira
todos ao remanso da paz e á unidade da acção llelo mente constituclonaes, accrescendo o mostrar zelo
imperio da lei. Mando por isso á mesa a seguInte' samenta o, seu descontentamenLo pela déliberacão
emenda: da tropa. 'de Porto-Alegre;. eportailto considerando

« Voto pela suppressão do art. 2.0 -O deputado, quan~ precisamos de. força moràl, e que esta s6 Se
Françq,. ».:- Foi ap.oiada• . adqwre· pelabarmomados poderes, lembrei-me

que seria util manifestar o nosso prazer .poruma
(Fallárã!> tambem os Srs. Carneiro da Cunha, tal procl~ação, e mostrar assim publicamente a
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« Proponhó seiao·· dispensados de vir 'ás sessôés-
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~e~er o processo a outros que tem desejado mostrar
lllibada a sua conducta. _
. «A não ser esta circumstancia extraordinaria
o g?verno não -yê motivo de processos accumulado;
sena~ por motivos de deserção. As fortes penaS
fulminadas contra este crime pelo regulamento de
1~f3?, parecerão desproporcil)nadas, e eUas farão
mitigadas.pelas novas ordenações de 9 de Abril de
1805;. asSIm mesmo continuarão as deserções, de
maneu-a que o governo só vê o remedio em duas
medidas: a primeira que é .geral, na instruccão
p~blica, que torne os homens menos propensos'ao
CrIme ~ a opinião publica mais severa, para nào
consentIr um desertor em qualquer parte que appa
raça; e a s~gunda é particular, isto é, dar ao sol
dado o maIor soldo possivel â vista do estado de
finanças da nação, para que a vida do soldado seja
procurada por voluntarios e gente de melhor edu
cação! e para que assim possa ser mantida com a
sevendade necessaria a disciplina nos corpos.

«. Deus gua!de ~ y. E;.- Paço, em 7 de Agosto
de 1823.-Joao Vle1ra de CarvalhQ.-Sr. José Ri
c~do da Costa Aguiar. II - Ficou a l1ssembléa in
tetrada.

O SR. MIGUEL CALMON: -Sr. presidente, tenho
que. orrerecer.á con!iideraçiio de~ta assembléa um
proJecto de lel; a sua materia está dentro da es
phera das nossas attribuiçôes, porque se trata. de
uma. reforma urgente. Eu apresento li ides, e a sa
bedoria do congresso a desenvolverá.
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harmoriia qUe réina entre a asSerohléa e o poder
executivo.' Não sei que nisto n()spareçamos' com
rapazes. de escola. . .

o;SR. 'RODIUGUES DECARViLHo :-'-À leitura.-desta
procIll!J1açãonão. ,*e deu idé~ novas; achei oqae
Já SabIa, o que Sua Magestada tem. proclamado por
mmtasvezes. Eu nunca duvidei que Sua Mages
tade fosse constitucional, e ereioilimemente que a
maior parte dos brasileiros estão persuadidos disto
mesmo~' sem ser neeessario para isso que lessem
esta; proclamação. .

Quanto ao que disse um nobre deputado que Sua
Magestade não fez mais do' gíle aquillo que a. as
sembléa tinha resolvido, dlgo' que não é assim,
porque a assembléa não resolveu ~e o governo
}!roclamasse aos povos,. limitou-se a provincia de
S. Pedro e nada mais.

Todavia sou tambem de opinião que se não dêm
os· vivas; nada ha de novo na declaracão destes
principios; todos nós conhecemos que Sua Mages
tade os professa.

O SR. CARNEIRO DA: CUNllA: - Como o nobre de
putado requereu que se lesse a proclamação, julgo
que deve decidir-se se tem lugar a leitura.

O SR. FRANCA: - O melhor é cada um lêl-a na
sua casa para se fazer juizo della.

OSR. PRESIDENTE propoz á votação II indicação e
foi regeitllda. .

OSn. SOUZA. E .MELLO pediu a palavra e ofYereceu
a seguinte 1

« PROJECTO DE LEI
« INDICAÇÃO

« A assembléa geral constituinte e legislativa do
« Proponho crua se lêa e se declare vista com imperio do Brasil decreta:

muito especial âgrado li. proclamação de Sua Ma- «1.0 Ficão extincws as mesas de inspecção de
gestade o Imperador hoje appareclda, que desnp- assucar, tabaco e algodão, e por consequencia re
prova com pnncipios de harmonia as ingerencias vogadas todas as leis e regúlamentos ora existentes
das camaras do_ norte o da tropa de Porto-Alegre sobre taes mesas.
sobre as deliberacões desta assembléa. - Souza u 2.0 O lavrador é responsavel ao primeiro com-
Mello. J) - FOl regeitada. prador pela qualidade especifica e dolo que se ve-

O SR. SECRE'l'AlUO FRANCA pediu a palavra para ii.flcar no fabrico e beneficio do produeto da sua
lê~ o seguinte omeio do fuinistro dos negocios da IavolU'a; e bem assim pelos íerros e marcas de que
guerra: se servir para designar como seu o genero vendiao.

«Illm. e Exm. Sr. - Levei á :(>resença de Sua « 3.0 Todas as questões que se suscitarem sobre
Magestade o Imperador o sell OffiClO de 24 do mei e~ta resp~ns~bilidade serão ventiladas ante asj\lS
de·Julho' acomp'linhado 'da cópia do requerimento de tlças orilinanas de cada uma praça de commercio.
José-Maria Ribeiro Paes, soldado do lo regimento para as ~uaes devolver-se-ha provisoriamente a
deiiniantaria'de milicias, em que se queixa da de- parte de 'Jurisdicção contenciosa que competia ás
mora da ultima sentenca do processo, que se lhe sobreditas mesas. .
formouj.a:o mesmo· senhor manda que eu responda « Paço da assembléa,. 6 de Agosto de 1823. - O
a JI. Ex., para ser presente ã assembléa geral deputado, Miguel Calmon du Pin e Almeida. »
constituinte e :legislativa do imperio do Brasil, que Ficou para segunda leitura.
no-dia' 21 douiesmomez, tinha sido confirmada-a O SR:. TEIXEIRA DE GQuvÊA: - Sr. pre.sidente, já
senteru;a final que absolveu 'aquelle réo. é passado bastante tempo desde a installação desta

« O governo querendo promover a .prompta ex- assembléa e ainda não. appareceu o 'projecto de
ped~~o ,dos 'pJ;oeesso~, e conhecendo que para esse constituição. Os .illustres membros da commissão
:fim naobastavaum cauditor, nomeou-lhe um aju- encarregada de tão importante trabalho não podem
dante~e não.sendo aindasufficiente, autorisou a seguramente· desempenl}ál-o com brevidade sendo
nomeàXáo -dos etipitães' dos cQrposp~ra o· serviço obrigados a assistirás sessões; o tempo que lhe

. de auditor, nos casos pouco complicados e que r~sta é pouco e nada assim se adianta.
m~nos,exigissem coilh~cimentos juridicos. Com(l nós presentemente já somos bastantes,

(C Como nã:o baste ainda vai o governo nomear julgo~ ql.!esem inconveniente poderáõ ser dispen
ou~ro ajudmté"do 'auditor' interinamente; digo in- sados os mesmos Srs. deputados de comparecer
te~in~m.ente ,_ PClr seI' de. _espel'arque ·brevemente nesta asse!Dbléa até que apresentem o projecto de·
a~~e:',a: granâ~.~uen:cIa ,de 'proce~sosque t~m :que' estão 'incumbidos. A' este fim offereco a se-
ha\'ldo, sendo. ISto causado pelas CIrcumstanclas guinLe: . '. •
politicas em que se tem visto o imperio; asquaes
tempostó'; o' governo na· necessidade'de' mandar
processar a uns por acc\lSações prodUzidaS' e con- '.
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Sessuo em 8 de Agosto de i 8~3

PRESIDENCIA DO SR. BISPO CAPELLÃO-MÓll

Reunidos os Srs. deputados pelas 10 horas da
manhã, fl'z-se a chamada, e acharão-se presentes 63,
fa~tando com causa participada os Srs. Rocha Fran
co, Rodrigues VelIoso, Pereira da Cunha, Martins
Bastos Araujo Gondim, Gama Ferreira Barreto,
Andrada e Silva, Dias, Cruz Gouvêa, Furtado de
Mendon'la-, Velloso Soares, Ribeiro de Andrada e
Oliveira Maciel.

O SR. PRESIDENTE declarou aberta a sessão, e
lida a acta da antecedente foi approvada.

O SR. SECRETARIO COSTA AGUIAR leu o seguinte
omeio do ministro dos negocios do Imperio:

cc rum. e Exm. Sr.-Havendo S. M. o Imperador
mandado expedir. na data de 30 de J~ll~o pro_ximo
passado as convementes ordens á adlDlmstraçao do
correio, para se evitar a violacão do segredo das
cartas, oojecto recommendado pelo officio que V. Ex.
me dirigio em 29 do dito mez, me manda participa-lo
a V. Ex. para o fazer presente na assembléa geral
constituinte e legislativa deste Imperio do Brazil.

. t( Deus guarde a V. Ex. Paço, em '7 de Agosto de
1823.-José Joaquim Carneiro de Campos;-Sr. José
Ricardo da Costa Aguiar de Andrada.» - }!icou a
assembléa inteirada.

Leu de~ois uma participação de molestia do Sr.
deputado Dias.-Ficou a assembléa igualmente in-
teirada. .
~assou.,se á ordem do dia, cuja 1a parte era o pro

jecto sobre os empregados publicas da Bahia uo 30

artigo concebido nos seguintes termos:
li Art. 3.0 A justificação versará: lo se em sua

conducLa mostrárão sempre por factos adhesão á

os illustres membros da commissão de constituiçãoIca~sa augusta da independencia do Brazil, e forma
.para. que ultimem com mais .brevidade o projecto monarchico representativa por eRe adaptada e pro
de constituicão. clamada: 2.0 se houve coaccão positiva na juramento

« Paço dà assembléa, 8de Agosto de 1823.-, da constituição de Portugcil: 3.0 Se não se retirou
Tei:&eira de (Joof}€a.. » para o Reeoncavo e interior da provincia, ou para

O SR. FRAN~:- Creio que a indicação não tem ?u;tr~ qualquer ~.do impelio ~o.iD:vadida.p~!o
lugar; a assembléa bem conhece quanto é util·a lnIIDIgO p~r umaJustificada e legItima unpossibili-
ap~entação do projecto, mas nós não tem?s. au- dade phySlca 011 moral.» . .
toridade de dispensar m0""'lbro algum de assistir ás . O SR. CA.RN1'..lRO :-Sr. presidente: Tenho Oll
sessões da assembléa. V1do. ~allar n~ perigo dos ~pas presentes, e na

O SR. ARAUJO LIniA.: - Eu já declaro que não pr~lSao de nao aggravar fe~d~ ; convenho : mas
aceito o favor da dispensa. veJo po~ outro lado, co~o~á.dissé, que tambem é

O S MONTEStnU : - Eu acho que o melhor é necessarro suste~tar o Pt:lD~pl~ ~a def~ na~ural.
. R: 'd d ill . - ElI Nós estamos amda DO prmClplo da lIde, sejamos

de:u:ar 15tO. ao CUI 8: o da ustre commlssa? a moderados porque o patnotismo não autorisa a ul-
c~nhece a lmportanc~a de apresentar ~o Bras.il a s~a trapassaz as raias da razão; mas não nos entregue
leI fundam~n~, e na~ ha de descuidar-se, creio mos nas mãos dos principaes e mais activos clieíes
~e nada maIS é preCISO. r. • • do~artido contrario.
~ SR. .PRES~ENTE propoz a assembléa a lndi- Eu não serei nunca de parecer que n administra-

caça0 e fOI regeltada. ~ão publica da provincia lhes seja confiada, e desEl-
O SR. SECRETARIO FRANÇA leu o parecer adiado da JAra que se dessem providencIas a este respeito.

commissão de cons~ituicão sobre o requerimento de Conheço que o governo póde tomar algumas me
Marcos Thomaz de Oliveira, que íMa apresentado didas, mas julgo que são todavia necessarills lllgu
na sessão de 5 do corrente. mas providoncias )o~islath'4S, e por isso orrere~o

Depois de curto debate, por ter dado a hora, no- esta emenda ao art. 3°•
• amente ficou adiado. U ~O~I1S as Jles~oas que llccoi~rüo empregos na

O SR. PRESIDENTE assignou nara a ordem do dia: Pt:0VlDCI4 da Bahlll por nomeaçuo do gOVCfUO do
1Q o projecto sobre os empregados publicos da lOIDO de Portugal o A,lgarvcs dosdo II llc~lamaçllo
&hia' 20 regimento da assembléa. do S.r. D. l'edro I doclararll!> da nossa lOdopen-

, , _ . dencla, ou do general MadcIra o das juntas do
Levantou-se a sess~o as 2 horas ~a tarde.-Ma· ~overno e fazenda dcbaixo de lllla "iolontll in-

'lloel José de Sou:a l'rança, secretario. fiuencia desde a época em quo o mosmo genora)
assumi0 a si uma autoridade dictatorial até a
evacuação de suas tropas, são demiUidos do seus
emprElgos, e se declarão inbl1beis para servir
quaesquer outros, durante li presente luta de
nossa independcncia.1- Paço da allsemblóa, 9 do
Agosto de 1823.-Francisco Carneiro. »

Esta emenda tem muitll semelhnnca com li que
hontem apresentei ao art. lo, mas nuo é a mesmo.
Já então eu desapprovei o procedimento das de
vassas e de listas arbitrarias, e agora não posso
tambem approvar o plano das justificacões orrereci
das neste artigo; taes justiflcacões se fazem sempre
com muita facilidade, e reduzitÍdo-se a mero formu
lario, não se consegUIrá o fim li que nos propomos.

Os que acceitarão. nomeaçóes de Portugal depois
da acclamação do Sr. D. Pedro e declara~o da
independencia, e muito mais os que as receberão
do general Madeira, ou das ephemeras juntas pro
visaria e de fazenda que com eUe ser:virão nas ul
timas convulsões da provincia, abertamente mos
trarão que preferião o partido das. côrtes1 e que .es
tavão promptos a levar ao fim seusnelarios 'pro
jectos de escravidão do Brasil.

O governo do reino debaixo da violencia das côr
tes, e Madeira com· os·seus coUegas, em circum
stancias de aperto não procederão áqueUas nomea
ções sem haverem as mais sérias e exactas informa
ções sobre os individuos que escolhião.'

Tomando por base estes iacto~ teremos um cri~
teria de toda a segurança para que se I1ão intro
duzão no serviço publico os que tem contra sia
decidida opinião da provincia, e se preVinão os
descontentamentos, sobre o que a assembléa deve
providenciar~ . .

O SR. PRESIDENTE propoz a· emenda do Sr. Car-
neiro, e foi apoiada. _ .
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o SR. Ál'mBAD!. MAcHADO :-Parecia-me que esta
emenda ficava melhor no lo artic,ao.

O SR. CARNEmo: - Entendo qne mesmo aqui
póde ter lugar; todavia admitta-se em qualquer
outro se parecer mais conveniente.

O SR. CARNEIRO DA Cu:rnA. :-Eu tinha votado
por este artigo por me parecer que estas providen
cias erão necessarias; mas depois do que tenho
ouvido a algUns dos Srs. deputados que tem illas
trado a materia, mudei de opinião. Onegocio é mui
complicado, e exige miudas informações; nem sei
como a assembléa se ba de havernelle comjustica;
portanto voto pela suppressão. . •

O SR. Al\"DMDA MAcHADO: _. Eu lambem voto
pela suppressão do artigo; mas é poraue quero
ser\'ÍI'-me de outra bitola. A emenda dó Sr. Car
neiro é muito boa, mas o seu lugar proprio, como
já lembrei, é o art. lo; e além disso nas duas
classes indicadas na mesma emenda não são com
prehendid?s os despa~hados antes da proclamação
(la nossa mdepl'ndencla, e que depOIS mostrarão
por factos decisivos serem inimigos da nossa rege
nerll~llo; o julgo que estes não merecem ficar do
f\;ra.

Eu qUl1ro quo so castiguom sómente aetos deci
sivos do hostllidndcs; porquo muita gente haverlÍ
quo ainda que nlio, llr~ticnssem ncçúes de patrio
Urltno, nbo fossem inImIgos da causa; nunca ~ue
rorei que 86 nppliquQ a mllsmll regra nos inimIgos
llO!Õ descontentes, e nos indill'tlrentes. (Não se ouvio
o resto.)

O SI\. C4I\NEIIlO: - Quando propuz n minha
em('nda llÓ tive em "istn lllllvar o principio da segu
rança o ovitar reacr.ôos ; jÚlUais me occorrerão pla
nos de casti~os eni quo ouço faUar. Estes suppoem
sempro mais ou monos processos inquisitorios e
outros vetameli que, como já disso, estou muito
longo de approvar: com a base orrerecida na minha
<>mt'nda julgo salva a trllnquillidade, e conciliados
os interesses da justi~.a o cquidade.

O SI\. FRAN~A :-Quando ou fanei ultimamente
sobre estn materia disse: quo para estes empregll
dos serem removidos por culpa que tivessem com
mettido, nüo erll mister fazer-so uma lei nova; por
que devem ser julgados pelo direito preexistente li
culpa.

Se já porém a sua remocão se deve considerar
como uma· medida politica, •e não como pena de
delicto, ao governo lDcumbe praticaI-o; porlJ.ue da
sua attribuíção é tomar todas as providencllls de
segurança publica, que lhe não são vedadas por di
reito, como é a remoção dos agentes do poder exe
cutivo. Senhores, ou o governo vai de boa fé, como
s~pponho, na causa da nossa independencia, ou
nao.
. Se eUe qüer que etrectivamcnte s~bsista o I~pe

no, e seresguaide a segurança publica das traIções
de empregados suspeitos, não necessita de lei nova
para os remover, como, e quando lhe parecer; e
se póde.por ventura s~p~or-se ~ue não vai de boa
fé, então do que servlráo as leIS que no caso hou
vermos de decretar? De causa nenhuma: ou antes
de algum mal á opinião que se deve ter da assem
bléa; porque não faltaráõ máos que interpretem

'n;Inlignamente os aetos do nosso mais Jluro patrio
tismo ao dito respeito, e que até nos chamem de-
magogos. Voto portanto que se deixe ao governo
ob~ar no caso segundo entender, em'salvo do direito
enstente.

, O SR.. CAR."iEUlO DE CAmos:-Sr. presidente:
Qnero UnIcamente fazer uma explicacão sem entrar
na questão que se debate. O nobre <Ieputado pare_
ceu t!ar a entender em uma parte do seu discorso
que nao está bem certo se o governo procede de ac
cordo com~ assernbléa, e para explicar isto é que
me levanteI.

O governo Sr. presidente, tanto está de accordo
colD: esta ~~mbléa que tendo a junta provisoria da
Bahia partICIpado que procedera á demissão dos em
pregados conh~cidos por inimigos declarados da
ca~ ~o Brazil, e nomeados pelo Madeira ou pela
ultima Junta do governo civil creada por ordens de
P~rtugal, e que.se via embaraçada para substitui
çao delI.as por nao saber se daria a preferencia aos
que for~o encarregados de commissões interinas na
Cacho,eul!' 011 aos que estando servindo na. cidade
se retU'arao para () Reeoncavo sem nota, respondeu
se-lhe que achando-se este negocio atrecto á assem
bléa po~ .meio de um projecto, devia esperar-se li.
sua declsao; c que entretanto cumpria proceder
com toda a circumspecção e prudencia.

Creio que nao é preciso milis para mostrar quo o
governo está do accordo com a assombléll.
Tnmbe~ direi qne não npprovo outra proposição

quo OU\'l ao mesmo, ilIustre deputado. Isto ó, q~o
mandnssomos o negOCIO ao gO\'orno para não se Cfl
minar pelo resultado esto congresso.

Se o nogocio pertence ao govorno 0110 o decida;
mas se pertence li assembléa não joguemos o jogo
do empurra. Nós estamos aqui para deliborarmos
sobre as materias da nossa competenciu, declarando
a8 n~ssas opiniões SBm receio de juizos alheios:
cu dIgo sem~re o que me dita a minha consciencia,
e cumpr~ assIm o meu dever. Portanto, torno a di
zer, deCida o negocio quem o deve docidir, mas
nada de jogo de empurra. .

O Sn. FRANÇA :-Engana-se o iIIustre preopinante
emquanto suppõe que hll jogo no meu modo de
pen~ar, com que_ carreguemos sobre o governo
aqull1~ que lhe Dao pertence: o contrario é que se
poderia talvez qualificar. de jogo, e jogo indevido;
porque eu estou convenCIdo de que ao governo ~er

tence empregar, e destituir all libitmn os omclaes
publicas dos seus empregos, tanto vitalicios
como temporaes; sem que se possa dizer, que niss~
lhes commette injuria: o que ê tanto assim que em
todas as provisões, o mesmo cartas chamadas de
propriedad~ de omci~s, se costumão pÔr clausulas ã
este .r~spelto concebidas nos seguintes termos:
serznra por tanto tempo se eu. antes não mandar
o contrario: e havendo eu por bem de lhe tirar o
oflicio, lhf:. não .responderá a (a;enda por cousa aI
guma.-:;Nao veJo portanto que em o governo tirar
um offic!o a um empregado; de quem suspeita mal
n? semço da causa da independeneia, não vejo,
dIgo, que lhe faça alguma inJuria: pratica aquillo
que p6de p~aticar, e que, digamo-Io assim, esLipu
lou de pratIcar com o mesmo empregado por clau
sula expressa no titulo do seu provimento.
. A razão é clara; os emJ>regos publicos não cons
tltu~m, nem devem constituir nunca patrimonio de
partIculares, como já abuzivamente o forão: elles
pertencem á nação; e o governo applica ao seu
serviço os cidadãos que lhe parecem azados para
elles; assim como os deve remover quando elles
m\?sn:ãl? menos sufilcien~ia, do que aquella que a
pnnclplo se lhes prezumlo ; e prouvem á Deus que
assim sempre o fizesse, vistO que com a clausula
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_ emqnanto bem servir- se lhe passão tambem os despoja-los desse direito de cidadão que os habili
provimentos. tava para o exercicio de qualquer emprego, tratemos

Não é~ jogo de empurra o que opino; é IDaI!-"" de o declarar. Tem~ obriga~ode nos guardarmos
dar á· seu dono aquillo aue nos não pertence ; seja ~e.e.!Upregados publicos nossos inimic"'Cs,. que pra
bom, ou mão o expediente, o go~erno que carregue tiCéJ!3-o ac~s pel~ qnaes se co}lhece que nnnca nos
com eUe. _ derao ama0. que nunca nos ajudarão. _

O SR. CAJumRo DE CAnos:-Chamei a isto jogo Taessão os indicados na emenda do Sr. Carneiro.
de empurra porque ouvi dizer::-vã onegocio .ao Equ~m é que não sabe na Bahia quaes são os que
governo para não darmos OecaSlao a que os maos ~de1l'a .escolheu'! Mas Sr. presidente,. não quero
nos: chamem demagogos- Quanto á outra propo- ~~rmaIS, porque talvez eu seja um juiZ .suspeito,
sição que acabon de .enunciar o ~ustre preopinante lll~~ pela lem~rançado mal que fiZEà-ão ã minha
tambem a não admitto. na OfliCIOS que o governo pro.vmCla~ TodaVIa alguma providencia é neces
nunca deve tirar. sem se mostrar que a pessoa que sana•.•••• (O resto não o onvio o taCbigrapho~)
o serve commer-..eu crime que o inbabilite de conti- Julgou-se a materia. discutida. e 'Passou-se ao
nuar a .eJterce-Io (Apoiado.) art. 4° concebidonestes1ermos. •

Ha· muros porem que póde lirar a seu arbitrio ; lt !ato 4.0 Estas j~tifiC!lçõesserão feitas perante o
tal é, por- exemplo, uma commissão; della póde ~- magIStrado que sernrd~mten~entegeralda policia,
mover a pessoa a quem a confiou, ou porque nao da qual poderã haver VISta o Cidadão que a preten
seja mais precisa, on por não desempeDhar ã sua der contrariar.» .
vontade; mas deixa:rlivre ao governo a faculdade O Sa. ANDRADA MA.CllADo:-Este "..t'nonãopóde
de tirar todo e qualquer emprego CJUando .queira. . O ~~
não senhor; não admitto tal dontrina; haja sen- passar como está. mtendente geral da policia não

h d . é il$ contencioso; e o acto é contencIoso. é um
tença que mostre a pessoa in abil e continuar a peneito processo. Não sei portanto como se dão no
servir; sem ella de modo nenhum. ..

lambem não quero dar tamanha extensão ás proJecto ao mtendente attribuiÇÕes que lhe são as-
clausulas das cartas; estas clausulas são postas Llanbas; quando se tratassa destas justifica~es não
{Iara declarar que a propriedade de um omcio não podia isto ter lugar senão am juizo ciiminal da terra
a uma propriedade ordinaria em que ha a livre dis- onde se tivessem de dar. (No resto não se entendeu
posição da cousa, a o direito- de herancll, como se o tachigrapho Pedro Monso.)
entendia antes de abolido o chamado direito con- O SR. MOl'iTESm4A:- AjurisdicÇão do intendente
suetudinario. g~ral da policia é civil e criminal; e alli se prepa-

:Dà'que diz respeito a tirar-se o omcio e não haver rao os processos para se remetlerem para onde
direito a indemnisação não se deduz que o governo compete. Emquanto á 2& parte do artigo, se eu disse
possa arbitrariamente tirar os otileios a quem os que poderá haver vista da justificação o cidadão
possue; isto refere-se ao caso de ser por utilidade que a quizer contrarilll', foi para destruir a idéa de
publica abolido o emprego, e não a poàer o governo poderem taesjustiflcacões serem filhas de amisades,
âestituir qualquer empregado sem processo, conser- pois muitas vezes tenho ouvido que ellas tem a
var o omeia, e da-lo a outrem. pe~igo.de serem.f~itas por dez ou doze pessoas que

o Justificante allicla para esse fim; ora para evitar
O SR. Mo~"'IEsmu :-Levanto-me para me oppor isto é que puz a segunda parte.

às idéas do Sr. França pelas quaes parece entender Emllm. Sr. presidente, segundo o plano em qne
aue os nossos inimigos não merecem castigO algum, fundamentei o projecto eu quiz não só lancar fóra
fundando-se em não haver lei existente para o caso dos empregos os inImigos da nossa causa, mas tam
de -que se trata. Pelos seus principias devem elles bem chamar para elles os que se tivessem mostrado
viver entre nós, gozar de Lodos os foros e previle- a favor. da patria. e não tivessem servido á causa de
gios em tranquilidade, até que achem occasião de Portilgal.
pÔr em pratica seus nefandosprojectos. Poderá nisto occorrer algum inconveniente; mas

Será isto muito. justo, mas não para mim. Com.o esse mal sempre será muito menor do que conservar
diz o illustre preopinaute que não ha lei applicavel'l nos empregos publicas homens que são inimigos da

.Pois não ha lei que ordena a punição do traidor á nossa causa, e que>pertencem a uma naçáo cujos
patria't E não estão estes homens comprehen~idos interesses quererãõ sempre advogar e favorecer.
na~ei por sua conducta? Eu· entendo que SlID, e O SR. CARNEIRO· DE CAllU'os: _ O illustre preo
~or isso não posso apprO,var o. que acaba.de dízer_ o pinante não desfez com as razões que deu as ohjeo
illustre deputado, nem conformar-me .... " (Nao ções oppostas. Sr. presidente: a lei deve ser a mais
foí ouvido o resto do seu discurso.) . clara possivel, e esta não tema devida clareza; por

.o SR.. MIGÚEL CALMON: - Depois do que se tem exemplo, neste artigo diz-se que as justificações
dito pouco terei que accrescentar.·A palavrajustifi- serão feitas perante o magistrado que servir de in
cação suppõe, crime ou falta de <JUe alguem deve tendente da·policia, e isto mesmo não é claro; devia
purificar-se; eeu declaro•. Sr. preSIdente, que olho dizer-se - perante o magistrado delegado do inten
com horror para estes meios-de julgar os homens; dente,·()u o magistrado da policia d'aquelIa cidade;
detesto essas devassas, e·trihunaesque se erigem,e mas isto é o menos. O argumento do Sr. Antonio
qn~ eu considero depura inconfidencia. Esta mEldida Carlos· aín9a. está em pé, e vem a ser: uma justifi
como.é proposta se não é impolitica, é injusta•.•• ~. 'cação é uma ;especie·de processo, ha nelle sentenca,
e Boriss~voto !l0n~ao artigo. .. . e o intendente: da. policia não pro~er~s..entençás;

Querena, porem que se lhe subst~twssea ~menda logo da.,.se,ao ,mtendente uma attribmçaoque lhe
do- .. nobre deputádo o· Sr. Carneiro,:declarando-se nãoc~mpete.· , . .:
inapto para exer~e~ .~mpregos ?sqlle -forao n~mea- A )sto, respondeu o nobre deputado que ~se
dos por nossos mmugos depOIS ,da. declaraçao da. prepara- sómente o; processo, e se remettedepOlsao
independéncia do imperio. Se ao .governo pertence ~tiizcompetente+mas se era essa a intenção do
fazé~istoe~eque o faça; e· se pertence á assembléa _illustre autor deVIa declara-la, porque do mQdo que·
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está. dá lugar ainterpretaçõe8, e cada um o enten- não é governo.. não é nada. Por est.es ·princípios
derá como lhe parecer. Portanto acho manco o ar- ofi'ereço a ~aumte emenda:
tigo, e por isso voto que não passe. « Peço a sUj)pressão do 6.0 artigo.-AfldradG

O SR. }l0NTESmL\: - Eu respondo unicamente Machado. »-'-Foi apoiada. .
ao nobre ~reopi1Jante, e direi mui pouco. Sem O SR. MoN'IESU!U:~~ão julgue~que este artigo
duvida, as leis devem ser claras, e não digo que encontrasse tantas obJ8CÇoes ; mas e mui certo que
este artigo tenha toda a clareza necessaria; porém nas occasioes de precisão desejão-se e estimão-se (lS

elie é feito para ser entendido por pessoas de lei, serviços, mas depois ha poucos que os agradecão.
por magistrados. e não pelo povo; e estou persua- Eu procurei por este artigo arredar os empregádos

. dido que o intendente ha de entender muito bem o publicos que emo mãos, e chamar os bons; mas não
artigO. Todavia não duvido que se lhe faca toda e lerá lugar pelo principio que acabei de enunciar .
qualquer declaração para que fique bem"explicada depois dos serviços feitos ninguem se lembra~
a lei; e só não concordo na snppressão. - de quem sacrificol1 sellS comInados, fazenda, e vida,

O SIl.. CARNElRO DE CAltPos: - E' um principio para se conseguir o bem que se desejava. Porém se
falso o que suppõe que a lei é só para o juiz; a lei este artigo não tem lugar, lambem os outros o não
é geral para todo o mundo (apoiadO, apoiado); a sua tem, e o melhor é pedir a suppressão de todos.
determinacão deve ser tão clara que qualquer a en- O SR.. A."mIUDA LelL\DO :-Eupedi a suppressão
tenda, e qÜe o magistrado não tenha duvidas quando dest~ artigo pela sup,:rfluidade da sua àoutrina~
tratar de a applicar, porque a lei não póde ser sup- defeIto que devemos eVItar com todo o cuidado nas
prida por ninguem (apoiado.) ~eis.; nada mais se faz nene, como já disse, do qn~

A' vista desta o mesmo juiz diria-a lei não está msmuar ao governo qual é li sua obrigacão, o que
clara, portanto é preciso suppri-Ia onde tem falta-; não posso ~dmiLtir. Eu não sou ~igo dó governo,
ora isto é ° que eu não quero, porque dá lugar a talvez ou seJa antes taxado do sentunento contrario;
arbítrios; e por isso não admitto o artigo. porém todas as vezes quo eu julgo que a materia é

O SR. FlUNl"A: - A discussão limita-se á dou- attribuição sua não quero que nos mettamos neUa.
.. Para que havemos suppõr que o governo não ha de

trina do artigo; restringirei a eUa O meu discurso; prover nos ompre~os as pessoas qUIl flzerão serviços
e pergunto: E' um crime, ou não é, o ter exercitado á naçllO, quo arrlscáriio a sua vida. que perderão
algum emprego publico na cidade da Bahia durante bens. o qUtl silo aptos para satisfazer ús otirigações
o governo do dictador Madeira? desses lugares '1

Se é um crime, ba juiz competente para conhecer E •.. d
delle " e se não é um crime, não temos nada que •U ao menos nno o Cl"CIO ; e por ISSO consi erando

isto como ordem acho-a desprooositada, e comoinnovar sobre isto. Portanto o artia-o é ocioso} até cons lh . t 't' h d
Porque vai conferir aos agentes ministros da po icia e o um In rome. unenlo. go'erno a e

fazer. sem se lhe insu,nuar, o que dispõe o arLigo:
uma attribuição de que não golão por direito. Eu se elie lJuef continuar a ser governo não deve chocar
mando á mesa a minha emenda. a opiniao publica nem atacar a justica; ora atacaria

« Voto pela suppressão do artigo-O deputado uma e outra cousa se não desse os empre"os ao!\
França'. »-Foi apOIada. que se exposerão 11. tudo para salvar aqueÍfa pro-

Julgou-se a materia discutida, e passou-se ao vincia, uma vez que sejão aptos para os servir: Eis
art. 50 do tbeor seguinte: aqui porque pedi a suppressão.

u Art., 5.o O processo de taes justificações será o O SR. MONTESUlU: - Eu tambem estou conven-
das causas summarias. » cido que o governo ha de escolher os mais babeis

cidadãos, e cada um destes para o que melhor lhe
O SR. ANDRADA MACHADO: - (Não o ouvirão os competir; mas tambem não vejo em que a materia

tachigraphos.) do artigo ofi'enda o governo; bem pelo contrario,
O mesmo Sr. deputado mandou ã mesa a emenda penso que não o ataca, e que honra a assembléa

seguinte-uSupnressão do 5° artigo-Andrada Ma- que faz esta declaracão; com elIa flcáo os povos
chado. »-Foi âpoiada. satisfeitos; segura-se'a opinião publica; e nós nada

Julgou-se a materia discutida, e passou-se ao perdemos. Eis aqui por que sustento o artigo.
art. 6° concebido nestes termos: Julgou-se a materia discutida e passou-se ao ar-

« Art. 6.° Dllrante taes sllSpensões deverâõ servir tigo 7° do theor seguinte:
os empregos os que servião no Reconcavo; e caso « Art. 7.0 Debaixo da palavra empregados com
não se facão taes justificações, ou decaião dellas prebendem-se igualmente os militares para ter so
aquelIes qúe- as intentarem serão preferidos sempre bre elies a mesma-applicacáo.»
para a continuacão e vitalício exercicio dos empra- _. Como ninguem pedisse a palavra, deu,;,se por dis
gos os que bouvêrem prestado serviços á causa -no cutida a materia do artigo.
Reco.Dcavo e interior da .p~ovincia, que serão logo Propoz então o Sr. presidente:
proVIdos segundo sua- aptldao.» 1.0 Se estava concluida a 2" discussão.-Ven-

O SR. ANDRADA MACHADO: ~Este artigo só tem, ceu-se que sim. .
por fim dar regras ao governo, o que em verdade 2.° Se· passava á 30. -discl1ssão.-Venceu-se quá
não· tem lugar algulIl, porque e~e bem sabe qu~ não; ficando por isso rejeitado oprojecto.
deve ~scolher homens afi'ectos a causa do Brasil ... . .
para. os empregos; isto é, como se diz, ensinar o -O SR. SRCRE~ARIO CO~TA AG~I-';R pediu a pala~ra
Padre Nosso ao vigario. Eu estou muito persuadido para .lêr ~ segumte OmCIO do m1mstro dos negoCIO.50
que o governo ba de dar os empregos a pessoas que do lmpeno: _• _ _ .
tiverem prestado serviços.á nossa causa; e por isso : (~ ~nm. e Exm. Sr.-Tendo- o Barao da Laguna
parece feio dizer-lhe o. que alIe deve .~er ;. se e~e dingIdo á. presença ,de.SuaM~gestadeo Imperador,
não é capaz de fazer 1Sto, sem se lhe dIZer, entao pelo OffiClO de 28 de Fevererrodo corrente anno,
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-o obstaeuIo que se o1(erece paraa reunião dos de- todos os argumentos que tem havido e a responder
pulados pela provincia CiSplatina, ã assemb1éa ás duvidas· que se tenhão ,suscitado, .porque eRe
~. constitointe e. legisla.ti:va do Im:perio do deve estar mais cem do que qualquer 00s outros
maziJ.. em cumprimento. da..portaria que lhe foi m- na materi2, e mais em. tem10s de responder. Mas
rigida em data de 5 de Janeiro antecedente: o mes- como depois deRe nunca deverá fanar outro depu
mo anoousto 'Senhor me ordena que. reme~a lado, :para que se evite o inconveniente de se Mon
Y. Ex.,~ ser ~ntena mesma ,assembl~a o gar em demasia o debate, cumpre declarar qae s;)
J:eferldo offieio. afim. de decidir sobre este obJecto poderá gosar desta gtaÇ3. no fim. da discussão
oque ~e paIecer conveniente.. . . qua;n~o mais ninguem quizer .faDar, aliás ficaria ao

~ Deu::; guarde a V. Ex.-PalaClO .do Rio .de 1a- amImo do autor acabar a .d~o quando ~
nelrO,em 5 de Ãcaosto de l~.-J~.Toaqtt~mCar- zesse: faDava as vezes peruuttidas a tndos e depois
miro de CG~pos, -.Sr'. José R!-~do da Cos~a ~do lhe~pedi~ a palavra e como mais
.Aguiar.»--FoI remetUdo a comnussao de consti- nmguem poilia faDar terminava a discussão.
tuição. . . . p~ evitar isto é que eu. quero.que se declare

P.as..<:()u.-se á 2a~ da ordem do ~a. qu~ era o (bom e que tudo se es~el~ com clareza} que e1le
regimento da assemhlea e entrou em discussao o ar- d,7ve faDar no fim da dL~ussao. Quando o Sr. pre~
ligo 108 que na sessão .do.lo de ~"OSto.ficára adiad:o SI.dente, olhando para a asse~léa Tê que mais
por de{len.«rer a Slla decisão da que t.ivesse ° art.i- mnga.em qt1er fallar e que por lSSO se entende que
go 105. a ~ateria está dis':lltida, é então que o alltor. do

O SR. ÃBAUIO Lnu pediu a palavra e ofereceu proJeeto póde pedir a palavra; mas antes disso
d

. te nunca.a emen a segam : ~: . . .',
Ir Na ultima discussão poderâ o aulor falIar uma :;.lS aqw a ~enda que p~ esse furi proponho,

vez mais, querendo.-At'Gujo LimG.))-F~ia?oiada. saln a redacçao:
O SR. Art"!lRADA MACHADO:- Concedendo-se esta

graca ao autor do projecto eu desejára ({\le fosse no
fim" quando se julga iiiscutida a materia, de sorte ct Quando o presidente fôr a propõr se a materia
que depois deUe ninguem mnis fallasse; porque 11 se a.cha suffi.cientemente discutida, poderã o autor
não ser assim comeca-se um no,"o debate e uno do projec\o pedir a palavra para faDar mais uma
tem fim a discuss-3o: Portanto seja-lhe persnitlido vez das permittidas.-Carneiro de Campos._Foi
fallar essa vez mais, como para fazer uma resenha apoiada.
das razões que te"e qUlUldo estabeleceu a doutrina O SR. VEl\GllElao:-Eu sou de opinião que se
do projecto. mas não para debate novo. supprima o artigo, porque não sei bem como ha de

O SR. FRA.~ÇA :-Eu tambem não me opponbo a ter lugar o falIar o autor no fim da discussão. 56
que se conceda esta graca ao autor do projecto, se entende que está finda li discussão quando a as
mas oppooho-me a qne fÍquem inhibidos os outros sembléa vota que o projeclo· está discutido sum..:.
Srs. deputados de faliar depois sobre a materia. cíeD.temcnte e se es~ discutido para que se precisa

O autor que tem visto a lição em casa e que li. traz üuvu' o autor do prolecto ? '
bem estudada, pódo combater as opiniões e.xpen. Nada me parece mais inutil. Se eUe é quem deve
didas e como não se lhe refuta o que elle diz em estar mais liem preparado, mais instruido na ma
favor da sua opinião, podem os argumentos de que teria, tambem é quem póde melhor que outro qual
elle se servir, por isso que não são combatidos, ter quer desenvolver suas idéas nas duas vezes.·
grande influencia para a votação: e julgo isto COD- Mas, disse um Sr. deputado, será conveniente
traria á boa ordem. que eUo afinal faça um. epílogo dos argumentos ex-

'O SR. ANDRADA MAC&Do:-Sr. presidente, se é pendidos: responao que para isso p6de muito hem
por ter o autor do projecto e~tudado a lição em casa, reservar ~ segund~ yez" que lhe toca> sem lhe ser
eu digo que os oul.ros S!S. deputadostaínbem ~ es- necessarla li. do prlVlle~o. .
tudào; llois creio que nmguem vem para aqUI sem Portanto. parecendo-me inutil este artigo\porque
ter ordenado mais ou menos as suas idéas sobre o no meu entender para nada serve, voto qUe se
projecto, porque não se_trata den~ logo que se supprima e por isso mando á mesa a seguinte.
apresenta, sempre se passa0 alguns dias que :se co~- emenda:· ., .

. cedem mesmo para esse fim, para que se esteja maIS « Que se supprima o· artigo.-Verg1iei7o.)}~Nào
senhor ,da mataria. ,. . foi apoiada.· . ,. ,. .

. Se concedermos este privilegio não ha de serp~a 'Ju!. . . ·di .. 'd 's ··d
comecar-se novo debate, ha de,ser pelo contrarIO gou:-sea matena scuti a e o f. presl ente

" b" d" . fall d . p'ropoz: '" .
·com prohi IçãO. e mnguemmalS .. ar, epolS 1.0"Se. o arti.go' seria supprimido·'.- Vence·uC'''e
delle; sem esta condição serei de voto que não. se - . .,..,
ednceda tal graça; falle então cada um sem distinc- que não. . . :, . '. . . . ; l

cão as vezes que lhe competem, <J11ando não., pôde 2.0 Se passava COID.,8 e1n~nda do Sr. Carneirp'óe
õ-autor servir-se de alguma razão nova, outro pede Campos.-:-Venceu-se que sim; ficando por issopre-
a palavra para acontrariat:, e. eis aqui uma nova: judicadaa emenda do-'Sr~ AraujoLima;' ,. ~ .
.questão, 'aindà' 'que não ~aja 'nada de n~vo para ,O Sa.Auu.roLIMA,:'- N~o éntendo <> ve~ci·:
dizer e que sómente se repltãoas :mesmas ldéas. mento; e,préciSo sabera que se Venceu~ e·'

Portanto,oufalle por .ultimo de todos; ousup- .0; SR. FJWiÇA :-Yenceu-se que passava o .ar.":' ,
prima-se' o artigo. ' tigocom ,esta emenda do, Sr,- Carneiro de Camp9s, :'

O SR., CARNEIRO ,DE CAMPos: - Eu sou· de -Voto (leu--a). .
qu.e :se~e've.:col1ê~der 'aoautor~o projectofallar . O,SR. ARAUIO Luu:.;...Creio qll6 a materia estã
mais uma'':YezdOque~utros,destma~aes~ vez que proposta com alguma confusão; é .preciso saber se
:se ,lhe conCede.aeUe fazer como um epílogo de o alltor :do.projecto póde, ,fallar mais uma vez no -

., ... " ... , ".
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fim. da discussão de cada~"Q.ouse é só no fim
detudo. depois de'todos terem iallado.
~ O SR. PB:EsmEnE propoz novamente se a 'VeZ
de fallar que de~aisse concedia ao au\or do pro
jecto na ~ discussão respeitava a cada um dos ar
tic,nos; venceu-se que não; e por isso ficou decidido
que a tivesse no fim da discussão de todos os ar
ttgos.

«Art. 115. Durante a discussão não poderá al
l~r-se nem fazer-se menção do TOto do poder e1:.e
cuÜvo.»

O Sa. FR..\"'içA.:- Jul",<>o escusado este artigo, e
proponho a sua suppressão.

O SR. A.'iDRA.DA. M.\CHADO :-F.ste artigo tem por
fim enw que entre para fortificar argumentos o
voto do poder e:tecutivo, porque este sempre ha de
fazer pezo a favor dos que deUe se servirem; e isso
é o que não convém.

Depois de algumas reflexões foi approvado.
« Art. 116. Durante a discussão nenhum depu

tado poderá referir-se a documento que não esteja
p·resente.II-Foi approvado.

« Art. 117. Ainda que não baja quem falIo a res
peito das propostas c que por isso não se "'erülque a
discussão, sempre se procederá a votos como nos
arts. 86, 91 e 00.11

O SR. CARNEIRO DE CAm'Os: - Parece-mo ~ue
este artigo precisa de reforma; quando não ba diS
cussã.o não sei como possa perguntar-se se a ma
teria está discutida! Será melhor dizer-se se póde
"passar-se ao artIgo seguinte.

O SR. FRANCA.:- O quE' o Sr. presidente deve
propôr é se a 1Íssembléa ha o artigo por discutido.

O SR. CA.RNEIRO DE CAMPOS :-Isso é o mesmo;
se elie se não discutiu. como ha de o Sr. presi
dente perguntar se o ha por discutido? Antes se
diga se alguem ha ~ue queira CaUar e depois se
póde passar-se ao artIgo seguinte; mas sem haver
discussão perguntar se está discutido entendo que
não tem lugar.

O Sa. VERGUElao:- Esta questão é meramente
de palavras; que nos importa que seja esta ou
ll~ena a formula da expressão?

O que se quer dizer é que 'se não ha discussão se
passa a votar; e isto faz-se bem por esta mesma for
mula sem precisão de innovar uma s6 para este
caso.

Posto á votação o artigo foi approvado.
Por ser chegada a hora da leitura dos pareceres

de coDunissões, nâo continuou a discussão do regi
mento e entrou em debate o parecer da commissão
de constituicão sobre o requerimento de Marcos
Thomaz de <Jliveira que fôra ap,:esentado na sessão
de 5 do corrente e ficára adiado na antecedente.

O.SR. 'CARVALHO E MELLo:-Na sessão antece
dente houverão differentes opiniões a favor e con
tra este pareeerda commissão, o qual veIsa sobre
ser liCIto a qualquer dos illustres deputados renun
ciar o privilegio de não poder ser demandado nem
demandar, durante o tempo desta legislatura.

Os q-tie seguem a aflirmativa, fundão-se na regra
geralae direito, de que é licito a qualquer renun
ciar oprivilegio que lhe é concedido, porque é tam
bem uma regra certa, que os favores e gracas não se
-concedem aos constrangidos, ou mais claro. que

~<puem deve por força.ser obrio"3.do a a~itar1lUaI-
quer~ ou isencã.o. .
~ principio jÜridico comtndo. tem uma excé

PÇã.o fu:D.dada em direito publico. convém a saber.
~e ~ ell~ deve ter lu.:,<rar quando o privilegio ou
lSenÇélo n~o tem por fim o bem, ou o interesse da
~usapublica, porque então é á todas as luzes ma
~esto. que não está no arbitrio do cidadão renun
~ar a uma mercê ou_graça que não lhe é só pecu
liar, mas tem relaçao com algum bem da socie-
dade. . .

Eu entendo. Sr. presidente, que os illustres de
pu~dO$ desta augusta assembléa, que formarão o
regunento para o seu ~rerno interno, quando es
~belecerão as regras ae que nenhum deputado po
dia demandar nem ser demandado durante o tempo
de suas funcçi?es, nào tivemo em vista jãmais o
conceder cs~ i~nção p/?r favor especial a cada um
deUes, mas tIverao em ViSta o bem que disto podia
resultar.ao.inte~ssepublico.Além 'de que esta lietia
ser a pnnClpal mta de legisladores; é manifesta
n~~.ntecl~qu.e graça e mercê se nito podia entender,
Vi:!l~ a pnmelra parte da referida regra, isto é.
-Dao poder dt'mandar.

Quem não vê que ,6 isto priv~ ~e um direito que
toca II cada um de Ir propôr li JUIZO os seus inte
re!lSCS '1

Um deputado" que fôr proprietario não tem mui
tas OcclIslões de lDtt'ntar acçi>cs,já para cobrar divi
das, ren~imentos dos seus, predios, defeza ácerca
da propnodade desles, semdões, acções de força e
out~as que se diriviio dos direitos, que a «':Ida um
assIstem segundo a lei 't

Nilo ba muitas destas acções que até prescrevem
em certo tempo 't

E chama~-s~ha graça e mercê, uma l;'rohibição,
que.~olhe dtreltos e produz damnos e preJuizos ?

Nuo, por certo.
E' portanto, evidentissimo, que '0 motivo que se

antoliiou a estes sabios legisladores, foi o bem 011
blico, que, sotl'reria se p,essoas revestidas de tama
nha auton~ade fossem mquietar o cidadão pacifico
que sotrrerlll talvez pela op~osicão de tão grande e
duro contendor: este se al:ialXarla do gráo a que foi
e~eva?o de ~pr~sentante da nação, para ir aos au
d,l}OnOS de JustIça f~er-separte. Os juizes olha
nao com,~um respeIto onensivo da Unp-arciali
dade os direItos do deputado e talvez terlão con
d~sc,endencias c11IIlÍnosas com mingoa dos que de
direlto pertencessem aos seus contrarios.

E não era justo que se acautelassem estes males
que oirendem e vão de encontro ás garantias que ~
lei pretende estabelecer ácerca dos direitos indivi
duaes de todos os cidadãos?

Estes mesmos fundamentos são os que induzi
rão o sabio aulor da Tactica das assembléas, para
aconselhar o estabelecimento desta regra, e são os
mesmos fundamentos, tomo a dizer, os que deci
dirão a algumas nações illustradas a abracar esta·
opinião. . •

Eu sei que é dllra esta prohibição para n6sotitros
deputados, que podemos sofi'rer mingoa nos nossos
direitos; porém é este mais um sacrificio. que fa
zemos á causa publica; e este importante emprego
acarreta alguns outros prejuizos, que' todos sofi're
mos. de bom grado, e que_são pequenos, a par da
gloria que nos resulta de tao honrosa nomeação, e
da que nos ha ae caber em partilha, qua'ndo virmos'
erguido, levantado, 'consolidado' e aformoseado o
grande e'dificio social, a qUe nos propuzemos:Sei .
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Wnbem que o illustre deputado com quem versa
,esta contenda, de bom animo. e de mui 00a von
tade, se oire:rece a ceder deste privilegio.

A sua bem conhecida honra e probidade man
eava de· antemão esta generosa cessão. mas o que
élle faz por principios de generoSidade e decenci~
pode-Q fazer por ,principios de direito 't Esta é a
~o, e sobre eUa é que' eu assento o meu juizo.

Firme nos principios do. mais escrupuloso dever.
tenho que o parecer da commissão não é cingido
e oortado ao espirito do artigo do reooimento. que
se controverte.

:Não abramos a porta ás suspeitas de condescen
dencias contra o bem publico, não revoguemos jã
o que ha pouco foi estabelecido; e seria :vista esta
in~retação com principias sinistros e malignos
sentimentos. '

Conheco. Sr. ~presidente, que esta mataria póde
ser debanda com mais extensão, qilando ella fôr
objecto de particular discussão.

Quando houver de estabelecer-se, em lugar pro
prio do codigo constitucional, a !>erie das prerog~
tivas dos deputados desta angust-a assembléa, então
examinando-se, com profundeza e circumspeccão,
muitos dos argumentos por mim referidos, e outros
que occorreráõ, fixar-se-ha a regra que se julgar
mais conforme aos verdadeiros e justos direitos de
todos os cidadãos.

O SR. ANDRADA MACHADO: - Eu sou inteira
mente opposto á opinião do nobre preopinante.
Disse, entre outras cousas, que a regra estabele
cida no regimento tem por fun o bem da causa
publica; mas creio que ~óde dizer-se o mesmo de
ql1aesquer outros privilegtos porque, sempre abran
gem cousas que tem ralaçao com a causa pu
blica••• Além distO cuido que os motivos por que
se concedeu isto aos deputados. não forão os que
apontou o nobre preopmante; ao menos eu não
sei que se comprometta a dignidade do deputado
em comparecer perante a justiça; o mais graduado
de todos os cidadãos é tão grande como os outros,
perante as autoridades estabelecidas pela nação:
todos são iguaes na. presença da lei•••

Quanto ao que interessa á causa publica, em não
se distrahir o deputado de suas funcçóes, digo .que
uma vez que elle possa ao mesmo' tempo CUIdar
dos seus nogocios, é justo que elie o faça; o vedar
lhe que trate delles, quando o póde fazer sem faltar
ãs obrigações que contrahio com a nação, é muito
duro, e até o considero um absurdo.

Na Inglaterra não tem os deputados tal privile
gio' respondem em todas as demandas, e s6 não
Jlod~m ser presos•.••.•• Na America do Norte
tambem só gosam do mesmo; e, portanto, não sei
por que havemos sujeitar a esta lei os que não
querem aproveitar-se do favor della.

Eu não vejo razão alguma solida para o despojar
de· um. direito que lhe compete. '

O SR. CARVALHO E MELLO :-Quando eu disse,
'Sr. presidente, que o privilegio não era pesSoal;
nem do cidadão em particular, fiz ver com evi
dentes ,razões, que elIe era estabelecido pelo in
teresse da caUsa publica. Ellas são tão mliIúfestos
e, convincentes, que não podem ser destruidos.

Embora se produza o exemplo de algumas na
ções, nas quaes é permittido a.os deput.ados deman
dar e ser demandados, no tempo em que durão as
itincções da .legislatura ; porque outras ha, '. como

disse na sessão anteeedel:lte, que o prohibem, e
como tambem disse. que assim. o aconselhão as
criptores de boa nota. Além disto,. motivos. par
ticulares deduzidos do genio. costumes 6 legislacão
dessas naÇÕes as decidirão áquelle estabel~cimen"to.

Se nós consultamos a pratica da nossa ordem
judiciaria e vicios de administracão de justica,
achamos que podem recrescer da regra qu.. esk
belece o parecer da commissão os inconvenientes
que referi. " ,

A eUes accresce o tempo que perderão os de
pu~dos em tratar de negocias forenses, quando
deV1ão emp~"ar seus disvellos nas serias medita
ções, que exigem as soberanas funccões de que
estão encarregados. .,

Que todo o privilegio seja odioso, é certo em
these geral e abstracta; mas em séria meditacão,
só tem a particular intelligenci~ quando se trata
de isenção concedida pessoalmente, ou mais claro,
quando com offensa da lei, se outorgão isencões a
despeito della, e em favor de uma pessoa que se
diz privilegiada.

Nesta hypothese não pOde ser comprehendido o
chamado privilegio de que se trata,. porque já fiz
ver que não era pessoal; nem {llU'a um só depu
tado; mas que tinha o fim do mteresse publico.

E poder-se-ha chamar absurda esta opinião,
que tem ~or base tão delicados e solidos funda
mentos ? ~ó o amor de defender a sua opinião
poderia suggerir a extravagante idéa de se cnamar
absurdo o que é coherente com os depurados prin-
ciIlios de direito publico. ,

Demais disto, Sr. presidente, eu disse, e tomo a
dizer, que não era conveniente, que por uma inter
pretação de um simples caso particular, se dero
gasse jã a regra estabelecida no regimento ha tão
pouco tempo; e que só em lugar e tempo com
petente se deveria controverter, discutir e examinar
esta questão importante, decidindo-se em regra
geral o que se julgar mais justo, util e conveniente.

O SR. CA.RNEIRO DE CAMPOS: - SI'• presidente,
não posso c~:mcordar com o illustre preopinante.
q'!e ~caba de fal1ar sustentando o parecer da com-
mIssao. '

Não ha duvida que o privilegio por via de regra
é pessoal; porém cumpre distinguir, se oprivile
gio de que tratamos tem por fun beneficiar ao de
putado, ou se efie se dirige mllis á causa publica,
ao que ao beneficio e interesse da pessoa, a quem
foi conferido.

No primeiro caso, eu'conviria com o illustre de
putado; porque uma regalia on isenção, concedida
a alguem, em remuneração !ios seus prestantes
serviços, não ha duvid~ que tem por objecto prin
cipal o beneficio particular da pessoa privilegiada;'
e nestes termos não se lhe póde negaro direito de
poder renunciar um beneficio, que lhe é proprio,
todas aS vezes que bem. lhe parecer, D;l6rmenteindo
efie de encontro com seus mteresses.

Mas en encaro de uma maneira bem divel'Sa o
privilegio conferido ao deputado para não ser de
mandado. Neste não ,se trata de beneficiar o de- '
{lutado.· procura~se segurar o interesse nacional;
e ã causa publica e não ao deputado que se
attende. '., ,

A nação tem o.maior interesse na mais absoluta •
independencia .do seu represenlante, para queelle
possa mui livremente lembrar e promover o bem,
geral; esta' ,independencia não será inteira e abso
luta, se o deputado estiver sujeito a outro poder,
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que não seja O' desta augusta asSé~\éa.-Ora Não me recordo ter lido· que elle~ não possão re
aqualle que d~a.ndaou é de~ai1dadoesta depen- nunciar a tal privilegio, seguindo suas demandas
dente .do seu JUIZ, e se conSiderarmos os homens llOr procurador, a considerarem ser assim do proprio
como eUes geialmente são, o amor que necessa- mteresse.
riamente -tem qualquer ao que lhe pertence, ou se O caso de que se trata não é de interesse de .
persuade pertencer-lhe, forcosamente .o conduzirá bens, mas da melh?r de todas as propriedades, . o
a 'emyregaros meios de obter ~ dkl'0siçóes favo- bom nome. e credito do deputado em lide pen-,
raveis dos'seus juiZes, ou pelQ menos serâ mui.cau- dente; visto ser diffamado com atrozes imputações
teloso em os não indispÕr contra si. no requerimento que o seu contendor offereceu. e

Em taes circumstancias a nacão não tem uma se leu nesta assembléa; o que fez sinistra im-
garantia, que lhe afiance que o'seu representante pressão. .
se levantará neste augusto recinto para accusar e O epico latino bem disse, que a fama adquire
fazer reprimir qualquer abuso que descubra no forças na carreira- vires adquirit eumclo: - mas
poder judicial,.e . em que por ventnra estejão in- a iiúamia corre ainda mais veloz.
cursos os seus Jwzes. . , Como p6de ovulgo, e ainda os. deputados desta

Além disto o deputado deve dedicar-se todo ao assemblécl, olhar com serenos olhos para um legis
exame, meditacão e estudo de' qllanto importa á lador (que tambem é magistrado) achando-se ar
causa publica; üma demanda, ainda sendo tratada guido de caracter violento, e espoliador, sem que'
por procurador, não deixaria de absorver grande este se possa jllstificar peremptoriamente em juizo '1
parte do tempo, que deve ser empregado no de- Não se póde considerar maior desgraÇ(! do q1l9.
sempenho das augustas funcçóes, de que eUe se converter-se o beneficio da lei em maIeficio da
acha encarregado. pessoa. Quandot ·findo o tempo da actuaI legisla-

Estas considerações, pois, bem persuadem que o tura, o düiamaao comparecer na ,justica, poderá
privilegio de não ser demandado, bem longe de sim confundir ao diffamador; mas este rêcurso será
ser conferido em beneficio pessoal do deputado, de tardio etreito, e talvez não repare o mal. Pelo
é mais antes uma garantia que possuem os seus que voto pelo parecer da commissão, para o depu
constituintes de que achando-se sUe absolutamente tado poder dar immediatamente defeza em jUiZO,.
independente. olhará sómente para o maior inte- á bem da sua reputação, querendo usar deste
resse publico, sem outra alguma contemplação, e indulto.. .
que desembaraçado de todos os cuidados, que aliás O SR. AumIDA E ALBUQUERQUE: -Não posso de
poderlll.o absorver li sua attenção, a empregará toda modo algum concordar com o parecer da commis
em promover o bem e pros'peridade geral. Por- são; deveria ne~ar a licença, ou dizer que podia
tanto se este privilegio é do mteresse. peculiar da conceder-se: porem deixar ao arbitrio do deputado
nação•. iámais convirei que o depu.tado o possa acho que não póde ter logar.
renuncUll'. O artigo do regimento diz assim: - Emquanto

O SR. VERGUElRO: - Se eu entendesse que isto durarem as sessões não pode o deputado demandar
era um privilegio, diria que era um privilegio pes- nem ser demandado civilmente, nem ser executado
soai, embora o motivo por que se concedeu seja a por dividas. -Ora deixando isto o parecer da com
gau~.Jlu~lica; mas eu estou persuadido que não missão ao arbitrio do deputado, será melhor suppri-
e pnVileglo. . mir este artigo. ,.

'Temos a lei geral que estabelece 9U:e todo o ci- O deputado, em tal caso, quando lhe fizer conta.
dadâo p6de chamar e ser chamado a Juizo, e temos diz que. qller demandro.:.t e quando lhe parecer que
agora a limitação em que se exceptull. o deputado, o entrar em demanda me é prejudicial diz que não·
para nem poder chamar nem ser chamado. Aqui quer; ora isto não é possivel conceder-se. Portanto,
não ha privilegio, ha uma excepção da lei geral; se ha. de passar o parecer estabelecendo este arbi
uma excepcão que de f6rma alguma p6de ser con- trio, então sllpprima-se o artigo do regimento; e se
Siderada' cõmo privilegio concedido á pessoa do este deve conservar-se, então voto contra o pareéer
deputado, porque é estabelecida Jlara utilidade pela injusta desigualdade que estabelece.· .
publica, para não se distrabirem os Srs. deputados O SR. RODRIGUES DE CARVALBo:-Pareée-me que
das suas obrigacões, que na verdade são muito quando se redigio o projectode regimento não,
sérias, e não àdniíttem distraccão alguma. Porém, llouve tencão de conceder no citado art. 179 um
p6de haver casos em que, seja conveniente uma privilegio pessoal. Esta doutrina é tirada do regi
dispensa; estou porisso; mas então trate-se dessa mento das Côrtes de Portugal, e !I.uanilo lá se
outra questão, 'que é ver :se estamos ou não no estabeleceu foi por se pensar que hananeste caso
ca~dehaYeressa dispensa, pois ainda 'não ouvi a mesma razão qlle se dava para conceder isto
aptmtar .razõesalgumas, com que se prove a ne- mesmo a nossa ordenação aos embaixadores, isto é,
cessidade deIla.·" < ' .' a ausencia por .causa da republica. Nem isto se

Portanto, da fórma que o parecer está redigido, concedeu propriamente . para o deputado, que fosse
voto contra elle. '. . natllral da terra onde a assembléa trabalhasse; mas,.

O SR. SlLVALISBOA.: - Sr. presidente; nãocon- em attençã,o aos das outrasprovinciaselIl que se
testando'a regra de não. poder o membro. de. alguma verificava a razão da allSencia por C8llSa da re
corporacão renunCiar ao Jlrivilegio dado â commu- publica.·. coricede~':'segeralmente a todos: .
nidade· por motivo ,delDteressepublico, todavia -Seaassembléa quer isto, que foi tirado das
entendo que o 'privilegi.() concedido aos represen- Côttes de Portugal, as quaes tambemo' tirarão da.
tant~s' desta'· augUsta assembléa, de não poder~m ,DO'ssa' ,ordenação,. não. pôde .alimittir:-se o parecer.
'àctiva e passivamente~ serin:qtiietados.com de-9s ,deputados são homens como todos os mais~
mandas,-teiri, iguàl.razã!l ao semelhante privilegio deixeLlio-nos agora· de~os,suppormos de natureza
cOl1cedid~ ao ausen~e' por causa,da repubhca, como ang;elicá; se~e!xaz:mos istO. a.o arbítrio do deputado.
osministrcis ou enviados de "missão': diplomatica sera este pnnleglO (se asslID o querem chamar}
para tratarem deis négociosdo estado; : . . origem de males incalculaveis, emlugar de produzir'
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bens, porqueentâõo deputado:de~anda"s6!quaIi.ào . 'o:; Eaiquanto:a02o(que sobre educação publica
quer e lhe faz conta"e quand9:;Da~quer:nao' d_e., nada.ha aprovidànclar,quando,estaaugustaassem~
m~da;, ao mesmo .t~mp!>que· ee'Vldente lJ?e.nao: bléa'Já;tem manüesta:doaenergia; ,6 des.ve1o, coin
f01' com o fim de pnrueglar ~ deputado que 'lStO', ,se que'seoccupa em tão importantemateria.- . ' .. , .'
estabe)~c~u, mas por se conSlderar DÇ) mesmo·caso, "',«:Peloqueperteneeao3o,j:quesenaintempestivo"e
com~ Ja ~lsse; dq queestã ausente'por causa.: da -xe-' OClos0t..ratar-se, de,providencias,-quefacilitasse;ain.,
p~l!.ca. Voto, portant9. contra o parecerdacom-,trod?cçao deescravos:naquelle,districto,~m:quanto
nussao•. .' " ,. ' " . se'nao sabe as alterações, erestriÇÓes,:qu8:hãd€,ter

O SR: ?fLuA.: -Fosse qual fosse, 'a intenção dos semelhante trafico"neste Imperioj,e por isso. senão
autores do projecto de regimento,quízessem ou toma por or~,: em consideração., , '" ; .
não quizessem que isto fosse um,privilegio, .parece 0:' A.respel~o da':4°, ,que para.obstar aos Jurtos ,de.
que o não é por isso' que não pôde ser' livre o gados; se. nao' precisão, novas providencias, 'por
renuncia-lo facultando-se o ser' demandado:: tal é se~m bem suflicientes as que. se achãonas leis
a determinação do art. 179,á vista do quall1ãopóde emtentes.'. ' . ' :,
passar o parecer. '. . ',' « Sobre o 5°, que serâ Justo conceder-se a ·(eira

Esta 'disposição tem um fim geral, 'foi feita com franca" que requerem, por' serem conhecidas.'as
vistas na felicidade e no bem da naeão, e. a esta vantagens, que de taes .estabelecimentos colhe o
lei de interesse publkodevem eedertôdas as 'outras, commercio1 aagncll1tura, e a civilisaçã{) dos povos.;
etodos os interesses individuaes: quando se trata e que para lSSO, cO!lcedendoestaaugustaassembléa,
da salvacão"da'patria todos' os cidadãos concorrem fo que lhe comp~te pela parte legislativa, isto é, a
sacrificando; se preciso é seus commodos e van- ranquesa da feira, a sobredita camata se ..dirija
'tagens particUlares j e tra\a-secomefi'eito da'salva- ao g~verno para determinar o logar, tempo e
ção 'puDlica quando se 'organisa uma:' :constituição ~tlraçao. _della depois de tomadas as necessarias
e se trabalha emuina assembléa legislativa>fazendo mrormaçoes., '
as leis 'regulamentaras. Portanto a isto-56 se deve ,« Ao.6°; que não te~ lugar a loteria requerida, a
attender, e por isso serem desembaracados de todas benefiCIo das despezas do conselho,. porque quando
as distracções os deputados incumbidos pelos J'ovos se tratar das providencias. e reformas geraes se
destes importantes trabalhos. Em tal caso é mdis- proverá a respeito de taes despezas pelos meios
pensavel sacrflcar o bem particular ao bem geral competentes. e legaes. Paço da llssemblêll. 7 de
da nação, e este sacrificio nào será muito custoso A~os~o de 1823. -AntoniO Rodr;gues Vello80 de
quando se considerar que é mui pequeno comparado Ob"etr~. -Bernardo José da Gama. - D. NUM
com a felicidade nacional. Eugernode Locio. -João Antonio Rodrigues de

Julgando-se a materia diWltida propo7. o Sr.pre- Co.~a.zho.-José Antoow da Silva Maia. -Jo.é
sidente o parecer á votação, e foi regeitado. T~rada Fooceca Vasconc:llas. Jl •.

O Sa. MAlA. como relator da commissão de legis- O SR. ALENcAR: - Req~elro que. fique a~ad~.
lacào leu os seguintes pareceres: porque versa so~re negocIas da mlMa. pr0!lncla
•. , " que conheço mUi de 'perto, e quero falliu' sobre

« PRlMEIRO elIes.
« A comm~ssão de legislação. v~rido o requeri~ 'O Sa. AtMEIDA E ALBUQUERQUE:'-';" Eu tainbem

mento de Lmz Caetano, ~e se queixa de ser cons- requeiro o mesmo Jlorque tenho que dizer' contra. o
trangido a pagar a quantIa de: 128800 réis por,uma parecer.- Ficou adiado. ' .
licenca annna! para poder "dàtcafé; embebida, . O: SR. ,PRESIDE~ assignou :para a ordem do
aos pãssageiros, a quem dá comida em Umataberna, dia: 1.0 A 31 discussã(ulo'proJec~o, para o me
que tem na Villa de ltaguahi. e. pela qual já paga lhor tratado de educação: 2.° Regimento da assem,:"
4S8OO

w
reis,a titll10de licença,j.. é,depar~Cer '!lue por bléa. " . .' ,

ora Dao compete a esta,assembléa O' deferImento, ..Levanto,u-se a sessão'ás. 21l0ras da tarde.-José
que deve procurar o supplieaÍlte,do :governo"Paco. Rtcardoda Costa .:t.Igui..ar;d'Anàradà,secretario.,
da assem1>léa, '7 de Agosto de lE23.~ A1I.tó1I.i!> :Ro.: ,,' .. .
drigtUJ8 Velloso 'ile'Oliveira.~D. Nur/,o E.uge1l.iÇ>~d.e '
Locio.-:"José Teixei.ra ~aFonÇ.e~a Vasconcellos.~ ,::s~sio.'em~.! ,tie~psto,!~é 1823 ,
lodo Antonio Rodrigues de Oa/fvalho.. ~Josê An~ , '
'liio da Silva Maia. ':':';'Ber'Mr~'Joseda 'Ga;ind. »,PREsIDENCIA DO SR. BISPO' CAPELLÃo':'g611:
-Foi approvadõ." . , .',' .,'. :Rê~d.o;osSrs. d~~tâd~s pel~s:10horas 'da

, ' « SEGurmo:,:' '.' manha, fez-se!1 chamada" e acharão..se,preseu,tes,
, 73~,faltando com .cau~ participada os,$rs. ·Rodri-

~ A eommissão,de legislaçãoexa~:linaI,ldoos6 gues Velioso Andràda' e Silva Dias' e'Ribeir d
art!g~sdeque s~ comp.oem.a ~emorla:da.,ca. mara' Andrada. ,', ,r {) e
da Villa de Aqulrát da proVlnclado Ceará, e que . O 'S' . '. '. , " ',' .', _
contém objectossobreqÍ1ee:rigeprovideti~ias;a:bem: . . R. PRESIDENTE qeclar?u abertaJa'sessao, e'
dos pOVOS do selidistrictoj:éde'parecer;, .; . ,lidaa aeta !la,!lP-t,e.ce~e,nte ..fo~ appxoyada..;-.. :... '

,. « Arespeito 'do:!O artigo; que sendó boni.inum· a: "O;,Ss., ~UNl~' TAvAREs,(ijsSe., qáe.;seretirava,da.:
necessidadé'de urilà activa'policia'a:iodosos distrl-' G6ssaO;'poE mcommodildo•. , " ;',' :::: ... , ,:,;';"

.~~á~~.~~~.~~~;ã11~o.... ~.arr.:.'..~·~~~.:~~.}~;.rii~:.:,f;, .~~~!~.;~-s~~~~.•~~~~·~r~~~oe~w~.~·.~~t~r.~;~
se h~o de dar ~obl'e~e.!?t~.raJ;tlo. ;.d~".pup~ca , ad'rrúi1is;; ed?,caçao, 'f?~l~do: ~p.el~ S!" secr~ta.rW:Fr~ :: o:
~acao ~ev~l!'do ,entreta~to·as.; ~ornp~Wn~S',aut9~i-, ~~, l""~?m,,'!-s :s~~reSpeCll!a.s:,eDleIla~~.~" :-;:'
dades, a'cuJo~g?se'~c~aâ'Ilo~cla:Jll!;~~~;:opserya~~ ',));Sn.M,4cm,L.' DAC.0Sl'.(:::"': .IL;~roposiÇãi:i':.de$te.
(l (azer obse~var,.coJDo:Íb.es.cumpre"todas as le18, -e prograJDrna f~,honra:aosellautor.e bimiíissi.tri 4
ordens"eDstelites~ ~ .._., .,' "'". :::: ',' a:ssembléaqu~r:adin~t(iti.~:~i~'é,u§s~ó~~.~go~~
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vemo ,despotico a educação yub1ica~~ye. esten~er- tará 1D.wtomais, e sua utilidade será milito mais
se a muito poup():quem, 'V1ve:deb~odocaP11:$o, geral... ',' " ,",', ' ,,' ," , " ,.'
-e aJ:bitrariedade, necessita apenas de,for~ phYSl~SOs1IDvles!ll~n~ theorlco pôde ,apénassemr aos.
paraaguentar.ostrab~os _ol'dena~o.s p~lo::tyxann:? homens InstrUIdos,.que 8zn·qualquer.naÇão são em
e ,de pacíenClae reslgnaçaG e silencIo ,plll:a·nao 'menor numero.; o sunplesmente pratico que contém'
irrital-o.· .', " re{5!as e preceItos sem·.analyse, estende-se a um
, ,O contra~o .passa em um .gov~rn~!ivre,fund;ldo maIor numero de i~divi~uos; mas l;UIl~ .pratica

'Sobre·: os . direItos de_ todos .~s.màlVIduos, Gllde.os ~ga. morrel-para·asS!m dizer, com os mdinduos, e
cidadãos illustradossao por leI.~und~ental adm~~- nao_ tem a, segurança que só lb.e póde dar a expli~
tidos :a tomarem parte na legIslaçao doseu:p~ ; caça0 ~as regras é ,preceitos, convencendo os gue
onde t!ldos os, homens têm a~cesso~a.,tQdosos ~eJ;Il1 executã;0 d~ necessidade~ou" utilidade"'delles. Uue
prego.s;; ondeemfu!1; é I;lrecIso fo!mar um '-:SP'n:J.to quererapOl~ a assemblea?· Um'tratado ;simples
publico. que é a maIS so,lida barrell'a e o maIS lDE\~- ~ente lheonco'o~'símple~mentepratico" ou con-.
pugnavel baluarte: da liberdade ~o~tra as. I!1aghi- Junt~mente theorlco e pratico? Eis o que é, preciso
nacões, do despotismo e da ambIçao de mlIDlgos exphcar. ' ., ., . '., '. •.
assim domesticos como estranhl?s,. ., ' Se.eUa as~imo entende,.·euvotâ~ape1ótratado'

Em um governo tal, Sr. preSIdente, é Indispen-: theorlco-pratlcl?, e accr.escentaríaest<i declaracão
savel que a .educacão seja capaz de dese!lvol!er ao progral'I!m~. Tampepl accresce~tariá, ás pála
fortemente nossas fac'uldades e de crear cldadaos vras-educaçao physlca"moral. e mtellectual-'a
'Vig~rosos. intellig~ntes, h01.!estos e eminentemente palavra~socíal,-N~ssa's,f1l:culdad~s são physicas"
s~claes. A educa:çao .n~smaos de um despota a~tu- ~oraes, lntenect~aes e :.sqclaes, As physicas coa:·
CIOSO é a:ma pengosls~una, ,com eUa. póde radIcar Slste.IIl nas, funcço~s "d~: n.o5sos'Úrgãos, pa;ra .con:"~
e consolidar o despotismo de maneIra que, 'Para servar o corpo e dlspôl-o para executar docilmente
derribal-o e estinguíl-o. sejão precisos sec1l10s de' se me,p.os~o, explicar assi;rri, as'ordêzis da.:vontâde~
fadif?as e convulsões, e largas torrentes de sangue e as ~o!aes pertencem. a,? coiaÇã?_e pJ;i:ldUze~ .Iio~sas
lngrlmas. .atreIçoes e nossas pau:oes; as mtellectWies formão

Assim ~im~s modernamepte que Nap?leão. em"- (j dominio d~ espírito 'e:. vem. a ser a origem de
~UQ~t~ ~rlm~trO consul de uma repu1:llíca, p~opoz nossos con~ecll~entos; as socla~s sã.o \"erdadeira
mstltUlçoes liberaes, mas ã propQrcao que fOl ga- mente appllcacoes das moraes' e mtellectuaesá arte
nbando terreno sobre a liberdade dôsfranceies; foi de viver com:oshomens e fOIcal~s·a·concorrer
tambem graduando o servilismo do ensino publico para ·0. nosso bem concorrendo ~nós para0 dalles;
para preparar uma .geração ~e apoiasse .e dafeo-· São quasi as. forma~spalavras de :um dos, autores
desse a sua desmedIda tyranma. Esta mesma arma modernosmalSacreditados pelo seu saber e.pratica
!üO perigosa nas müos .de um despota. send? !Ilane- de educar amo~idadéem,Jfrança, ~m o: seu· Tra...
latia: por um governo livre. póde fazer prodiglos em tado de Edu,caça0, sem dUVIda o mais" completo 'que
favor da liberdade nascente, dando-lhe muítos e. tem apparecido. . . ,
~uito vigorosos e illust~ados def~nsores. ~aste . Parece-me facil. d~ c0n.ceber. qu,~ ,nós. temos qua
Isto quanto á grandeza e lmportanc}& d~ proJecto: ~dades. a desenvolv:er, ,cuJo ~trelto. e ~al~ de ,n.o$so
E porque o programma é, p~a asslm d1Zer~ a leI lDter~sse pe~soa1 e .t~m Ina1S .e~e~lclo ~cirê,Ulo
qu~ deve regular essa especle de transacçao que e:;t~elto da,;d,afalfliliar e partu:,wa):doque ll.0~as
vaI formar-se Elntre a assembléa proponente e os tissunoda VIda socral.No numero' destas mettere
emprehendedores da resolucão deTIe. é preciso que mos, com o .mesmo' autor,' o 'ani'ordií 'ôrdem~a
vão ahiclara e exactamentê enunciados o objecto força' da àlina, 'a prudencia~ a temperanca:;. etc;: no'
do trabalho e suas condições; _ . . .num!lrq das .s~ci~es metteremos: a'civilidade;' a ·tole,).

Ora. um tratado de educaçao p6de ser theonco rancla;':(rpatndtlsmoi'·ete. .. .• '.
~u pratico. ou ambas as cousas j~ntamente. O. theo'- . Ora~p6de';1nuitó':be1Il_umaut<?rei1CaI'!'êga:do ,de
rICO comprehende'a ph~losophia dos .pre~eltpse dar um .tratado de educaçao p.ubhca,pararnode
regras. e e uma verdadelfa analyse sClentifica:o senyolVlIDento,dasJaculdadesmteUeetuaes.e:1noraes
pratico contém simplesmente esses pr~ceitose para formar~home~dnstiuiâo,.e probo;: .como:
regras que se devem executar, e é verdadell'~ente fontes: das· SOClaes, e. nao descerao desenvolvimento:
umá synthese. Assim, por exemplo, no.tratado:'de des~s aliãs necessarío, porque deixãr este:deslln
hygiene. que entra no pla~ode educacaopbYSl':a; .v:olYl!Dento "ao a~aso ,fl tratar,.:e .0~cQ.p<rr.-se; deUe'
p6de inuítobem.o autor parar em analysarcausasposlllvamente. S~() ;cousasmUl~o.,ili[er,entes.e': de
geraes e deUastirar in4uçóes gElraes sem 4escer aqs resultados ~uitl?Aesigu.a~.~c?reséeD~ari~~àriJ.b~m
preceitos particulares por onde 'se governem qs'palsãs palaVl'as.....,mQCI~~q~I b.rasileIrÍl-as segwntes.
e mãis::de -famílias: póde ·V.' g. demonstrar, pela ,de um e outro.sexo."...... , ". . > ,':
natureza de nossa organisacãophysicaquearapida'. Euestou.conv:enejg,o,deJlúe,!ieIl\ Q'autor dopí:()
mudança. ,do· 'frio .para' o êalOl", e vice-versa, ,noS:ject,o,nem está .asseinbléil quizerão' e.xcIuji: as. mu
póde sedatal, e que aella se não deve expôr 'o:feto lhei:'esd~1lenefrciodaeducaçâ.Ópublica,_e'!1emjUl,go
quesahe :do,uteromaterno como de: um banho necessarlO demonstrar quantos' e qua:ograves m..,
morno, ,sem,comiudo:descer a designar qual' será o: co~ve!lientes [se 'seguiriao de pl'ivat:.um:a1ão'grande
gráo:qe;calor(qne:deveter a 'athmosphera qu~ hade e ~ao ,mteressante porção do genero humano. 'des
respiraro·recem.nl).scido,. se ha de' ser re~ebId()em;tinada'ipelit'1!atureza;''é::pela'.:s~cie4adea .t,ão impór-:
pannos' quen.tes;:se haM ser .lavêido·lllg0, S6' ~a de tantesofÍlncçoes;. ,sem- a~E!ducaça(}: convemente ; .mas
ser:lavado emrrinho,': comoaconselhão'alguns',se'épreclso"dec'!?Jal-b;,porqueum:autór'poderj,amuito
emagua pura, etc., etc. ,. , ' ... , " ',. bem Jiarar;na:!~cacãb; dtls jtlomensLlsOmente, para.'
. Ora já se;,vê,'que .estes'dív'ersos"generõs,detra- :formál-os b~ns cIdaa~~s. . . '.'

tados' ,devem;;differir. muito: quanto :aotrabalho:que\ . - ·Verdade· (e' que imJlItas' ~as"regras .geraes:par,a a
devem custar e quanto á extens~odeut~dade. Oeducaç~o dos homens: têm;'~pplicaçãcr ás I?ulb.er.es,:
llU:e,re1;1Dix .·as: duas,· partes theonca, e pratica, 'cus-mas..é lDcontestavel'qu~. 'a; di1l'er,en~a':physIca:'de ~)la
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,,« noomA
.~ ,' ..
, " <C' 1.o Deve-se ajuntar á 'palavra .:-Tratado-

Th.eorioo-P'l'atico~' . '
'«..2.0 Ajuntar'ás palavras-physiea, moral, in-

telléctual-a outra--'sociaZ. . "
-' «. .~.o. Ajuntar.ás pala:vràs-:- mocidade brasile~

-dewm e outro se:co.-MacJeZ da Costa. » - FOI
apoiada. '
'.0 SR.· F.ERREIRA FRANÇA..: - Sr. presidente, d~~

java daxtambem.. omeu,'parecer sobre opr~m1o
destinado ao que offerecero Tratado; e como Julgo
qúe se devé llar uma: medâlhá de ouro, acho tam
beiIfque'deverá ter de um' lado a efligiê do Brasil
e: "do outro a do autor do Tratado, e isto cercado

'. 'e0!ll, uma legenda apropriad~.a~ o~jecto do preI!:lio;
e como ,o autor póde ser' brasileIrO e póde nao o
ser,refefe..seá,legenda ao amigo ou ao cidadão do
BrasiL (Não se ouviu mais,) No fim do discurso
mazido'uá mesa. a seguinte

,« EMENDA

, organisaÇãoe 'a ~eren~'dos ~eStÍÍl?s denas llSSimorfieir" Imperiál dO C1'ÚZeiro, segundo a emenda do
naturaes como soClaes, engem lmpenosamente mu- Sr.-:Montesuma.......Yenceu-se que sim. '
dânciis essenciáe5DO'pIáno deeducação,qu~ à elIas 2.<> Se; lhe seria substituidoo' que propozera o
se dêstinar. Ei5"aqw. aniliiha ; , Sr• Mananr.:o Cavalcanti na primeira parta da sua
, " ", ','. ' emenda.-Yenceti-se que não se approvava' como

estava. , ' .
3.0 Se o premio seria peeuniarioe dado por uma

vezsóinenle.-Venceu-se que fosse dado poruma
vez, e que a eommissão designasse a quantia. '

4.0 Se além disso se deveria dar Ulila medalha~
Venceu-se quesedésse unia,medalha de ouro.

5.lJ Se esta medalha se traria como insignia de
eondeeoracão:- Venceu-seque não. ' ,
. 6.0 Se deVIa declarar-se o valor da medalha.

Venceu-se que sim, e que o arbitrasSe a eommissão.
Propoz mais o Sr. presidente pasSando ás outras

emendas : ' , '
1.o ;Se ~eviaadoptar-se a'legenda indicada pelo

Sr. F~rr_eIra Fra;n~.-Venceu-se que sim, e que a
COlnJDlssao a redigISse. " .'

2.0 Se _passava o additamerito do Sr. Lopes
Gama.- Venceu-se que sim, e que a eommissão
determinasse o numero dos ,exemplares. ,

3.0 Se ao desempenho deste trabalho serião
tamb~m admittidos os estrangeiros.- Venceu-se
que SlID. ",

4.0 Se o premio para ellesseria o mesmoindi-
'«' Para cercar a efligie do Brasil de uma banda cado aos naClonaes.- Venceu-se que sim.

da medalha~A assembléa constituinte e legislativa 5.° Se passava o additamento do Sr. Vergneiro.
do Brasil' decretou esta ,medalha ao amigo ou ao - Venceu-se que sim, mas que a eommissão deter-
cidadão do Brasil. ' 'minasse a quantidade do premio. .

«;Para: cerear a éffigie .doautor da outra banda 6:° Se ~ssava ~ 211 parte da emenda do Sr.
damedalha; (.Nome do autorJ que ensinou a crear Mananno C4valcantl.- Venceu-se qne não.
o 'filho do :Brasil' forte, 'sablO, bom. - Ferreira. Entrou em discussão o a.."Ügo 2<> com as suas res-
França. »-Foi apoiada. , pectivas emendas. .' .
-(Fallárão tambem ósSni. Montesuma, Vergueiro, O SR. Lop~ GUIA. pediu palavra e mandou para
Andráda Machado,' e GOmide, masrião se entendeu. a mesa a seguInte ,
'otachigraphoSilva.) , " '.' « EMENDA

-Por ser chegada a',hora.dapartida da deputação
li comprimentar Sua Magestade, Imperial p.elo seu « Em lugar.de decidirá substitua-se propórá com
restabelecimento, sahírão. da, assembléa os membros o seu. !!.arecf)I" á mesma assembléa.- O deputado
qeqile ellá,se compunha~' , " Lopes GI1/Ina,».- Foi apoiada. ' '

Julgando-se discutida a materia~ propôz o,Sr. pre- O SR. !lENRIQUES DE REZENDE: - Sr. presidente,
sidente,seo'artigo·passava tal qual estava redigido. o exame de um plan,o de educação que se haja de
"':"Venceu.:-sequenão. "apresentar a asseinblea ;demanda trabalhos. COn-

. ' ô' . "da " tmuados, .e tempo apphcado a esse só cuidado, as
; Seguiu;';se portantoprop rasemen s;',e come- commissões de dentro estãosobrecarregâdas detra-

çando, segundo o determinado no re~ento, pelabalhos, o que se vê pelas denioras que têm em aÍlre
mpra;:pô~Plaqueera a do Sr. MaCIel ',~ Costa~ sentar. alguns do~ que lhe tem sido encarregaaos.

Sea ,isto, se reUDlsse o exame de um plano de edir:-
'. 'Lo Seâ,paIavraT'1'ataão se 8;ccréseêntariaThei:J.i :C<j.~o ficava,o ,plano.etérno~ Voto portanto que este.

iico:':Pratico;:-V"ericeu-se que sun~'''. ' . artigo passe ?omo estã, e unicamente com a emenda
. 2.<>' Se,'aspalàvrá~'ph1!Sica, 1TtOTa1 e inteUectual ,do Sr. AlmeIda e Albuquet:que. .. '.

se âccresCentarüi'soCial.'-"Venceu.-se qiie nào; O SR. DUARTE SlLVk: _ A assembléa nomeando
3.0 Se, ãspalavra~ mocídade,bra;siE.eir.a se áccr.es- uma commissão especial para julgar do mereci

éentanade'l1J1n eoutro.sexo;--Vençeu;-seque SIm•.mentoda obra, nâotem que ingerir-se na mataria'
~ .Quariio~O"praso,paxa·a apre~àDtaçào dó Tratado se. não; quer erigir-se emjuiz; eness,e easoseria
propõzo Sr. presidente : .'. '. '.. . mister que a obra :entrasse em discussão; o que me

. ,1.0 Sedevia.ser o do:presenteaJ.l.D.o'de 1823.__ parecequea assembléa não quer,logoqueporeste
Venceu-S8{J)le não. . , ... ,:, ',;"... cu:tigo d~cre~que dê .uma ~mmissâo.oseujuiso;

. ,,2.0 :Se ."seria l'oprazo marcado na .emenda do aliás sena OCIOSO o arhgo,pOls para slD1plesménte
Sr~,Andrada é SHva.-Venceu-seque Slm; " informar já:. tinha. em seu seio a: commissão de ms
'3;0 Se'tinha,;lugaro, additamento' do Sr. Lopes trucçãop,ublica:. Voto portanto "contra a emenda.
Gainao1Iereeidoao-segundoartigo;~Venceu,;se q!le do Sr. Lopes Gama. , ' . , .
sim: ' .' '. (Fallarã6 'os Srs.:Montesuma,VergUeíro,: eMa
, Quantoaopremio'm~recidopeloautordo Tra- rianno, Cavalcanti, mas não se entendeu o tachigrá"
tado, propôz:o- Sr. ,presIdente: ',. " pho Possidonio) ~ ,

. :'l~(JSe serião supprimidas as palavras com'a Julgou-se amateriadiscutida, propoi oSr. pre"
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sid~nte se o artigo pass'3:va tal qual se ,a~hava re- .F~erão-se algumas re!Iexões,'e oBr~ Vergueiro
digIdo.- Venceu-se que SllD, ficando por ISSO pre- -certificou serem verdadeIras as diligencias referi,...
judicadas'todas as emendas a elIas relativas. :das ~elo ~querente; mas sendo posto o parecer á

'.Passou-Se ao artigo 3"e ultimo~ votaçao fOlapprovado. .
OSR. VÉR.GmRO:- Parece-me que nãote~ ~ugar . O~R. ~E~~TARl? COSTA AGUIAR. deu parte das fe

o' ,dizer-se' neste artigo digno de impref1.sa. ; a as- ,litaçoes dirigIdas a assembléa pelo governador das
sembléil. o que' quer é que se julgue do merecimento armas de Goyaz R~ymundo José da Cunha Mattos.
da ' obra:· ,e por issQ se deve dizer que terá o premio pela camara. da ViDa de S. João d'El-Rei, e pela
designado se a c'ommissão julgar o trabalho digno -camara da Villa de S. Bento de Tamanduá.
delle; .ainda· que' não haja concurrencia de obras. Forão recebidos com particular agradó.
E' ,por isso que ~ffereço ~sta emenda suppre~siva. Entrou ~ntão (era uma hora) a deputação que
· «Que s~ suppnma-de Imprensa.- VergUetro». iôra 'comprlmentar Sua Magestade. e o orador della
-Foi apOIada. .. o Sr. ~rança repetiu o ~scurso que lhe dirigira,

.(FaUarão ,os Srs. Montesuma, Costa Barros. e concebIdo nos termos segumtes :
Rodrigues de Carvalho. mas nada se entendeu do « Senhor! Os iDustres representantes da briosa
mesmo tachigrapho l. nação brasileira, sempre iguaes e constantes nos

Julgou-se ,a mataria discutida. e propoz o Sr. pre- seus sentimen.os da mais cordial adhesão á 'augusta
sidente : " pe~soa de Vos.sa Magesta~e Imperial. não podião

1.o Se passava a emenda suppressiva _ Não decrar de OUVIr c0J!l.o maIS ext~emado jubilo e al
· assou . voroço a fausta nQticIa que ultimamente llies foi
p 2.0 Se o artigo passava tal qual. _ Venceu-se communicada do {!erfeitorestab.elecimentode Vossa
que sim. . Magesta~e IJ!lp1"l'1al ao seu antigo esta;do de ~ude.
~.o Se attenta a multiplicidade das emendas « Sena m..Ister c~nh,ecer bem ~ lDtençao da

·devia o projecto voltar á commissão para o redigir ~agoa que ImpreSSIonara seus ammos est~emew
de novo.-Venceu-se que sim, ficaíldo adiado até c~dos pelo desastroso successo, qu!'l poz em nsco a
voltar redigido. 51da de Voss!l Ma~estade Impen,!l. para exacta-
• . ' • . .' _ mente conclUIr quao grande ora seja o prazer. que

_._Era chegada a hora das m~caç?es, mas como as n'alma se lhes derrama ao ver passado esse período
nao houv~ss~, leu o Sr. ;Ar!l~Jo Lima c0Il:!0 relator de crise que tão graves consequencias nos an
da' commlssao de constItUlçaO, os segumtes pa-tolhava.
receres: . « Senhor, orgão fiel dos pUros sentimentos da as-

« PRIMEIRO sembléa nacional, que nos ha encarregado de 'tão
honrosa missão, nós temos de protestar a Vossa

« A commissão· de constituição tendo em con- Magestade Imperial. que as suas felicitacões por
sideração a indicação d:0 Sr. deputado Rocha Fran~o tão fausto motivo não são o sufi'ragio de uma can,
em que pede se ofiCIe ao governo para que sejao çada etiqueta, que se limita,a enfadonho formulario,
_postos em liberdade o vigario Antonio Pereira Ri- onde por ventura se liberalisão expressões affe
,beiro e outros. presos no Rio Grande por terem ctuosas, mas vazias de realidade, onde não poucas
.opinado contra o veto absoluto, uma vez que não vezes um coração indifferente e mudo manda a boca
sejão, accusados de outro crime: E'deparecer que involuntaria forçados conceitos que ataviados de

,.não hanecessidade desta recommendação ao go- emprestadas côres, arremedão talvez a phrase do
vemo, porque este sabe que ninguem deve ser preso sentimento,. mas que deslembrão sempre ao passo
senã~ por crime; e o facto de qlle se trata não está que se exprImem.
claSSIficado como tal. Paço da, as~em~léa, 11 de cc Não, senhor, aamisade, esse dom celestial. por
Agosto de 1823.-Pedro de AraUJO Luna.-M.a- mais que lhe apropriem a origem de uma simpa

.Mel Ferreira. da Camara,- Antonio Carlos Ribetro tliia gratuita da natureza, não póde aos olhos da
'ele A-ndrada ~achado e Sil'lJa.-Antonio Luiz Pe- razão negar-se de filha legitima do interesse re
-reira da Cunha.~José, Ricardo MCosta Aguiar ciprocod'aquelIes que a cultivão. Este foi, e será
d'Andrada».-Foi approyado. sempre a mola real que avincula os homens em so-

, ,ciedade, e que estreitando ora os lacos de intimidade
" .' « SEGUNDO , ' entre Vossa Magestade.Imperiale· o generoso povo

« A commissãóde constituição, tomando em con, brasileiro.' deve por. uma necessaria c~nsequencia
'.'sideração o. requerhnento de José Femandes Bar- fazer: s~ntir á ..Vossa Magestade ImperIal os males
boza,oqualachando-senacidadedoPorto,para onde, danaçao, aSSlm ~omoa esta osmale~ que a Vossa
tinha jdo 'por cansa de negocio. e não podendo re;.. MagesLa4e Imp~rlal porvent~a possao aco!?-te~er. '
,gresSar para o' Brasildeutrodos seis mezes, marca-; • :cc Tal· e, e sera sempre a felIz sorte dos prmclpes
-dàsna proclamação de8 de Janeiro de 1823, pediu ,hu~anos, que corren~o, co~o Vossa ~~agestad? Im.;.
'aO': gov~o uma'prorogação de'm~sseisme.zes;e -~enal; o nobre esta.dio das VlrtudessoClaes, seId~n
;tendo:por despacho que 'requeresse a 'assemhlea,re~ tific~em com os mteresses dos se~ pOVOS,:UDlCO
'eorreagbra-paraomesmofim édeparecer que antes cannnho ~e ~vançaremseu nome,á Immol'talidade.
'.de se deferir ciestereqnerimento, se' peção informa- .Praza. aos, ceosde c~nservar .á;Y?ssa Mage~tade
'çÕ:E!S ao, :góvernosobre o dito José Fernandes Bar- ImperIal duradouros dIas, que seJao, na~posterldade
:boza;para .seconhecer~. se é ou 'nãosuspeito,e' se bem lembra.dos pelos'.netos da ger~çao' pre~ente
"1lstá :no·caso demeiecer '11: graça pedida. Paço da, deste. Imp_erlO, como ~n:, ou fabtil~o' os antIgos,
;,as.semb~éa;'ll ~~.Agosto: deJ~..;.;.-Pedro de Araujo que ,o fo~ao para os EglpClOS agradecldososdo SOIl
-Lima;:-"';Amon~o ':Carlos :Rtbetro de' Andra4a 'Ma- Se~ostrls.. ,,'.,
chadoeSilva.-Manoel Ferreira da Camara.-A1t-: ,,'« Taes são os ardêntes votos da assembléana
tonio·'Lui:tPerei'1'(z,da'Cunhá:~JoséRicardo da;cioilal, taessão' os nossos,etaes deverâõ seros de
;Costà.AguiardeAn(frada»~' " c" ' 'todos'éiquelles que sehonrão do nomebrazileiro.»
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'Finda a leitura. disse o mesmo Sr. deputado quedo throno, repartindo pelo modo possivela sede da
Sua Magestade lhe dera a resposta que ia ler es- monarchia,. ' '
cripta pelo mesmo Imperador, e do theor Sêguinte: « Entretanto as côrtes portugnezas proclamarãoao

« As provas de amor á minha Imperial pessoa, e Brasil para o convencer dos justificados motivos
de interesse pela minha saude, que a assembléa que decidirão Portugal a tomar uma medida tão

, geral constituinte e legislativa deste Imperio tem extraordinaria, convidando aosbrasileirós pata que
dado,' são tantas além desta, que penhorão meu entrassem como parte principal. da nacão em o'novo
Imperial coração, e o obrigão a agradecer-lhe, e pacto .social qu~ estavão; d~libe~do;e queteildo
eertificar-lhe, que em quanto vida tiver heide de- nelle I~al part~a ~m direItos reCIprocas,' s6 assim
fender a patría dos inimigos internos e externos.: as se podena. constItUIr segura, fe~, e permanente
attribuicões que de direito me competem como 100- a monarcbia composta dos tres relDOS de Portugal,
-peradõi constitucional, e defensor perpetuo do Brasil, e Algarves, vangloriandO-:se de que a marcha
:Brasil o decoro da, mesma assembléa, e os inte- firme e regular de seus procedimentos, e delibe
resses da briosa nacão brasileira, que tão credora é rações, assãz se manifestava no desempenho' de suas
de todos os sacrifieios, que poderem fazer aquelles, augustas funcções, e 5e patenteava na reforma dos
que verdadeiramente amarem. o Brasil, e forem tão abusõs que opprlmião a nacão.
brasileiros como eu o sou e me preso s~r., Paço 11 « Lisongeado o Brasil com as vantagens que lhe
de Agosto de 1823.-Imperador ConstItucional; e prome~ia um governo monarchico representativo,
Defensor Perpetuo do Brasil ».-Foi ouvido com mando~}ogo seus deputados; e ã proporção que
muito especial agrado. estes hlao chegando, as côrles augmentavão seus

O Sa. CARNEIRO DE CA~POS.: -Pedi a palavra máos.tra~mentos,.e estreitavão o plano de nossare
para declarar que hoje faltou a guarda de honra que colomsaeao, destrumdo a forca moral, e physica deste
edo estilo acompanhar as depu~ções, m.as esta falta estado, declarando provineiãs de Portugal, do Cabo
:Qroce~e~ s6mente de eu ser a~nda novI~o no lugar de S. Roque até o Amazonas. Segurarão a Bahia
ôe immstro de Estado, e deiXar por lSSO de ex- na sua obediencia; e mandando tropas para cum
pedirá rellartição da guerra as parcitipações neces- prir suas ordens, concederão governos tumultuarios
'cessarias. Eu fui s6 o culpado desta ommissão.- ás provincias, promoverão a anarchia, e declararão
Ficou a assembléa inteirada. benemeritos da patria os que pozessem em execucão
. O Sa. PEREIRA D.\ CUNHA: _ Peço a palavra para seu terrivel decreto de 18 de Abril de 1821. Excfui
ler o projecto .de proclamação de que estava incum- mo os brasileir.os dos lugares de diplomacia, e dos
bida a commissão de constituição; e peço igu~- aOstos do exerCIto l:la grande promoção: negarão aos
inente lícenc.a ã assembléa para a ler sentado, pOIS eputados do BrasIl todas as suas justas requisicões

b d I ·nh I· - lê-l d é e ãfinal mandarão recolher para Portugal o Augüsto
de ilita o pe a mI a mo estIa nao posso a e p • Regente, destruir os .tribunaes, e reduzir tudo ao

Foi-lhe concedida a licenca, e fez a leitura nos antig.o estado de Colonia.
-termos seguintes:· «Não contentes as Côrtas de Lisboa com tão ofi'en-

« A assembléa geral constituinte e legislativa do sivas.. e odiosas deliberacões, declararão guerra ao
Imperio do Brasil aos brasileiros. ~rasil, requerendo ã Ing1aterra, que não consen-

« Manifestando os portuguezessua unanime re- tIsse a venda de municões para este reino, orde
-solução de restabelecer uina nova f6rma de governo nando a S. A. R. que·remetesse a Portugal as em
da monarchia, promettendo uma consti~uição sabia barcacões nacionaes que estivessem em estado de
-e liberal que fosse o germen productlvo de nossa navegar. E ultimamenle propuzerão ãs nacôes as
{lommum prosperidade, muito era de esperar que trangeiras trocar por exercitos parte do térritorio
,abracassemos tambem a causa de uma nação de brasileiro para poderem subjugar a outra parte, e
que fazíamos parte, e de quem eramos descendentes. reduzir a escraVidão um paiZ, que desde a sua des-

« Para pôr em pratica seus projectados fins, Por- coberta pelos portuguezes os tratou com as maiores
tugal julgou indlspensavel con"ocar côrtesgeraes liberalidades'offerecendo-lhes todas as suas r-iqllezas,
extraordinarias, e constituintes, lançando mão do e todos os meios de os engrandecer.
methado que a Hespanha outr'ora adoptara para « Esta serie de traicões, e vis procedimentos das
-salvar-se aos borrores da anarcbia, a que a havião Côrtes de Lisboa, erãe mais que suffi.cientes para que
'precipitado a' e~i~raçãe de seu.ligitimo sob~rano, o J;lrasil desde lo~o, rompesse o ne;x::o politico que
-e as' pretenÇÕes InjUstas de um Jugo estrangerro. E o hgava a Portugal; porém oulra fOI sua generosa~
pondo em viva actividadeos emissarios que no e moderada conducta em crise tão arriscada.
Brasil havião d'antemão espalhado, conseguirão os « Representarão suas províncias'pelos seus,depu
portuguezes,' que estes assalariados aventureiros tados que o Brasil na altitude, ecathegoria em que
adquirissem partido na gente supedici~l, os quaes .se achava não ~odia ~eixar d~ ter uma ' delega@o
associados com a tropa Europea derao o grande ,do,poder executIVO, amda mmorda, que o'Sr.'D.
-im.plllso que esta,va a seu alc~n~e, e. afinal conse- ,João VI havia concedi~o em s~u:-regimento 'ao :.A.u
'gun:ão que EI-ReI, e os braSI~el!O~JurasseI.D obe-gust? Regente: qu~ nao eonvI~ha ao explendor do
decer, o· observar uma constltUlçao que aInda se ,BrasIl," eaopulencla ,de sua nqueza, e producções
achava na massa das possi~ilidà.des. E quem não prescindir de UIl;l commercio>livre, e 'franco' de que
:vê a invalidade deste coacto Juramento! gozava desde o anno de 1808 : que lhe era doloroso
, (C Convencido entáo .; Senhor D. João VI, 'de que e oppressivo ter em seu seio tropas EuroDeas, as
devia cumprir a real p]:'omessa solemnemente feita quaes tão longe estavão de segurar oterritôrio;.e:a
,no seu decreto de 26 de Novembro de 1807,e que sua paz internado paiz, que antes .promovião a desor
real presença acalmaria asinq;~etações agitadas em gan.isação dOr~o:vemo; ameaça~qo, é insúlt~do:os'
Port,ugal~ as quaes pr?pendlao para u~a gIl.erra ,naclOnaes,excltandoa guerra CIvil, e, apubhca .Ui-
.civil que seu magnanImO:,,1loração. querIa eVltar~ ,quietação. .,' . .' '. ,
.deliberou regressar para LIsboa, deIxando por sua, (C Devendo as Côrles de LlSboa:reconhecerseus..
grande poUtica ficar entre nós o augusto successor erros, e a condescendencia' sem limites do Brasil,



SESSÃO EM 11 DE AGOSTO DE 1823 59
sustentaràq seu orgulho, e perve~dade,expe.dirã.o cons~itucionaI, e defensor perpetno,se desligou o
mais tropas para atacarem nossa 1ibe~de, VIda. e ~ de to~aa_sujeição a Portugal, .e achou-se na
propriedade; n~o o poder executivo como lhes ~~rosa obngaçao de ordenar suas leis politicas e
fôra proposto, e. decretarão absolutamente. que o CIVIS, que dessem. estabilidade, e fórma liberal ao
augusto suc.cessor do ~bJ:0no re~ â Portu~ governo, e por melO de bases invariaveis consoli
para ser maIS uma Vlctíma da .infame demagOgIa dasse o ínIperio.
que o governava. . « Brasileiros, o primeiro passo de uma nacão que

« Neste confliclo tendo o Brasil de deliberar, se se quer solidamente emancipar, e constituir'é esta
queria continuar a se~ Re~no. óu.passar de novo a belecer uma autoridade publica, que marque a linha
ser Colonia; ser nacao livre, e mdependente, ou dos poderes politicos, que faz a base essencial do
conquista de Portugàl; dar a si proprio a lei, ou systema constitucional, para que cada um delles
recebel-a de mão inimiga: decidiu-se, e proclamou saiba o que lhe compete, e d.eve fazer para o bem
briosamente sua emancipacão. Tão nobre resolucão da sociedade. .Nesta autoridade tutehr delega a
apoiada no voto corajoso' dos valentes paulistãs. nação parte da sua soberania para que esta lance os
sendo apresentada pela camara desta capital ao in- furidariientos de seu novo pacto social. .
elito regente, e reconhecendo este. suas vantagens, . a Taes são os altos fins para que foi convocada esta
e justica, declarou pelo modo mais fume, e gene- assembléa de representantes da nacão: elIa deve
rosa que ficava no Brasil no dia 9 de Janeiro de formar uma constituição em qlle se'estabelecão as
1822: dia para sempre fausto, e memoravel que leis fundamentaes do imperio. que hão de régular
:fixa o momento feliz da fundação deste imperio, e o~ direitos, e ob~igações do imperante, e dos sub
que será abençoado pelos nossos vindouros, como a ditos. Este é o obJecto da nobre e augusta commissão
pedra angular do magestoso edificio da nossa inde- de que estamos hoje encarregados.
pendencia. « Collocados vossos deputados entre a nacão e seu

«Então atropa portuguezaestacionada nestacôrte, augusto monarcha. como arbitras de seus ·poderes
com' a maior per:fidia, e ouzadia pega em armas e de vOssas garantias, nosso vigilante zelo nos es~
toma posições vantajosas, dispõe-se de uma ma- cudará dos extremos para que se estabeleca a ma
neira DOStil. e o chefe ,intruso deste indigno partido rima liberdade civil unida ã maxima seguranca in
intenta levar avante o insuItante systema de sujei- d.ividuaI, e n~o aconteça que pela falta das neéessa
cão do Brasil, e atreve-se sacrilegamente a desobe- lIas prerogatIvas fique sem o vigor, energia, e lustre
aecer ás ordens do governo, querendo praticar os preCISOs o throno imperial.
mesmos actos de violencia que impunemente havia « A constituição do imperio manterá (segundo o
d'antes exercitado: mas o Augusto Regente desen- que juramos) a religião catholica apostolica romana
volvendo seus talentos, e as heroicas virtudes que e firmará a successâo da corôa imperial na legitima
o adornão, repellio esta tropa insubordinada,e inso- dynastia do Sr. D. Pedro de Alcantara, a quem a
lente, fazendo-a embarcar para seu paiz natal: nação_ por geraI, e unanime espontaneidade. e sem
reenvia .para Portugal a que depois cl1egou com coacçao alguma escolheu, e acclamou seu primeiro
iguaes 'pretenções: vôa ás provincias centraes, e imperador constitucional, e seu defensor perpetuo.
dissipa com sua augusta presença os partidos fac- «Marcará as attribuicões do poder executivo, a
ciosos: ouve em eonselbo os procuradores geraes inviolabilidade da pessoá augusta do soberano da
das provincias. as quaes se hião. coligando á pro- nacão, e a responsabilidade effectiva dos ministros
~orção que lhe constava da pesSlma conducta das de "Estado, e agentes do mesmo executivo, prescre
Côrtes de Lisboa: manda convocar a pedido dos vendo-!hes suêl:s funcções, e obrigações, e as penas a
povos esta assembléa constituinte, e legislativa: que fica0 sugeltos excedendo-as ou confundfudo-as.
augmenta,e reforma a tropa, e marinha nacional: a: Determinará ao poder judiciaria a systema;. e
economisa, e :fiscalisa as rendas do estado, e todos fórma dt: seu exercicio, fazendo-oresponsavel pelas
os outros ramos de publica ~dministração: e para prevaricações. abusos dejurisdicção, ejngerencia
remate de tão gloriosos feItos declara â face do nos outros poderes do Estado, .afim de que ajustica
·mundo inteiro, que a sua patria é o Brasil, e que em se administre a todos pelo modo mais simples e facÍl,
sua defensa derramaria a ultima gotta de seusan- mais prompto e seguro. . ,
gue. «.Indicará quaes sejão os direitos do çidadãobra
• « Os sacrificios a que s~ voto~ ~ste ojven Princ~pe, silerro por nascimento, naturalisacão, e visinhanca;
:Daluarte da independencIa brasilica, suas energIcas quando se suspendem, ou os perde, e quando-os
medidas, e ajustadas providencias para preservar o reassume. Estabelecerá o methodo, e regulamento
belIo paiz que habitamos dos estragos.6 d~olação na administração, e arrecadação das rendas do Es:"

·de .que o ameacavão os barbaros da lusItama, vós.o tado para terem sua devida applicação, segimdo- o
sabeis, brasilerros, e .em premios de sep.~magna- mais bem entendido systema de economia politica.
·nimos-esforcos, tendo-lhe dantes QffereCIdo o glo- «A constituição fixará o direito,e designarãos casós
'xioso titulo aevosso defensor perpetuo, que por elie em que se deve fazer.a guerra quem a p6de declarar,
fôra aceitado, vós lhe concedeste porunisona accIa- equem ha de convencionar: os tratados de paz,
macão .a-. corôa do imperio. :Recouheceu a; nação tregoa, e neutralidade; assim como os de allianca.
braSileira, que. reassumindo. seus mais caroseim- commercio, e navegação Com as nações estrangêi-

.prescriptiveís direitos podia praticar os m~sm~sras. '.' ...
actos de sob.eraniacomo os velhos portuguezes tmhao « !!,irmar~ o~eito inalienavel de.'protecçãoliôs
feito, quando em 1139. acclamarão Rei de Portugal subditos ;do Impeno"e osçasos ,a qtl~'seestende.aos
.a D. Affonso.Henr!ques, e q~ndo.eJ:P.l385 ele-estrangelJos emqua~to nelle r~sldiren;l.; ~stapele
varão D.João lao throno lUSItanO., e, em. IMO a cendoate onde cb:egao os .OmCIOS de llospltàlldade
,D.JÔão IV, quf3brados os ferros da tyranniaIIes- ,par~ com'os,sullditos·. elas outras.1;laçpes; -Conser:
..panhola, .. .'. .• .'. . ' vara illeza a}nte~i'd·ilJl~,sQ~~r~!i~!3indepen'dençia

« Declarada solemnemente' nossa indep'endencia, cleste vasto ~perlO~.. .. :'. . . . .
.acclamado,e.coroado. : nosso :augustounperador :.« OexerCIClO da libe;rdade,claIIDpr.eJ;lsa, ,como um
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dOs maisrespeitaveis direitos do cidadão; serámau- ção~ que nosindnz a abra~os .como patria. ou
tido, e ~. abusos .serão punidos por lei. :ree,"Ula- o p-?Oprio, paiz aonde pela primeira .vez vimos
mentàr. 'A policia. companheira ~vel dos a luz do dia, ou aqnelIe .que por' motivos de
povoscivilisados, depondo seus babitosde arbitra.- interesse individual, ou: familiar faz a nossa feli-
riedade e,despoÜSIDo. exercitarãsuasfan~ com cidade. .
zelo, e franqueza, velando sem cessar, sobre a ~'"U-'- .(l Contrabido'porém tacita, ou expressamenteeste
rança; etranquillidadedo cidadão, e do Estado. pacto social, é tão injusto ser priYadoo cidadão das
- ctAassembléa tomarã as mais adequadas medidas vantagens a que eJle tem direito pelo acto da sua
para promover o. aogmento da.po~ção.e aPI?- ãssociação, como é criminosa. e execravel a ttans
veitamento das terras deste fertil p3lZ conservaçao gressão dos deveres sagrados, a que elle voluntaria
e melhoramento das instituicôes de caridade. Fo.n- mente se prestou,
dará as universidades que IIÍais convi~ para cal- c.r Lancemos para. longe toda a qualidade de pre
tivaras seiencias, e difundir as luzes facilitando todos venção que vai em opposição' com. os princinios de
os meios de publica educação. para ad~ os .cos- j~~, e ~dade. Afastemos de nosSop~
twnes, adiautal' as ~, favorecer a mdustria, e preJIllZOs, e l'!~dades, qu~ nã?'pod~ ter lugar
engrandecer o commerclO como fontes pereDDes da entre povos Clvilisados. Sejao somente as virtudes
riqueza das nacôe5. civicas, e moraes os signaes caracteristicos de nossa

« Por opportÜD.os estabelecimentos será a marinha distincção. - .
levada ao máior auge que nos,sas circumstancias cr A confraternidada dos cidadãos, e a união das
permitfuem para conservarmos em respeito as ex- pr~vincias do Brazil é que' devem firmar a tran
tensas costas maritimns deste imperio; sustentar_o qtillidade e' grandeza deste nascente Imperio, e
mos energicamente a dignidade do pavilhão nacio- com ella a forca phisica, e moral para rebatermos
nal; e pro~aennos como é mister nossa marinha as agressões ·de nossos iniDrigos internos, e ex-
mercante. ,ternos.'

Cl A grandeza do nosso exercito será graduada com «A prosperidade brazilica consiste sobretudo na
a possivel exacção, e economia, quanto preciso fôr observancia exacta de sua constituição, que é o
para repellir qualquer ataque externo, sem se rou- palamo de sun liberdade civil, e ao abrigo do qual
barem bracos á lavoura, e a industria com recrnta- todoocidadãobrazileirodevegosardascommodidades
mentos violentos, e muitas vezes desnecessarios em da vida social. Uma vez feita a lei fundamental do
wna monarcbia constitucional, aonde a lei, e a estado por delegação da soberania nacional, ella
força moral devem vigorár a harmonia dos diversos deve ser religiosamente cumprida, e os poderes
ramos da J?ublica administração, e manter a paz, e políticos neDa marcados se não devem. ultrapassar.
seguranca mterna da sociedade, estabelecendo-se ao a: Mas nossasíadigasserão frustradas, e se tornaráõ
mesmo tempo dignas recompensas para animar o innteis nossos trabalhos se não conspirarmos todos
valor, e virtudes marciaes. cordialmente para seu complemento, reunindo

Cl A assembléa prestando sua particularattenção a nossas forcas, e opiniões. que devem ter por unico
todos os' objectos,que contribuir podem para a objecto o ãmordajlatria.
felicidade da nacão, aceitará" e acolherá agradavel- «Brazileiros! Embora afi'ectados liberaes traba
mente todos os· projectos, e mamorias; to~s as ]hem por separar-nos: armai-vos de indignacão.
representacões. e notas; todas aS5upplicas, e queixas e declarai-lhes interminavel ~erra; a lutã é
de qualquer qualidade. e natureza que sejão fazendo pela liberdade ; lembrai-vos disso, e revulsareis
examinar tudo por commissões para isso destinadas seus embustes. Não ,·os deixeis seduzir por esses
para dar a· iaes respeitos aquellas providencias que monstros da inkiga, e da perfidia, que só têm
forem da sua competencia. . por alvo seu. uuico, e pessoal interesse. Attendei

«Sobre estas bases, brasileiros, a assembléa orga- que a anarehia será o fruto de vossa inconside
nisará os vinculos, e reciprocas obrigações que deve ração, sens horrores o premio de vossa desunião.
encerrar o nosso pacto social. Oh I e quanto, nos « Confiai na assembléa constituinte e legislativa
magõa não ver ainda eIl?- n.osso seio os .re~rese~- que se empenha em' boa fé, .e com a ~ai~r_fran
tantes de algum~ prOVlDelaS, que· a proVIdenc!a queza,. e lealdade em d~lib~rar a c~nshtUlçao do
separando do continente. da Europa pelaextensao Imp~no, e ~ reformas mdispensavelS para ser O
immensa' do occeano, qmz que fossem comnosco a Brazil opulento, e 'entrar na. ordem das, grandes
mesma família.' , .\naçõesàomundo. Ella fará qUe sejamos admiradoS

(C Louvores sejão dados aos briosos habitant~da p~l(js povosmais'b.em constituidos,_os qua.\3s ambi
Bahia, que em porftosa luta,apezar dos maIores cl~nando .nos~anusad,,:, celebraráo. com o nosso
sacrificios,. e com' o soccorro das valorosas tropasplUZ estreIta liga, respeItando todaVIa' nossa Inde-
das leaes próvincias .que os, ~u~iliarão; souberão pendencia. . ".... .' . .' . . ..
dignamente ostentar seu patnot!smo, def~nder a -.'« DescanÇaIno zelo lDfatIgavel, e paternal soliCl;'
honrade slias pouzadas,· e vencer com o maIS deno- tude do Sr. D.Pedro d'Alcantara, nosso 10 Imperador
dado heroismo á pertinazresistencia do vandalismoconstitucioual' e ê.efen50r perpetuo, que tendo dado
-lusitano. . . . .:::: . "" ." 'provasincontestaveis da sua constitucionalidade
-' (C Nesta gloria deye, ter. igual parte todo ?-qu~lleh~de ver com animo sereno,. efir~~a... d~,seil
que cooperou pm:a tão glorIos~ fim, e a~elfo 's~n-.augustOca1"actel)promul~ umaconst~tuiçao Justa,
'ceritinente 'á sagrada causa da nossa I~dependencla, e adequad,aãs Cll'cumstanClas do Brazil, que" deve
seja~riun_d~..t!e- uU;'" ~~d~ o~~o ~emisp~erio. .• ." marcar, c a~ época afortunada·· da prosI!~ridadeAe
'. «OlUgi.lr,'dp;naselAle~tona;o,'é'ql1emflueessen- s~~~sUbçhtos,aqtlem ama. com o <:afl!lh~ de ,paI,
:ciaunente pa~a,04esenvo,lY.ililenf.() das'relaç~es'que e hso~.gea com.o honroso titulo .~e mnao, .'e.' qt!e
a riat.úr~agra~oJi~Di,n"o~Sa.~ma .p~ra c'~m os e!ltes , ha ~eIgualmente'«:xecu~ as leIS, ,e ,os foro,s, da
'da' nossa 'especle~'.SeJa 'quat'f~r . 'n,ClSSQd~st~llo, -naça? com ~!JUella.mte~dade, ~e deve c?rrespon-
nós somos semp~ ,acomp;mhad~s 'de tlID lD~O IdeJ::as,S~:llDperlaes,rt:tu~d~s. .. .' ,
~entilllentópara ó 'melhoramento- de·nossa' condi- , . «Braiilell"os liA constituiçao vos serãbrevemente
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apresentada; por eRa coIílteeeIais as verdades que
vos . são annnnciadas, e vos convencereis dos
nobres sentimentos de "VOSSOS representantes, que
só têm em vista os principios da justica, e a felici
dade nacional. Pa~ da assembléa, 8ae Agosto de
1~_-Af1.tonio Lui= Pereira, da Cunha. -Anto
nio Carlos Ribeiro de Andrada Machado e SilfJG.
~ManoeI FeJ"N!irG da CamarGo - Pe6i"O àe Arau
jo Lima.-José RicarckJ da Gostei Aguiar d'An-
dJ'aàa. :o . ..
. OSa. PEREJBA. DA CtlNllA.: -Eu a mando á mesa,
e a assembléa deliberará sobre o sen destino se lhe
parécer dioana da consideração.

Depois de algumas reflexões decidiu-se que se
acrescentasse no alto da primeira folha as palavras
-projecto de proclamacão-, e que se imprimisse
paraserdistribuido eexaÍninado pelos Srs. deputados
e deliberar sobre elie a assembléa.

O Sa. CoSTA Ã.GULUl.leu um parecer da. commis
são de legislacão sobre providencias exigidas pela
camara da Vil1a de Aquirãz da provincia do Ceará,
que fôra proposto e ficara adiado na sessão de 9 do
co~n~. . .

O SR. ALENCAR: -Eu fui o que pedi o adiamen
to deste parecer, por ser de summo interesse um
dos objectos dene, que é a instruccão publica, de que
tanto precisa a minha ~rovincia, onde sendo a sua
população de tantas mil almas, até lhe faltão os
mestres de primeiras letras.

Eu quizera que a assembléli ou mandasse pôr em
observancia o que ha na nossa legislação, a este
respeito, 011 que se propozesse um projecto para
este fim. Já não digo que por ora teDbão mestres
até as villas mais pequenas, ·mas ao menos trate-se
de que os haja nas mais principaes, e depois se
cuidarã nas outras.

Foi sempre sorte do Brazil existir no meio das
riquezas, e não tirar partido dellasp~ a ins
trucção; e desejava· que isto não continuasse a
succeder no nosso tempo. Este mal é remediavel,
e é mui digno dos nossos cuidados......... (Não
se ouvio o resto.)

O SR. RODiUGUES DE CARVALHo:--Ha. falta
de providencia nesta parte, isso é. .innegaval ; ~as
qtiemdeve.da-Ia é o governo. Em tódas as Villas
ha mestres·; mas como pelo. antigo systema· se
entendia que não se .devião cultivar as sciencias no
Brazil,· acliárãouin ineio delevarâvante o systema
seminfringir li ordenação, isto~, não p.agaváo ..aos
mestres; quando· estes requenão seus. ordenados
dizia-se-lhes que .nãopodia" ser, e elies quando se
désenganavão desamparavãoas éadeiras, e estava
conseguido o fim. Portanto se o. nobre deputadoquer: que se . enchãó.:as .cadeiras, proponha: uma
indicação pará 'que· o governo fuçapagar aos
mes+.res, e com isto estáreniediado o mal que se
deseja:providenciar. . , ' .

O SR. CARVALHO E MELLO :"-:S1". presidente:
Sempre que>setratar deesLabelecere difundir ins
truccao publiCa acharei justioo.. e proveito. Em todos
os eStados é esta a baze da cívilisação e' moralidade,
e o caminho por meio do qual. se consegue prover
a sociedade de homens· ha:beis para os' empregos
civis, poli~icos, e militares.· .', ';'. __
;. ~e muitoseuidadbg· têJ.I::a. estere~elto ~naço~s
illuStradas,como não se dirâ necessano e·util neste

. lníperio nascente? Por desgraça e'dêsventura nossa
amãipatriasedescuidoudeestabelecimentoslitterari-

os.por muito tempo; e quando se fustitoirão cadeL"aS
para nellas se ensinarem os primeiros·'elementos
da educação scienti!ica seordenou, que se pozessem .
professores nas CIdades e villas, e cuidava eu,
que não faltavão em ~oumas deDas, pelo menos
os de primeiras letras e assim estive persuadido
em todo o tempo em que fui director dos estu
dos. Mas com que maravilha e espanto ouvi agora
ao illustre deputado o Sr. Alencar dizer, que em
uma viDa tão notavel não os havião nem ainda o de
primeiras letras•

Sei que pela maior parte se dá por motivo ou
descUlpa desta falta o não chegar para as depezas a
renda do subsidio litterario particularmente desti
nado para o pagamento dos professores publicos.
É porem esta cauza, ou antes pretexto, inatendivel;
porque semelhante imposto deveria ser unido á
massa geral dos rendimentos publicos, e se· devião
delIa tirar as despezas para o estabelecimento e
paga dos mestres propostos para. o publico ensino da
mocidade brazileira.

Quem não vê, que é esta despeza uma das mais
urgentes, e das de primeira necessidade em um
estado? Conheço e é justissimo, que se deve fazer
um regulamento geral nesta materia, que tenha por
baze um piano regular de educação, o qual deverá
ser o objecto dos nossos cuidados -legislativos como
mui urgente e necessario. Devemos comtudo pro
videnciar aos cazos que instão como é do que li.
pouco se lf'mbrou o mesmo illustre deputado, e na
verdade é por extremo escandaloso OUVIr dizer que
ha uma villa que o mereceu ser, na qual não ha
professor de primeiras letras.

A regra. que ba" para ser qualquer julgedo 011
lugar eregIdo em villa é, que nelle tenha crescido a
povoação a par do augmento da agricultura, indus
ma ou commercio, e estes justos fundamEntos são
tambem os que induzem a crer, que neBas devem
haver por força os necessarios professores. Em os
não haver na villa referida e em outras de igual
caracter falta-se ao cumprimento da lei e ordens
existentes, e é por certo esta falta mui digna de ser
aUendida. Tenho poisSr, presidente, que se deve
quanto antes tratar de um regulamento geral para
este negocio de tamanha importancia, e emtanto
estou de accordo com o voto do illustre deputado o
Sr• Alencar porque o acho mui judicioso e circuns-
pecto. ,

(Fallárão tambem os Srs.Maia, e CarneLl'O da
Cunha; mas não. se entendeu o mesmo tachi-
grapho.) " . ..

Por dar a hora. ficou o parecer outra vez
adiado.

O· SR, PRESIDENTE assignoupara a ordem do dia:
1.0 Ã. 2" discussão do projecto sobre arreC?-dação
da fazenda de defuntos '6 auzentes: 2.0 regimento
da.assembléa.

Levantou-se a sessão ás 2'horas da tarde....:.:.. Ma
Mel José d~Sou~aFTan~a, secretario.·.

RÊSOL{JÇÕE~ ·DA·ASSEMBLÉA ..
.PARA: MANoEi UCINrilONOGUElRADA GAMA

IDm.e Exm. Sr.-A assembléa geral constituinte
e" ,legislativa do impenodo-·Brasilmanda párti
cipar ao governo' queapprovando o pare~r . da
commissãode. fazenda tanto sobre o· ·requernnento
de Manoel dos Santos Pereira e Ca, contractadores
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~Ii~co natural COla~ app!içaÇÕ8S ao:fuasu
Notão-se nes"..e eseapto algwnas-meXaetídões, mas
tem ~ugaresem. qae trataobjeetos ~portantes. Eu
dese10 que um -dos ex.emplaressela temet1ido á
commissão de constituieão e outro á de ooloni-
sacão. -
. ÕSR. ~:-Perguntose-a:ofierta'ha'de
~recebida Siniplesmente com agrado ou COID espe
cial agrado.

O SB.~ÇA: - Ha exemplos de recepção
com especIal agrado ã oiferta feita ponun sr. ne
putado.

O SR. CosTA. AGUL\R: - As ofiertas dos 8rs. de
putados são recebidas com especial agrado. e assim
setem prat.icado em casos semelhantes.

Consultou-se a assem.bléa; e foi recebida COm es.;.
pecial 8o"Tado.

O SR. VELLOSO SoAREs tamoem ofiereceu outra
mamoria. - Foi recebida igualmente com especial
agrado; e·' ficou sobre a mesa para. se lhe dar a
direcçã.o conveniente. . -

Passou-se á ordem do dia; e entrou em~ discus
são o projecto de lei sobre a arrecadação da: fazenda
dos defuntos e ausentes. . .

« Art. 1.0 Fica revogada a provisão do tribunal
da mesa da cOnSciencia e ordens de 28 de Dezembro
de 1754, na parte em que ordena que se pague
sómente a quantia de duzentos mil reis dasqtie .se
mostrarem por justificações. »

O SR. VEB,GlllURO:- Logo ~e se apresentou este
projecto eu vi que a ser admittido devia ser muito
emendado; porque O remedio neUe estabelecido não
tem a precisa extencão, não abrange todo o mal;
e tlcão portanto abêrtas as portas nos mesznos abu
sos que se pretendem prevenir. Por estes motivos
otrereço li. esta assembléa uma eme~da em que julgo
ter acautellado a maior parte dos ineonvenien~
que se encontrão sempre nesta. qualidade deuego
cios, com gravissimos prejuizos das partes interes-
sadas. . .

« EMENDA

« Supprima-se o artigo l°.
«Ao art. 20_1.0 Nos casos em aue o júisO da

proyedoria dos defuntos e ausentes,·deve pelo seu
teglment? arreead~ ./l:s, ~eranças .dosfaUecidos,a
p'rovedona .do domIcilio .Cio fallecldo nos 5 annos~

que se. seguiram ao' dia do.i~~ciménto, é itliso
compete~te,' para neIle se habI1itarem()s herdeiros,
e serem lntentadastodat> as acçõe,S~ que: competit.em
c~:ntra 8: ~erança, com a unica c~tação do~tb.esoú-
reno do JUlZO. . .. ....

«2;0 Se houver pessoa; éItIequeira fornecer alIe
gações, ~u Pt:0vas a' ~avor da hàraJ;lça, ó· thesour~iro
será obngado. a aceIta-las, e. fazer. usodellas, 'sob
pena de responsabilidade. .' . ,

« 3.° Quando a herança fôr convencida será'con..
demnada nas custas.' . .. .

«4.° As sentenças contra heranças não· terão
~nal execuçã~, ~em que o exequ.ante preste fiança
ldonea a restltUU' a cousa venCIda Com o rendi-o
mento, ou juro dá .lei, .se a sentença fÔr, embargada.
dentro ,de 5annos do §<1°,e',fÔr iúlnalrevogada:.
direito que fica salvo aos herdeiros. -. . ... .;' .
; «5.0 .oprovedor,.logo que tiver noticia;do falIa-.
cimento: da, pessoa,' -cujaheranea,devaarreeadarifar~
um·pr.>eesso-jn!orma.torio, em~que:-averigue Go nome;.
estado· idade,e origem ido·,fallecido, e·nomee resi-

das sizas da vina de Campos, em que se ~eixárào
da:resolução da consulta de Zi de Setembro de 18:?2,
que mandou tenninar o contracto n'aqueUe anno
que era.o segundo do triennio arrematado, como
sobre a representação de·.Joaquim. loséGomes da:
Süva e,CãStro, que. pediu que subsistisssa dita
«eterminaCão: Tem resolvido que os attelIlatantes
devem ser-conservados na' posse. do contractG que
.mematãrã.o:peranteajuntada fazenda da PlQvin
eia do-Espirito-Santo, de que :não podião serpri
-vados por um meio emaordinario, mas s?mente
depóis 'de se mostrar por sentençaproienda no
jlliso competente a n~dade desta ~taçã~;
tendo antes disso llDlcaInente lugar a. mmnaÇélo
de dever pertencer aos contractadores tão SÓIDente
a eobranca da siza conforme a pratica antiga,
ncando pertencendo á fazenda publica tudo !JUanto
eIles recebessem de excesso sobre esta pratlt'a; e
intimando-se-lhes igualmente ~a fica.ti.ào tambem
obrigados á reposição das sizas de vendas a prazos,
que excedessem otriennio arrematado, no caso de
se provar legal e competentemente que contravierão
ao Qisposto noparagrªpho terceiro das condições do
seu contracto. O ~ue V. Ex. levará ao conhecimento
de S. M. Imperial. Deus guarde a V. Ex. Paço da.
.assembléa, em 11de Agosto de 18Z3.-José Ricardo
-dG CostG AguiGr d'Andrada.

semaão em !S ele Agosto de t 823

PRESI1lENClA. DO SIl. BISPO CAPELT.ÃO-MÓR

Reunidos os Srs. deputados pelas 10 horas da
manhã, fez-se a chamada, e acharão-se presentes 69
faltando com causa jlamcipada os SrS. Pereira da
Cunha, Rodrigues VeUoso, Xavier de Carvalho,
Navarro de Abreu. Andrada e Silva, Dias, Ribeiro
d'Andrada e Rodrigues da Costa.

O SR. PREsIDENTE declarou aberta a sessão. e
leu-se a a,cta da antecedente.

O SR. VERGUBlRO :--Parece-me que ha na acta
uma expressão que me di: respeito, e que não é
exacta. Sobre o p"arecer da commissão de consti~
tuicão relativo a José Fernandes Barbosa, eu não
-disSe que o abonava, disse o que sabia a respeito
d'aquellé facto .porque estava Jmlsentee 'Vi. as dili
gencias que elIe fez para embarcar quando eu sahi
para.o Rio de Janeiro; por isso me parece que ha
.ãlguma falta de .exactidão~

- O Sa;F'ER.1VANDES 'Poommo:-O Sr. deputado
disse que este Fernandes. Barbosa fizera todas· as
·diligencias para vir, e que o não eonseguira por ·não
haver lugar no navio, e é o que quer dizer a expres-.
.são alxmotb as diligencias, de que eu usei; mas se
iSto se·nà<ljulga encto eu em~ndarei•..

O SIl~ANrilUDA MACHADO: -O que se diz na
.acta é que abonou a realidade das diligencias. e
creio que nada ha a rondar; ,

Consultou-se" a assembléa, e foi approvada a
acta. (a) .. _

O SR. ~ VERGUEIRO: -'-Tenho. para o1f~re.ce~ a esta
assembléa dous exemplares de uma- memorla ano
nyma :quetem .por titulo ~.Esboço· do systema

• (a) Naactadésta:sesSão:.nàose apgnta 'aieitura
~a antecedente Dem" a sua -approvaçaó; mas-·este
'Curto deba~e prova assaz que se leu, e que porfun
'Se approvou. ' .



dencia das pessoas, que-se.presmnir serem herdei- ~ da !~ação est,ante~a respeito daqueHanão
ros; do qual: :remetterá uma, copia á:secretaria de ~mençao, detQdas as PJ;Ollsges iden.tiCils á,.~te
eStado dos negooios da justica., . na :~e.se.~~nde:alterar~ e,a ~ito,d~ que
_ a: 6.° A secretarlaiBandaiãpublicarno,Diariod/? ~ao emJlllZo a validade das accõeS, nenli~a
Gowrno o resultado das averigtJaçõe5 sobre o fal- fOI expressada. •
lecido; e enviarão resultado de todaS asaverigu.aÇÕeS Uma dou~a .bem. sabida em i~l'Udencia .é
aos .iui:es dosdistrictos dos p~sumidos lier- que para uma lel ser-por.outra revogada é neces
deiros. incwnbindo-lh.;s· que Q fut:a~ constar. aos sano que denase faça expressa e declarada mencão:
mesmos. ' . ora este pl'Ojecto querendo él.\llpliar a determlnàcão

« 7.° «? provedor, Io~ que fizer" o .processo in- da mesa da consciencia e ordens (que limitava o. Pa
formatonq, mandará Citar por edictos geraes as gamento dos credores dasherancasanécadadas pelo
pessoas que ~tenderem ter di;reito á herança.~ para juizo das provedo~ até.:a .quãotia de 2OOSOOO no
que_ se habilitem por herde~s. e respondao ás caso de constar a.dmda porescriptura fJ:lica) .fa
acçoes, que houverem de ser mtentadas contra a cul~do esse pagam.ento ~nenhuma . "tacã<?de
herança. quantia, e sem dependenCla deescriptura pUblica,

« .Art. 4.° As accões que não excederem o valor e nem. mesmo particular, revogoú-se para esse tini
de 2008000 serão ~tentadas por i~tificações;as a provisão que vem citada d~ 28 t;le Dezembro .d~
que excederem por libello.- Yergue;ro•. » 1700:;:quando ha.outras JDa1S que se achão I,egIS
. O SR. ANDUDA. MACBADO:- Por bem da ordem, ~da:>nas.dive!sas provedorias, e que contendo
o que se acabou de ler não é'emenda é um no.vo pro- lden~cas dispoSlÇÕes da.,quelIa.. poderáõ suppô~se
jecto; as emendas são respectivas . a cada um· dos em VIgor .~or dellas se nao fazer expressa e decla-
artigos~ e isto é um projecto -inteiramente novo, e ra~mença~. "
até concebido sobre bases diiYerentes. Nmguem Ignora que o. tribunal da mesa da cons-
.. () SR. VERGUEIRO: _ E' certo que a emenda é c~el1cia e ordens ~egisla peculiaria.~e!?-te para as
muito extensa, porém não alterei a· base; (). ~e fiz diversas proved~r:as,de allZentes dirIgIndo, a. cada
foi acrescentar garantias do direito de propriedade, uma dellas pronsoes ~nformes .~ occurrenCla dos
do direito dos herdeiros etc. mas conservei oprin- casos, ás vezes rep~tldos em diversas epo~, e
cipal • sobre a·mesma materia,segundo as representaçoes,

• , . . . . que chegavão ao mesmo tribunal: donde resúltou
O SR. CO~TA AGUIAR - E preCISO deCIdir se e expedirem-se as mosmas ordens em proVisõàs de

um novo proJecto ou se é emenda. datas dürerentes como succedeu ácerca deste oh
_ O SR. MAlA: - O queeu creio é que o nobre jecto dos pagamentos: havendo .por isso. como ha,
deputado não deve ser privado do direito que .lhe outras provisõ.es, além da. ci1áda ; e são, das que
dá o regimento; se cinco Srs: deputados a conside- tenho noticia 6.que 56 acl1ão registra~as nO,juiz()das
ro.rem como emenda deste projecto, deve ser como tal duas provedonas da ·c,omatca do Ouro Preto .a de
considerada para se discutir, na conformidade do 2Sde Outubro de 1'753, a 29 de. Abril de 1757, e a
regimento. de Z': de Agosto.de 1801"que Se dev:ião,mencionar

O Sil. ÂNDMDA MACHADO: - PerdÔe o illustre tambem. no proJecto; resalvando:ain.da .quaesquer
deputado, ninguem tem o direito de fazer do ;preto outras que talve.z ~t.ão nosC<l,rtorios das diversas
branco nem do branco preto; ha na verdade o dIreito comareas e.proVl!lCla~. . .
de apoiar, mas só se verifica sobre emendas; o que Com. m~ls ra.sJlO lU!1da dena o projec.tQ r~vogar
o não fôr nem 5 nem 50 o fazem ser. Cabe neste ~o~as as.}els, ,qu.~r.egul~o o sYlitema das cltaçoes em
caso a questão previa, Se isto deve ser olhado como JWzo, e. das acçoes prqp~stas: porque levando tudo
emenda ou comoprojeçto; se é emenda tem lugar pelos ares cOJ;O a jlemnssao d~ poderem ser condem
o ser apoiada, se é projecto segue-se outra mar- nadossem,cltaçao os herde1XQs. <?u. donos das he
cha. ranças ehens..arreca?a.dos pelo, lUlZOdos ~ntes,

O.SR. RO~RIGUES DE CARVALllO: - Eu convenho ou sel!,Pestrado..s pelo Jwzo d~. ~eqtJ~stros, ~an~~ .que
no 'CI!le diz o illustre. preopinante; mas creio qu.e o as acçoes.. corraonalJU.enesJ.wz.os,c()m, ac!tB-ça~o s6
Sr. Vergue4'l> póde muito bem ir applicando. as ment~ dos fhesourel1~oS eftsçt:~, qu~ nao saoas
difi'erentes partes da sua emenda aos artigos do proprJ.as pessoas a quem ~spel.~Q:as ~l~'heranças

". .. • e dis' d N- . e bens: por ser .esta diSposlcaO diametralmente
p~ojec~o áme~da que /:la ~orem cutin o. ao .veJo opposta a .muitas, leis e particularmente á que se
rosto. !Ilcon.veme~te algum. . r " . aclia na ord. !io liv. 3tit. 75 que annulla' to.da. a sen-

~edio-se.votaçal>, ~ p~opondo o Sr·s_esldente se tença proferida sem ci~ção ,da parte:: e a qual ,por
deVIa ~onslde~a~se I!rl>jecto ou emenea, vence~se ser· tendente a,demsa, que pro.vém. do diraito,p.~tu
que na.o:podia co.n~iderar-se como manda, SlID..o: ral,senãopóde.suppnr CQmo declaraa~do"tit •.63
pies; mas lJlle podia se~ nobre au~r<?~erecer §5.0:do HleS!llo.fivro: e <:omo não forãQ estas·leis
a s!la doutnna, á proporçao que se discutl~~em os 6;Specialmente revpgadas n~'projecto ficão' sllh,sis-
artIgos. tindo, e em ,notom contradiccão,·com elIe.
·0 SR. GONDIM: - Sr• presidente : '~do este'Portanto é o. dito projecto ~xaito edefeitJl,oso,

projecto de lei 'appareceu e foi discutido em ~lobo, e com imperfeição que induz. jmprc:.cedencia.
eu fui de opinião que elie não passasse á 2a discus- Disse tambem q~e:elle. não:. d~Yia. passar por .ser
~ão: e· he~ quepel~s.illus~res deputados;,.que. d~ injusto; i!~rqu~.j.a;~I!':()pposição.~o~d~i~~mais,sa
IgUal sentunento forao, se tivessem'· prodUZldo mm grado. ea Justiça umversal-:.que na,l> çQn,sente que
plausiveis r~ões, eu .~~crescente!.~as,e .s~- ãlgu~m seja.c~~~mn.ado s~Dl·ser.oll:yidoe con
gundo. me recor.do,forao :(lorsermex~ctoe defel~ veIJ.cld()''"7.~~relto. !W1e;.i;i~a !l.s;.g~AA~laspe~sqaes
tuQ.so ; injusto, e ..anticonstltucional:. disse que era e da,.1?ropri~da~e. e.~e dev~. J~ze:r,.q n()~ree~p~
in~ctoe ~efeit?-~s()" pOt~e ~ennd~'P(n:)~~t~ MO ~t~JllÜ$tte.~~Dlh~~arp~.qu~~~j~C/.~usteIi~
pr.o)ecto a disp.oslçao..da legislaçao peculiar ,doJI1lZQ ta.das. . .• 'c -: . ", ~ ...... ,. . . '. _
.das.provedoria.5.dcsdefuntos e·ausente~, .e..0,syste~a E -como.. p.olS,Sr•. pr~sltl,ente, r~eJll a C~taÇi1.0 ;do, "
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herdeiros eproprielari~ hão de estes ser-condein- SÓmente.de-portugnezes; .qnandoé certO qÍle se-ai
nados no juizo dos ausentes ou dos sequestros '1_ . :recadão 19lialmente de .braziléiros, no: caso de a11-
..Sem. esta citação, que: e· o fundamento de todo o senta:rem-se paxa diversas provincias e alli falleee

juizo? . . .. _ rem sem teStamento e nem terem herdeiros legili
, Co.m ~e aspa».to se não lerá este projecto, onde mos a '1,.1lem..~~.ça a~ccessa..-0 desses bens, pelo
quer que infelizmente elle appa:reça! que a ~çao do proJecto eomprehep.de lambem

A que deplédacões não ficarião expostas as be- a brazileuós-e porcOnSequencia os expõe ás. mes-
iancas :eos bens-sequestrados '! mas depredações. . -

J!'lca'p'or~nturaacaute1~do o seu prejuizo comA isto po~ que disse, Sr.pn;sidente, .Jl3!3- não
a mera CltacaO dos thesouretrOs e dos fiscaes .que de passar o proJecfo, accreseenta.rel agora maiS, qúe
ordiJ:lario nênhumas instruCÇÔes têm, n~ID: podem e!J.~ ~ão sa~ ~ .grande parte ao fim a que se
ter por ignorarem ·os eontra~tos e os direitos da- dirIgIU; que fOi prmcIpalmente occorrer de rememo
quelles a quem ~ncem as heranças ou bens, ao mal que represe~touo illustre deputado Sr. José
como pessoas estranhas? . de Rezende Costa, ISto é, de se acliar no thesouro
, Ainda que, apezar dos immensos factos que de- publico estagnada uma grandiosa somma e segundo
poem contra elles (faRo ~m~), se sullPuzesse.!-D ~a le~ranca demais de. dous milhões,remet
uns e outros da melhor mteireza e probldad,e, nao tida dos JUIZes das provedonas, pertencente allf
podem de Iórma sufficientedefender as· heranças e versos herdeiros ausentes em Portugal de herantas
bens sequestrados, como os proprios interessados, arrecadadas; e· cujos credores não podião ser eÍn
das ciladas a immensas fraudes que os suppostos bolçados pela falta da citacão dos lierdeiros, sobre
credores, certos de que homem morto. 00 aus~te o que nada providenciou ô,referido projecto, que
não farta, costwnão empregar; lJUando mesmo nao apresentou a commissão encarregada para o dito
houvesse, cOIno ha, o perigo de se elles colloia- ffin; pois que a providencia lJ.Ue dã é só de futuro e
rem. . nada sobre o. objecto da indicação do Sr. Rezende

se pois a mesa da consciencia com aquella facu!- Costa, que é sobre as herancasjã arrecadadas e te
dada limitada facilitou os abusos, de que tanto se mettidas ao thesouro, a reipeito das quaes nada ha
tem fallado e eu não defendo; seellafoi despotica em que tratar no juizo das provedorias, por ficarem
mandar pagar até aquella quantia· de 2OOSOOO réis aquellas heranças utinctas com a remessa dos di
sem audiencia dosproprios mteressados com menos nlieiras e dos papeis e cadernos respectivos.
conta daquelIas leis e (lo systema geral da jurisprn-:- Pelo que, fica sendo manco nesta parte e muito
dencia, esta augusta assembléa, com aqllelle pro- manco porque nada remediou e nem providenciou
jecto rédnzido alei, iria escancarar ~e to~o as por- s~bre a dita indicação que lhe deu o p~cipal mo
188 aos mesmos abll80s e depredaçoes; e se tol'- tivo; e portanto voto que não passe'o proJooto e que
naria ainda mais despotica, que a: mesa da con- não gastemos mais o tempo com elIe e que sere
sciencia que se tem reputado por isso tão odiosa: metta á commissão para formar outro, qlle não des
porque esta assim mesmo receiosa e com mão parca truindo os principios da legislação e da justiça uni
e cautelosa limitou sómente o pagamento até a versal1 abranja a sua disposição o objecto da men·
SOmJDa de 2OOSOOO~!S e obrigou a um~ fianc;.a cionaaa indicação. .
para qual~er reposIçao, ~ando fossem Juls.ados .O SR. M.w.:-Parece-me que ó illustre preopi
e convencIdos de f~lS?s <:.redores: .e ~ste _pro)ecto nante que .acabou de· falIar se fundou em alguns
manda 'pagar sem Jí!nita~o de quantIa,. nao acau: prin~iplOs'que nada têm com o projecto.
tela comfl8.!lça e nao de~a aos herdeIlOs ore .. Quando· o' nobre. deputado, autor da indicação,
gresso de amda poderem convencer de falsos os. l~mbrou esta estagnação. de· dinheiros no thesouro
credores.. . d . . - . publico; creio que teve só em vista mostrar aquelle

. E o mli!S é que ~pezar. e ser nesta parte tão am- .mal mas não o pedir o· remedio delle; nem a com-
pIo o proJecto, fOI n:.stncto para o~tros credores.: missão entendeu que devia tratar dos meios de o
q!1em pela presumpçao. d~ verda~e1fas as suas !li dar; talvez fosse melheir que se tornasse a lêr a in
Vlda~. como de. eomestlvelS! vestir e cal~, aSSlS- di~ção para se ná/) 'formarem hypotheses arbitra
t,:nclas de medicos e .remed!0~ se mandavao p~gar, rias nem se argumentarfórada ordem.
!lao.exce~endo a 50S0rr0.~lS, sem dependencIa, de .oque a cçraimissão teve em vista foi attender aos
Justificaçao, pelas provl;S0es de. 21 de Outnbl'O ~~ graves p~ejuiiós' quesofirem os· grandes credóres
1;'713 e de 13 de FeVerel1"O de 1741, afim de se fac!. de quantIas aYnlta.da~ quando' pretendem cobra-las
litarem l!quelles soccortos .com ~ certeza do ~aga não se fez' cargo de apresentar uma determinacão
~ento'nao onero~o de eus~, .o.qu~ esteproJe~to geral ou um regímentoparaojuizoda provedona,
nao attendeu~ o~ngando a Justificaçoes .as 9Uant!as cuidou do ~e eramais'~~ente,.de facilitar as co;'
até·l00SOOO ré~,a"pezar de qu~ taes Justüi~aço~s branças ~de ~aesquer dmdas de que fossem era
em nada essencIal difi.;erem. dos libel~os. cC?m ·9taçao. dores os subditosdeste Imperio,ampliando a facul
sómente d.os th.esOureIrOS, que.. Pelos motivos J.á ,e.~- dade de pagar qu.ando estava restringida â quantia
pressados· faz~m commumm~nta as suas contrane- de,duzento.snfil ;ré~sp.rova4a-porescrip.tnra e ã de
cades e treplicas .por ll.egaçao e afinal· o que va}e cem -por Justifieacao, revogando para ISSO a pro-
são as testemunhas que produz o credor e então··. '. . ' 0- • • ,. .•• . . . .•

. . . r áis'despotico? .. ... "ls.ao.: . , . ..
9Ue~vem a se. ,In . ... . _ . ..' . . 'Este art. :10 não tem outro objecto e' sobre isto
'. DISserão alglllls S~o ~eputàdos.que n~o era JUs~ sómenteé que se deve fallar. .. ,.. .
ter tanta,eontem;plaçao com· esses he~d~llos ~ pr?-. ...•.. .' : :. . - ... . ... .... -. . '.
p)."Íe~()s pOJ:'lUe, erã9.J?0rt.~uezes:nos~!?s _1lllDll~ () S~'. R~~~DE,COSTA:-OsprmcIp~es mo~!vo~,
gos; ao.q1inespondo: pnme~amen~~:qu,enaoé ,de. Sr~~preSlt!~nte,: ~~ ~e·moVera()a}azer. esta mdl":

. UlÍl.góver,nojusto f~er~~isinj~em:~:lugar.os ~Hh~ fora9:.:a sabér:' que·.se aehavao.mlUsde,dous
Srs. deputados quetalprofemao labora0· em,um ." .135: .4e,cJ,'U~dos. pertencentes ~o,s defurito~e
engano, ou. olvidação, emquanto dã.o a:entender que ausentes,recoIJ:l:ldos ,nos cofres dotbeso~ro public,o
nojllizode ausentes se arrecadãoheranças e bens desta CÔrte-até o fim do anno passado, alem de mais.
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de 1rinta contos de réis, em que orÇo as entradas Dir-me-bão que se taes habilitacões de dividas
desteanno: que pelas juntas de fazenda das pro- estão autorisadas pelo alvará' de i7 de Junho de
vineias do Rio-Grande de S.: Pedro e de Santa-Ca.- 1'166 a favor da classe dos negociantes, não ha mo
1harina, em razão da falta de :rendimentos para tivo para que se não estenda o mesmo favor a re"'-
acudir ás suas despezas, erão empregados com COQ- peito dos mais credores. -
sentiinento do presidente do thesonro, os dinheiros Mas a diff~nça ,é que pelo dito alvarã. são no
dos mesmos ausentes depositados nos seus cofres: meados pela JUDta do commereio negociantes de re
e que as requisicões dos credores, que apresentavão conhecido credito e as mais das vezes credores tam
p~torios para'a cob~ça de dividas que justifi- bem do defunto para lhe administrar a casa e res
ca.vão, erão desattendidas e escusadas em eonse- ponder ã~d~s seus assentos ás acções propos
quentia da provisão de 28 de Dezembro de 1'1;>4, tas; e a expenenCIa tem mostrado, que não são elIes
-anegada pelos procuradores fisca.es, a qual restrin,.,o-e taDazes, em regra, de mes traficancias,
o-~ento das dividas dos finados á quantia de Demais disso, as transaccães commereiaes têm
2OOSOOO réis por escriptura publica e á de 1008000 uma norma certa de sua correnteza, segundo a qual
réis as que não tivessem escriptura, por faltarem as se apura facilmente a verdade do debito e credito
~ta!:õ~ de herdeiros, que todos sabem quanto são do devedor fallecido; e ainda assim quando as mes
difliceJS. mas transac!:Ões se demão do curso ordinario, e

. Sendo estes os motivos, não sei porque o illustre que por taes se nào podem liquidar summariamente
preopinante, membro da commissào, julga. que eu é o negocio remettido ã discussão ordinaria ouvidos
na minha indicação só falleidos dinheiros dos de- os herdeiros. De sorte que o exemplo no caso d(}
funtos e ausentes, depositados no thesouro publico, dito alvará não póde de nenhuma maneira servir á
para mostrar o mal e não para lhe dar o remedio, regra que se pretende estabelecer no artigo, para
nem· a razão que tivesse para a mesma commissão, se convencer a heranca por sentenca proferida con
como elIe diz, assentar que não era tempo de o dar. tra parte certa, que nella não tem'interesse, qual é
Quanto a mim deve com a maior urgencia ser já o thesoureiro da provedoria e isto em toda e qual-
subministrado. quer quantia.

lulgou-se discutida a materia e passou-se ao ar- Eu reconheçl?' como já ontr'ora reconheci fal-
ugo seguinte: lando deste proJecto, que o mal de se não pagarem

Ar 2 T bdi dI' as dividas das heranças arrecadadas pelas provede-
« to .0 odos os su tos este mpeno que rias dos auzentes, era grande; mas ve.jo que o re-

forem credores de pessoas fallecidas ou ausentes, medio que se lhe pretende applica.r e peior. Alli
cujos bens estejào em arrecadação ou sequestro, perdia, digamo-Io assim, um credor de boa fé a sua
poderãõ demandar os seus -pagamentos, qualquer divida pela difticuldade de a cobrar; aqui entre
que seja a qualidade e quantIdade das dividas, pe- ga-se a fazenda indefeza do herdeiro nas mãos da
rante os juizes e com as formalidades que se de- fraude e do conloio, que maneja a: espada de dous
clarão nos artigos seguintes.» gumes, a cujos golpes ,nenhuma fiscalisacão da lei

Como ninguem pediu a palavra, houve-se por póde resistir. Não approvo pois o artigo. •
discutida a mataria do artigo. . O SR. TEIXEIRA DE· GoUVÊA :-Como creio que o

« Art. 3.° Serão juizes competentes para co- maior perigo que ha a temer por e"te artigo é a fa
nhecer dos feitos e acções por que se pedirem estas cilidade de provas para diviaas falsas, proponho
dividas os provedores nos seus districLos emquanto uma emenda com que me parece ter proVldenciado
os bens estiverem na arrecadacào do juizo e osjui- aquelle risco: é concebida nos seguintes termos:
zes dos sequestros dos bens aos subditos de Por-
tugal 'quando J"á este:i"ãO sequestrados, tendo uns e . u Para se pedirem e poderem ser pagas as dividas

I que não excederem a quantia de cem mil réis bas-
ontros'neste caso a çada até cem roi réis.» taráõ justificações summarias, com ·citação e .an-
. Tambem nenhum Sr. deputado pediu a palavra, dieneia do thesoureiro das provedorias ou dos fiscaes
a por-isso deu-se'por discutida a materia. do sequestro, admittindo-se neste caso as provas de

« Art. 4.° Para se pedirem e poderem ser pagas direito commum; para se demandarem porém as de
as :dividas que não excederem a quantia de cem inil maiores quantias se formaráõ processos ordinarios
réis, .bastaráõ justificacões summarias feitas pelos com a mesma citação e audiencia dosfiscaes; mas
credores, com citação e·audienciaou do thesoureiro neste caso só serão attentidas as provas de asen
das provedorias .ou dos fiscaes dos sequestros; e ptura publica ou escriptos particulares, nos termos
para se demandarem os de maiores quantias se for- do alvará de 30 de Outubro de l'793.-Teixeira de
marâõ processos ordinariosde' acçóes cOI;llpetentes Gouvêa.»
com a mesma citacão e audiencia dos sobreditos Não me limitei inteiramente ãs. provas por es-
~scaes.».' . criptura publica, porque são attendiveisas diffi~

.,O-SR.' FRANÇA. :-0 maiormal·lJUe descubro na clildades que ha no Brazil a cada passo para se
providencia do artigo é estabelecer-se pessoa certa chamar um~bAlliáo, que existe muitas vezes 30 e
gue haja.de· responder,á· todas 'as' acções propostas 40 leguas.distante do lugar em que delle se precisa;
contra a herança jacente;. e que seja esta pessoa o é a razão por que in.clui tambem as dividas pro-
thesotireiro das provedorias dos ausentes. ' v:adas por escriptos p.articulares.
-ÃS,muitasmalV'ersacões 'daquelles: que têmexer- '. Propoz-se a emenda e foi apoiada.
citado este om.eio em prejuízo d~ h~ranças arr~ca- o SR. MAlA: - Tambemproporei uma emenda,
dadas,. ahonão.ponco,da:.~nenCla os sugeItos aproveitando. as idéas do. Sr. "Vergueiro, pois ·me
que: são'nenes empregados. para. que se lhe abra:a pare~ conveniente.marca.rum tempo para que.os
pona,aointeresse,·da colIusão,em qlleatéagora herdeirosdosdefuntospOSSãO viroppor-se ás sen~

erã<dí:lhibidosde :entrár·com ~uPJlostoscred<?res tenças; lIrestandosempre os credores fiança idonea
dós,defuntos"paraJraudarem o.dlrelto dos-herdeIros ás.quantias que receberem•••••• (Não se ouvio o
ausentes" . . . resto. )
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o mesmo Sr. deputado mandou ã mesa o seguinte Com o que proJ?onho, tomo a dizer, só quero que
« ADDl1'AMENTO se observe perfeIta iguaIdad~' attendendo':"se aos

prejuizos que se 'podem. st'.guir da marcha contraria,
. « <Depois do art. 4°)-Art. 5.0 Os credores serão em que se falta as garantias que se devem a todo o
obri"oados a prestar flanca ao que vencerem;. os cidadão. "
herdeiros poderão dentro (Ie dous annos haver VlSta Finalmente, jã não estamos no tempo em que se
das senten~s P<l!3- que não tiverel!!- sido ouvi~os; creou este juiZll,unicamente favoravel ao systema
e os juizes deverao appellar ex-ofJicw para o triliu- colonial, pois nada mais se teve em vista do que
nal da mesa da consciencia, nos casos que excede- chamar os capitaes para Port~oal.
rem' a sua alcada.-Maia.»-Foi apoiado. Por estas razões é que me opponho, e me opporei

O SR.T~ DE GoUVÊA.: -Parece-me ne- sempre á opinião do nobre preopinante.
cessario um arijgo addiccional, porque convém {) SR. TXlXEIRA DE VASCONCELLOS: - Eu ia a
acautellar todas as duvidas; não posso, porém, dizer o mesmo, porém por difierentes palavras;
deixar de dizer que é lastima que o illustre membro mas accrescentarei unicamente que os herdeiros
que contrariou este projecto attendesse somente ao ausentes d~ ordinario são os luzitanos, que nos
direito do devedor, sem lhe importar com o do prejudicão por dift'erentes maneiras, e nos mão por
credor obrigado a seguir immensos recursos, e assim dizer a nossa riqueza; teremos, pois, a ira
muitas' vezes para nada obter. Eu mando á mesa o queza de a deixar ir para um paiz estranho, que
referido artigo, mas salva a redaCção, porque o re- presentemente é nosso inimigo, que estã em guerra.
digi ali.ui á pressa. comnosco, ao mesmo tempo que deixawos um cra-

«Artigo addicional.- Os credOl'es que executa- dor legitimo, para aUendermos aos direitos desses
rem as sentencas obtidas na fórma do art. 40 pres- devedores ausentes?
taráõ fianca idonea a reporem no prazo de tres Isto não tem lugar; elIes não podem dizer que
annos, quãndo nene compareção os herdeiros e não são ouvidos, porque, pela providencia que se
tenhão obtido melhoramento da se~tença por em- dá, está tudo acautellado, e por consequencia nào
bargos á sentença que se lhes devera c~mceder po.r se lhes faz injuria alguma, muito principalmente
-ria de restituicão, que lhes fica competmdo.- Tet- quando o credor aklresenta um documento, qual
xara de GO'Uv€a. » - Foi apoiado. uma escriptura publica, que é de fé provada, ainda

.0 SR. Gmmm: -Eu direi só duas palavras. ao mesmo que se admitta a disposicào do alvará de 30
que oU'ii ao nobre deputado, que chamou lastuna de Outubro, porque appalece um titulo por onde se
ao que propuz, dizendo que eu.só attendia á pro- mostra credor.
priedade dos devedores, sem me unportar com a dos Não ha duvida que desta maneira unicamente é
credores. que se p6de observar igualdade, e parece-me ser a

Não sei, Sr. presidente, como se pretende alterar materia de que tratamos muito di~na desta assem·
todas 3S formulas requeridas em direito, prejudi- bléa, pois que as obrigações e os direitos são eor
cando as herancas com a falta de citação da parte' relativos; se um tem direito para cobrar, o outro
interessada! • tem obrigação de pagar; e, quando ache o devedor

Lastima seria se, em tempos constitucionaes, que foi obrigado a pagar iUJustamente, então va
quando se trata de garantir a pro!>riedade indivi- lha-se do meio que se lhe faculta, venha revogar
dual sabissem desta assembléa leiS incompativeis aquella sentença, e fazer que fique de nenhum
com 'as maximas fundamentaes' do systema que es- effeito: seguro, como está, com a con1lanca, não
tamas estabelecendo, e que levassem os negocios se lhe faz injustiça; está attendido, com perfeita
para fóra da marcha ordmaria, e dos principios igualdade tanto o devedor como o credor. ESqueca
constantemente seguidos na ordem do processo, se de u~a vez esse systema de _sacar o dinheiro
·como é o de ninguem ser condemnado sem ser con- do Brazil para Portugal, onde nao ha semelhante
vencido juizo, que foi particularmente creado para esse fim.

Eis aqui porque tenho ~ombattido a falta de cit~- ?o menos eu estou convencido disto, como disse o
ção, pois entendo que nmguem p6de' perder o. di- illustre deputado, que me precedeu. .
l'eito a uma herança que lhe.co~pete sem ser ou~do; O SR. Roca:",- FRANCO: -Como me parece que
A isto chamo eu ordem e Justlça.; e o contrarIO e a fianca só se·faz precisa no caso da falta de bens
que é lastima. . . . do crenor, pois havendo-os, seguro' está o embolço
. O SR. TEIXEffiA DE GOUVÊA; - ~u nüo tenho culpa do her~eiro se demandar e vencer, por issooffereço
que o illustre deputado me n?o entendesse. Eu a segumte
disse, ' e ainda digo, que é lastima que n.o ~emI>o « 'EMENDA
presente, em que devemos observar p~rf~lta Iguãl- « A' fianca, porém, s6 será obrigado o credor que
dade, se trate sómente de segurar o atreIto do de- "d b d . . al
vedor desattendendo-se o do credor, demorando-se não fôr estabelecI o com ens e raIZ eqUlv eo.;,
o seu 'embolso, e talvezoriginaJ.ldo..,s~ dessa de- tes á quantia demandada•..,..RQcM .Franco.. »-:-Foi
mora a impossibilidade de se realIsar. _apoiada. "

Ao herdeiro do devedor' nada toca emq;u.antona:> O SR. SILVA LISBoA:-Sr. presidente, ainda que
estiverem satisfeitas as dividas, e um legitImO cre- tenha duvida de por .ora alterar-se uma legislação,
dor tem todo o direito a ser satisfeito, sem as de.- que é complicada com varios estabelecimentos,
longas que se apontão: Creio que o nobre preopl- comtudo, a passar O, projecto de lei, 'parece-me: .le:
nante não negará esta verdade. gitima a emenda do nobre n:tembro, ,que se funda'

Um homem que contrahe uma divida póde ajus- noa~vará de .30 de Out.abro de .1~3, privativo .~o
tar-se, com acondicão de ser paga neste ou naquelle Brazll,. que tiro~ a antiga restn~ça.o da ordenaç~o
tempo, ou com' alguma outra, em que converih~o ~o Remo, ampllando ~s quant~as, que, se .p'odla~
ambas as partes; mas nunca. será, coma de.nao Julgar até á somma alli prefixa, en~~ndo, ..t>orém,
poder ser pago pelos bens do' devedor, no caso deste que a m.esma emenda deve ser amplip.da para toda
faltar, sem o consentimento dos herdeiros. ~ . a quantia, tanto nas letras, que tem força de .es-
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criptm:a publica. como tambem para as obrigacões .«Art. 5.° Ficão revogados todos os recimentos
chfrographarias reconhecidamente verdadeiraS, e l~lS. alvarás, provisões, e quaesquer o~s resolu:
sem o encargo dá requerida fiança, que é mui çoes que se oppozerem ao disposto nesta lei. »
oneroso, diflicil, e ás vezes impossiveI, porque pre- Co - h

b
"udicaria ao credor, n<>lo menos no emoote da co- mo .nao . ou~esse quem pedisse a palavra

r- houve-se por discutida a sua doutrina.rança; parecendo não ser de boa ràzão, que a
ausencia, e frequentemente a incerteza da existencia O SR. PRESIDENTE propoz então:
do herdeiro to1ha o seu pagamento-pelaheranca 1.0~eestavaconcluidaa2adiscussão.-Venceu-se
jacente, quando aliás o herdeiro fica; com direito que sun.
salvo, quando apparecer habilitadci,~ a. mostrar a 2.0.Se passava á 3" discussão.-Venceu-se tambem
falsidade ou paga do credito, se tiver líavido. . que Slm.

O dito alvará foi feito em tempo, ónde a riqueza Seguiu-~e a 2a parte da ordem do dia que era o
do Brazil não era tão grande; sendo hoje de menor regimento .da assembléa. e leu-se o art.. ll8 do
consideração a quantia-que antes era notavel. mesmo regImento.

A razão do mesmo alvará foi o ser o Brazil em
grande part.e um pai:: de commercio; e este pela « Art. US. Cada:um dos deputados da assembléa
liberdade de commercio é hoje mais activo. e é póde propôr que seja adiada a discussão em qual-
t' f 'lid d h . quer estado em que elIa estiver.l)-Foi approvado.

no Orla a aCI a e que onra o mesmo p8.lZ com «Ar~. 119. P~a se por a votos o adiamento é ne- .
especialidade do corpo de commercio das pracas cessarIa que seja motIvado e apoiado por cinco de
pnncipaes, de fazer credito, e em grandes sommàs, putados.. pelo menos. Na terceira discussão deverá
~~é li:r~s~eza de prova legal, e por mera conta ser apOiado por dez deputados. pelo menos.»

O que se diz sobre preferencia do direito da pro- O ,SR. MONTEsmu:-Parece-me. Sr. presidente.
priedade do herdeiro ao direito do credor, além de qu~ e pouca a gente !'pIe se enge para apoiar um
ser contra a igualdade de direitos, não parece flln- adla~ento! porquenao é causa de tão pequena
dada; porque é regra de juri!'prudencia, que he- conslderaçao.
rança não se entende, senão deiluzidas as dividas. Bem vejo que a mataria é discutida depois de

"\ lei patria. por mera ficcão de direito. suppõe algum tempo; mas tambem vejo que a assembléa é
transferida a posso natura! e civil da heranca a c0!Dposta de 100 deputados, e que vem a passar o
quem tem direito a ella; porém os jurisconsúltos adlamen.to só pelo voto de 5. Eu achava que devia
sào quasi unanimes, em que o jus hereditario não ser apOIado por 15 na 1~ ou ~a discussão, e por
é de direito natural. e só de direito civil; mas é 20 na S,; o numero estabeleCido parece-me pe.
incostestavel. que o direito do credor emana do queno.
contrado, fundamento da civilisacão que é de pri- O SR. ANDRADA MAC!lADo:-Sr. presidente esta
mario direito natural. • alteração não póde ter lugar. '

A' sociedade iuteressa em que, depois de estabe-
lecida a desigualdade das condicões, entre o g:ue Oillustre deputado diz que deste modo, em uma
nccumulou os fundos, e os destituldos deUes, as leis a~~mbléa de 100 deputados, !em o negocio a de
facilitem as operações de credito; afim de quem tem cld~-se por 5; mas, Sr. preSidente, apoiar não é
o cabedal o empreste li. quem o não tem, para o maIS qlle mostrar que um certo numero' de Srs. de
exercicio dQ geral industria, segurando a execucào putados pede o adiamento, porém este é depois
dos contractos de boa fé, assistindo a justica em posto á votação, e a assembléa é que decide se tem
todo o tempo a quem mostra ser credor legÍtimo. ou não lugar o adiamento apoiado. Portanto voto

Tudo o que obsta ao desenvolvimento deste prin- pelo artigo como está, pois nisto o que se tem em
cipio, dá paralysia ao corpo politico. vista é evitar que se esteja muiLas Tezes gastando o

tempo inutilmente
O S1\. MONTEsum :-Á doutrina do artigo de\'e

sustentar.se com a emenda e additamento do Sr. Posto á votação foi approvado como estava.
Teixeira de Gouvêa. « Art. 120. Não se poderão propôradiamentos

Eu não quero que a propriedade de um seja mais indefinidos. »
privilegiada do que a de outro; tudó é proprie- Depois de algumas reflexões foi approvado.
dade; e, aLtacal-a de qualquer modo, é um atten- « Art. 121. Não se discutiráõ projectos de corpos
tado; e eu diria que se praticava um, se olhassemos de leis sem que tenhão sido impressos, e reservados
l1!ais para o direito do credor do que para o do her- de um anno para outro. attenta ã extençãodo
deiro, o que succederia se não se estabelecesse a Imperio.» , ..
fiança; porque, quando houvesse herdeiro, legiti-
maménte habilitado para herdar, e alguem tivesse· O SR. YERGUEI1l.O requereu a suppressão doarti
recebido incompetentemente alguma somma, ou se go, e sustentandcra com diversos argumentos, lem
tivesse deixado estragar alguns bens, como se satis- brou que até podia ser necessarioadoptar-se provi
faria' o herdeiro, não havendo por onde se pagasse? soriamente algum codigo de leis, e que por isso se~
Este inconveniente. que é de·naturezamui grave, ria bom tirar-se esta restriccão, muito mais sendo
s6 póde ser remediado pela fiança.: grandes os males actuaes e precisando de prompto

Eu bem vejo que ainda assim muitas difficulda- remedio.
desoccorrerãõ, e que póde acontecer que apezar O· SR. ANDRADA, MACHADO: - Eu não considero
desta cautella o herdeiro n~o cobre quando tenha: inutil este artigo. Um codigo de leis não se p6de
di):eito para receber; mas evitar . este ~al e~ todos discutir sem que passe tempo e muito tempo, por
os casos, sern·correr outrospen~os,nao sel como que é· necessario. medita-lo. no. todo e nas· suas
possaverificar-'se< Portanto apolO a emenda e o partes·. Agora o que dizoillustre deputado ,sobre
additamento; . - , a adopcão de um codigo de leis' é cousa different~; ,
Julgando~se a inateria .discutida; passou-se ao talvez sejapreeisoadoptar-se algum que, tenha por

.50 artigo. si a ;opiniãopublica para entretanto nos regermoS:



~ene ; masd~ caso Dão-ê ~e iana-'C?· ~<I'().; dade.." o presidenteo'p~; mãs Se não fô~logo
élle 1la~, de. proJectos 1{ll6 mandarmoS :unpmmr mani:festa, ou Se· parecer a algum depirtado-qQe o
para. se discutirem ; e por lSSO assento que deve con- resul._~do p'ubli.'cado pelo presidentellão é exa.eto,
serva.~. podera pedir, que se contem os 'VOtos;-usandoda

Julgando-se discutido propoz o Sr. presidente: foIm~ ~te. -Requeiro 'que se contem os
1.° Se o artigo seria snpprimido.- Venceu-se 'VOlos:»-FoIaPprovado.

que não. «Ãrt.: .126. Tanloemmncomoemoutrocasocon-
ti 2.0 ~~va 1al qual.-Vencen-se que sim. tar-se-hão os. votos, escolhendo o presidente de e::.~ ,
« Art. 122. Todos as assmnptos para cuja decisão um dos lados da assembléa. dous deputados um ~e

não estiver determinado numero certo de votos, se- tenha votado~ aflirmll.tiva e outro pela negativa
rão decididas pela pluralidade absoliita.. » osquaes COD~o cada. um. de seu lado os que forem

O Su. Fa.\':'fç.t. :-En entendo que é esta a~- ~~o~:mtrario ao seu; e cada turno dirá~voz
sião opportuna de fixar o nGJDero de votos precJsO 'd umero, de votos pró e contra; _e então.o
para a decis&o das materias constitacionaes. ~ ente pnblicarã o,resultado. - Comtudo o melO

Por ora OS negocias que se discatem na assembléa m'F promp!O e o ll1alS usado é o serem. contados
decidem-se por pluralidade absoluta, mas acho que pe osecretario. »
cem artigos de constituição deve haver algumadiffl?- O Sa. MolU'ESUlU. :-Eu adoptaria antes o metho-
renca. do que se tem seguido até agora aqui; nem sei

pÕS\Q isto, serâ muito a proposito determinar-se como se pôde estabelecer isto sem mostrar certa
agora o numero de votos para a resolncào de taes desconfiança da mesa, que na verdade não existe,
materias, e parece-me que não deve s~'menos dos m~ queo ~gO faz apparecer. Voto portanto que
dous terços dos deputados presentes. seja snl!pmmdo ~ ~go, a~tanâo-se ao an-

O SR. CAn:mmo DE CAuPos :-Não sigo seme- tecedsnw o que Indico na segumt.e
lhanle opinião. Ovencimento dasmaterias pelo voto « DmNDA.
das dW1S terÇas~ envolve um absurdo encobe~
to, que é li resolu~o do negocio pelo menor nu- II Proponho asuppressão do artigo; eqne em seu
moro. lugar se accrescentem ao arligo antecedente as pa-

Quando fazemos uma lei apresenwnos a expres- lavras-e dois secretarios contaráõ os votos cada
são da vontade geral, ora aümiLlindo-se que para um .de seI! Jado.-O deputado, Montesuma. li - Foi
passar uma lei sejão necessarios os votos das duas apolada.
tercas partes pelo menos, segue-se que p6de o nu- O SR. ANDRADA. MACH4DO :-Realmen\e este lU'
mero menor desíazor a opinião do maior, islO é, li ligo é mui defeituoso, oorque pro~ dons modos,
~ont.ade geral. e não diz qual delles neve ser preferido; portanto

Eis aqui porque me opponbo ao parecer do nobre escolba-se o mais asisado e maIS prompto, e mar-
preopinante. qu~ o que lôr adoptado para seguir-se, sem se

O SR. A."iD1UDA ?tUCDADO :-0 illostre deputado apontarem ambos no artigo. que é um defeito m!Üw
que acabt)u de faDar prevenio-me 'realmente. Este grande.
artigo é dos mais importantes e deve conservar-se O SR•._VERGI1EJRO :-Parece--me acertado que os
~~ ~~~~~~~~~~

Se passasse a opinião do Sr. França a constitni- Lando um os votos contra e OUtro os a favor.
ção seria feita pela minoridade, e não pela maioria Assim se praticava em Lisboa, e acho muito bom
da assembléa. methodo.

Montesquieu diz mui claramente que devese~;;
prevalecer !l voto da maioridade para se não . O Sa. PRESIDENTE, julgando discutida a materia,
em absurdo; e a tactica· de Bentham é tão clara a propoz:
...~ ·to - ~A:_A d 'da ..1.......... (N- - 1.0 Se passava a supressão.-Venceu-se QUe não.

e"... respa <{Ue nao Ul:UIl uVi ""5--..a.•- ao se 2.0 Se tinha lugar a doutrina da emenda:-Ven-
ouvio o resto~l ceu-se 00& sim.

1ulgou-se discutida amateria, e posto á votação o 3.o sã seria unida ao antecedente ou em serulPl\-
artigo -passou tal qual estava redigido. . d Y, r--

« Art. l23. Por tres maneiras senodeni dar os 0.- enceu-se qu.eemartígoseparado.
votos: 1& pelo melhodo. symbolico: 2Õ pela nominal . «"Art. 12'7. Para se pôr em pratica a votação no
de sim ou não: 3a por escrutinio secreto.»-Foi ap,. ~~se íormarâõ duas listas, uma pelo secretario da
provado. . direIta para .05 deputados que approvão, e outra

« Art. 124. Em geral, o modo o~nario emais pelo secretario da esquerda para· os· aue reprovão,
prom.pto de. a.pprovar, ou. l.eprovar qua.lquer._object.. o, fazendo:-se a chamada de cada Dome pela orilem al-eo symbolico dizendo o presidente da assemblêa phabetica. ..""
que--os Srs. deputados que votarem a fàvoz: -se la- . « Concluidoo actoperguntarâ o secretario· da di
vantaráõ eos que votarem contra ficaráõ sen- reita por·duas V6Ze5-ó-Se falta alguem para votar. »
tados. l) .. Depois de algumas -reflexões foi posto· â votacão

O SR. ANDRADA MACHADO :-,Não appróvo a~ e appro~ado,redigindo-se de maneira mais confõr~
dacção deste artigo"; eu .creio que as leis não ensi-- me _ao estad(), em que se .a.chava a masa,poisestava
não,- mandão 'j.-.e i~... es~'co.. mo" s.e. t.o~.se.· e.._sCTI.iP. to. c()Ill. q~tr-O. secretaIjosem lugai- de dois. .... .
por. um fi,o.u.tot.'. quand~:oe ....por. um.legtSl.a~or~· Jul.. . «-Art." 128.. OS"do1ssecretaiios.sommaláõ:osvot~
gopor ISSO que .àeve-passar. salva ax:edacçao., - com o. ,presidente, e-Iogo.Publiearáõ- os nomesJios-

"_·F.oi approvadosalva.a: r.eda~o. . . - que votarão em suas respectivas listas, declarmidoo
« Art.' 125.' Se o:resoltadodas :votos:fÔ~tãg mani..: ~~siden.te~a1inal:o resultado do que se"venceu-»•.:-

fes\oque áprimeira--'Vista se conheça asualplurali-Fol approvado. - . -. ..'
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-o Sa.·YBaGOEIllo:-Eu sou dó lllesmO~. Demais quando a assemhlêa~ o meio de
Se a assemblêa tem de del.iberar~ deve cooh~ a oonculSO paR o prol'imenk> dos~ da.~
materia da sua delibeIação, e se esta. não ê neces- M da sua resolucão um~. lei ou~ de ~_.
sana. como aeio que~ deixe-se i mesa a e1eicão. menta que a commissão da m~ .~'n~ ,
PretendeMe-ba~tnraque a asrembléa assfgoe propostas que houver de fam' :pam o t.lturo~ ~
de cruz neste negocio! Julgo ao contrarie lfole se ~nora iez,~ o que est.'\l'a reromd~ \\ del'e it'
deTe querer que sempre se delibero com todo (\ co- á>ante. pozque ê feito em~: isto ~appro~
nhecimento de causa.. Portanto~ no caso presente ê ~~ite-se Oll se~nde a proposta. Bem me tillM.
necessario sabe!' o que ignoram~ isto é, quem são euquerido dispens..'U'desta ~~e:af<ldon.hà, quan@
os tres con~tes,suas qualidades e serviços. e ã assemblê&. pedi iâ uma Wlt a minha dispensa. do
comparal-os com os outros; para o que a mesa. lugar de seeretarl~ maS emtlm. não fui dis-pen
deria mandar uma relação de todos el!~ porque sado ~ e tomo tU: com os m&is oonhores o 1U~U
~ assim poder:i li assemblêa. deliber.lr. omcio, eumpre-me sustentllr~e o1i~osem.~~

A mesa merece-me toda a confiança; mas para 3. assim roIDO que daTe ser decidida a questào em
assembléa proceder com ordem. ê indispe.nsaw. regra.
prepa~e com todo o _~vel conbecimen~ de O Sa• .A~lWU I\hC!W\O: _ Eu acho~ o que
causa, a~ P?l1I. que s~ n,ao diga que ob~os sem di..<>se o Sr. Vergueiro ê muito ra..-oo.'"cl. mas creio
saber o l{Ue e ~ecessano para nos ~e-te.rmlDar. que tudo se pôde .remediar. Mem-se os nomes
Requ~ pOIS que a propo..~ seja acompanhada dos propostos e cada um dos Srs. d~putados SI:'

de nma lista de ~dos os concllrren~ e que se~ informa a seu respeito, pedindo atê ta: mes:l. 3.$
o que elles allegao em seus requerl~e!ltos. . illustraçUes nece..~ias sobre a aptidão dl'lles.

O SR•• CAa.~E!R? DE C.utl'OS ~ - O lUUSlre preoPI- pOl'qUe a aptidão ê o ingrediente es.s'eneial; de~is
nante diZ que Dao .póde resolver-se a a~pro\'ar a della é que entrão em linha d~ conta. os seniÇQS
proposta por:.que Dao conhece os esco~hidos; eu prestados ã naç.1.o, e se &eoutt'Cer reunirenrse em
tambem os nao conheç,?; mas confio mUlto na pro- um sugeito estas dU:ls aualidades) e..~e dQ\"e ser
posta porque confio mUlto nos Srs. deputados que II prefurido a todos os que requererdo e qUl.' se nã-tl
tlzerão.. . achão nas mesmas circumslanc.ills. l'ortnnto o que

Se acaso c~ VlSse que algum dos preferl~os pela Julgo pl'l'Ciso ú pedir o adiamento}W':l se obterem
mesa não dC\"la ser empregl!.do eu me opporla a quo informaçUcs das qualidades e serviços dos pro
passasse a proposta. mas .nil~ Silbendo de nl.'nhum postos e requerentes, paro. S(! deliberar com acerto.
acUes cousa que os tome lDdl~OS dos lugares para •
que sào eleitos nenliüma dUVldll tenho em nppro- O SR. FRANÇA: - A JUesa DUO tem empenho em.
Tar <1 proposta' pela confian~.a que faço da m~sa: que ~ p.."'Oposta ,se approve. Entre os quo se ap.f!!
o contrario alé merece ser notado como falta de senlárao preferlu ~stos tres, e ~lvez,ou\ros \~~ll(l
delicadeza, pois é de certo modo suppôr que ha- os mesmos ou oqul\'alo,otes sern~s o 19u~l aptidllo:
veria algum interesse particular em nomear aqucUes mll~ com? só se preCls.:l.o ~ nao pod}a escolher
homens. meta dUZlll ; ~eu li nreferenCla .aos que Jw...nou que

. desempenhnrulo mefhor as Obflgaeôes dos lugares.
O S~. l\IOnEStllU : "7" Eu peço a palavra sómonte lsl.o é o que fez a mesa, mas neni a aUa importa

para dl-:er que eu tamtiem confio .na mesa o tanto nem' LI. lIUlD. que se approve ou regeite a proposta.
que eu Já disse que o melhor sefla que cU!l dêsso porém se fôr rel'teitada do certo não fará outra.
só por Sl estes lugares, mas para eu votar dl~o que I)

quero ter conhecimento do que é objecto da \"0- O Sa. VERGUEmo: - Se me nito fôr permittido o
tacão. informar-me primeiro das qualidades dos individllos

ÔSR. VERGUElao:- E' muito estranho para mim peço ser ~isp~nSlldo de votar, porque o não posso
reputar-se falta de delicadeza o não querer appro- em ~onSCtenCla faze.r sem conhecunento de causa.
var cousas de que não tenho conbeciment.o. creio PreClso saber os moüvo~ que te\"e a mesa, para eu
que mais natural é achar falta de delicadeza na p~d~ approvar ou regeltar a proposta. 50 porque
proposieão do illustre preopinante. A. mesa não é !Ol feita por ella. ~rtamen~ a não ~pprov.? e por
infallivêl, e se não ha infallibilidade nas suas de- ISSO a n~o tet: as l11ustraçoes preClsas nliO voto)
(lisões póde errar; por~nto ~egamente não ~pprovo porque nao sel votar desse modo.
o que outros fazem) e nao Sal o gue tenha ae olfen- O SR. COSTA AGUlA.R: - A meu yêr a .questão
sivo este modo de proceder! EStou antes persua- acaba-se ficando & proposta. em. cima da mesa o
dido, quan~o assim obro, que nada mais faço do tempo que os Srs. àe~utatios julgarem necessario
que cumpl'll' com o meu dever.. para o exame do negoclo, porque a faUar a verdade.

OSR. FRANÇA: - Officios ha que exigindo indus- largo tempo se gas~ia ~m tirar o.s nomes dos
tria pessoal e pedindo a boa adm~istracão que se con~urrentes e referll' as ~c.!1mstanclas ~ que se
confirão ao mais apto, cumpre por iSSO tâlvez pro- ac~ao, pO!'<JUe ha um mllha~ .de requer~entos.
vêl-os em concurso. Não é porém dessa natureza o Creio que deste modo está dElCldida a questão.
emprego de um continuo. Proposto um s~geito O Sa. DUARTE SILVA: - Pedi a palavra para re-
para elle, qualquer homem vulgar que seja, se querer o mesmo que propôz o illustre preopinante
vicios não tem que o excluão,justamente póde ser isto é) que fique adiada a proposta para podermos
proposto se.m desar para servll' o mesmo emprego. votar com todo o conhecimento de causa
Isto por uma parte: por outra parte não ha lugar O S P N- . .' .
no nosso caso a innovacão no modo de prover, a., RESIDE~, - ao basta propôr_o adia-
porque estando resolvido' que seja da mesa a pro- ~ento, e nec~sarlomarcar-Ihe prazo. Serao sum-

osta, não ha mais a fazer-se pela assembléa do <l.ue CIentes tres dIas? , •
Epprovar ou regeitar a mesma proposta; ou adn:ilt- O SR. FIUNÇA : -Eu .acho <lue são ~recisos, pelo,
tir-lhe uma emenda: é isto mesmo o que se tem menos, 15 dias, porque ba 160 requerunentos, ede
praticado outras vezes. todos se hP.ode querer informações•.
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lsto não é rater direi'o 'llO\'O, efazer observar
C(}mé. CGtl\-eniente oeMrgia~ e el.ten~o, as t~is e:s.is·
tentes. Ospovos~o um. tributo·espeClabnente
cons~ado de tempo lmlnelnorial para ~ prover a
eQucacão da mocidade. EUaé rendoso." e so6eja para
o fim •que se paga. ÁQ menos de-se~mes eSCGlas de
primeiras leuras, e latim.. emquanto. lhes não fa
cilltamos o accesso ás sciencias maiores, por uma
r-egular uistrlbuicão de cadeiras em todas as p~
\'OaÇôes mais notãveis do nosso continente. A irre
solução é o peiordosvieios de um governo: sejamos
pois acti'V'Os, quando assim conVém, como no pre
sente caso. Esta a minha opinião, e conforme a ella
ot!ereço aseguinte

(t EMENDA

ti: Ao 2" artigo do parecer da commissâo dou a
emenda que se officie ao governo para que com toda
a efficacla promova a educação pllblica segllndo as
leis elislentes fazendo prover as cadeiras vagas, e
creando as que faltarem em todas as mIas e lllgares
em que furem misler, informando a assembléa dos
motivos que ohstarem ao progresso da mesma edu
cação. 1'41,:'0 dá assembléa. l~ de ,Agoslo de 18'23.
O deputado, f'rança».- FOl apollldn.

O 81\. CAl\NEU\O Df: CA.~POs : - Deixando de íaUar
sobro oparecer da commissiio, só quero dizer alguma
\~oUS;\ sobro \) que ouvi a ros~ito da eseace:a doa
ordenados estabelecidos parn os mostros, e falta do
provimento do cadeiras, com quo so censura o go
verno. Eu nilo duvido que os oroonndos sejüo pe
quenos, \) tanto quo eu sou do voto que devem ser
nugmentados; mas cu~pro rep'llra.r que esto mal é
mUlto antigo, e quo nao é prlvatlvo dos mostres,
pois doUo sotrrem quasi todos os emprega.dos, o so
nunca so cuidou em augmontar em geral os orde
nndos foi por so recear que se viesso 11 Cazer assim
uma desp'e:a tal que não podcsse a fnzcnda publica
satisfaze-la, Quanto a dizer-se que não so tem cui
dado do nro\'er as cadeiras, devo observar que não
é tanto assim como 50 amrrna.

Eu servi muitos annos na secretaria de Estado, c
sei quo quando bavião cadeiras a prover, procedia
se ao seu provimento s~gundo as leis, e o mesmo se
tem continuado a Cazer. Além disto. se para os lu
gares em que não haviào cadeiras se pedia II creaçãb
dellas logo se mandava informar, e se vinha 50a
infonnaçô.o, e se conhecia que a popula~o do l.ugar
merecia contemplação, mandava~se lmmedlata
mente crear e prover, e é tambem Isto o que actu
almente se está pralican!io, de sorte que s,e al~ll
mas vmas não tem mestres, como tenho aqui OUVido
amrmar, é pelo seu- proprio descuido a este ~s~eito.

Não se pense porém que eu quero JustificaI'
inteiramente o governo, antes lhe noto falta
de cuidado em não mandar proceder a um exame
geral para saber que villas ou povoaQões estavão nos
termos de merecer li creação de cadeiras; mas torno
a dizer, todas as vezes que se requererão forão
concedidas, verificando-se as circumstancias ne
cessarias. Agora o que eu julgo indispensavel
é o' augmeuto dos órdenados porque sem boa
paga l1ão ha mestres. Com pequenos ordena~os,_ e
sém ter nada de melhoramento a esperar. pOIS nao
mudão de condição ainda que tenhão trinta ou qua-

,rénta. anuos de serviço, veremos sempre o m~smo
mal.· isto é, desampararem os mestres as CadelTllS.

Julgo 'por isso mui digno da consideração da as~
sembléa o augm.ento dos ordenados estabelecidos,

para que tenhamos, ao menos, em todas as villas
mestres de ler e'escrever. ' .

O SR.. DUAIlT:& SILVA :-Por julgar a disCUSSão
fóra da ordem não pedi antes a palavra; porem
vendo que se trata em geral da falta de escolas pri
marias em todas as pro'Vincias, e de meios de fa
cilitar a instru.cção publica, nào posso deixar de
declarar ante esta augusta assembléa que ne.
nhuma provinda do Impetio póde com maIS rasão
do que a minha queixar-se deste abandono; seria
até criminoso se guardasse silencio em semelhante
d~scussâo, e não levantasse a voz neste augusto Te.
Cll1to. .

Não ha em toda a minha promcia uma só ca
deira publica de primeiras lettras. Uma que havia
de grammatica latina ~st.á: vaga ha muitos annos,
porque como não se pagão os ordenados ninguem
as qller occupar. E procederá isto de não ser na
mesma provincia sutliciente o subsidio litterario
applicaao a esta despeza ?

Não Sr. presidente, ao contrario, sobejllmente
chega. Portanto voto pela em~nda. do Sr. França,
ou se considere como tal, ou como indicação, o
quando se não adoptem sobre este. Qhject'J medid3S
saraes. eu as requererei particulnrmente para II
minha provincia.

O Sn. SOUZA MELLO:- A faHa do cadeiras 011
escolns de J.lrimeiras lettras que se diz haver em
muitas provlDcins do Brasil não p6de deixar do pro
ceder de omissão de alguns governos i porquantc na
provinda das Alngôas, a quo eu pertenço, o go
verno constitucional dclla. logo no principiO da. sua
instnUação, desviou dali semelhante mal, como ori
gem de todos nos Estados que se qllerem clvilisar 6
constituir; c fundado na. primeira lei da necessidade
creou c pro\>eu, por meio de concursos e exames,
escolas de primeiras lettras, não em todas as villas,
mas em todos as froguezins da provincia, I!0rque al~
gumlls ha bastantemcnlo distantes da vlllll d cujo
districto pertoncem: o dando á cada mestre o or
denado do cem mil réis annuaes, lltrectou o negocio
ás Cdrtes de Lisboll, á qllem este Imperio so achava
ainda unido; dondo se expediu a ordem de auto
risação de t.1es crellções, assignando os ordenados
de cento ocincoenta mil réis nnnuaesá cada mest~:
emquanto não baixava o plano regulamentar lÍ. tal
respeito, e como p'or este modo se acha semelhante
mal remediado nllilita provincla, emquanto tambp.m
se não conclue o plano do que se trata li esse resG

peito nesta augusta asscmbléa por meio da com
missão competente, eu julgo conveniente ~ue o
mesmo malhodo o ordem se faça extensiva :t todas
as provincias que necessitão.

Entretanto, como ouvi aqui declara~se que al
gumas provincias não podião, sem especiaes ordens,
sustentar esses estabelecimentos tão amplos pela
caixa dos subsidios litterarios. que acUes sào appli
cados, {lor serem diminutos, eu não sei que possa
haver mconveniente algum em se mandar com
etreito abonar esses ordenados pela caixa geral
quando aquella parcial não baste. porque devamos
começar quanto antes pela instrucçào publica.

O SR. ANDRADA l\IACIUDO :-Eu creio quo se tem
clamado muito 'contra a falta de educação sem se
pezarem as razões que a causão.

O Brazil todo sotrre esta falta; eu sou nascido em
uma villa junto do mar, grande, rica e de muito
commercio e por longo tempo não houve alli um'
mestre de primeiras letl'a~. t>orque ninguem o que-
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iria ser.pe).o insignificante ordenado que,se lhe da.va;:~ca; 2.°, ,O parecer acllad(Hiacommissào de
o:mesmo~aconteceu e!Btodasasmais"provincia~. l~çã.o.sobre a· representação liacàmara de

Mas nao- nQs admi~os;.!lS ~ortugueze~r qu61- A!!UJ.rl\Z; a.o SegundaSleituras de propostas,e regi-
.xãÓ'"se:como :nós; havülas :mteirasem. Portugal m8J:lto.daassembléa.. '.
-onde não ha uma sõpessaa que saiba ler nem Levantou-se ll.sessào ás 2 horas da taroe.-Ma-
escrever para poder servir 0.13 cargos .das camar~. ,ood José deSou:a Ff'afl{:a,seeretario'. . .'.
O mal era geral porque provinha da falta de meiOS ' , . '
do governo portuguez, que desperdiçava por um .. - .'
ládo.e economisava por outro com detrimento pu
blieo; masnào de seguir o systema de não querer
educar o povo; era muito desleixado pnra· ter sys-
tema ~ na verdade nunca o teve. . PML\ JOSE. IOAQUDI CARNEiRO DB CUPOS
, .Os bens e males que fazia erão acasos; e por isso .. .
o mal que nos iez foi s~m saber. nem mesmore- ~. e F;xm•• Sr. -:- A ass.embléâ Sl:ralconsti-
parar no que fazia. Porem a questão nào é esta; é tmnte e legtslatlva do Imperlo do Brazil sendo;.lhe
outra muito difl'erente. .presente o requerimento de José Fernandes Bar-

E' possivel ter os empregados necessarios para bosa em que expondo achar-se na cidade do }>orto
a educação da mocidade. sendo tão gl'ande o nu- para onde fôra por causa de negocio e nào poder
mero das villas de todas as províncias" regressar para o B.razil dentro dos 6. mezes marea-

Eis aqui o que sé precisa saber. dos na proclamaça,? de 8 ~e lanexro deste anno.
. . ... pede uma prorogaçao de mals6 mezes~ manda par-
~o lJastào deseJOS, é neccsSlU'l;o que belAo melOS ticipar ao governo que precisa que lhe sejão trans-

Miás nao lhe p-odemos dar rem,~dlo. mittidas iDíormações sobre o supplicante afim de
P~deromos Qccretar quo ~ll.Juo mestre~ em tod~9 se conhecer se aUe é ou não suspeito o se está no

RS vl11l1s ~ que todas as cadelras vagas SOlil~ provI- caso de merecer a graça que p_ede. O' que V. Ex.
das" mas lSto flc~á só em decreto 50 nào tlvermos. lovará no conhecimento de S. M. Imperial.
mOlas dosuppnr a~ despeza~. ~embremo-nos por Deus gUllrde a V. Es.-Paço da asscmbléa. em
e~emplo que 50 a mmhll provlttCla ,tem algumas 40 12 do Agosto do 1823.-/0815 Ricardo da· CostG
V1Uas. e quo a tomllrmos essa .medlda deve obrao- Agu:'4r de Átldrada..
ger todas eUas, porque oAo Silll uns filhos outros
enteados; ora isto merece alguma consideração an
tea de decret41mos.

Não vamos tanto ás carreiras; nós não devemos
decretai' des~ezns sem conhecermos o estado da nll
ção. e prinCIpalmente estas que não podem deixar
de ser muito grandes; pois ainda:' que não demos Reunidos 08 Srs. deputados pelas 10 horas da
igual honorario a todos os meet1'eB. 1'OrqUG segundo manhã, fez-se II chamada, e acharilo-se presentes '72.
os .lugares:em que estão estabelecidas as cadeiras faltando com causa 'p"articipada os 51'8. Pereira da
são differentes' os meios de subsistencin, comtudo Cunha, Rodrigues Velloso, Nnvarro de Abreu,
como é neeesslUio estabelece-Ias em todas as pro- Andrada e Silva, c Dias.
viacias do Brazil, porque todos são braiileiros e to- O Sn. PnESIDENTE declarou aberta a sessii.o,e
dos· têm direito a gosar de uma boa edueacào; lidá 11 acta dllllntecedente foi approvadll. .
montão' necessariamente estas despezas a. Ün1a .

d OSa. S.ZCRBTARJO C,OS~A AGUIAR leu. os seg'uintes,gran e somma.,. , ' . .' d' d 'd
Eu tambenfsou, de\FQto que' a tudo .se deve dar oWcios o Jll1llÍStro e esta o dos negocios do Im-

remedio.masnão cegamente; aliás 110S veremos perio: . .' " .,
..em:terriveis embaraços. '« lUtn. e &m. Sr.-De ordem de S. M.a lm~
. ASprovincias que tanto tempo têm soffriào, sof- perador ,remetto a V.Ex., para ser presente na

'frão toais algum, qlle não poderá· ser longo; dentro augusta "assembléa geral constituinte e legislativa
-de um' méZG.pparecerá o plano de educação'pri- do ~p~rio do Br~i1,. o omcia incluso ,do governo
:maria-:e,'póde serque'ent?-0 tenbamo.s os olliosmais, pro~nQ da provmcla de G~r~. na data àe 2 de
'abertos' s()breeste' negoclO. . . .' : Abril do, ,corrente a~no,. dirigido. ao procurador

Apprtiv(): parisso' o parecer da· commis~o.. . ge!al~amesma proVl~pla no conselho de ;esta~o,
, . .. ',. .... : '.. ',' _'.:' .... ': ' , ,e lnclumdo umrequenmento dos povos.<io arraIa!
O SR•.~MlD];\~~Acommlssao .occupa..;g~ :com: ~'. j:ulgadode ~ossa Senhora do Pilar., em que pe

todo o"~l1lda~o q:eap~e~sllntata.:e.s~~ ,asst:mplea~: dem ·s~rl al,liviados.da decim~ das casas e do dizimo
.pl~ore~ E~ e,ilucaÇi!.~, p.ru:n!Wa;.~ Ilaot/ltdar.a: ,dos fructos, pela grande 'miseljà eiD,que se ,achão ;
.muito lple: o, ~~O; ,o~~:ceça:1i cplls~de~M!lo: d~~te,sa,blo, visto pertencer á me~m:a,augusta 'assemt>léaa de~
con~s~d~, ," : ,".; , ; ,;: . 'i·; ." .• ~isão, 4e~~e~bie~to.)leus,guardeaV. Ex.}>alMio
- O Sr."D~M~TE .SlLV,A.~~Uma_yez~qu~ a,lllu,stte; _al,).Illo..d~J~n~llo, em~,deA;gosto de}~.-losé
..commissão ,d~cl~a;que ~seo~cup~. actualmente do, Joaqu\m ~árneiro 'de c~~pqs~,-.;'~r"J:~$e ~~ardod~

,plano .ger.al d..e ,lD~trUcça.. 9,. pfll,Wl.J1111 8.,~.~.será eJJI..: C~~~:Ag.u.lar ...d.~ Andra.da. »,~F.~l"re.me.tt.ldo., ã cl)mbreve apresentadot v,~to qu~ s:opr:e este o~~et~o nada! 1UlSBaQIde fazenda. :":' '. :., .. .' , :..•.... ,'
;sIHlellbe~At~ :~u,~: .ap~eça Q pl~o,~ndica~opelai ',:::, ;~~~llIfu~.:W:.Ei'nl: rSr:~Hayendo"à' ,camàl'a;.CIeú17
Jnesma. c()tm1U~ao.,~( .. , .,; •.• . ': li" '1· ," ,'... '\ ·J!.()hr,~~a"l e.:pQ.v,O· ali:v.ill~ da Çamp~~na da.p,:l':lcez~

~or:,dar: a;hprn.·idec14~u.--se\ O;i~cer;Ao.va;D:l~n~: :repres~ntadq"a'.S:M. ol'~perador anece!lSld~de
,adiado.,--:: ;;' .'.':!::''', .,1> '.::~ ,\ if,~' ::.~ .: i .dG-'serereàr!iíO'sett-terJIio·"uma:no-va·;eomarca; de,s-

',O: si\'.'; hBsmi~;'aSSig:nou ~a~hrdem ódo dià:: .mern~~aUtl;~a;de:'S~ J'óãó ~~EMb~.i,. ~el05m?~S,
-hll : A l~:discUS$ã~; 'd&ip1'Ojecto 'uo'leltSGbre o,-modoi ,que< ;'Oll'cumstàncul.damente:·ap~Iltão, para':~all>r

. '110 pliSSar:cartas1llOif \al.!imnOs 'li&! academia', medico"; ,utili'lla:dlVdé: .seuil! habitantes'; ,{)" mesmoaugustó
19



-senhor :1Iiê ordena ~lIe::remetta: a V~ -Ex.1kra ser~ ~.C;?mo uma div;ida qtle:5e lhes P<it,'>a.. 'Porém
"Rresen\e''Oacassemb1éa'geral .constitum,te e.legisla.-: eu:-na.oditia' (SÓ por muor cla.rem::deexpressã.o),qo.e
'UVâ'deste Império. a mencionada repieSentacãó,' ase,lhes:passassem ~s Sllascartas'de~is' de, feitos os
~ d":, ,decidir sobrea~elle 'o1)iec~" () <tuelW~ exameS,~;> depois de approvados :afin.al :POl"-e1les.
'Wn.vem.ente.Deusguarde a V.Ex~ Palacm'dotuo Parece-me ,ISto assim mais exaeto, e- por isso'o1re
de Janeiro,.' em ,12 de, ~.Agosto de 1823.-José Joa- reço a segmnte·: " " . . ":.,,
-quim Carneiro de Ca.mpas.-Sr. José Ricardo da ;' -« EHENDA ., .. :.'
Costa Muiar de Andta.da~ l)-Foi remettido â com-. : " . < '

missão ae constituicão unida li de esLatistica. «AQ § 10~-àe'(eitQs-mude-se para depois
« Rlm. e Exm. Sr -Havendo a mesa 'do desem_ de-::;prfWaOOs pelos, ultimos e:cemes~Grneiro de

bargo do paço consultado sobre a representacão da ·Ca opos.»-::-Fol-apo18da.
-camara da cidade de S. Paulo, 'em qUe. pa:rã pro-, , O,SR.. 1Er;mtA. VASCON~EI.LO~, •approv:ando tam
~de1' ao indispensllvel aterro da estrada do Carmo: bem'a,neces~dade da 'pro-ndencla do 'Pto]eeto, oire-
.p~de,permissão para estabel~t upia con.tiibt1içã~ ~~~,tr ~ SégtlUlte' . . ~':
,à: favor daquellaobra

l
• por ,ser o,dito,cammho.,uma: ' , .. , ..', ' tt BUNDA. "

das'en~adasmaispubllcas dil. ciaade, ou que a esta , O -d' • d d· .. · "o ":di'· ":' ..;:
.despeza seja applicado- o dfub.eirQ do'camin.ho,de ' ,« s, _U'OO~ores asaca eIDl11S me. ClH:lrurgtcaS
SanLos: S. M. () imperadornie ordena que i~ mandarão passar :ascartas,eLc. ,v:erifi~do-:se,por
mettáa V. Ex'- pa:raser·~resentelJ.li~seml;iléage:- eUes o C?Ulplemenro. ,do cursa aC!idem.lco. e a sua
.ral.constituinte e legislativa do Im:p~ri() 'do .Bram, approvaçao.-~GS~~los».:-FOl apoIada. ,
.a mencionáda c.onsulta, afim de decidirsobre,o'seu <,O SR.' GALVAO ped~Q tambema palavra, e dlS~or~
.()bject~?, que ,Julpr, convenien,te. ,Pal~cio ~O':!;ti9 r,endo sobr,e ~,mate.rla, mandon á mesa, a seguInte
de l'ànelIo. em l~ ,de Agosto, de 1823.-1ose loa- emenda e addità.mell~o '.' ", ;
f[tdm Carneiro, de' Campos.~Sr. 10sé 'Ricardo da <

Costa Agu!ar dá :Andrada.,»-Foi remettido á coi:n-, «,EMENDA
missão $la Cazenda. e commercio. . ' "«Os direçtQres ,Ja ,'al:ãdemia'medic;,-cirurgica

« 'Illm. e Exm. Sr. - Tendo' Sebastião' Teixeira' ma.ndaráõ Pll~sllr carl4s aos alumnos approvadosnos
da Leão, e outros negocia.ntes de molhado~ do arri1;ial ultimos exam~~-GalvãoLl)~Foi apolada., '
de Itablril, termo da Vl}la nova da Rainha e co- I , '«'ADDlTA.!rENrÓ-'." .
marca de Sabará, requerldo a S, M. o Imperador o - ,':,,' .", .' 'o," :

serem. desonerados de um im})ostot que pagão ba a1.0 Sejão observados os estatutos datmiversidade
mais de 20 annos com '0 titulo de sUDsldiovólunta- de Coimb~, nas ~cademias medico-cirurgicas ,em
rio, applicado para a reedificação do,palacio de .tudo, que se.nã.oac}la:r,pQs~tivamen~,legislado em
Nossa Senhora da Ajuda em Portugal: De ordem'quantose fazem :e~tatutos proprios.'" , , " '
do mesmo senhor remelto á v.. E!.., llata serpre-, ;«2.0 ]?iqu.e:o c4',~giào-m6rdo :Imperioprohibido
senLe :na augusLa assembléa geral constituinte .e.le--: .de:approV'~ ,clfUl'gipes,,çonforme lhe era. ,permiLtido
gislntiva deste Imperio, '0 mencionado requerimento: ,~ntes, da çrea,çãl)"das ~tas a~demias p~I()-,s8uregi
ãfim de decidir sobre o seu objecto o que,'fôr .conve~! ,m~nto. @ei1~!1ta;Parte 'fi~;derogádo."-,,, .:
niente. Plllacio do Rio de Janeiro,. em 12 de Agosto'· «S.o Q, ,governo entr~ os·lente~·da,aCademia da
dc 1823, - José Joaquim.. Carneiro de ,Campos. -:cidàde,~Bãhia nomeie um para director deUa,'f{ue'
Sr. José Ri~t'do dl1 Costa i\guiar deAndrada.»: .terá,. a:,mesmaa.utoridade,.que o. do Rio de Janello
-Foi reme'ttido á commissão dElÍazendâ~ , ' , H. I : $e$ or,denado algum.~Galvão. ;»~Foiapoiado. '

;; lUm. e Exm.Sr; - Bavendoos põvjJs do ar-: O SR. FRANÇA. :-0 projecto não 'Póde deixa-r 'de
raial e districto das FlÔres, comarca de S. JojiQ das, passar á 2.11 ~;d!~cussão, porqueimplicita~ente já
duas barras, represenLadoa S. M. o,.Imperador o: tem"a approvaçao qa'assembléa; que~mand'ou·re;.
'deploravél estado em que se acha 'a<Iuelle· districto,' digiro O caso é. que sendo facultado aos alumnos
apontando, ás providencias que jUlgã,o necessaria,'s, .rla-, /!.cadt'lmia: ..med,icO-cirurgica,de$l" c6rte,pela lei
,para seu melhoramento: ,De ordem .do mesmo'se- da ,sua creação o fazerem uso da,suaar,te pelôs me.
nhor .remetto â v~ Ex. para ser presente na. ros;exames 'classícos,em que íomm,appro:vad~s nos
augus(a assemblêa,geral constituinte e legisJativ-8.' ter~os, da ,mesmalei• .íaIto.unesta·a~prJ)ridencia de
'ijeste:!~peljo,' a: mencionada representação; :por deSIgnar a qualidade do titulo:que,9S' aevia h;l1,>ilitar
lhe pertencer a 'decisão' da' alguns dos 'objectos de) para.~se:. ~fieito;:;: donde se abrio ':ca,miIlho, á.mal
~e ~ta~a.~Deus guarde"~' V. Ex. Palacli) dO'R.io ~ ,~p.ten~dl1--" p$c~lisa~~9_, ,do .'cirl!l"g!~lr,J)jt5r, dI.) / reino
'da,,Jan,e,11'0, em 12 de,' AgO,sto'"d,e1823.-:-,IOSéloaqu,:m i :pre,~e~ií~,~: ,,~R,ngar,'" 0$, ' me,.,sm,'9,.5, alumnos~a, um novo,
'Coimeiro de' Campos: Sr.' José Ricard6 ~a .Costa: ,exa,tp.Je, 'de,~uffi.cietlci~'pe~anwen~, e' ?.extracçãode
:AgUiar; Àe Andrada. »-F?i :teinettidó ~ (:ommissão; .u~~:~rta:; ,O,!!':P~qyis~ ,:, $.118....,~e, :~~~e,n~p~~ ,'Edles
'de agJ;leultUl'aê~Qmniercll};" ",::,,:...: ,,',.; curarem;' assutr. e da'> mesma 'fónná. qt1e' a tirão
, ':0 m~~ó Sr. 'secretario, deu'cont8.: 'de únià feiíd~ :~a~s!IUer e.mpiriço~, ~ppro~ados ,pel9seU; jUizo;
1a~,'dà:caínara (fIl,;,cidadEhié·'S. Paulo):..i.:Foi re,ce:': :'A',',lst()"s~ ;,r~cus~, r~o, 1IS 'mesm~,~ aI,umn,os funda~
bida:.com paí'ticU1àrãlfrado. "",'.;", ", ",;' ,"', ; 'dos_no prlvrl~gIo:da ~e~que d~ habIlItava, 'pela appro
-"p''; ",i., ""á·!"" d""-d 'd' .,' ,- ., ",,';.,.,', '.-,'.' ·vacaodo$'seus el"ames':C1asslcoscfe'não obtendo do

~ssou-se. or em . o la, e, ,entrou eJ,Ill~~i' 'govérti() ,déciSãô tetin'inante 'ao dito":réspeitO:recor,..
cussao.o, p.~pJec~o ~e :~el sobre ~ .I~W~!? .de .J>!l~sar. aS'rerâócom!i plltiÇitó a:assem'b1éa:;: 'a 'qual~ouvida a
e~t,a~, aos;, ~';UDnos., d,a.~cai:l~~~a nte(l.lcp-e:it\lrgl~il-: commissão respectiva houve pOl'fu.íldada'lfsua'~
,~_~§~ ç~r.~~, ,P~~:~Pl~O,: ~a:~~~sa~ ",!i~" 2(~~J1?c~~p. t~:.: 'Pliê~ r:éj1a'ra:1'ctirialzrlentéproveritio'casof 'ordetlou
-';,0 l'R.;"€MlNE,IRolnE;,,cAMPOs:~tiªda:, teJ1.h0~~~e; ql!-e a mesma commissão ~edi~~e_ um projeCto:~e
~.l<'~o.ntra,o. pz:ojec,tp. Esta p.r,OV1.dell'Çlª,Lé.;J)re.eJsa,1 :l~t, .qu.e,..,deelarando .a4ll.:U\stl~Wça.0-·d.a: a~íldemta,
:PUJ;(@te.s.:;indispensa:~el,.P9,r;qlle,; ~,enq,9-;{9a :.-a:Iumnosi Jlxãsse. G, mod() !com,que:se de!v.iã,o:;p~ssaraQs .alum
aca~ad(lQ:jcu{'So' <1Qs setls;.:~Sctu4o~ o);pass.ar~lheS; oS'(\s;;&\las,,:t()mpe.\entes,~,:e~;v.irt1id~ ~ á~



SESS.i..o EM 13 DE ÁGOSTO DE 1823 7:5
provação. dos ·se1lSexames.cl~eo~: esteproj~ questão. se deci~ Com pleno conhecimento de
é o que ora se nos offElI'eCe a discU5Sa.o:.a sua Utili.- causa. e com attencao aos sagrados direitos de ero
dade' estã portanto iã re~nhecida: deve passar á pri~de, de mãos-dadas com o interesse geral$.
,2.11 discussão.. ' .'. agncultura e commereio nacional. .:

. Julgou-se afinal discutida a ma~a. e o Sr· pIe- Em consulta do referido tribunal se propoz qtte
.Sldente propoz: ... , .... _ supposto fossem certos os principias, que a cada
· 1.° Se e..~va conclwda a la discussao.-Ven- um dos proprietarios dos generos sugeitos ã inspee
· cen-se que SIm. •• __ . _ ção tocava a faculdade de dispôr dos seuS generos

'2.°' Se Pll;Ssava o proJecto a~ OlScussao.-Ven- com~, ~do, ~ porque p~quizessem, e que era
teu-se ~e SlID.. . • _ '. _ o pnnClpIO maIS fecundo do augmento e prosperi-

· Seglllu-se.o pare~er da comnussao ~e legisla~o dade do commercio a liberdade, e que' o Jn:eÇO era
sobre a rep~e~taçao da camara da villa de AqUI- filho das circumstanciase das convencões dó ven
rãz da prOVInCla. ao C~ com a emenda do dedor e comprador. todavia não podia deixar de
Sr. Fran~ offerecIda na se~o antecedente.: considerar-se utilidade publica na cODtinuacáo deste

(Fallãrao osSrs. Carnel1'O da ~unha, ROdrIgues estabelecimento. •
·de Çarvalho e ~le~car ; mas nao 'se entendeu o Não era a mais attendivel razão, o qualificarem-se
tachigrapho PossIdomo.) os generos para extremar os bons dos mãos e acre-

o' SR•.SOUZA MELLo :-Como já ouvi' dizer que ditar assim a qualidade delles no mercado'esuan
se examine na tabella das leis das Côrtas de Lisboa, geir?, e evitar as fraudes com que alguns dos
que se cumpnrão no Brazil, a qualidade e forças da particulares levados só do seu pequeno interesse,
que trata das escolas de primeiras letras que eu te- 'mfamavão a sua bondade, fazendo com isto, ~e
nho mencionado, para se saber qual a applica~o nos mercados da fóra perdessem II reputação de
que deve ter, devo dizer que a indicada providencia melhores, com que sobrepujavão os das naÇÕos con
não baixou por meio de lei, ou decreto, mas sim currentes.
por uma ordem expedida das COrtes, que passou Havia alr.m desta rasào, quo nüo é de pequena
pelo ministerio; cuja ordem mandnva estabelecor monta, outfa assaz consideraval, convém n sabor,
as ditas craaçiies e ordenados omquanto se não de- que havendo neste estnbolocimento li desi/orDaçúo do
cretllviio ou se concluião os p'lanos de instruc~o nssl1car em tres ou quatro qualidades, e havendo
publica de que 50 ficava trataniio: portanto li. rófo- tambem a tua para cstes, sCl;Uio-se. que era este
rida ordem lDcluidll. om uma portaria existo nos ~o- um meio mui proporcionado li cortou das contas,
vernos das provincias. e póde não estar na t4bellll que os commissorios que os recobião nos portos

· das leis extrahida da. chancellaria-mór d'onde tem 11 extrllccáo para fóra, costumão dar
Accresceoto, porque estou bem ao fncto deste no- aoS proprie.tarios qu~'I'hos !3nvi~o, po.rque ficando

gacio, que a ordem das COrtes do Lisboa de quo so corto nos hvros da m~pecça~. as qu~hdlldes e pre
trata, autorisava não Só a croacão de cadeirns mas o ços do c~~a um nnno, nao pOdillO falSIficar llS contas
'augmento de ordenados; e isto em consequcncill que dOVlllO rcmetter.

·de representações que houverão sobre aquello obje- Ficou portanto indeciSll a materia, que agora se
·cto, e que forao á commissiio competente; estn dou ronova; o a provinda da Bllhia insta pela extincr1io
o seu parecer, e sendo approva.do pelas Côrtes orde- das mesas aUegnndo mais os damnos que sorriem
nou-se. que emquanto não se davilo outras provi- com ninspecçúo do tabaco. Dizem os proprietnrios.

-dencias, ou não' baixava o plano regulamentar se que fico. a arbitrio de homens ignorantes ou cor
;creassem as necessarias cadeiras de primeirl15 letras rompidos avaliar o seu tabaco, refugando o que lhes
·com 3508000 réis cada uma: isto está expresso na aprazo só para que os commercinntes, que enviavão
~rdem,.comQ já disse, e nos governos consta. tabacos pnrllll Costa da Mina para onde não iiio se

JulgándQ-se discutida: a materia propoz oSr. pre- não os raCugll.dos por dever serem vendido~ os me
sidente o parecer ã votação,ê foi approvado fi- Iboros aos contractadores de Lisboa, viessem assim
cando por isso regeitada a emenda. por méio de fraudes illicitas a ter; com vantagem
Passou~se ás segundas leituras de projectos, e sua, maior· C;Iuantidade, e de melhor estimação·para

leU-se'odo Sr. :Mignel Calmon sobre a extinc~o o seu negocIo de escravos.
'das ~m~sas ·de. inspecçãode ~sucar, tabaco, e aI-' Eu tenho, Sr. presidente. que as razões Seraas
,~odao, apreselltado .Da sessao de 8 do. C?rreDte. ~or estes recorr~n~es a1!el;.ados, são .!l!ui conformes
.' o SR. CAi\VALHO .E MELL<l: - Sr. presidente : llS regras do domlmo e direito de propriedade: tenho
..E' objecto .da presente discussão, se convém ou tambe1,D que li ecoDomia politlca prescreve como
;não;. que .continue oestabelecimeuto das mesas regras fundamentaes, que cada um. póde e deve
,de.in'speêÇào nas ,<liv:ersas provincias <leste imperio. venqer osganeros de sua agricult~, industria e
,Á,lndicaçãqoo,mustre membro que a propoz, tende trabalho }>elos precosque lhe conVIer, que sempre
-a;I?(I~tl:.ar,:qu~:nã~ sóe!la/3 sâo muteis, màs~~é são orestiltado da maioriado;engericia dos~om
(p!eJQdlClaes: EstafP!e~nçao •. porPaI1e. :d~ pro~~ pra~ores. e dos v~ndedores,' o .que faz a carestIa ou
..ela. dll :~'fºI!Já::por duas'vez~s proposta.ao barateza d.o.mercado;que cada um que compra
~ov:ernQ,·que,a. mandou c9~ultar,no.:~riIl~nal da _deve exammar a natureza e qualidad~ dos.generos
'Junta.,do commerciQ,:.q~e ·.er~ .~: prc!~no~p~a. ~sta .,~e se lhes ,:en.deJI!,;e .que naamplissuna·ltlle~adEl
matena.... ;: .. ;.:.:'!!., ..;. '.1 _._, .·'V.-:-:' ..,.,y... : ~!lo:.commerclO'em particular e em geral con~lSte o

'. ~e!l~ d~p'I)~.da~'n~ce~~ll~iM,~n!o.~~~ç~!ls,..se ~s- verq,ll-deir~ in.~e.resse ,Publico.. . :,!. • .
cut~ao ,~,~s.:", ~.sr~oes:<J1:l~.apadrfu.~avao apr_~ ~ >Estes p'nn~~plos b..oJe~ dia abraçados 'pel~s ce~e
tençaode'serem'dê~ribadas; e todas asquep.tignavao J>rEls eco~oIDlstas'na~rel'aocomtudoos que·yogavao
pela sua l?onservaça~,. pelo .menos te~poranam~nte, nos.p~mp()s,emque se .cJ,'Sou. estee~tabelec!mep.t~;
até que cIrcumstancIasm8.lsfavoravels, e dep~>Is de 'e'o celebre 'M~quez de Pombal; ~e!>. ~stItuiO

:,se ,!~..leID~lél~o. qPPP'r,t~amf3~te so~r~ ·.mat.enas de abra!:8:v;l. as lD~as do.systema restn~ti!o· e COm
llgrICültura e .CllmmerclO, dessem lugar'a .que esta merCIaI;. e tomava por' modelos {;olbert·.e 10UtroS.

o' "•. ' ....._ -,; •• '_ ~".""'_".:." ... ;"','4',' "~A ..... _ ... ' •• ':.~ J~ j ••. ,.' ,- :.:'., • ",',' :'~. ;_': • ( .' -: .• -. ::'. ".,', ~.,....~_."., " '.
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ltzrgáv.ioesles,~~'dasclen~:dôgo-mmi~tJd~f~o:eagrlcoltm d~~
~ que c:onVin'ha -4 es;e ~,c:omamindaOOs desigmo que ãeíxo iádicado. .: ,-. »
~Jli)~de~o:.Dão se lembra:-- "~-btMem, 'OS SIs. Cameiro da~
'YaO, ttOO a lllIDJa mgerenca destes- em.~ !lonteswna e. Ver.rn.eiro· mas não se' "'---~d<>n:o
materias-.da!rma ao,·~do eommercJ.o,· e ~.SilTci. <:> ..» .....""""" --
~éEfuigido~pelointeresse indiridual dos qu -) - -
-DeIle-entião. '- - -. -que .. O_Sa-~JA:~:-(Diz o mesmotachigra_
.~T~eomoameJhorregrapamguiadolegis- pho que o naOO1lVlo.) _ .:

.hdor;é o amoldaMe âs ci:rcumstancias; e o mte- . jnJc~db-se~tida a· !Date!m propoz oSr. ~ro
-íesse publico-éqúeln· os deve:impe1lir, Dão, é de SldOenté a vofaçao a urgen~. e foi approvaàa. :
todo sem :fundauienw. que. se fizeSsem estabeleci- ' ~tlSb:e"a~do ~J~ requereu, outro ~qne

-men\os.Comoiimdeeonsenarin\acta arepmação ~rem~~aeo~o de eomm.erci9 e agri-
-dos generos. que üo ter conconencia nos mercados "Wturà. - Assim se deeIdiu. . ..'
-da~pa com os das outras nações. na pouco O SR. F'aANÇA:-Eu.requeiro que se peção ao
tempo que os nossos alc..oo.ões de PernambUco e gove!'I10~as representa~ consultas e mais
~o;qu.e tinbão a 'prirnazianos mercados da papeIS ,relativos.ás mesas de inspecção, para que
-Inglatenasobre os dos amerieanos:inglezes, come- te~ a commissão todas as insW'êcões neces
~o a deeahir pelas frau~ que osnosscs- prati:- sal".as. - Resolyeu a assembléa· que seõffi.ciasse ao
-eavão" não só na lavoura mas no~to das govemopal'a o dito fim. -
.sacas,. e oque·épeior na introd~o de ca:roolS e Era chegada a hora da leitma. dos ~res.
'~rosgeneros queaUoomentavão o pezo,e dUm- mas.o Sr. Cosia .Aguiar pedio a palavra, e leu o
llt!ião por conseguinte a rama.. segumte ofiiciodo ministro dos negocios da ia-
- ::.A.inspecção pois, prevenindo o cuidadó.do agri- zenda: .
cultor, e ~ulando o seuin~, concorre para. a: Dlm. e Esm. Sr. - Fazendo .presente' a Sua
-a .tepntação do ~ero e ~u maJ.~r valor" e .a~ Magestade o Imperailor o omcio de V. Et.:. da\ado
.-gmento de ext!aeçao i ~ eIS aqm 1i:Dl prmClplo de 6 do CO!'lrellte, em que de ordem da assembléa
fecundo em. augmentar'~ m~ naCl?~al. ft. tau geral constitninte e legislativa do Imperio par.icipa
do~ é de sua Datnrezandi~ e ate lDut.i!, DlaS ao govemo a precisão que a mesma assembléa &em
-nada fãz a~~ po~e por ~l mesma se destroe. da consulta do cobsel!W da iazenda relativa li :te
:N~ provmt!a perdeu por 51 mesm~ o uso, e n~ forma do fiel pagador do t,hesouro publico Francisco
-Bahm tanto faz que emta como oao. porqu~ e Dwute Nunes e providencias ácerca do alcance de
costum!"t· qne ,os tempos naturalmente OOmslgo 6:8008000 afim· de pc>der tomar. sobre estas preten
trouerao; de a.JllStaremos contraclémtes os tostões, Çóes a conveniente deliberação: Mandou o mesmo

~M~'Q:f~~ ~f:belecido de utilida~e :~Lo-l~r~~=:sse a rereridaeo~11lta
geral, aceresee o outro l.á tambem·exposto, de servIr a: Deus gwu:de a V. Ex. Paço, 12 de Agosto deae..regra .para.a.segundade das con~. e o que .l~.- Manoel JacintM Nogueira. da Gama
xnai;s é. teDlos de atte~der, que ~or leJS modernas Sr.losé: Bica...-do dá Costa ~ar d'Andrada. l)

.~~ ~~o estabelwdas se lUllO a estas mesas Foi remettido ácommissão de fazenda.
Jurisdiceao consUlar a mercantil. São os delegados '. '.,
ela juntá do cormriercioi exercem jurisdicção nas - (). SR. ~A.VALCA..~ ~ ALBuQm:RQlm, offereceu á
mesmas leis outorgada, e .. por conseguinte não .assembléa uma me?1ona ~obre reformas. d'alfande-
·~em desde já .ser: desmanChadas sem perigar a .gas do~.-:-FOI ~lnd,a com esp~cll!l agrado;
·oNllmp'ublica para a. decisão judicial de n~cios e remettida ás ,comtnlssoes a.e commereJ.o e fazenda.
_mercantis~ ., . .' O-Sa. mu leu, como relator da commissão de

A! vista do exposto, é claro, Sr. presidente,; que .legislação, o segiIin te' .. .
·esta materia· nã.o deve instantaneYJD.ente ser nem ' . .'«PARECER.
.~ nem admittida i quedevecser ~rami~ada . . .'. _. .~. . _
e madaramente discutida.na commissãodo :com- . '-~ :A~ eomxmssa~Q~ legislaçao ~ara entrar- no
·.mercio, onde exístelIl membros dajunta doeom- _c()nhecu:ne;nto da..Justí~ de) requen~ento de João
,mareio vetsados nestes principi,!>s de. economia .GonçcQves Dnarte .Pel'eU'a, e outtys commerciantes
(polltiea" I!a'sé~enciàpratiea d;o objecto em. questão, desta· p~ça. Cf.edores d~. falleeido José Teixeira
porqoe,íolmmtas vezes matenad~ suas deliberações ·Men~;-,p'reclsa". qneseenJa do 8?verno a· consulta
e·.c~)Dse1hos, os.l!!1aes.fazendo.VU' por ordemdes~ _d.otribunâl d.a.ll1nt.à-~oeommere1.0,emeonseque'lr
,augusta ,·,asSemblea, ..,todas as c~nsultas: e papelS Clll .<l~ .:tal. fOl'ln~efeEdo o requ~n~ento, porque os
reiãtivos,qu~ eXistem;na·.mesmajtmta do cQHim.eJ;- :sobr.eqi.t()s.~.nP'PliêaI'ãl} _a' pror:o~o. d~ 'pr/lSO 'na
.(lio•.exa.rirl.náráõ com profunda'indaga~o.,as raiõ~s 'adIniniSfJ:'açaod.os;beDS~aquelIe fafiemdoa 'beneficio
de:?>n~~enftia e:.d~/)llvénieIl~,e.pfopo!~õ:.1!Dl 4l? ~ll emboko;e-P0flSso:O ~pre~en~'a.e.s~:ali
;proJ~4el~~de couVlriliavel á.S.eRcumstànma5,pre- .~, ?Ssemb~ea p~a ~ as.~'~' .de~re. Pa~o
:Sentes, a. âs mclhores regras:dosmestres:damateri,a. ;~em~léa~l~~~. ~!>sto:de.l~.~OSéAntonw
.'e.~.~~~attend4- aos direitoseinteresses; part~-.Ga: ·S.ti"p- ~A!a~~",":"J~eT~1'Gi da, ~i>?lS~ v~
,c~:~il9.0·~·~~~·~sg~a~s, e<!e,:in~:t:~.s~e. ·c~ltoS-B. N'1.IIM Eug_fm.w.iJe Locw.-JJst~
publico; e talvez entã:o.~eJa!l 4@i~çao P~lP~ ~~~ro_.à,~,~~~~e:}?':-c~?l ~~P7o~d~ •. :::-, .

_""1"I\so.......-er· abusos. fomentar: o.mte~e ,ger.al e '''0 C'· .. ·~n .... .. ····x.".... .. ... ~ <, .. d' .. ··· _.
s-::- "'t.,,:.. , '... "0. ".l.:.~;., .., ,. ..;';,..ii;,.;.;' . -:. "_'- . . ", ,.,l\.,.M~RlRO,·DE A1j!)lUDA"por p~. a com
~:8:es"Y~IMW~ecunent.o ..~,t11!e se·."Ue- . -., - (Cf .... ·ir'.'-!· .." - . .. o', . :.,.....• ao .- ..... 'Qé'riSP. ···tiílda'd ~, ... , .. sao, e, az~n a~, ~~ t!l.Dibe.m.o.s~g1lll!t.e, (.,-

~~~~:it.~~l~··,EE.••2;:...·.··~~,;~~-,;f~
·juSto~J'ui~e·àstfindicaçãÕ; ~u: prtipôsta-::ã ;asqúâdra; dá":~~naêionàr tepréSin4: Pôr 'Seu
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'~or;qtle :~.' .servido...". 44.-amos"....~.;.~ ... , :~ em. ~4 de Aps1o,de.~8U
40-5e- em avancada i,aadl3y ,e onerado de .iamiIia. '"
~erera..~jiensiode tiOQjOOO:cóm ~viven- ..~ DO SR.•. JnSP() ClPELLio-mm. ,
em. a ~'.muDier. e~~remunera!?lO ' dos R<eumdos os Srs. deputados pelas lO hOÍ'as' da
~:semços..qu~ forao·.man~.d~tar~ e. se manhã, i'<3:-se a chamada. e acliarão--se presentes
~ na secretana de estado~n~~os dQ unpe- 69, faltando com· causa .particlpada os StS Pe "
no desde () ann~ del82l, e gne unpedi'!Odea~ da Cunha. Rodrigu~ Ve1loso.'Navarro d~ A=
pela falja de,melos, e despeza, l'eCOlTea ~.,.nblea. Andrada e Silva, Diãs,Cameiro de Campos, AI':
a exemplo no que.concedeu a outro lhe conceda a meida e Albuqnerque, e~ do Couto.
graçaqnepretende. . . O S PlIEs '. -

:« Â .commissão· de fazenda é· de parecer. nne se , a. lDEN'tS, declarou.aberta a sessao, e
. ema da secretaria ~e estado'dos-negocios:doimpe- ~eu-se a acta da antecedente.

fio'J os requerimentos e documentos allegados pelo O SR.. M.uu.\."OO) W.V.u.cA.'ttI: - Eu SOU contado
snpplicante para á Vista. delles informar ao Oito na acta e~fEe os &s,. que ~târão; e eu não faltei.
respeito. Pa~ da assembléa, 12 de,..!.gosto de 1823. COIDpareellogo depoiS de feita a chamada.
---Hartim no,'n.àseo Ribeiro de ·ÃildradG•....,José O S1\. Flu.'lÇA.:- Como entrou depois da sessão
.Arouche de Toledo .BeRdon.-Barão de S. ÃmGrO. com~da nào reparei. e por isso o não risquei do
-Maswel lGÀflOI.O Nogueira.do, Gama.-José de numero dos que faltàrã.o.
Bt::erule Costa. »-Foi ·approvado. . O SR. PaEsmENtE: - Por occasião desta adve.....

. ' Por não haverem mais~ len-se a indica- teacia lembro que será conveniente que os Srs. de
ção que o Sr. Andrada Machadc, mandãra. ã mesa, p!1tados ~e chee,aarem depois de feita a chamada.
concebida nos termos seguintes . ibgão ao ::sr. secretario que são chegados, aliás nito

_ é possivel que se dê fé das suas entradas. comoé pre-
li L~CA.ÇAO ciso para se fazer a nota competente. Se não ha mais

Cf Proponho que se~o informações ao ministe- nada a observar está approvadll a aeta. - Decln
rio dajuslica. ou a qt!a1qner outra repartição sobre i'ou~se approvada.
o ~eriuiento de loão losé Maníns PamploDa O SR. SECRETAlUO COSTA AGllua. lou uma par
Côrte Real. -.4nd~ lfachado. »- ResolVeu a ticipaçã,o de molestia do Sr. Almeida e Albuquer-
assembléa na íórma da uuncaçào. que. - Ficou a assembléa inteirada.

O ~l\•• PREs!DE.'m:. por não ter dad~ a ho;-a, Pro-Participou lambem ter recebido um relJ.llerimento
paz a WscUS8aO o artIgo 1~ do regunento da as- do Padre Antonio Francisco de SampaIO. procu
sembléa que ê do theor segwnte. rador geral eleito pela provincia do Ceará. em que
. «Arl.l30. Os dous primeirosmeUlodos dizem declarava tel'-lhe adiantado o thesouro daqueUa pro
respeito á le~lacão; o da votacão symbolica nos vincia um conto de réis para as despezas do seu
casos ol'dinanQs;·o da nominal·w.oSõmente DOS transporte Dal'a o Rio de laneho, e pedia, pelos
de maior importancia a requerimento de algum de- grandes gasios já feitos, o ser desonerado da obri
putado com a ap{lrova~o da assembléa; e o terceiro C?açào de repõr a referida quantia. - Foi reme~tido
melhodo é proprlo das eleições. li a commissão de petições.

O Sn. FRANÇA: - Eu sonde voto que se não Passou-se á ordem do dia, que era a 3- discussão
Ucll1il a votação secreta, porque muitas llypotheses do projecto de lei para não exercerem ontro algum
occorremõ em que a assembléa a julgue talvez con- emprego os deputados durante o tempo da sua de
veníente•. As boas leis sempre sào filhas da expe- putação, o qual foi lido com as suas respectivas
r;ancia; e as mais beUas t.heorias vêm a ser mwtas emendas. . '
v~eserrospraticos. . ._ O SR•.CAa~o DA CUmu, pediu a palavra ~ leu
'. O Sa.Rmamo DE ANDRADA:"';' Sou de opmlao a emeDda seguInte:
int~ente cOIÍ_traria. Que somos nós? Os repre- « E aquelle que fizer,ficará inhibido de occupar
sentanteS da D8:,Ç8.0. Logo devemos pa~ente~a.nossa cargospublicos. Paço da assembléa 14 de Agosto de
eoD~ucta á·naçao em geral. e a cada .Prl?vIDcla em 1823. -CameírD da Cunoo». - Não foi apoiada~
partIcular, porque ~da uma tem direito a saber .' . . . .'.
como se'~nde á· canfianca que poz aos que O SR. MONTESum.• - Levanto-me .p~ accres-
nomeou p~r~:zellU'os seus i~eiesses. .. . ..._ centax"uma palavr~ á,emenda ~o Sr. ArauJo Vian?a.

:Sea votàçao,fôrsecreta nao se sabem as opl1lloes Eu qwzera que Dao ~6 se Dao podes,:;em acceltar
dos :deJ?utadós; e'a 'conhecel.as têm os' povos um emp~gos •. mas que 19ualment~ se Dao P?4essem
direito mcontestavel. .": ". acc81targraças,; acho que é ~wto ,con'Vemente.-r~
··N~'.disto~ tal.IIi~o'de votar só:pó~à aco-radar aos char .tambem· estapol'ta. E1s-aqm.·o meu.addIta-
qtleJiverelíl-reoolO:de expôr em publico o seu mo~o mento que se refere ao art. 2". . '
de .p'~.nsar;.J,D~s.,·:~ não teDi~. decI~a.ro.que.me dieta '. ,4.:P..rop~~o qu.'e s~ aceresêente'.a.' '.em.. ando!l.d.a. Sr.
~riiliili.. â:.. co.as.. c~eIlCl... a! t!porlSSQ .~.el~l!lpre o~~....eu Ara.uJo .VIanna depoIS. da. Pal... a,vra:-... lemp.o..·.-a.,.~-..
'V'0t(js~ tem'~r?,J~o:do{lu~lic~." . _ .. ':". [avra~gra~.-"-Odeputado, MQfÍt~1M».~F91
.',~~~~s~ -M~~t~~~~,poz~e á~~~~élo;,e.fO\a~~ Iapoiacl~.. '. ..' ....~'.~ '.' '~;' ...1

P;. "'C', ". ,." I". ,. .••. . .,' " .•' .•. OSa. CARNElRO.D.\ CUNHA•.. Naemenda,do-Sr•.
i:(l ~;~1;lES,ID~~4s,Slp~Ol1',p'araao~em d<ulill: Ar,aujo: NiaJmadiz-se que ,nã9·poder;ão acceitar·em- .
1.~.Q.. ,p~Je.c.t.o...q.~;1e.~ PãtaJl.ao.,·po.tl,e.re~.~s,~~,~ dePll~ pJ:e,g().lalgUI~L,al~m.,do q.ueJhe::coml!.e&4' jlO.. l'Jei ,na
t.â,~~;e~r:~r. Qu~:,:e~p~jlgo. ~~~té, ~~ .s~a àép.u; carreira de suas p:rofi~ões; ~ ~a' .dl),Sr.,Montes~a
M~o,~.. 2.~. ~'3gtD1,~as Jel~1Uaf); ,de(:~~qpg~~ ~;3.~ ..Re,:, !lcCJ:~~enta-se .que .nao·..pod~o .,tambe~dI.CCel,~ ,
~ep.~?icda~~~~}l~~:,:p;'< :' , ,"', i:.: '.. gr!l~ ; mas C~JJlO ~'J,l~o;; deplax:a'CF,J~·"na().pQ(lerll;o ..
-' ,;Ltyanto!l;.se a;S;es~o-,as .~hor~d~ ~Ile.:,...-:Ma':" pedir.:pa~a ,0y.trem'·in!1ocfl~oi!xliibj.~os~.d~~
1mLJ.~840fk.~~a--., li'o1'{1i!ltfG~ ,~~e~Q~: ;;, •. : ': . qualquer das c~)uSal?,PlU'Il$.~us1ll4Qs. pa1$;.ou~ma.os;. ' 20 .



~to deve-se declárar que nào pOdem.~ ndarelativarw:nte:is'~I~:consütWntes.e'ás
-para si. nem· para q.uaesqner o~ pessoas. Eu. meramente 1~~~v.llS;-~~: na() se P5lude orden~
mandó á mesa. o àdditamento regumte: os argmnentos'peio'que QISSe () tacliigrapho 1oao

« E nem pedir gratas· ou emp~ ~ si on cas.~n~.qué ~ão se:en~.d.eu nesta.~). o'.
oo~pessoa. PaÇoda assembléa..~4de ~<YOSto DIrei agora'••Sr. "pteSldeJ!\e, ~~a'co~, COllSl-

~~-GcmeirO de CUtlM)).-=-FOI apolada. derando o;s ~l·tigosae ~ Sl.O lo naodelX3. d~ pa:-
,.. .. ~. ltlJUSlo,porqueha' nellG uma espeQ<Hii:

: O SR. A-~RÀD.l..MAc~!.DO: - Sr: ~den~: Ea efi'eitO retroaclivo a respeito. dos emp~toados. fl.Ue
lá~ na l!umetra di...~o mostreI q.u~es ~o as são hoje depnlados. com os·llUaes. se aercita assun
minha:, ldéasa este.res~to. fazendo OiStinCl?o entre emema severidade. O3'> que contém uma eXcepção
as legislaturas ordUl~~ e esta aetU:.allegisl~\wa; do lo'me parece llsSazodioso-pela' pamalidade-da
mas de noro lIl:e ~licarel para que nmgue~ Ignore doutrina ;,nâo seiporq.ue osnossos'coUegas que '9f3.
os meus senume~tos. nem seja calummado por tem lugar'no ministerío, e o que é intendente geral
pes..~ que me nao ~\endem,. nem me ~em en- da policia. hão de ser tratados com tauta indulgen
tender, porque o es~ln\O precisa ~er cultivado. cia. e os outros que tamhem têm empregos, comtão

Eu estou persuadidQ que se aqw se estabelecesse poueaquando talvez não sejão ta.es empregos in:..
a lhese em~ CO~O se es~abeleceu nas Cllrtes comp~\iveis'com o de deputado.
de Por"~aal, mamos lnlr<!dUZlr um f~ perenne de Accresce a isto que estes forào eleitos pelo povo
revoluçoes. estou persuadido qu~ ~ lei 9Ue v~dasse sabendo-se que já os oecupavão e os outros forão
a entrada dos depu~dos no mlDisten!> se..,a u~ eleitos quanào os não exercião; de sorte qu~ eu os
ma«:hado que dece~ma a liberd!1de publica, e amu- considero agora deplltados por graça desta assem
n.arla pelos seus alicerces a sOCiedade. bléa; o port:lnto favorece-se com a acepção as

Os perigos dese:nelhante medida são claro~ l° pe- pessoas que menos direitos tem á ella.
rigo: inimisade decidido. anue o poder leglSlü.tl\"o Por conseguinte, eu quererei que neste artigo se
e o.:: agentes da execuçào; porque comO os dcpu- Ilccrosconto dopois das palavras-intendente geral
tados nunca poderião llspil'3r li ser m~mbros do go- da policia - \lS soguintes - e llqucUes que et.ereem
Terno. haviao sempre podlll-o. e muttlal-ol., porquo otltros (lmpr~goli não incompa~iveis - quanto· ao
diriiio em tal caso, I1quiilo que nune.t'me halle caber art.. 2.°, nilo lldmiuindo a rodQcção da emenda que
não valha nada; e dando-lhe cada ll!gislatura golpes 11 0110 fl~Z o iUUSlrO autor do projecto.llpprovll a ex
continuados, acabariflo de todo com o poder.exe~u- ccpçào. }.chó pouco ClllCt4 11 expressão, pois fica
tivo. 2D perigo: despreso mal entendidoi1olegJs11hvo ainda aberta 4 porta li corrupção: e por isso pretiro
para o executivo. Ao soberania nacional•.Sr. presi- quo se diga ndo poder .tr nomeado em lugar de não
dente. torna orgulhosos os que li ~presentl1o; nllS a.s- pod/!r acentar: porque Deste caso ainda posso fazer
semblé~deelementopopular.énll\uralolhaMecomo os meus ajustes com o governo na certeza de poder
porcima do hombro para um poder quo lho pllre~esu- acco1tar depois que sabir d'll.qui, e vender assim a
hordimido;e que se ~gura mais ~rvo do pubh~o.do minha conseiene:a, o que nào suecede 'diJ:endo-se
que outra cousa; verlamos .re.pet.ld~s as. SUpposlçues que 0140 posso ser no~eado, ,porquo ê o meshlo q~e
forjadas pelo orgulho dos ant.lgos cldaduos romnnos dizer quo tal nOml\ll~.ao ê nulln no caso que a. haja.
que até se juIgarião abatidos casando com as an.llIS Emquanto ás graç:15 digo o mesmo; não basta que
dos reis; o cidadão romano reputava-se. o umco não possa acceitar. durante o tempo da depl1tacao,
soberano do mundo, fic.'lndo-Ihe tudo o mais subor- po~ua posso ajustar gr~s como pagaàa mÚ1!Ul
dinado; ora esLe orgulho embara~, e estorva a mdignidade, pnrll. depois de findllaIeé>rislatur:l; e por
marcha, ou andamento dos negocios. o que não isso quero tambem que sejão nuUas. que Dão possão
succede quando estes membros podem_ esperar de em tempo ll1gum surtir etreito.' . '
fazer parte do outro corpo porque olha0 paro. e!le Eu nào sei que se me póde dizerqne ninguem será
com mais igualdade, e tomãointeresse em que nal) capaz de roes ajusles;nào é assim: talvez que,aI
seja acabrunhado, ou abatido. 5° perlgó: enervar guem haja que queira ajustar'l!remios que depois
almas elevadas: Sr. president~, muitas ba. sem devem ter eüeito, ainda. como fiSCO de ser logrado
duvida incapazes de repouso. e feltas para govem~:; no fim de. contas, e de não se lhe dar o. que se.~e
ora (sendo natural que enu:e os depl1tad~s. ~llJao ofTereceo. ,,' .'• ..'.
~uitas dessas almas) se lhe.ttramOS a pOSSibilidade Portanto acho que no segundo paJ;'~llpho do pro
de seguir oseu destino, obngamol-as de certo modo jecto se conserve o ser,Mmea.àos, "!1Jl1ntand~e a.
á. destruirem a fórma.de governo, on~e assuas pre- excepçãoque lhe fez o nob.re autor, porque não é
tenções não tem, nem podem ter ~alidade. . justo que ninguem perca o que lhe, çompe~ em su~

Emfim. Sr~ presidente, nasactuaes .circumslan- rl3spect!va carreira.. .; ...•.
cias, tanto na Eutopa, como entre n~s, nã? póde~r _Eu nao ,te~ho carreU'a pO!'~UEl a~d~nel ammha;
seguran~ o governo senão por mm.o de lnfluenma naO ~por munque eu falio,. 1D~s' 1DU!-t9s dos'!Dsus
moral; a força é fraca; serve para }louco ;~,as mais iIlus~es collegaste.1Jl can:elraJá.n}lu:opa,:e J~ na
das vezes fallia; ora como hade ter mfluenClao poder w8glStratura,. e serUi mani!esta, lDJUstiça ~e' um.
executivo'se acàsose não ligar colJ!. óéorpo, legis- tenente-eoronel que lhe ca~laser e~o:nel, !lSSe.por.
lativo?' Além disto, não havendo opposição faeili- ser.depu~d?.sall.aIpor.Cuna d~e o seu 11l!~~lor;
tào-se as reformlls; servem para isso as 'relações ou um. mllglstrado PO! estar sernndo a naçao, ~er
entre',o-poder legislativo, e os agentes do poder exe- preterld<!.. N~ 30 acfullt~o t.a,mbem,8.excepça?, f~lta
cativo ;'por.allas o legislativo obra docemente sobre ~m faror, ~os .?Jlus~s:depll~do~' que !'l;re~m. <!S lu:
o eXeCu~lvo e .vin.·tlca-se sem: transtorno, e sem sala;, ~a;-esdo infu~steno, e. O~e,~~~dente"~et:al,da.,.Pl?':'
bancos oque'5ejulga necessanG. .;.' . lima ;m~,quero ~9In0)ádl~seC{1!e, sede~~, ~e

Pora.anto tudo o lIU:e se'op{luzer a esta harmonia, na mesmo casoe~tão~os .outrostodo~.que ~:x:~z:çeD.l
ou'tendera diminuil;.a, é noClVO, e até contradito:l'io empregos que nao sao"lm!l~mpativels, ~.4()squ!les
coma natuxw.a do: governo ~presen~tivo~· (A<{ui? !l0r,isso não de-v:em 'ser Prlvado~,:porque· 'llà()'ha
orador mostrou como a doutn.na cklV18 ser cOI1Slde,. Deus para-unse dIabo para outros, lsso-pornenhum
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modo. ;:50U :aeug.-sro da~ad~~e~·o reinadO'[ ,.Que lhe importa.,qu.eeu. J;O-e-oceu~. em.outro ser
'do p.,"'irileg.io.que para.mun e;dalDJ~: '.' V1~ fóra desta casa 't (Apoiado,;apoiadt>.) ;.'.:
. Não vejo uma :ta%ão ao menos:de.P9litica ,para I' ..Quetema.~bléaCOm o:que. ell faco na ·mi-
~ta distin~o, e comonão'avejo, ou ~ue.!D ha Ma casa.? (Apoiado.) . .•...
de poder es:ereer OU~ empregos,. ou então hao'de . Lã. está apóder executivo para me ehamar andes'
con.tinuar a ter exermt!c ~·meus illustres coll~ empenho de meus.lugares .quando eu não cumprir
'«IU:eantes~ tinh~o•.uma vez que seUS empregos nao minhas obr4.nações~ . ~' .
.seJão i~CO~pative1S:. .:.... . F para mun summaD;lente alamb1(~ado 5" ~erer

;,Eu Ja disse que.nao .tenb;o emprego alguJ!1; mas pôr.os deputados na c~ de ente;s unagmanos, e
.:naoqu.ero que se.d~Je m.nguem sem .razao àa- obnga-los a tooa a qualidade de prlvaÇÕeS : nós não
quillo que antes tinha, nem que Q. mal seJa' só para temos nada com o que se faz fóra desta casa; nem
~s, e não para to~os. EIl mandQ á ~esaaemenda compete a esta assembléa 'regular' o 1rabalho'do5
.ao.art.:2.0, e,~ additamentoao 30. deputados fóra deUa. . .

« EYEND:\' . Portanto desE'jo que se decida se estou aqui por
':.' . . ..... . . graça 'especial do Sr. deputado, ou porque me no-

« Art. 2.° Não poderão OutroSlDl ser nomeados meou a na~o.

~o s~bredito tempo para qualquer emp~go áexc~p. O SR. A::\'1)RADA :!lACHADO :-Sr. presidente, ono
~o dalJUelles que. lhe ~oubereI!': na sua Cllrreua bre preopinante sabia muito róra da ordem; e apo
respett.iva. OUtroSllD nao I>0d6!ao rece};ler graças Sar do que eUe disse fiquei da mesma opinião.
para SI, 011 seus iilhos ou pais. - Amjraàa Ma- Eu votei contra a' sua conservação, determinado
ChaG<J». pelo interesse da causa; a assembléa julgou o con-

a. ADDlT.ureN'tO. trari~, e eu portanto fiquei ."'encido, mas não eon-
."'ElnCido. .

· «Ao ai-t. 3.0 Aeerescente-se depois de-Inten- Estou persuadido que nenhuma autoridade go
dente geral da po!icia-e aquelleS que ora exercem verna no meu modo de pensar; devo sim obede
outros empregos nà? incompativeis.-And.rada Ma-- cer, mas para que eu me persuada da justiça das
chado».- Foi apoIada a emenda e o.additamento. suas decisões é preciso convencer-me, e neste ponto

O SR. NOG1lEIlU U G.uu :-5r. presidente, ou-vi confesso que não me convenceu.
dizer ao illustre ~preopi~ante que os dois deput:a~os Ainda estou pelas minhas thoorias 11 esse respeito;
·desta assembléa que forao nomeados· para'o InlDlS- ainda penso que quando um povo elego uma pessoa,
teria só continuavão a ser deputados por graça da a considera tal <J.ual ena existe com todos os moti
mesma assembléa; e não posso accommodar-me vos que l~e ínspuão .contilln~.a, e ~e se Pu!' qual
'com esta· proposicão porque ajulgo .contrario. ao quer modo pel'der alguns desses mohvos, n.ao con
meu decoro, edestructiva daquiUoque assento. que fiará neIla como d'antes.
me compete' de direito. ' .: .' . Eis o que disse. e não ouvi razões que me fizes-
. A nação, ou o povo da provincia do' ~o de Ja- sem mudar de opinião. Os nobres deputados quando

neiro, escolheu-me para advogar osscus mteresses forâo para aqm eleitos não tinhão II qualidade de
neste congresso; aceitei com prazer este lugar, bem ~ministros de Estado; esta qualidadepódealterar
que conhecesse.as minhas poucas forças de's~u~e e muito a co~fiança .que neIles fez o povo; o homem
escassas luzes pàra bem o desempenharj'aeceltel-o, que ora está aquI naoé aquelle homem que. o povo
tOl1}oa dizer, C:0m. ~ande sa~sf~~o e maior agrll-: :elegeu; asSUJ:l como se o ~ovo elegesse um h~mem
decunento, e· Júm3.ls consentirel •·que se ·pretenda verdei e depols ficasse azul~ este homem azul Uao era
.despojar-me desta di.gnidade~ porqlle ~~mp~rad.?r. o verde .que tinha eleito.' .' .._ '.
,se lembrou, de chamar.,.me para o muusrerlo nno O povo quando' elegeu' os nobres.aepl1tados' fOI
devo perder um lugar que tanto preso: a;;sim o~~e con~iderando em 11m o Sr. Mano.aI J~cintho N.o
francamente quando aqui mesmo recebla llartlCl- guerra. da Gam~,e. e.m ou~o o Sr. :Jo~é:loaqmm
pação. . . . . CarneIro d~ Caplpos.; ~ta •~lm.ples· quahd~de é. qJle
· . Não consentirei pois que em, minhapresença passe os po,!os tlverao em Vista, e.na? ~sque h?le os <:on
a proposicã:ode <lue se sou deputado é por graça do decora0. Pore~e~. meu.s prmcIPWs contmúo ~ Jul
deputado"que acabou de fallar.. . . garn~a a elelçao ; (a ordem.f!'_O'f.d.emJ_ aCha0-se
· ·Eu' -, . . . blé . dire't (d _ revestIdos d~ uma qu,alida.d~ q:ue.nao tmhao quan~o
. . . nao reconheco na asseX!! a o \ .1 o e ese _ o povo os elegeu., equ~ s~ a tl~essem ta~vez osnM
]Ilrel que semo~tre) d~ repellirdo seu seloum mem elegesse ; portanto outra-vez a.v.ontade·.do 'P!lvo de
hr~ nomeado pela naçao, sa~voo ca~o de commetter. ,via sêr consultada:. (A' ordem, á. ordem.)' ~':.'::
cnme e desmerecer o concelto publico. . .Estes principios são adoptados em toda'ap,l#te,
Engan~u-se o !l0bre deputa~o se pensou: 1ue s~ onde os ministros de ~stado, têlIl asseD;tona~seJ!l"

·pela ~Ua(l@llenCl.a. e seus sop~mas o .podia azar, bléa.· (NorestoJ).~o se entel!-~eu q:tachi~'pho;r~ao

~~~:~ao~:.ç:r~~?::~:c~:p~:~~~::n~su~~~~ ·C~6~n::~~~RiD~·~~i :~~~~;'ciAJs~<~ii6.f.-
gtbaça,sua ol1.d~a;I~s üutros senhO~ules;qulZd'" etara e~ d~rri 'cônsentiu':sêo'Sr. ·Marioér!ae1riiho,laUiri!,\êon~.
5a er se ha autondade· .para me exp sar es ,as-' .. ' d ..o, • 'Sr··,.. , .... 'C ·:t:·_ ..f'A"'····~·,,·•...'• . . ...... .'. . .'. t ' .tra a or em.',o; ' •. Ac", tonlO, . arlOS: <lU.OU·, .. .se.m.blea e se eu tenho felto crime para lSSO ;.crllan o .. . . . ..... d'···L i ,~. '''dO .... , .' .,,, ..... '.... , .,,,) .. ,.• •. " " ..,' .' . . 'lhan"'" ;Io"t contra a Or eme deste mo o.estaremQs a~ ,..sem
·á.lel que se.p~tende·. fazer a'!?emea t.e

h
respel o. fazer :nada .pa~.ordem·· :eU·a-::réfÍi1oiio~;sr.:1~;;

. essa regula;para.o futuro, e de.mo. o.nElD um para . .'::.. ....,. .- .. ' '". ':&'''.' ., .\.::-:~~: .:.·.é;~;.'
• .. ".' . 'h"- ·~1... U pro- ·dentel - ...... " ",. '",,''' """", ,. "J.' •• ,

hib~~a~~~~~~~p~~~: ü~~~::sr:: ~;:~~ ,;ubli-:. O SR..No~~~t~~ ..'~·,~~~;}~~p~';.;~.'
'cpstfóra·:llo congresso:·"'" ..' .'. '- ,. ,,:.' , pond~r porq,ne,me.otieJ1der~o~ .,: ',." ... '", &;·.,.~:~o..: ..

" '-:." ... ; ',:" .' ':' ese·sirvã()ou~ . '0 SI\: ÁNi)B.iDA;1'tb'cJtAti!y~;';;;:''EU''tilíilbem\fÇ~QUe unporta .a esta assemblêa nu . . ..... -.t.~: .", ..~ .• I'C.'·" "'_.' .....• ,.· .....; ..e1~1')!'.;:~~...
'4'1 . '.- . 'lal d··· â' . b'"'-- d uepu ~elw.··eontrlfa'o~'Uem··mas'Ilao era M"ó>4~ ·.n~'l'i&_·.ros ugares naO tan o s o .ngaçoes. e " .. ,' .... ':';'~' ..-.7.",,,.~ ...\ c'-"'\" }'i<rm.. t '-I'~"'>'.:'!'!<.
tado'1' . ". .. e ser-assun. ·c-.:" "~"



- '.,f) SR~'VmuroRnro::--Eu;-voto~'a'iavor'do,~óartigo vos;:'e 'eu votarei emseidàv.ór; mas.é :necessario
em todaasaa.~~·.'~e;;co~ ~e este um.conh~es~ecial.,!o.n60ll'Qcio,parasepodez
4~~ épl:9~o' •.~odo!1~~nsti..tUClona~l deliberar, ·:P9~·mao estão no caso dos outros
e naopodem vaIEl!' al~ da co~~Çéi.o, 9114e.-te~ao ~h.~, os' ;quaes. ,já-.sa, 'decidio.F oqae tinha a
.o:sealugar ;:por::!SStlJ1ao;~~·tareJ;(:l!xgQderespon-- dizer... . ..', ' -
-d~ ~uda:D,l,e.me ao*~~n~s CJU._.e., se.fiz,erão;li~ :O':Sa. MUNIZ. 'TAV.mEs ':-. Sr. presideri~ 'é bem
lJUtar-m~heJ. ~ algumas~~~~. .' . 'OOnbecido:que esteprojeetl> .tem âous fins Ínteres-
',-Ep., qlllZera ,q~e os.~mstros de ~d~, como san,tesácausa publica: l° evitar que $;SÍ'S. de lI
agen.~1l9:P9derex~cutl,volo.,ssem exclUl,dOs.d~fazer tados CJUe ,têm empregos. plIblicas se"ão distrabiaos

.:p~, da:a~léa .potqUe;ella qeve, fiscalisar a por obJeetos es\ránhos á sua missão ~ isto é indis
~f!POn~ilidade desses agentes do outro:po~er, e pensavel attendeudo ã:pequenacaJ)8.cidade humana
llllOI póQe faze-lo bem sendo elles,..membro,s. e.fazen~. e este fim consegu~, e ap~"""do l0,.' ti' .:doparte da assembléa. . -- . ,........ o ar go •

.TambeJ1lnão,aeh() como dissé 'üm rio~re depu- voto por ISSO em favor _ e!1e. O 20 flm-étornar
.tado ,que.istooffend~ tanto aS almàs grandes' o ser ~dos o~ Srs. deputadas &ão mdependentes. quanto
de'pu'''~do 'u-ao' l°nhabl"lita' ~ara ser empre'ga"do' s'en'-ao r. posslvel; mas pergunto eu poder-se-ha conse-

.... . • mm' este fim' tão sómente pela' d tr' did
_e,mquanto se occupa.este ugar; d~polS que acaba ü;).20 arti o" ou ma expen a
jlóde qu8;lquer de nós-ser ,empre~~do. e:procurar a ""~ , - . _.'
eI~val(ão alIl:l8,~chama o seu espmto; ~portantonão Respondo, que Dao; de que semrá nao p'oderem
fica0 lDlPOSSlblhtadas essas almas nobres de prose- ,os Srs. deputados ser nomeados, nem acceltar em
.,guir na sua carreira, 'e' de .nutrir eStlerancas 'de oc- pregos, se elles nesse tempo püderem solicita"los
eUp'ar os grandes,emJ>regos. ~ - para outrem' , .
'~uanto ao 20 artigo tambem o approvo com o A dependencia continúa '<!e mesma maneira; um

addlt&mento relativo ás mercês ou,graças. Ainda deputado tem irmãos. tem ~tes, tem amigos;
.que com etreito devemos considerarcomo caso muito e.por esta regra qWlSi,geral de, todos ,pensarem que
'raro. que alguem des~ da sua dignidade para pedir .qual~er deputado tem sempre valimento .para .com
empregos. todavia como ,pôde acontecer, a lei deve?,ministerio. e que,póde conseguir tudo, ro8ão, e
pr~veni-lo; ora o mel)mo que entendo ares- m~tãoa ~onto de que por muito .escrupuloso que
.peIto dos emp'regos deve entender-se a respeito seja um Sr. deputaao, talvez se veJa na necessidade
'das gra~; embora. como já disse", seja caso enra- de ceder, e ir pedir'; ora s.e consegue o que pediu ici
ordinario, e :lue seguramente n~nnum dos aetuaes se deixavêr que fica por motiv/'! de .gratid'ão obn
,membros seja capaz de t.al' bmxeza ;" a razão pede ,gado a'fechar os o~hos ti. certas causas.
_que:.se suppo~a.quepóde ser ,que hl1,Ja.alguem que "Eis:aqui o mal que devemos remediar, e porisso
~crifjqueasslD1 o seu dever, e ,que por 15S0 se. pre- IlP,provo a emendá do Sr. Carneiro,da C~a.
_VUlll', _ .,Emquanto ao 30 artigo ilpprovo-o~ente com

Ol;Wlto ao ao e}l voto pela excep~o; éum casoexcepção, 'nito. cbstante ter, dito' um nobre preopi
:particuIarque COl tomad~ em co~slder~çãopor. e~ta llante,quehavendo razão para estes tres' deve haver
a5SeJ;Dbléa ; é um~ ,questã? que jJâ aqUI se. deCldlo. para os demais; porque a isto respondo que para
,lJm illustt.e: preopmante, disse que,o~ S!'S. deputados estes tres houve vota~o, e.deliper~çãoparticular da
.~e serVIno. agora o~,!:argos demlnlstros e secreta- assemhléa,e ,para osdemlUs nao houve. .
nosC:le EStado. ~ontmuavào a ser d~putados, por . OS' 'lU! ._ N ,.'
uma,~aça.especlill da assembléa, (a- O1'dem, fi, or-. .!' lU...U,. . a certeza de. que nas lels deve
ékm) eu' estou na 'ordem'. .' haver roda acl~aza, e parecendo-me que esta co~o

_, Eu:quero.provar o inverso disto e não o posso se acha concebIda póde 'dar:l~gat' nalgumas dUVl.-
'fazer sem'iiillar. ' . 'das, entendo que será conve~llente uma declaração .
:Eu.ente~o que ~stll'.ásserção"n~oêoexacta,sup- que)melembra. .' 'a. ..',~', ," .

,po!1ho, ,pàlo- cOIltr,arlO, ~e]10 m~steno é que ,eUes C!lm? ha empregados cUJa promocao depende. de
.estã~AI6r,>gr~a ~speela1,lia assemblea, 'e não no an:t1guldade, ep;óde acontecer que af~ aep~tado
_6xerCIClO:dedeputa:dos•. O fazer deputados pertence seJa.um destes e, ql1~ o despacho se veriflqllc ou 80
,iDdiv;idüaIm.ente ·aosciãadãos ; para eUes estarem tesda sua llomeaçao para a assembléa, oujáno
fpõrup1agraça'~s~cial::~m:-exereieion~staâs~em': tempo de estar aqui servindo, d~ve de.cI~ar.sequ.e
rPléat~ ,er~ .. n.ecessarIo· :~e ~lvesse!D p~r.dído l) tit~o -e~ taes casos a falt~ ,de ;p.osse nao preJudica.a' anti
J!ue .mas C()!illou li. n~çao ;yra nao liàvenp,o; !iuterl- ~dade; poraue B!,-O é,lUS~O_que por se,~rvu:.á na..
dadeque õspossapnvar deste lug~, .s~gue-seque :ÇaO:'~e fique: de ;pelOrcondiçao.,Offereço. por 15$o:a
nunca.estiverão'deqiittidos, 'netn'pri'va'dós 'de-'ser segumte .' " .. .-: .'" .

'~~es~~~'~:me .~~:~,;~, ,~ú~:~a~assern~i~~cQnC~deu' : .:'~f~O cas~ PÓ~rii:d:~:::idoIiozriead~~'aDteS
uma ~ça espeCIal, que ~ez umao e~cepçao: .~~: ~egra, 'da: ~~putâQªo,: 011 'Dó' tempo'denaDas,casos êitcej>tua
_P~ eUes ,p~d:?r:en:" servn: no_~~~teno, ,ln~aq~~'gos~':e I!ã~'"h!lv:erem.;·tolDàdop,Gss~~:ilão serão:pór
_e~~ graça ~e!~J~nda~~ na.~a1;ao lU1~ve~~!.na razao ·1580' pr63m:ilcados 'na sua: antlgUldade~"";'(Salva: a
dll:.çon~~:tencll~:;'~ }!or l~O il.-ao_~caS1l!-O'da-:n~ 'reda~o;r'.Mai'a-~».L-Foiapoiada: ' ,.""
'meaÇã~ suste~te~~necen.~ll~o.poâiag:ac~eltar,.mas,: :;':' -,.'.,. , ''I,:''.'' '" :: • " . ,.....

•~~ :e'st,a.: a~~~m~l~a -'~iliâdispensar'pa1:a ~ 'elies ,: O:'~~~ C~~~o..:pA,:,Cmn{A.I~edi~no)'aIr.u~ntea Pll
-accettassem~ A Côm:'etrelto de1iberoli~se'quêpQd~ssem. }ll,yr~p,ara.!o.ffe~e<:~r., pm .~dditalI\eJ1.t() ,8.()art.. 20.; e
servir, e como e. assembléa consentiu é uma"eôllSa Jlli,P01~:,~-:~~t ~~P9sfo,o~ :S~1lS fU!ld8ll:'e,n.~St',~,,~-
-feita que;lião!deYe:ro.os ,agw:a .contrariar.;' ,;:r- ( qP~(~,IIl.~,~OJlc"ip14o. n~s}~rIl1os ,seg~~~~s:... , , ..

Não se deve porém;daqui'deduzirl'ar~entos « ÂO ~;' 2.° A~crescente-:se-,..senão pi1!lsadoJ.ml
l.~~,~ Os,-o~~!>s ~e_e@~;çep8,~Elr/l~;.,5e:h~.uve~ ~pno:~p.o1S IDi.l~Iatur~.- ar:J:>~~, da,í1Ss~l~a.14
,,!~,; ell:l:llUem

d
, .... c.o.llc.op'~.~~Mvp,s;.t<Ie.~ s~~~ :;ti~o ~~ ~,~g~Stdo"d,e ,182;3.:-....:aG~M:trO~~,:C1q':ha. ,»~Nõ.o.

JDesmo tempo ous empregos,~aça v~r:,es.~~s~ll1O.'" .1.01 apOla o.' .. .. (" '
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·0 SR.FRANÇA:-Sr;'preside!1te,a·aectimul~çãode'é·Cl>u.sa duris~a. Eu não tfuhareparado nesta

.empregos em ummesm<!su.geJ.tosemp:re{ol.:~mtredoutrma,por ISSO quero declarar o meu voto.
nós materia de reprova~o. >..' " Passou então a propor O Sr. presidente:
-A:'excep~o dos o~~os,qu:e por mslgnifican~es ;: 1.0 Se passava aemen.da dojllustre au.tor do pro-
-manda a ·lel que seJ!i0 sel'V}dos por um e ~nlCO Jecto.-Venceu-se que SlIll. " .
oIDcial"todos. os·lJ?alS ~~ nao podem acc~Ular" '2,°, Se se approvava o additamentodo Sr.l{onte
po~u~ ha lelsmUl pOSItivas que o _prohibem, e ~uma.-VeDceu-se que sim, ,
com1Dao penas contra a sua transgressao. . 3.o Se passava a segunda parte da emenda do

'E como eu não faço distinc~o entre empregosªe Sr. Andrada Macnado.:-Venceu-seque não.
nomeação popular, qual é a nossa, e de nomeaçao ,1:.0 Se passava o additamento do Sr. Carneiro da
'do poder executivo, qual é a de todos os officiaes Cunha.-Yenceu-seque sim. ,
encarregados da administração publica, porque á 5,o Se.passava a emenda do Sr, Maia•...,.Vencell-se
uns, e outros lhes vem a autoridade da lI1esmafontp. que sim;sa1V'a a:redacção.' "
que é anacão ou mediata, ou immediatamente; não .A primeira parte 'da emenda do Sr. .Aildrada Ma
sei que neste assumpto ~ssa haver questão: l?ois chado, julgou-se comprehendida no vencimento da
só teria esta lugar se não'houvera lei queprohiblsse emenda do autor do projecto, €I por isso não entrou
a accumulllção dos officios: mas_havendo;a, como em votação. '
ha. entendo que só com derogaçao deUa e que um Seguiu-se o art. 30, e o Sr. presidente propoz:
Sr. deputado p6de 00 mesmo tempo exercer o em- loS v " .. .
cio de legislador, e de agente do poder executivo. ... e p.!lssa a a prIme~ra parte até a palavra~
Toda a lei que ora haja de prohibir este duplicado poh~la.-Venceu-seque SIm. .' "
exercicio ena minha opinião quando muito decla- . 2. Se a segunda_parte Se!la supprumda, como
ratoria das que J'á existem' nâo faz por si direito tInha proprosto ,o :,r. ,Hennques de Rezende.-

, Venceu-se que Slm.
novo. 3.0 Se passava o additamento do Sr. Andrada

O .SR. M.uuANNO CAVÁLCANTI:-(Não o ouvio o Machado.-Venceu-se que sim. ,
tachigrapbo.).." Perguntou então o Sr. presidente:
_Julgando-se. dlscutlda a Matena, Jlropoz á vota- 1." So aa5sembléa julgava concluida n 311 discus-

çao o Sr: presIdente o preamb~o ..-Pnssou com a süo.-Venceu-se que sim.
suppressao da .palavra - provl~onDmente. 2.0 So deveria slUlccionar-se o projecto '1
terPr~~oz depOIS o art. 1.°-FOl approvlldo sem al- O SR. FERREIRA FRANÇA. _ Parece-me que com()

aça:, 50 acha não está capaz, e que é preciso redigir-se
SeguIu-se" o 2°, e propo~ se. passava salvas as primeiro, porque está composto de partes contra-

emendas.-Yençeu-se que SIm. aictorias e repugnantes, que só pode perder -na
O Sá. COSTA AGUIAR: -A primeira emenda é do redacção.

illustre autor do projecto; a eUa accrescentou o OS 8RS. HENRIQUES DE REZENDE e ARAUJO LIMA.
Sr~ Montesuma a palavra-graças-, _e o 'Sr. Ca:- farão da mesma opinião.
nelto da ~unha augmentou adeclaraçao de s~ nao Afinal decidiu-se que fosse á commissão de legis
poder pedIr empregos ou graças nem para SI nem lação para o redigir, e voltasse depois li assembléa
para qualquer outra pessoa. _. . para o sanccionar.

O SR. ~Dl\ADA MACHADO: -Eu nao seI se fUI O SR. SECRETARIO COSTA. ACUI.Ul annunciou ter
bem entendido; o que quero é que:taasempregos recebido do ministro dos negl:>Cios do Imperio e se
o~ .mercê~'l!0 caso de se darem, fiquem nullas, guinte ameio. '. "
nao ,lhes Slrvao,para nada. _ ' '. « Illm. e Exm. Sr.- De ordem de Sua,Magestade

O SR. (;OSTA AGUIAR: -:-Entao na ,se~und~ parte o Imperador remetto a Y. 'Ex. para ser presente na
da ~menda,. em lugarde'dlZer-OutroSlm n~o P.o- augusta assembléa g~ral constituinte· e, legislativa
der!10receber graças-fic.adeste modo,-;:-Outroslm d~ste Imperio o OmClO induso do Rel'm. bispo ca~
serao ntillas.a,S graças que receber para SI, ou seus peUão.mór, em data de 9,. do corrente mez, noqllal,
filhos. ou ,p81s. . . "emcumprimento das ordens que lhe forão expedidas

O SR. AND1I.A.DAl\IAcBADO: .,-.Nãohã: duvida; mas pela secretaria de estado dosnegocios do Imperi()~
nesta segunda parte cabe a mesma .~xcepção da sobre a informação do estado actual do seminacio
emenda do Sr. Araujo Vianna; porque ainda que de S. José desta côrte, ~e refere á que an~erioI'~
eu não falIei. em 'empregos, todaviaqueroguesejão .m~n~eder?-a este_respel~o' aos,membros 4a., ~om';'
comprehendidos; e como os filh(j~ ou os palS podem m~ssao delustrucçaopublica ;d(i, ~es'Pa_~s€\mj:l~~a.:
tambem. ;estar em 'alguma. carreIra, o que potella .Deus gUard~ a.V.. Ex. ,PalaclOllo ,:}ll()! .d,e: Janell'o,
lhe competir,de:ve serexceptuado. Por issoeu're.;. :em 12 de Agosto. de 18~~-;J.o..s.4J..()ag'l;,~;Ç~rne.irQ
queiro sempre salva arédacção~' ' de Campo.s;~Sr.)o~~iJ,llca.rdo,:qa,C;ºsta~A,gui~:;(de

O SR. ALENcAIi.:..;;..Eu nãoo'entendo assiID(e ·Andrada.:~;:;,·::: ';:;''; .....«:;:.;;~:(,:,;:i; ~c,i,,:'!,,';

-declar&npoprimeiro que<tudo, que não tenho pai';' 'ómérd':tià:IiEVÉRENDa:síspO';~8~&k~>k)
:nem filhos,digóque não 'posso approvar,"que"a ' ,.,'.,. ' , -'-. ,>-'~:"':',;,:::";;Z}
'~~dllde.depaiou de filho ,de:um deputado.1h!3' , ';«llliri~,e:Emt<~r;;"'7:Relai:p~~:.dai~cé~
S6Ja.tf\() prejudicial queannullaqnalquer gr!lÇ8.' ,qué' :de :e.~dG;:doa;n!go.çros.~L1riipanCt;del3J!DdeJI1Ih.6
o' ch~fe da naçflo ~e .lembre' de lhe fazer por ,'seus :proEmo i>ass~do,-~e!.rma:ntro,u,suarMa~e~~1:
semcos ou mereCImentos; na V'erdade nada:·me 11a- quanto antes remettf'.sseu p.ela:imesma.?1secretlltia:
r.e~~ ião~njusto.' .Que·o deput/ldo~fique :inbibidõ '.~~." iuma:)!~ó~~ ::'·cire.~tazWiad.t·.r~)e~~a1i.~(.9i().
pedir, ,concado;,·mas que meu,p8:'leu.meu_filhl? ~Ol :Se!D~.aP~i)~"'~ (J ~~lt~e;;ta.:~c~tet-re:;d~'lJléU~(e$~c
possa. Teceber. ~s. recompensas-a que ilha: dao.,ditelto;tahel:écun.elll~~!i~05.';J!~!4e:Bedaca!-'l(J!~~~!1!~:
os seus merecunentos, s6 porque eu sou depUtado,> ;fo.ssam,)sUbOI'.di!1ad:Ofil:llarl1',,~~nte::na;~n1"'"

'.:~l,-
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bléa constituinte ele~slativa que8:sSim o exigiá. çãoé:arbitraria, e'a segunda me:parece para aqui
Não conhe~ estabeleclDlento algum desta natureza 'mapplicavel, e até repugnante áquellaregra doscon
que me seja subor~nado, senoão o Seminario de sultos, segundo a qual não são 'Vistos consentir os
,S, ;José, ~ toda s. míormação~e eu podia dar a que i~orão:-,-Non 'Videntu,rqui ig'TtOra'nt, cemsm
respeito· do estado em que actuiilinente se a,cha, já tire.:-E sempre ouvi dizer, Sr. presidente, que o con~
eu a .tinha espontaneamente apresentado aos mem- ,sentImento é tão necessario emmalerias de cont.1'a
bras da commissao de instrucção publicll. damesma ctos, como o corpo de delicto em materias crimes'
assembléa, juntamente com outros trabalhos ten- a~é é principio d~ ~ogic~ que ninguem quer·oqll~
dentes ao mesmo fim, antes de receber a sobredita nao ~o~ece - N.~htl vol~tum qui1/. prmcognitum.
portaria. E' o que posso iníormar. Sua Magestade DepoIs disto, sabemos que são actualmente ex:écu~
Imperial determinará o que lhe parecer mais acer- tados muitos que contractarão antes que viesse o
taào. Deus gl,larde a V. Ex. Residencia episcopal decreto citado de 1801. . . '
do Rio de Janeire, em 9 de Agosto de 1822.-Illm. Ora comobavem.os de considerar estes hômens li
e Exm. Sr. José Joaquim Carneiro de Campos.- gados á;uItia lei posterior,aos seus contractos?'Q~e
Bispo Capellc*Mór. l) cousentlDlento lhe poderemos suppor? Salvo se, qui~

Passou-se ás segundas leituras de projectos, na zermós dar áquella lei a força retroactiva; mas este
conformidade da ordem do dia; e o mesmo Sr. se- este principio já foi aqui regeitado.

1 . t di' d S R h F Temos, pois, que não é sem fundamento que taxo
cratario ou o proJec o e aI o r. oe a raneo de injusta semelhante lei; mas elia é tambem arbi-
pllJ'll a abolicão da junta chamada de administração traria; e para0 reconhecer basta attentar na varia
geral na provincia de Minas Geraes, que fôra apre- ção dalegislllção á tal assumpto.
sentado na sessüo de 28 de JU'lho. O alvará del'íP3.estabelecia os por cento á custa

O Sn. Roeu" FR.\Neo:-Sr. presidente, como da fazenda 'publica, o,de 1760 os mandou tirar á
per5is~ na persuasào de que toda a reforma que custa dos devedores morosos, que 6 fossem da~eUa
tom por Um allivillr do leis gravosas os subditos data em diante; o de 1753 tirava dez, o de 1760
delito Jmpurio (o, urgonte, ainda me parece tal a que seis, o de 1801 mánda tirar quatro. seis e oito por
pr\)p~\)h\) l\l\ S'\l'Vugn~ãodo decreto de 18 de Marco cento, segundo os'anuos decorridos depois do ven
do 1801, Nuquanto mando tirar os por cento aos cimento dos contractos.
t!lwcutadoli d{l\'udorell Uscacs n favor dos oWciaes de Esta variação basta aprovar a imbecilidade da
f4:'lmdll, aliás 111l9111ariado8 o muito bem assalaria- lei, e que não a dirige alguma razão solida,mas SÓ~
dOIil: lei quo (lU não cessaroi jamais de caracterisar mente o vario arbitrio do legislador: fica {)ois cIaro
de injU5tl\, arbitra'riu, gravosa e oppressiva dos quo além de iniqua ella é tambem arbitrana. '
povos. Quanto seja gravosa semelhante lei, se prova.

l~ como li urgoncia eu a do~uzo destos principios desta só reflexão, que no espaco de vinte e um
por isso pllli80 11 verificai-os anDOS havião rendido os por cento extorquidos aos

Parl.lceu duro na precedente discussão á um illu$- executados, além do preço ,dos seus contractos, para
tre deputadu uue eu t4usso do injusta esta lei, mas cima de cincoonta e nove contos de réis; e isto não
não mo combát(lu sonão com a mora dos devedores. em prol da fazenda nacional, mas de officiaes
Ora prescindindo de que esta mora é muito bem assalariados com muito bons ordenados.
expiada pelos rigoros de uma execução fiscal, e pela Finalmente, que· estai lei éoppressiva dos povos
infalliveI condemnllção das custas, eu perguntêra s6 duvidará quem noticia não tiver dos graves abu
ao iUustt'll deputado se toda a mora tem o cunho da sos que á sombra della secommettem; abusos tão
injustlea '! Se tambem sito injustos e puniveis os aue insanaveisquanto aquellesque os· devião de com
nao pagão porquo não podem, para fazermos da sua bater, são os p:r:oprios interessados na sua conser
desgraça um plltrirnonio nos Srs. da administração, e va~o e m~~ença: aqui os réos são juizes;. como,
como se estes não vencessem bom ordenado? POIS, COrrIgI!' taes abus_os? E para me çmgir á

Nem basta, Sr. presidente; para que se considere phrase. do Evangelho:, se,o. ,sal se tem corrompido,
justa qualquer medido. ou disposição pena!, qual comque outra coisasehad~~salgarfConclúo,pois,
reputo o citado decreto na parte que respeIta aos Sr. presidente, que a materia do projectoéurgente"
por cento, que e\\a produza algum bem, como é porque a lei que elie combate' é lnjusta, arbitraria,
doutrina de um publicista; é demais disso mister gravosa eoppressiva Çlos poyos; e se n.ão é urgente
que alia seja necessaria, quero dizer, que se não a ~eforma, ql;letem,por fim desopprimir á estes~ não
possa obter por outro meio o fim que a lei se sel qual outro oseJa~ , .,.. .
propõe.. .0 SR. ALil'l~R :,';"-'Éu achô que este projecto

Ora, sendo este o estImular ao pagamento o de- l1ão só não é urgente, mas nem necessario. ..
'V~d,or fiseal, quem não sabe q~e um tal fim se Con-
segue principalmente pelos meIOS legaes do seques- . Creio. que o ,illustre' preopinànteconfundiu' os
~ropeiihora e outros âe execucão? ., direitos dos povos, com os interesses de:aIgunsin~
, 'E âiremosque é justa uma leí que reputa de má fé dividuos, e por consequencia confundiu·duas coisas:,
a todos os contractadores, e promiscuamente com que nadatem"de:commum enke si.. i.,' ,'.'

'estes.os seus herdeiros, que. são muitas .vezes os . Iriamos favorecer ,os l?0vos se, pOl'exeinplo,· O~
executadosl - .li:vrassemosdealgum trIbuto; mas com ' isto uní-
,E diremos que é justa uma le~ qu~ riã~ d!st!ngue cainente" vamos fãvore~r' quatro pesso,às 'e d~ má

ilntre o dolo,e a boa fe? Que manda tIrar mdistincta- fé, ,porqu~ 'as ,de' boa ie cumprem éom o· que, con-"
mente a uns.s outros mais daquillo á que se obriga- tractarào" comI? é.de obrigação, p()rque ninguem se
rão por ,forca de seus,contractos'l " compromette senao por livre vonta:ae~:pOrtalito'os

DIsse de 'outra vez um illustre deputado'que se que,entriuão nos' contractos estão obrigãdos a,cum-'
podíão éonsiderar estes homens obrigados por um 'pril-os; e se onão fazem solirão 'a:pena da sua falta;
quasi contracto, e ernfim que a ~gnoran?ia ~e 'direito 'Julgo, portàiIto;' o' projecto 'inteiramente desne-'
não favorece; .mas, quanto a mIm, 'a prlD1ella asser- cessario., ~ :, " _ . ,~' , , ' .. I ; , '
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cc EMl!1\il>A

« Comparando este artigo com o artigo 122, acho
redundante um dos'dous e portanto proponho a
suppressão de um delles, qual parecer mais conve
niente á assembléa.-Fer-nandes Pinheiro.TI -Foi
apoiada. ' '.' .

O SR. FRANÇA:'- Parece-me que deve cQns~r-.
var-se a doutrina neste lugar porque é <mdi:l cabe
bem por se tratar de votações. . : ".

O SR. FERREffiA FRANÇA:- Este artigo. é o mes
mo que o art 122, e portanto um ~eve supp~i-s~'
mas no que eu tenho duvida é sobra o qu.ese -en-
tende por pluralidade absoluta. ',. ". ',.. .,'
A~i tenho ouvido dizer ~e a, pl~alidade 'abso~ :',

luta e da as~mhl~que se.aíili.q)):esente'quandc)' se.
v?ta'; mas a Istonao P9sS0 accommodar':"~e p~: .
nao entendo por pluralidade ahsolutaamaioriade,
votos quaI!do se ach~mpresentes, po~ ~xemplo,

fa0d6~~~a1S da ~~tade don~~ro tqtaldos deptl~,

<} SR. Ã.1'ro\\À.'IlA. MACl1Al>(}~-Oque:acabàde dizer
o illustre preopmante parece' sex· de raZão, ,mas'não
tem lugar; e não ha remeitio senão seguir.o'que se

o SR..RoCHA FRANCO :-(Não o ouvirão osta-:- op~ão sem haver algum .int~rmedio de. tempo;
clúgraphos. ) .. ' , . - por 15S0 achava que se dena tlrar esta 2a votacão
. _ lulgand(}-se,amateriadisc~tida, propoz o Sr. pre- immediata., •.
'sidente se era urgente o proJecto.-Venceu~se que ContiI;lúa o artigo: « havendo 2° empate põe-se
Dão, ficando por isso regeitado.:l matena2a vez em discussão e torna-se a pÔr a
- Seguiu-se a: terceira: parte da ordem do .dia que votos.)) . .
era a discussão dos artigos do regimento da assem- Eu entendo que será melhor ficar a materia adia-
bléa, e leu-se o seguinte: ' da para o dia seguinte, porque havendo tempo pltta

« Art. 131; Se o numero de votos achados no es- pensar, podem alguns deputados mudar de opinião
-crutinio não combinar com onumero dos deputados, por haver reflectido mais seriamente na materia;
repetir-se-ba o escrutinioatéquecombine ou se mas sendo logo posta em discussão até póde acon
conheça o motivo da differença. »-Foi approvado. tece~ que.por pundonor não se mud~ de opinião;

. «Art. :132. Havendo empate de votos, votar-se-ha por ~so dIg9 ~eve ficar adiada para o dia seguinte,
segunda vez ; havendo seg-.mdo empate põe-se. a e então admittlr-se 2" votaçào; e se ainda ficar nova
mataria segunda vez em diScussão, e torna-se a pÔr mente e~patada de?~ 2" vez, parecia-me justo que
a votos; se houver terceiro empate fica a materia a matena fosse reJeitada; porque entendo que é
.regeitada. » m_elhor não obrar do que obrar mal e uma vez ~e

O SR. I!ENRIQUES DE REzENDE: _ Diz o artigo nao ha votos 'para que se vença um artigo de lei na
que se houver terceiro empate fica a materia re- 111

.e ~a .votaçao, é m~lhor que não passe. Por estes
geitada. Ora isto é dar a um numero preponderan- pnnclplos fiz a segUlnte
cia sobre outro, sendo ambos iguaes; o que é contra ((EMENDA

toda a ordem da votação. « Havendo empate ficará a materia adiada e en-
Neste caso a minha opinião seria que ficasse a trará novamente em discussão; havendo 20 ~mpate

materia adiada, além disto acho muito geral a fica ti. mataria rejeitada.-Vergueiro.»-Foi apoiada.
forma em que está concebido. .

Supponhamos que se oll'erecia uma emenda para Julgando-se a materia discutida o Sr. presidente
'se alterar uma ou outra palavra, o qno havia om- propoz: .
'Pato na votacão; par isso dcvoriamos regeitar a 1.o Se pasS!lva o artigo, salvas as emeudas.-Veri.-
materia do artigo? ccu-se que SIm.

Eu acho isto muito incompetente o digo quo neste 2.° Se passava a emenda do Sr. Vergueiro, em
caso fique a matoria adiada para entrar em discus- ll!Dbas as partes em que era dividida.-Apj>rova-
são. A esse fim ofl'ereço a seguinte rao-se amtills as partes, ficando por isso prejoo.icada

U BMENDA a do Sr. Henriques de Rezende. . ,
Por ser chegada a hora da leitura das indicacões

a Proponho que se mudo 11 palavra rejeitada em p~rguntou o Sr. presidente se havia alguma; e cómo
8: palavra a.dia.da..-He'n'l'iqu.es de Re:cnl!e.\)- Foi nao ~ouvesse quem pedisse a palavra, declarou que
apoiada. contmuava a dISCUSsão dos artigos do regimento~

O SR. COSTA BARROS: - Parece-me realmente « Artigo 133. A maioria 'absoluta decide em to-
muito conforme li razão, o voto do Sr. Venancio. das as materias em que não houver marcada outra

Havendo 20 empate, diz o artigo, que torna t1 dis- f6rma.» .
cutir-se a materia e li. votar-se. O SR. FERNA~DES PINHEIRO :-~steartigoparé-

Ora, que mostra este 2° empate? Que a assembléa ce-me que contem a mesma doutrina que o art. 122
está ainda da mesma opinião que li. primeira vez. e por isso otrere~o li. seguinte " .

E para que ha nova votação? Para ver se por este
meio muda al~um Sr. deputado de parecer; mas se
continúa a remar a mesma opinião, sendo metade
pró e metade contra, não acho motivo nenhum para
que a assembléa rejeite a materia; fique antes adia
da, porque no decurso de 3; 5 ou 8 dias, podem al
guns Srs. deputados mudar de opinião e passar a
materia. .

Alguns. Srs. deputados lembrarão que havendo,
segundo a emenda do Sr. Henriques de Rezende,
4a votacão,podiá haver 40 empate e que era
preciso providenciar este caso., .

O SR. lIENRIQUES DE REZENDE offereceu o se-
guinte .

. 'cc ADÍUTA.MEN'IO

. ttE quando pela 4avez fique em,eatada, áassem.'"
bléa deCidiI:á se :aroat~íaserá reJeitada·.'-Henn
ques de Rezenae.»--FoÍ' :rej~itado. ", . .

O'SR~'V:ÉRG~Ô::"":'Oiütig() ciiZ:« Hàvendo,em
pate de' votos vt:ltár-se-ha 2a vez; » ora,parace-me,
que, devemos tirar esta,2a 'votação; como inteira
:m~nte inutil;'-porque acabiindo nós defa7.e-r. uma
votaçãoevotariâQ-se outra :vez é:.de esperar, que seja
empatada do mesmo modo e naoque' se mude :dá
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pratica, porqíie é o.qUe convém; se ó_não segtiisS~- - 'O'SR.~~AMACfW)o::-Como ?-no~re·.depu
Dios estaríamos a cada momento" a :nao :poderdeCI- tado que nao· Julga a materia bem diScutida, .tem
dir consa alguma por falta de votantes•. ' ·ouvi,doas'.:razões.que se,expenderão, ~lve--se Jl?r

.A nacão quando :elege um certo nume~de, pes- aqu~nas.em que lhe parece que ha malSprobabili
soas·pára a repre~~tar entende qu~ n~nhuma f~- dade de acertar, aindaqúe não te~a:certeza.
tarâ sem impossibilidade real e por ISSO tamb~ JáO S,R. FE1uumtA FRANCA.:- Mas nãotendo~.e!'
conta que por maioria da assembléa será COnslde- .tezanem probabilidade, lico na duvida do caminho
rada ada parte queestiv~presente~ .'. que devo seguir. .' . ,

Alé;m ~sto, suppo~os que se estàbel~la,qu~. O SR. MroRADA.l\hCHADo:-Depois da disCUSSão
a. J!lalona da assemblea foss~ de 45 ;vo1?s,.:na ma. o caso de duvida é rarissimo; porque sempre ha mo
teria em que honvesse~45 nao se venCIa :por um'tivaoque. faz fuclinar para um ou outro ladQ; para
.0 que seguramente nao póde te~ lugar.: ,Portan.to, .nãosuecederassiinseria necessario suppõruma
~mem-se as'cousas como na realidade ~o;amaIo-. :perfeita-estupiàez, dapar.tedos deputados; em. ver
_na~ assembléa e!lten~e:se do~ qu~:est!0pr~ntes dadepara· um: deputado. depois de. ter ouvido. uma
que saG os que votao e nao, dosCJUe estao,.aus!,\ntes. '!liscussãõ,:nâo,achar em todaella 'razão alguma

O SJ.l. FERREIRA. .F~çA.: ::- Mas, per~to . eu, . que :0, incline mais .. para· um •partido do que para
póde '!iZer-se a legISlaçao feIta pelosque,nao con-:- outro, é preciso que seja perfeitamente estupido.
correrao par~ ~na't. .. . ' E'. esta a razão por que -acho que a doutrina deveE póde deCidir-se qualqu.er negoCIO de uma pro- passar. .' .. , '.
VI'ncla se estar 'Oresente quem a representa '1 Eu '. . : . .

- ' - . .. . :,JDlgo~se sufficientemente discutido e posto á vo-
nao entendo 15\0.. . tacãoJoUlllprovado..

O SR. ANDRADA MAcSADo:-É porque o ill1!S~e' • .' .. . . ..
d utado cuida que é só constitlÚdo pela,proY1IlC?,la _«~go 136. Em.~o~ropno é inhilnd? de vo
da~; mas engana-se.está 'constituido pela-naçao tar,. dizendo o presldente.-o Sr. F... nao póde
.•~. . votar~»

lJ}:loCU'a, D . d ..:l· fi - :t. dOs deputados da Bahia, .Pemambu~o Ol! outra epo15 e C11gum~sre exoes 01 approva o.
qual<JUer província, nã_o são só os deputados.dessas« Artigol37.. Se'oprojecto fôr composto de mui
pl'ovmcias, são da n~çao. ..' _ • '. tos~ig,os,.-v:otal:-'Se-haseparadamente sobre cada

Não ha um só escnp~rque as.s~ o na? entenda, artigo.»" . ,
ora sendo en~ d.a ~açao, a mal0:na obnga. a loda '.O -Sl\..,~RANÇA:-:-Naconformidade deste artigo
eDa e esta m~ona e dos. que esti.vere~'Il~sentes2 é,queeu:requeriuma.vez,estando em3~discussão
Se alguns faltão sem motivo,te~a paclenCla a na um proje.elo, que.se propuzesse cada artIgO de per
~o que escolheu deputados vadios, . ll!an:aços, ou si, e não o projeoto em globo. Enten~o que .a ~oa
mcapazes de deseIn:penh!U" s!1as funcçoes, .e ..se a trina deve passar como uma das maIS essenclaes,
causa é a ?e mo.lestla, é mentavel a falta e omte- p(}rque 'cada artigo, deve vencer-se com a sua ap-
resse publico enge que apezar. dellaa obra vá:por provação especial, " . .

diante. . '. ..... O SR. MONTESUMA :""':'E eu acho que não.é néces-
O SR. FRANÇA:-Senhores, é necessano ~aze:r sariota!artigo e.que só ~rye para no~ confundir,

distinccão entre a verdade puramentetheoretica e porque Já temos a sua doutrIna no capItulo antece
afl!l~lla·lJ.ue só o é na pratica. . dente. -Alli está estabelecida a f6rma. de Jazer as dis-

Nas sCIencias moraes e pfÍ!lcipalmente na·,sci.en: cussões e a mâneira Ile ,pro:p'ôr á .vo~ção, portanto
cia do go.verno é míster_mUltas vezes $Ubstl~mr a não s~~ a que ve~,agora alJ?leste artlgO? .'
uma realidade uma iicça~, .p~a a coherencla dos O SR.ANnWA' ~CHADO:-:-Este artigo é muito
principios que se têm aQID1ttidopor base de um ptéciso; :e. nãos~i ,cQmo se confundem duas cousas
systema. ... tão~difi'e;re~te.s,como são votação e ,discussão. Na 1m

De.nenhuma outra !DAneJra se poderIa s~hir,nuue~ Wscussão ,não .póde .haver senã?a decisão. da U!"'"
das difficuld~~es Eraticas que ~e apl'esentao a mar gencia ou competenClada matem; na 2m ~scus~o
cha do .,e~U'1to h~ano, quando .este pro,cedena ajlÍ?c~oé para:passar,ou nã:o, p~a a 3m discussa,?;
cont,enuradaspartes, com.que deve pree~cher os e só. ,nesta, depOiS: ;de'c9ncIUlda~ e que ha votaçao
traco~.de .um todo systemati~!D~nre orgamsado. _ propriameJi~etal; ora. esta ~que o r~gimento manda
~, por 1550 que se ~eve a.dii!íttu: como uma ver aqui que seja por artigos.. . ..

dade que (} ven~do pela malon~ dos Srs.• d':lp~tados :Náa,sei, torno. a di?;er, ,comp.se..confundem duas
preS6n,tes; está 19ualm~nte venCIdo pe.1a malOrIa ~os c~usa,s .. tão differentes;I!.ocap~tulo. antecedente tra~
aus~~tes, que parece co~p~omettel,'a causa pübhcatou_s~.domodo.de delib~rar e neste trata-se do
no JUIZO daquelles. " '. ' .. '. '. modo de votar.'. ,_.
~e.iulgoU-se-·discJltida'a' IIlate?à. e:vence~-seq:ue se ,.' O ,SR.,Mol.'lTESUMA':~ jIlustre. pl'eopinante não
supp~seo art·122e;s11bslstlsse-es~e: .. ' .. ;. percebeu o que eu disse; eu não~ tal confusão•.
-, '« ArtigO 131. Nãopoderã vo~ar~sep<lracclama- Todo omp.ndó ~ab.e e,'!-té~a,~nança de '"! aIl;nos
cão.,l).-.Foi approvado..;... .' ' '. . . sabe qu~ discussao e-votaça? sao. cousas mtell'a-
- «:~go 135. ,Nenhum depu~d():.present~I?0":' mentEl:diflerente~; o que eu dlsse-fol.queera desn~
dàrá escus.u:':'se de 'votar salvo não tendo aSSIstIdo ~ssano-este. a~lg(),pOrqtl~:~a ,DOS r~gularmos Já

'db te» .' .... .. , . .. . tínhamos doutnna,estabel~lda;.Ilo,.c.~pltuloant~c~
ap .~ a... . .' .... ." '. " •. ' dente: e ..<Il,le ,a conservação ª~?teartigo .prqdUZlp.a
...(}Sa. FE1l.REI~ F~ÇA:-:-b"~~disb:ouveti.!d·<I~e.m hn

-:-. cóm.iiSaó,par~oiD.odo. 'd~ dec!dir_asmateri.as, .' .. '
tenda qUe amatena'nao estã em cu a-e a c a- , ~',l~ ·'u. N'-. é' til

d .' tender queestã não sei ao'votar ., O,SR. ,(wl~lU~A)llAC_H.lno.:...,. ao .. mu nem
ma, a m.aIon~~dé' se .. ,o' "6'" ulgar .que 'aiilda confuso;: comuso· •e·o· i:llUStre pre~llmante p~rque
3:~~a:~tir#se; '.vistf;e ,:2:o;~d,e'di$p~sar-se:aJ:ad~~~=~;:~tUt~:~.eleve .. '.e, ~~~essarlO .vê-
dev~tar.· , "., ., '" .
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Nãose trata,de votação~rOpnamen:tetal senãomatenas á votacão.. E'isto o que escrevi nesta.

na ultima djscus..~o; nas maIS,não se faz.s~não pas- emenda que mando á mesa:
sar de uma para outra;' a: votação décisivasÓ'ha na '" , . . . .
3.'discussão.. Portanto~'Jonge de ser inutil o .artigo, . "« ,Proponb;o.~e o § 137 s~ una. na redacção ao
é índispensavel. ,'... , .. .§ 96.- ArauJo L,tma. »-FOI apomda.

O' SR. MONTESl1MA. -:-0 que en vejo é que o illus- O, SR. F~ÇA.:- Ell sou de opinião absoluta~
tre· preopinante 'sendo' um dos redactores do pro-' m~nte contrana; e entendo que .as doutrinas con
jecto de regimento não sabe o que fez. Disse agora teud~nosdous artigos .96. e 137 respeitão a diversa
lfle 'eu olho as, consas de léve; bem leve me ,tem vota~o,que é necessano haver quando um projecto
parecido onobredepntado neste debate. de leI co_ntém mais de um artigo. J3:u mo explico•
. O S~. ANDRADA MAclL\Do:-Eu'requeiro a ordem. !-- votaçao que se rece~eácada cu:tigo de um pro

Se o illustre deputado fallar com pouca delica- Jecto separadamente na? é .suffi.Clente par3; dar a
deza, eu saberei responder-lhe do mesmo modo~ conhecer a vo~ta~e legIslativa. daassembl~a; por

O S V .. _ Aind . ul . di' que p~de a malOrla desta regeltar um proJecto, e
_ R. • ERGlJElR~.. .. a!Jl1e na tima s- todaVla approvar na votacào muitos dos'seus artigos

c~sao h~a a vo~çao d;eClSI!a,J~go que nas outr~ quando é interrogada,sonre a sua doutrina destaca:
tambem lia votaçao, aliás nao seI que nome lhe heI damente. .
de dar. -'

Eu sei o que está determinado no capitulo das de- P~lo menos.tenho a.experiencia em mü;n mesmo
liberações; mas como temos casos em que ha vota- ao dito !espeIto.. ProJectos tem apparecldo nesta
çãc; sobre o tódo da materia e casos em que a ha'por assemblea, ~e e~ abs~l~tamente os reprovo, ou
artigos, devedistingUÜ'-se para clareza; e por isso por~e os ~ulgo lIDpolittcos no todo; ou. porque
oirereco a seguinte ' . os n,:oconsldero opportunos por al~a cU"cums-

• tanela prezente. Todas'as vezes pOIS que se me
« EMENDA perguntar se approvo o projecto, direi que não:

« Quando a discussão fôr em globo a votação o quando porém me perguntaremse approvo a doutrina
será tambem; quando fôr por artigos a votação será deste ou d'aquelle artigo direi que sim; porque o
Por artigos.-VerJJ.><e?,·To.»,..;;..Foi apoiada. meu voto em tal caso leva implicita esta condicão•

.,- -No caro de passar o projecto contraque eu opino.
O SR. RmEmo DE Al'IDRADA: - Eu creio que se - Bem se, vê portanto que nesta differença de

tem eQ.tendido este artigo muito confusamente. votação procedem coherentemente as doutrinas
Alei diz que em cada projecto são tres as discussões. dos dous artigos de que se trata: Oart. 137 trata de
O que se trata na la? Trata-se unicamente das votação.especialacai:ia artigo quando o project()
vantagens ou inconvenientes da materia, e pro- tem maIS de um, e todavia não destroe a votacã()
põe-se se deve passar....á 2a discussão. Na 2a o que é sobre o projecto integralmente que é a de que trata
que se põe a votos? ~ se estáconcluida, e sea o artigo 96; o que bem se deprehende até da phraz~
materia passa aS.a Logo nesta 3a é que se vota do mesmo art. ~6 quando diz:-A assembléa sanc-
definitivamente sobre cada artigo, e por isso é que dona a proposta. • .
neste lugar diz o .regimento que se o projecto fôr
composto de difi'erentesartigos' se .ha de votar "O SR. PRESItlENTE, por ter dado a hora, declarou'
separadamente sobre cada umdelles. Portanto nesta adiada a discussão do artigo.
ultima é que ha votação sobre a materia; nas outras
vota-se sobre as discussões. Não sei que tenha outra O SR. SECRETARIO COSTA AGUIÁRpedio a palavra
intelligencia o artigo. " para ler o seguinte ofliciodo ministro de estado dos

O SR. Cutm:mo :--A discussão qUe tem havido negociosdaazenda:' '.
sobre este artigo basta :(>al8. mostrar que elIedá « rum..e Exm~ Sr. -Em cumprimento das ordens
lugar a duvidas; maserelo que todas acabão rem':' de S: M.o .Imperador remettoa V. Ex. um-affiCio
gindo-se. o artigo com o additamento que eu tenho do governo provisono ~a,pr~vinci.a de Pernambuco
con..cebido~ Àc,~,qu~_é melh?l" adoptar algumaaIte- 'datado de 9 ,de Abril ultzmo, mformando sobre
raçao doqile estarmos' a dizer que elIe é cllU'o, augmenio de ordenado dos officiaes da sua secretarià;'
quando na realidade o náoé. Eis-aqui o meu . outro da junta da fazenda do Rio-Grande do norte

á cerca de supprimelitos;e venMde páo Brazil para,.
«' ADDITAMENTO occorrer ásdespezas da provincia;e uma represen-,

_ . .', ' _ , . .. taçãoda "'{illa da Atalaia requerendo a suppressão
-« Se o proJecto fôr ~omposto de mUl~os artIgos, ,de variós Impostos, ,afim; de ser tudo presente á

pelo que toca aomereczmento.da. ~tffla votar-:se- .assembléa, geral constituinte .' e leRisIativa do
ha, ',setlara,,da,meD:te' S,~b,,1"e ,ca.da artigo.-. F,T,anoCZSC,o~P, e,tio; a quem c~mpe,te a suad,ecisão. ,D,eus, gú'ar,de'
Carn~To.»,-:-FoI-apOlad~. . ' . a.V. Ex. Paço em 12 de Agosto de lB23.-Manoet
~'OSa; 'VEMuIÚao i.:.;.;.Não IÍleparece exacta. esta: :lacinthQ Nog~eira 'da Gama•....., Sr. José Ricardo da

redaci:ãó, porque' na111 discussão ,taJnbem se vo'ta:Costa AgUiar de ~ndrada. J)- Foi remettido á com
sõbre~o'merécimentoda.mateiia,pois s,e não é digna. missão de,fazenda.,
d_anQ~saapprov~ção nãopass;r á ,2~.'discu~sãO; e 'c . ';', ,', ' ".' . 'd' ....:
cteioqtieo nobre'deputàdosóquerfàllarda3a que:, ,0,_ ~R. P~S1l)~NTE.assl~ou ,~ara.a ord~Ill o dl~ ..
éadecisã}j'final.' " ' ',' "",', ' ,. 1.0 A?~_4ISC~sáodo proJeclo s~}jre arrecadaçao

.' " .' " ," ...,., .llefazenda de, ausentes: 2.0 -regimento da assem-:
-O,SR;:lARA:wO LnrA:: "';"Pàrece-me'que está bem: 'blea~" ,"

visto ·qu.é:,os'illustres autores~dóprojectofallárão ". ..;,".., .~ ," . . . ' '
ne$tefltiga-r:da 3à discussãõ, e por' i~so' não ;apoj,o.'as ,'Leyan1ou-se a sessaoás2 horas ~a tarde. -:-Ma-
em:endas>;lembra;.me cama: util:o"ligllI' .este' artIgo noel' Jose- de Sous~ F'l'anç~. secretarlO. ' .
ao,OO'do capitUlo ,antecedente;-·paral'termos entãà ' - ' ..' , '

"uma norma"Íi~ e clara-de !propÔr!na 3ll'discusSão ,as: ' '
22
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RESOLUÇÕES DA" ASSEMBLÉ~" , Sessão ~m: f.,6de,~stodef.8~3

PARA losi 'lOAQU1M: CARNEiRO DE êOO>os~~mJri;:cú. DO SR.'jl~if,cl.PELLÃO:"MÓR

~. e'EXIll. Sl\,='Á ass~1~age~c()nstit.~te; , ' Re~ós ~os 'Srs~ d~putad()s: Pel~s ~O 'horas da
e ,legislativa dQ Imperio do. J!.razil, ,sen.do-~emanha" fez-",e a cba,mada, ~ ~cliarao-se .presen!es
presente o parecer da cOIlllIllSsaO de legIslaçao 51, faltaJ;ldo com causa, part~lp~daos Srs. ,Perell'a
sobre o requeriment9de' loã? Gonçalves D~arled~ Cunha, RochaFr~co) Rodrigues VeUo!<!? ~a
Pereira e' outros commetclantes desta· Praça, VIer ,de, Carvalh(l, :N,!varrode Abreu, lUDell'o
credore~ do fallecido José Teixeira Mello: Manda C~po~GaI!Ja,DUarte;Sllva, Lopes Gama, F0:t:tUIla,
pal'ticipar ao geverno queprec~ que lhe' sei~ ,Andradae Sil.vª" Rpdr}gues~de CaryaIho) Carnelr? de
remettida a consulta do tribunal da Junta' do com"' ',CaJDP?,S', Mala" SUveJ.r8 :àIendo!lça"Co,u,toS~!a,
mereio, por cuja resolução forão ,indeferi~os .os'c.arneaCl da Cllnh~ F~do de Mendo?~, TelX~ll'a
supplicantes, negando-se.;.lhes a }lror(}gaça(}d~ de Gouvêa, Rodn~es:.da~ CostaêOliv8ll'a Macl~l,
prazo que p~dirão na a<!Jninistraçãodos bens Costa Bartos,.,C~elXo, :Ml~u~l almon, ~e~ll'a
daquelle falleCIdo '!l beneficlO. do seu embolço. O do COU\O, ,e ,Dias. '. ,,' ~.
que V. E~. levara ao conheCImento de S. M. Im",: O SR. PiU!Sl'j)EN'tE decl~oll aberta a sessao, e lida
perial-Deus guarde a V. Ex. Paco da assembléa, em 'a acta da antecedente fOI approvada. "
l~ deAgosto'de 1~.-JoséRica1doàaCosta Aguiar ,O. Sa~ 'ÁNl>RADJi) LJMA~andou á mesa a,seguinte
dA'ndTada. declaraçaodevoto.. '.,::,', ,,' ~ ,',

PARA o I\IESMO Declaro, 5lue na sessão. doqia 14 votei contra o
. Illm'• e E"""'. Sr. -A assemblea' neral constitu- additamento offerecido pelo Sr. Andrada Macba.do,

Aü.' o ao 30 artigo~ no qual additamen.to penDitte a
~te e legislativa do Imperio do Brazil manda p~i- qualquer Sr. deputado o exercido dos empregos
clp~r .ao goyerno ~e pa~~ o acert~ de suas ~elibe- que ora exer~~m, nãó sendo estes incompativeis
raçoelS preCisa que lhe seJao remettldas as con::>ultas, com o exerC1ClO da actual deputação. Pa~ da aJ,-,
ou outros quaesquer papeis relativos á extincção sembléa.16 de Agosto de 1823.-Luiz Ignacio de
das mesas da inspecção do assucar, tabact:l e Andrade Lima.-Carneiro daCunha.~Francisco
algodão, que tenbão, sido presentes ao mesmo G€ACayafll~Montesu.ma.--A'n.tooiGFerret'ra.FTa.ru.ia.•
governo. O que V. Ex. levará ao conbecimento de -José daCostaCarvalho~-CartdidoJoséde ,Araujo
S. M. Imperial-Deus guarde a V. Ex. Pa~«) da Yianll/Z;- Peàro de Araujo Lima.- Antonio Jose
assembléa, em 14: de Agosto de 18ZiJ.-José R~'cardo Duarte de Ara.ujo Gondin. :' _
clq, Costa Aguiar d'Aoorada. O SR. $ECRETAIUO COSTA ..AGUWlleu uma parti-

PARA o MESMO cipacão de molestia do Sr. 'Carneiro da Cunha.-:"
Ficou a assembléa inteirada. ,"',, Illm: e Exm. Sr. -A assembléa geral constitu- '

inte e legislativa do Imperio do 'Brazil sendo-lhe ,() S\\. AltIlR,\.DA. MACHADO: - ,Sr• presidente, <)s u-:
presente o parecer da com.missão ~e fazend~ sobre lustres membros ,da: commissão de constituição a
o requerimento de Antomo JoaqUlm dos RelS Por- que pertenço tendo acabado a:grande. obra do pro
tugal, chefe de esqnadra da armada nacional, que jecto da constituição) tiverãoa' bondade deeleger
requereu uma pensão de ~eiscentos znil ré~s. em me para·re.~ctor; peça por isso 15 dias de licença
remuneracào dos seus, SerVlCQS: manda partiCIpar para o redIgIr e apresentar a esta augusta assem;.
ao governo que precisa que Ihe sejão remett.i~os os, bléa.- Farão-lhe concedidos.:.
requerimentos e documentos que tIver o. supphcante Passou-se á ordem do dia; e entrou em 3a dis
na reparticão dos negocias do Imperio sobre aquelle cussão o' projecto de leísobre ,o juiso de defuntos e
objecto pâra, pode~com as con~enient~s no~i>esausentes, c.ôm as emendas dos Srs. Teixeira',de
resolver. o que fôr Justo.-O .que V. :Ex. levarâ ao Gôuvêa,- Maia, ,e Rocha, Franeo; ; offerecidas na
conhecimento deS~ M.lmperial- Deus' guarde a'sessão de 12'5focorrente ; e lew-se o art. lo. '
V. Ex.' Paco da assembléa, em 14 lie. Agosto ,de -,O' SR. ·AB.O~CB~ 'RErffiON :~Mnda' não entrou
1823.. -Jos6 Ricardo da .costa Aguiar d' Andrada. .emduvida,Sr., :presidente, quee~~e um ~~) e

-.. ., PARA ,o MESMO que é preciso 'remedia-Io :em 'réalidade ha ~uita
dilferença entre o Brasil, ep,ortugal, no Brasil ha"mni.. e Rim. ,Sr. -Á assembléa geral consti- um enxame de portuguezes, e em Portugal pOllCOS

tuinte: e legislativa' do . Imperio do Brazil, :appro-brasileiros:no 'Brasil vende':se 'a 'credito 'com
-vando {} l?arecer 4a commis~ã~ de leg!sla~ão' wbre demasiada ,: ';facilidade, ,em ,Portugal' cóm ' máis:
a.m~morla àa camara dav~na ~e Aqulráz' ~a -p~o- cautela,', segue-se: .daqui qne cem. Portugal pOllCas
VlDclado Cearã,em que p.eal~ ID;ersas provld~n~laspessoas serão prejudicadas: q~andó m?trem .osde-.
a bem do,S POV,'os do, ,seu,dis~n,~to . Man,'da, pa:r~lC1:par '\1e,~pre,s,',cOID h,,~r,d,',elrllS, noB,,r.asil,'" e,A,@,L,é-pe1Q ,c,o,n-,
a~ governo. que 9:uan..t~á feU'a ~anca qne',entre aSttarip~ como,:~tse tem. feIto'. ver;.~E~~e ,U:rD,al, é,
dItas }!rOVIdenClas' 101 requenda,: resolv~, pelas ',preclSo r,êIDI:JifiO' ,m"as"este p, r,úJ,e,cto.de,1,el, se,'I'á.~u.t:,-"
C()nhe~ldas 'Vantagen~ que ~e taes es~b~~ec1J:!lenf.os :íi,éiolitep~"()WnpropJiptol, ,i, :~~:;.~',. ;:./,J:.:.~
resuJtão, ao comtDerClO ~urlçultura,e .,cI;VJbsaça9 dos " Eu ,Sr.' preslt{en.tê,aého;:lhem'1l1tos.~mqon.venJ~
povos,:co'ilceder:"lhe a:~nqueza. ·~1l1e1!'a. .~~venda. ,eutes~'eiaminemo;'lb ' coni" vagar~ 'Nl:{l~' ài~tigO,~~eio"
o goyerno, ·como, lli~.c~m~ete,..,,jeslg~~-the .0 ;quese revoga a provisão da mesa da' consciencla de
lli~ar,. tempo, e_duraçao âepols detom~r aS' ne~e,:rr 128 ,i!.e.·;1)eze!D-bro.;de"lli54:, e ;llqúi ha,ulIqnoonve
sanas nnformacoes. O q~e V. :Ex~leYaI:a ao conbe, rniente;,po:rqile,amdaqI16::passe'esté pJJoJec.tD~'eu..
ciInento .de S., ~.Jl1lpeti.al:~De\lS .gnarde :a., y.:E;x., ':qul7.era:,que:,arevoga~oJosse:rlà 1ei:primor.díalqu.~:
Paço da assem~léa"e~ 14(fe Agost.o4el823~-:7..(Q~e, !creou;o :jtiisodos, ·ausentes,.ordenan:do:que o~!cre~:
R.ica;rtJ,o da. Costa Agutar ti'Anàraàa. ~ dores ,,SÓ fossern'!pIl:gQs; :ent,Lisb.0.a, pois: :que ,aquella'.

'p!<)yi~onão' é senàl);um~ ~~p.Ção da'tegta.,:8.:.t~~,
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"Vogação, não deve ser da excepção, mas sim da cidos com testamento cujos herdeiros estãoau

reff~nto•<lO .artigo 20,' digo',~e.éJ;DJll~ ilisto .dar se~~, se nó.' m~~m<} ,jui7.<} dtisausentes era licito
Iemedio aos credores dos fallecIdos r VIsto que or- pagar 2008. sem citação da parte, cuja quantia não'
dinariamente o credor Jlem sabe quem são osher- se póde chamar pequena, porque ser pequena 0\1
deil'ós, como, se ,chamão, Jlem onde, estão, mas grande é relativa ao estado,da. heranca: se pelos ci
qumto aos ausentes, nào é assim; porque ausente tados alvarás é.licito pagara todos ôs credores ne
chamó euauin homem, que_por qualquer motivo que go.~iantes sem citação da parte, quer as quantias
seja àe~PPllleceu, e se nao ~e onde está, e nem seJM grandes quer pequenas, se contra estas leis
se é,vivo. Os bens deste' homem, para se.não per-nuncà: ouvi queixas, e se têm reputado JUStas,
de.rem,de'VeIJl ser'arre~dados pel~ autondB;de p~- porquetalv~z tenhão salvado, a alguns negoci
blica, mas os cEedo~es t~m o r-emediona ]e~laçao: ante~ de fallirem, que rasã6 'haverá para que se não
existente prova0 a lDcertesa do lugar onde eXl5tem, amplie llo lavrador, ao artista, e a qualquer'outro '!
citão-no por carta de editos, seguem o sell processo~ Com taes providencias salvá-sé'aperda deengenhos
e J.!0r. ftrii Í~em penhora, e arrematão os bens., e la!~uras em grande e dO,aniquillamento de mlütaJ

Conclúo dIsto, que os bens dos ausentes dev:em famihas. ,' '
ser excluidos deste pr~iecto. Mas dizeste§2.0- Pela minha opinião' tanto se deve favorecer o
-cujos. bens es~ejão em arrecadação ou sequestro. commercio como a agricultura em um paiz cuia
Os sequestradores, Sr. presidente, taes como agora riqueza consiste na agricultura; e se deve haver,
os subllitos de :r..0rtugàl, em cuj~sbens ~ íez se- d!-tIerença, .só ~eve s~r a favor desta, porque é pre-:
questro por occaslao da guerra, estao em dillerentes ClSO que prunerro haja lavoura para haver commer
circumstancias. cio: primeiro lembra plantar para o nosso consumo

Eu não sei porque estando elles ausentes os ere· e quando ha .sobejos lembra então o commereio ;
dores se não queixavão, n_em requeriã~, e.só porque este~a a agricultura, mas não lhe dá principio:
forãosequestrados suppoe-se com o direIto de lhes a agrIcultura é quem erea o commercio., Ultima
tirarem os bens sem serem citados! Pelo contrario mente. Sr. presidente, a lei deve comprehender o
o seql1~strome~or0l.! a c?nàição do credor, porque b~m g~ral, e epor.íss'p que eu votaria por esta pro- '
antes dISSO podIa ser illudido pelo devedor, a quem VIdencIa da ampllaçao dos dous alvarás a 'favor de'
não era próbibido ~lie~ar:os bens por seu procn- ~da.a qualidade de credores. ~u deveria otrerecer
rador. e pelo C?D.tratIO fello o sequestro têm os cre- Is~como e!llenda, mas nào veJo !l0nde eUa caiba,
dores a sua diVIda segura a demandarem quando p!llsque malS parece um ,novo proJecto. '
poderem. ' E por isso limito-me em dizer que será conve-
. ~o art. 3° acho algum inconveniente, deUe se nient~ propôr a materia porque se en~ passar póde
deve excluir a parte que faDa dos sequestrados ~ pr~)ect\) voltar a ser novamente redlgldo.
pelas tasões que acabo de dizer ao 2<' artigo: e acho O S~. VERGUEIRO mangou para a 1!lesa emendas
não ser conveniente taxar a~lü aalçada dos juizes aos artigos 10, 2° e 4° (5ao as offerecl~as na sessão
em cem mil réis. 'Eu não ditei agora qual é, a al- de 12 d~ corrente e na mesma transcnptas.)
cada desses magistrados,- mas como se não trata de, O. SR. CARVALHO E MELLO: - S1'. presidente:
ÚIDa lei regulamentar que taxe.as alçadas ~os jul- 9uando a :p~eira vez fall~i da matel'ia deste pro
gadores, acho escusado detemnna-la aqUl a';res- Jecto de leI, disse com mUlta extencão, qual foi a
'Peito destes juizes, os quaes podem continuar com origem e motivo. da instituição deste cstàbeleci
a al~ada que têm, porque,seja grande., ou pequena mento 'de arrecadação, e disse largamente quanto
poncoou nada intIue no direito do credor. me occorreu sobre o seu progresso e sobre (l estado
''lambem àoartigo4° pelas razões ,ditas se deve em que act~alment~ se ~c~a. ~ão conv~m p'orta;nto

excluir a parte quetl'ata de s~questr.os ;.e a p~meiraagora-repetrr ,o: gue.Já CDl. dito? unporta p'ore~~~er
parte em, que, esta.belece sunp,les_Justificaça.. o para q~~ um dos ,prIncl-paes mO~lvos de ~tal.1UStltUl.ça9,"
demandar até cem mil réis me.parece muito impo- fi)! acautelar por todos o~ melosp~sSlvel~ o extra:vxo
litica porque se ' nós temos por lei a ordem do· das heranças, que tocavao a:subditos reSldentesem
proc.e'ssOo, .que' determina ac.~ã~: ~~inlttiapara t~d(}S Portugal. . ' , ':" ' ':':, ~:~;;
os casos não exceptuadps,:para que é fazer umale-: : !'odos sabe~, lJUe os naturaes ~llquelle reIn~'"
gislação nQva s6 para:,este caso,? Não acb?,propor- erao ,os que vlD~ao.a este vasto plUZ amo~toar'rl
Ção nenhuma, Sr. preSIdente, enlre uma leI que me <!Uezas~ompdeslgnlOde as ~arregardepOlsparao:
autorisa ,atirar cem mil réis do meu devedors6por se~:patrl?nmho.~urprehendIa-osamor,te;eco~o
W!1a' justificação em:queelle não éouvido,e:9utra erao; mmto' .e mUlto grandes os c~b,edaes, q!le. an
lelqu:e me-obriga'a cltarum,zneudevedor de 3$200, queza, das m!-Eas e_granl:!.es,proveltos:da a~Jcult~a,
e a demanda-lo por via ordinaria. Tallegislção,iria lhe~ prodUZ1ao, l?ao. er~o bastantes o.s melaS prdi~T
fazer.umti'anstorno,:edesordém,eIn tudo; :::. ,.. ,' nap.o's.: que as.l~ls· tinhao' estabel~_~ldo::par~~a

: Pelo', <JUeâcabo~ de:;:m,i~r'~ê:-se qü~(nã'?ser~f~e: ~;a;: :~~~:~fJós~~r~~~:;~.etrti.~~tl~l:ri~~-;
v~t()? que passe·este 1!r?Jecto.~asseeXlst~ a.ne- cessari\),:~a~~ne :r:egulil.m~nto!pecu1iar~~,propr~o
cessIdade q!l~l.deves~r.~ rfillll,é!lil??S:I:., pres~d~~~, para;:'seco!l~guiremos.fills referidas. .:: '," , ":,:', ;;
emquanto ,houveF -i~I .-e~usa.~!3 e fazerout;:a. Nós ;A.cautel/irão:-se. nelle-:coIn.,mltitilcircumspecçào8]
temos" ~,a~varã 1e. l? ~~~. Junho de 1'766, emque nos .StSQ todos ,os damnos",que então se ant.Qlll,~ão. aI)::
ca~o~de f~~e~~dos,s~mlest~ellto or~~J1a a fav?r: legi,sJador, ~muitas:outras IiI'(lvidencias s~Nz:ãócQn
do ·comtn:erclO, qu.e, ~ao' tet:l;hallIgato 1111SO do~ aU:-,~:uameJit~ ,': danda,f'I,q:\le' ;,as' cirElumsta~ias: .dos'J
sent~s~ se~ ,q\l~ ~~. tl.Q~e~e u~ ~os ~redores,p~a temponnostrárãQ;e,;r.. tl:ece.ssarlas, na;bemJUliti~dil':)
aU1n~nl's~~~p~ ?qval.pague ~~,:dlvl~aS,e;?:re~t~ ~á: e~pm.:a.n~,:6,proyavel -p,ersuas~Q· de quesemelQames
para ()'JUIso,"!lôsaus:entes•· ',"~:' ,".!' ,,' , , ·h ...· "'"". , '--'" 'd"~-"'" .'" .. ~f'l" ":' .
r";: """:;!:"('''', " .",., ,: ",'.': ,,' .. "', ,e.atl:ças"se·Il~9:~e~,,~a,~,~~e~,s~,,~~s,.~,?as?,eJll,~,

q-,':r~~?,~lJ?l~1~,~;al!t~4dde)t.!>t4~:Nbo.y.eriiil,:q).:d~:1~,1,Q~ vp' q~s,~.eal'..".o.;~,e~ Rro!h,i~fq'apuJ,'~dQ;!IJlan~q)aJ1-~~ 'ga.\8:-.;'
ue 'arnpWI,l.C)i an eee ,en.?, ~m em PaJ;~~s liW:e;:-" ,Ol;.Ug ,~:' ' .
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- Verdade e, que nem todos esWs·meios detenni- reposição; quando os herdeiros mostrem o seü bom
nados encherão aquelle.fim, e que muitos damnos diieito: mas para qu,e multiplicar demandas ?
surgirão e recrescerão das -mesmas' J?rovidencias. Para 'que multiplicar meios de fiCar duvidoso o
porque -se forão estas complicando. e ~..ando a dóininio e darlrigar a mil trapaças? ,
execução-; e. quasi sempre-resurgemasfraudes do - ~echemosa:eorta· a estes e outros éInbaracos.
,seio -das mesmas leis por meio da maldade humana,· deixando~el~<>i$u'a~quepor legislação 1J!lif~riae,
que _ínventa sempre para illudir as leis~ Mas nem e que -JIlalS quadre ao caso,' seestabeleca JUI'lSPrU-

_po:risso devemos e..-riminar sellS autores, nem.p~ dencia regrilare exactr. - - •. -
tend~desdelogo ~errocar ed~ar um ed}ftClo Era além: disto o quesepretende estabelecer. COIl
fundado sobre· os alicerces da Justiça e utilidade trario ao que 'Se pratica em mn casO bem analogo.
éommnm. ~ que adquiri0 forças com o andar dos Supporibamos: que morre um homem com testa
telIlp()s. -, mento;mas--temJ1erdeirosem Portugal, qUe não são
, EStes variarão, e na'situaçãop~entedas cousas dos chamados herdeiros necessarios; neste caso não

lJao se -p6de absolutamente dizer de summa nece5'- tem lUgar aadiniílisttacão dós· auséntes, e o testa
sidade o referido estabelecimento, porqué nem são. menteiro anecadá, e adininLc;tra os bens daheranea.
tantos a passar-as riquezas, que forã~ diminuindo- QuaIql1er credorpóde exigir a sua divida; mas deve
ã ,proporção .de.qu~ se não amontoão com ~ta ra- citar os herdeiros aUSE:ntes; e não póde citar só o
pidez -pela .dimmm~o do producto ~ mmas;.e testamenteiro: logo. porque motivot quando a he-
porque continuando, a fuar-se Deste JlaIZ os habl- raDça ,estiver em poder dos ausentes. Da de o credor
tãntes de Portugal, forãocasando e deixando por citar só othesoure~ ? .
cõnsegmnte 'herdeiros. e porque ~belecidon~sta . ~raisto uma excepção contrclria á lei e aos prin
côrte -o tribunal da mesadaCODSClencia e ordens, ClplOS elementares de que por vezes me tenho lem-
não Se remet+.erão mais para Portugal· os cabedaes brado. o
dasherancas em virtude do seu regimento, e aqui Demais disto, sempre se derão precatarias para
vêDI faze~ ás competentes habilitações o~ herd~iros, citar os herdeiro~ ause.ntes. ou na SIlap~a quando
sem os mcommódos das demoras e distanCIas de se sabe a sua existenCla certa, ou por editos qwmdo
Portugal._o esta não consta. -

Esta nova ordem de cousas, que simplifica a pra- Guarde-se portanto a lei e a pratica; sobreeste-
tieado regimentod~sausentes e provisões post~- ja-se em :reformas parciaes e ~ce!eradas; !! ~e
riares, ere~ove as difticuldades de que estava~- Ieça-~e em tempo co~petentelnnsprudenca solida,
çado este jwzo. faz ver a todas as luzes, que Dao é depo~ ~e ~duro e cl1'Cmnspecto ~xame, ~al coa.
ui'gente a ,necessidade de reforma-lo. e menos em vêm a di~dade e magestade ~a leI, e ao seno cara
~ . .• . . ~ propno dos que se assentão neste 'augusto re-

E' endente, e eu Ja .disse, que eUe devena cmto. ... '
sérdetodo de;rribado. e substit.uí~o pela:regrage~ ~' ~~:,~C~·D~ COS!A :- Sr.presid~te. não
que deveservlr para a.arrecadaça~das h~ranças Ja- assIStia~nmexra ~ussao .e!.U que. se deVIa debater
centes. como é de~mnDado na leI do ~emo, com o a-urgencza deste proJecto; nao SaI portanto o que
augmento e extensao queiÔr necessano e.:.se ~cba a este 'respeito se disse. . .. .-
estabelecido nos codigos modernos das naçoes illn- Do. que tenho oliVidQ vejo que se não tem tomado
minadas. ' , ,.'.. . a:matéria pelo lado ({1le. me parece o mais impor-

-Para ter ln~r esta proV1d!,nCla~ ~lem do .multo tante; e como .nesta;,3~ d!scnssão é permittido :reto
que se tem dito, sobrava nao. existirem as C!l'CtlI!1-' car esta matena,eu direI o que entendo.
stancias,·que~erão !1e~ssano.o .estabelecunento Tem-se feitobeUos,.eD!atícos e pat~ticos discur-
daqu~lle:'peculiare prIvativo regunento.. sossobre o sagrado direito da propnedade. sobre
':Mas por' isto devemos já declarar urgente e ne- os abusos e prevaricacões do-juízo dos bens dos de

cessaria,uma:reforma parcial, só porque se diz que Í1mtos e ausentes, mas nada. disso convence da in
é'fa'V~velaos c~dore~ das·h~r.anças? '. . dispensabilidade· e urgep.cia da providencia que se
'FuUo.;.hemoscomor~~e ~ilidadeco~mn,?1~ propõe,'queéa barreira com que esta augusta

candl) aos pés os prlDclploS unprescreptiYeIs·daJug. assembléa· -muito -sabiamente quiz círcumscrever
ti~:universal?-- ,... . ~ . .•. Dossos-:~balhos;;,equeme p~ce de s~a iJl?
-0f!end~remos as ~antiasdos direItos lI}diVlduaes pol1an:Clll:·. respeitar. Que 'vaI fazer a· proVldencIa

dOCldàdao-~!que,ver.sao,sobreasual'ro.pnedade?' proposta?- " ,'_,,' o. .':'
;Re~~mosa: lel-gera~que determma que nm-- 'Concede~aoscredores das !Ieranças'arrecada~~s a

gue!Jl seja: condel!1nado a fargal" o que é seu sem ser cobrança·de~asomma J'!l8.lOl ~~ que apenmttida'
otindo; wnv~nclâo, ~. condemna~o por sentença atéâgora;:e, dar-lhes IDmsAacilidades "para a co-
legá}:,? -' . -. .' , . ..'., . . branca,,' .'.: --' ,

;8t; preside'Qte', o 'direito dos cred~reg. eo dos':de- Esia·simples' exposição c mostraque,comquanro
vedor-essão-ieçíprocos ;am,bos sãolguaeso'aos olhos se fltca-:umbem e,.se-evite-um.ma}"não ha aqui o
da:-lei. 'e~recElm -a ,mesma Cênsiô:erliçãG:~' ._ .~ .' caracter de indiSpensabilidade ,e .urgencia que a-as.'

Qtianto porvari,as vezeS tenho dltonest;a;'J!latena, s~léa,reque~ nas nossas ~fqrmas.. ,.
tend~ a firinar o direito de proprieda'd~~e'a~ao fa2:er >Não ,ba:indispensabilidade, porque até agora pas
uina'nova>lei:e6n~a''elle~ só 'por se dizer que o' ere. sâmos:sem ,essa providencia;:nálJ ha urgencia.por
dor é 'Prejndicad<ipe~a -espera.' .< .••....• . " '.: que.-não' vemQs· um ,mal4'r~paravel e de funestas
-NãO'·:p~erã'aeontecerqne:osherdell'Os,:'c~ama.; cQDSequencias .que seja absolutament~preciso'acau-

dosiajtJi?;o;:móst:rem não fundada,ª'pretençao: ~o telarJá._: . . .:' ' .. o , ". ,":'

eiedot,. :9n;já''Paga ee~a·~da:'f."~ '. :.... ~I:. .:FaLlO~se,muitq 5(lbl'~ adiffi.culdadee.mesmo im:-
"Suc~e:~etA:,a;mcilic,~h~<çét~mr~~~és'~Cl:;' .po~sibilidade que o~on:e§e, se dem!illdarem," her- .

je~s~~~~m.:'t~uso·~~J1I.lgar,,~ teIn:VlSto~~ de,~~_ ~,p:l?r:tllgaI,.;~: na~ :h~, ,duVldaVIe é uma
vezes~ Tenho' olivido dizer;" que-as'fiariças PO(}~,~~~ o~Jel:~o.,; ,~ewporé~ que.lSso ,acab~t:á ·.:pro~pt~
acautelar este mal, ficando obrigados os fia'dor8s'á mente, VlSUJ o- estado presente daquelle 'Remo. .
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Então Oll.osportúguezespersistemuódesanasoado assemllleas legiSlatirns e preparárão a' àiSsolneão

-e .impolilico systema. de quererem· ser nossos inimi- deDas! . .' ,,-
:gos-o~'não: no.10 ~,.trata-Ios-hemos ~mo taes . 'Qne ~ns não pa..zecen· ás éôrt.es de-PoftUgaI que
e então as providenClaS'sobre~ negoCiO de ~e- proiIle~a aboliçao dos capitães inórés !
-IaDt:as -pertencentes .a!ls snbditos:~en~~~o Abolio-os com applan...~ geral e en~o-Qu as
serão.promptas e deosrvas ; no 2'> ca..~ sem mdis- -camaras do recmtamento da 'tropa; novos embara
.~Ifazer;com~es'COnven~especiaes,por- :ÇGS, ~OYaSqueixas.; epor~ passou esta mcnm
-qneclfavendo h~ell'OS ~eleCIdos em' Po~aal benCla _a~~COl'OneIS de ~CIaS, contra os quaes se
e portnguezes ,:eStabelemdos 'no' Brazil; e mUItos: e -allegavao amda mil. cousas. .' ,

.rico..<:,::nece:>sariamerite-fiaverá .por muitos 'anDOS OresnUado foiqnepretendendo as Cõrtes ter um
ti'ansraissõesde .heranças'denm para. outroeonti- -aerciropromptô para fazer face ao inimigo externo
·nente. .' : '. .' 'e interno,"achou-se' sem l'eCI'tr.aínento. '
. Eín uma palavra, Sr. presidente, Se ;rprovidericia ~llito desejara, Sr~ presideIi!e, que esta '.assem
proposta passa-como índispensa:rel emgente, então bIea' se penetrasse ~~ do pengo que correremos:
infinitas outras devem tambem passar porque estão em desmantelar o ~CIO que temos de reformar
na mesma cath~aoria, e lá se vai a ordem marcada antes ~e bem exammarmos suas part~ e o seu todo,
peIà. ~áSsembléa para nossos trâbalhos, e vamos cahir para nao angmentaml~·~!."Vos e difficuId~des,que
!l'um·labyrintho. ' ." paralysem nossas prOVidencIaS com deseredito nosso

. Se todavia a ~sembléa entender'que os males e desgosto dos povos. " ,
'de:.""te ramo de.admin~straçãosão ~aes, que as refor-. . Estainos no,prinCiP.io'~a nossa ~~ira, .e segu
mas devãoserunmedia~entefenas! n~caso ~n. ranno-nosbem nosprnnerros passos e de summa
-quereria ;mais do que p~poe a coIll1!llssao, querena' :neeessidade. ,
que reUJl1~os os'ma~1".aes necessanos para ~trar Tenho toda minha vida lido politicas, tenho visto
com perfeIto eonhecunento no fundo da ma~e~, se nações estrangeiras, e confesso que quando encaro
fizesse um. trabalho completo, e ou fosse mtel~- com o edificio que devemos reformar, tremo. Sr.
-mente abolido o systema acmal dessa arreca~açao, presidente" e receio que as cousas que substituir-
ou fossemeIhorado com meth~o e cohere~ela ~m mos não ajustem e quadrem bem.. .

· todas suas partes ; temendo mwto que prOVidenCIas . . di' . .
· -legislativas destacadas vão augmentar-adesordem e A nossa ordem v: g. J~ Clarla tem defeItos ~ e.u

iazer novos embaracos que só na pratica apparecem. convenho, mas. na? seI se p~deremos substitllU'
Nós temos, Sr. plesidente, outros muitos traba- cousa melhor, e ~lm ~m qu~sltndo.

lhos e grandes de que nos devemos occupar, e todos ,Conclúo qu~ e preCISO nao nos af!!5tarmos da
de natureza que não fazem esses estorvos e embara- 'marcha presenpta pela me~a. ~sembleap~ a or

-ços-qtIe temo, e são ind!spe~saveis para ~repararem 'dem dos nossos trabalho~ mSlst}ndo em nao fazer
-e a·limparem., para àssun dIZer, os canunhos para ~ut~ refo~as salvo a.. q~e tiverem o.cunbo d~
,as grandes reformas de que somos encarregados, e 1Ddispen~bili~ade e ~rge.ncIll.' e bem asSIm de ~Vl
-que necessariamente hão de passar ás seguintes le- tar proVldeJ.lC1as lecrrislatlvll:s destacadas e parcla.7s
gisiaturas, poroue não nos devemos liso~gear ~e ~obre materl~s que se acha msystemadas, 'para nau
iazermos· nós SÓs um todo completo de leIS adml- ll'mos co~pliear o mal e eraar novos embaraços, que
nistrativas. '. " . _ ' só na pratica bem se podem cl)nhecer. , ,
- ·Bo:·numero· desses trabalhos sa0.v. g. procurar OSa. VERGUEIRO sustentou com diversas e fortes
·um esboço geral do Estado do ImpeTIO~ todos. os razões a necessidade do projeeto contra o quedis
'seuS-'TaD;10S: mandarf0!hear esses archivos pro~- sera o Sr. Maciel da-'-'Cósta, 'mostrando os graves:
'eiaes ::donde nos venhao -documentos e ID:aten~es damnos resultados de tão injusta legislacão" cuja
·~e '.D?s·ins.truão d~ que temos em proVldencl~ reformanao p~diàp~rissodeixal:de.se~~onsiderada
;lidministrati~·; eVI~.que pa~sem para o erano pela assembléa como ~~gentee .. Indispensavel; te
iu.ndos de particulares, como ~sse~ de- ausen~ de futou -õepois em 'partlcUlar tant~ o argumento de
'~etratamos;·etc.etc., porque veJo:por expenen- que se servirl!- o _mesmo .i1lustre deputaao qual?~o
'elaqneesla'augustaass.embléá te~~an~e~as~ suppuzera que naO haverIa no congresso nllceSsarl()
de.conhecimentos:t~eoncos de legIS~çao,mas ~ao 'conhecimento·das localidade~ de cada·u~a.daspro

"561'se' terá o conhecnnenú? .~ecessano d~s I?callda- -vincias,· para tratar d~ matel'la:em questão; c~moo
-des. de cada uma.d~pr~vlDclas.d? ImperIt/ ,e-.d~ tudo que fundára no receIO de a~on~ecer-nos o: mesmo
qu~to:f6rmaa legISlaçao mUDlclpal e admmlstra- ,que'suecedera nos corpos legJ.slauvos de outras na
tiva de cada uma deDas, que deve ac~~e em s.eus cões se o con~sso se affastasse da regra marcada
arclrivos;pa:rticulares,ede que ~ra5JUaSl.lmposslvel .Sobre.a urgenciadasmaterias; e rebateu esteulti
a-uin::parti~uIatnem~rmar ldela no syste~ado ..mo' cOm adeinonsti:açãp dequeaassem~Iéanãop~

-<>'overno .antIgO'. "De" num ~onfesso'~e, p~uco ou dia sei'mais circumspecta do que era com as pro
~a-qa sei)~so.. (~orde'ln.), .'. '. . ~"'. _'. . 'post~ qu.e_se,Ihe .<>fferecião 'p~~ere~ toma,,~as~Iil

Sr.. preSidente, .~sta .pequena .digressa() !lao s,e eonslderacao. . . . . '. , ' ..
-pódeabsolutamente:.dizerfóra daordem:e~I~noda" ,,:,~, .." . ,_ , ....
necessidade.de:nos':uão afastal'JIios'da'r~~amarea- O S~. SOUZA ~o .-S.r. presIden~e,.votel~eIa

· -dallaTa assembl~ para '. nossos' ·~ban.tos, que ;m.e~gen~~a,. do r.pre,,~p.tea:<PFoJee;t<: de leI, .e para ,.que
:parece da· Ul(,im~urgeílcia;.para' nosnao aconteéer, passa~ daJ;~á2.a e 3, discu~.s~~s,s.em .~er.esc.~!1P'ul0
;qua;vimosenióUtroscorposl~gislativosde França,; 'iilgum de que eUe ataque o direIto de pr0I.'nedade,
rHariba e,Portu' al.'."·' . :"'.: ... , .,::~",; i como s~ debateu; ,porquanto estou lD.telramente
;:~~planos ê: pr~ectOs'lIÍais: béllôs'no· gabm.e~e e ,co~ye~cl~o, ~e ..ll:)go , !J1l~ ha per,!-n~.Ja~en~e,.?u
, e: arec."iãO::nà.i(}!eIiCOn~diffieuId,· ades n~:p~a.~ca,:...,att...m~~t~ '~'~er.deu'O... s.~~se?-tes,.,o. direl,to .de :P,lo.prle;iren~s~' ostos 'ein·.eXéenção:encontrárã-? n'iil tropa- :dalfu·.é D.1aJ;S cert~ 'da Pilrte do credor Babld,o~doque
, Es' coErplieãrão as:c()usas, :aggravárãoos:males, dapar:tede, quem a!le.~a~tem a .pres!1!llP,~o .p.8!<i.
:á~oontentárão () 'Povo, :attennárão aforça moral das ,addir"a herança,; regra que~em mihta a respelt()
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do mutnatarioqneseausentouport.em.po1alqaeseas em. que pedem a supp~o do imposto por elles
bens sedevol~á arrecadação jndiciaI. .... pago. ha mais de 20 annes, a ti1nlo de sUbsidio To-

Occozrem-me porém duas. observa~ a fazer !untario para. a reedffica~o do paIacio de N. S. da
sobre õ mesmo projeeto, e Fi fui em parte preveni- -Ajuda, precisa que pela repartição do thesouro se
dop um ~obrepI'90pinante_. . exijão da junta dá fazenda daqu.ella provineia as
_ umas das.urlnha5 ODsen'af:ÕeS é que concordo na necéssaIias informações sobre a ·especialidade, on
suppressão d9. primeiro.artiooÕ do projeclo por outras generalidade dorefuiido subsidio, sua importancia
razões emquemefundo. evemaser, todossabem que annual e aetna! app)icação. e sê lhe remettào: re
alegislacão ~oulamentardarepartição:dosdefuntos quer. portanto que nesta conformidade.se macia ao
e ausenies consta toda. de prov.isões da mesa da governo. Paço da assembléa.16 de:Agostode 1823.
oonsciencia eordens expedidas por motivos reque- -,Mattim Fn:mcisco RibeiroJl'A'IUlratla - Barão
ridos, ou representados, e mesmo a de que se trata de Santo Amaro - MaMei laci'at1w Nogu.einl. d4
teve I~<>ar por uma representação do govemado-,: da Gal1UL'-Joside Rezende Costa. -José Aroucll.e de
provincia de Goyaz. a qu~ ena se. refere,. e mlU~ Toledo Rendon. li -Foi approvado.
TeZes uma mesma determmação e expedida em di- :
Tel'SaS epochas. e para diversos lOcoares·; em conse- .. , . « SEGtOO)() .

quentia não julgo conveniente ~e passe o l° artigo .({ A. commissão· de fazenda para·poder imterpôl'
fazendo meução da provisão de 28 de Dezembro de o seu parecer sobre o relf!erimei:lto de D.Henri
175!, cuja materia que se quer agora revogar ou. queta Emilia·.Moreira de :J!ígUeiredo eD. Manoela
ampliar poderá estar determinada por outra expe- _o\de!aideMorei..-ra. filhas do faUecido conselheiro
'dida em. outra data. e para outro lugar, o_que se Manoel Moreira de FjglleiredO. precisa ter presente
acautella perfeitamente supprimindo o dito 1° ar- a C9nsul~ da junta do commercio. de.que as Sllp
t;,-.>. e ficando o 5° e ultimo que diz,-ficão revo- plicantes fazem menção, e consta do documento
gados todos os regimentos. leis, alvarâs, provisões. que apreseutão; e para esse fim. requer a mesma
-e quaesquer outra~ resoluções que se oppuzerem ao commissão que se omcie ao governo para que
disposto nesta lei. remetta a esta assembléa a sobredita consulta.-

A segunda reflexão de que me fa~ cargo é sobre Paço da assembléa, 16 de AgostO de 182;3.-Barão
o 4° artigo quando neUe se determina que asacç{les de Santo Amaro. - Marh"m F-rencisco Ribeiro.
QU feitos se ordenem com audiencia e citação ou ,J'Andrada.-.iosé de Re::ende Costa..-Manoel Ja
dos thesoureiros das provedorias. ou dos fiscaesdos cintho Nogueira da Gama.-José Arouche de To
sequestros. versando toda a minha duvida na alter- ledo Rendon. »- Foi approvado.
nativa, e conj~ncção ~junct~va-ou-pois ainda « TERCEIRO
que o caso proJectado diz respelto a duas arrecada-
ções diversas como em. cada.J,lDla dellas ha o thesou- Ir A commissão de fazenda, tendo lido a represen
reiro que é mero procurador. ou curador ~cl bOM, tação de Rufi~o José Felizardo e Costa; adminis
e um promotor ou fiscal que é cnrador M Idem; eu trador da fahnca de ferro de S.João de Ypanema.
proponho que a citacão primordial seja feita a am- tendo examinado todos os documentos que se en
bes, acerescentando:se DO art. 4,o.-Citacào do lhe- .girão do governo a este respeito. e llchando-sebem
sooreiro. e promotor das prov~dorias'com a con- instruida da importancia daquelle grande estabele
juncão atativa e cumulativa-e-em lugar da dis- cimento, do seu estado estacionario e das causas
junêtiva-:ou.:...que se' deve reformar. Eu mando á que retardãoos seus erog~os, conhece perfeita
mesa a mlDha mente quaes' as proVldenClas que se devem dar,

para que não só utilise os seus accionistas,no
numero dos quaes entra a fazenda publica, mas

tt Proponho a suppressão do l° artigo; e que no tambem influa no, b.em geral da nacào· brasileira,
40 artigo se declare-:- com citação e .atidiencia do produzindo a bom mercado :um genaro de. primeira
thesoureiro e promotor das· provedorl8S. - Souza ,necessidade, e de que depende o progresso da agri-
Mello.,» _ Foi .regeitada. ... ' ..... .cultura. e .das artes. Taes providencias dsvem ser

O S
. T . V d . d .dad~, umas por esta augusta asseaibléa. e outras

. R: EIXEUU, ASCONCELLOS, epOlS. e~~ pelo;.govemo•.aquem pertencem. Não basta com
longo diSCur~o (~m que nada,se entendeu .O.,tachl _tudo que ellàs,sejão .pedldas em geralpeloadminis
~pho.PossldoUlO) mandou a mesa a .emenda se-~ador : é prec~so.que sejà?especificadas, e reque
gmnte • . . '. _ '.. 'ndaspelQs acclomstas,:ouVido o governo de S.Paulo
. (l -E:ica a:mpliada aproVlsao etc.-:- Vasconcellos. » que d.~ve..,fiscalisarpela parte publica e nacional. A
-Folapolada. .' .•.. -, , '. .... ' comml5Sall. porta,n~,res.ervando-separa .quândo

Fàllarão tambem os Srs.Montesuma e Andia:da taes :re~edioseprovlden~lasforem pedidas, liJilita-se
Machado; mas não se entendéuo Diêsmo tae~gra- :nestaoccas~ão adar:o.seuparecer sobre a especifi
l'ho. . . . ..' ..' ::.' . ~da _propos~ ~o admln~trador, .e~ que pede
. O SR.. PilESIDENTE, por ter dado aho~a da ,lei:-ls_en~o Ao~ ~relto~:da'sahida,e entrada eJ!loutra
tora dos pareceres de eommissões deClarou adiada prOVlD.Cla, ~lI!lpo~tos sobre o,. ferro produndo. n~-
a discussão.· .... .,.: ' ...::: . ::~ . , ..quella fal?nça,:por espa.ço ~~de~.~nos. .,:: '"::

S n. . A··· .., f'· d" ''-.« Esta. mesma.~upplica.Ja fOI feIta ,a Sua Mages,.
O .8.: LUB~ao DE ND~A,cl?Illo,re atore . a.ia,de:!mperial pelo..govern<b!ie;JS.:Paulonolo;de

COlDUllssao de. fazenda. leu os se~~~,tes Pareceres•..A.Qril, do anno·proximo.P!lSsado::: & indo ,a,consultâr
.. .: ,: .:. ,.. .« PRmElRO ~ :.". .;'.: . .. : ao cons~lho da fazenda, subio a:çonsuIta a. favor.da

... '. ',. .. . ... ., .::- :; ;,,.,;, .'. prete~çao, a9do:mez- pa!3sadojesem ser resolVida
_ Cl:' A .ecinimissão da íazen_da,pa:ra"poder. e:Qljt~. o .fpi a.. ,Slfil:decisã9 :remet~ida~aesta aasembléa~como
saci :párecer .. sob.reo .r~eri.ID,ento. ,de,: Seb~tlao: .convrnhª-. Razõ.es as ~ais couveIÜentesse de.duzein
Teixeirá Leitão, e outro~·. n,egociantes de ID,olba~os .na.representaçãl;J_· d.o .governo; de S.· Paúlo. 'e na
dô'êlITaia1!!:e I!abir~Jl~ p~()$pia, de ~as G~raes,' ,~ons~tlI., âsquJl~s,acommissãQJ'ie dispensadere;-
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.pet!r.'POf~m fun~das em principios.do economia tados nas alfandegas com altestacões 'competentes
Politi~. tão gen~dos.. nesta illummada assem- llU~ provem ser nacionaes, são izãntos de.àireitos.
bléa•. Nmgue.m hOJ~ J.gO.ora, qu~ convém_perder lO MéllS cl~ e l~~ente o declarou o alval'á. de· 28
para ganhar lO!». Mas como, alem d~~ geraes de Abril de ~~ no § 2'>, que veio estabelecer
ha c.ousa~ ~culares taes co!D0direltos a favor em regra~ o que estava estabelecido em <tiver
das pro~Clas centra~ ~e Minas, ~yaz e Malto sas !>rden~. No reoaistro da alfandega desta côrte se
6;rosso. Julga a commlSSaO conve~ente, que ella :a~ao mUltas ordens semelhantes,atésobre pequenos
diga alguma COU;5a sobre esta materla, que convém .obJettos, com~ foi sobre as solas .preparadas em
de uma ~e:eluClda-la. cortumes parUeulares das provincias. .

« A commissão será constante no Seu voto de .Q~em não vê, que a respeito dos productos da
que taes direitos· de Portos Seccos{á excepcào de faDr~ca de ferro de Ypanema, versão rasões iguaes

.rarissimos· casos) de uma.provincia para outra são se na,0 maiores? .. . '
outros tantos absurdos originados do velho systema . Alem da regra geralt de que as manufacturas na

.do despotismo para conservar as provincias isoladas, ClOnaes devem ser ammadas para poderem sofi'rer
e rivaes um~ das outra~, afim de. que nunca se a ~~currencia. ~a~ es~ràngeiras, mais apuradas pela
podessem unIr, nem cODSlderar-se U'mãs de ·uma facilidade e dIVISa0 aetrabalho, accresce, que as
mesma familia.E posto que pareça á primeira vista, nossas estão em mais atrazado estado, até porque
que esta extinccào dos direItos ao ferro irá causar antes do alvará de 5 de Abril de 1808. que levantou
um deficit nas rendas daquellas tres provincias, com !-Od~ .as prohibições, era defeso ne~te vasto paiz
tudo a commissãopensa, que em lugar de um mal. mstltwr manufactura alguma; e necessitão por
esta providencia farâ um bem immediato não só á tanto todas as providencias, que poderem anima-las.
fabrica de Ypanema, como ás referidas tres provin- A de que se trata, é de mais diSto recommendadil,
cias que podem consumir-os seus productos. A de por ser de trabalhos de ferro, o mais ne~essario de
Minas Gemes já tem tantas fabricas, posto que tod?~ os m~taes para qualquer ramo deindustria, e
pequenas, que pouco ferro será preciso ir de fóra. mm Justo e que tendo nós tantas e tão ricas minas
A experiencia mesmo tem feito ver, que algum ferro de f~rro, tenhamos tambem meios não só de ex
que de Ypanematem entrado para aquella provinda trahi~lo, mas de trabalha~lo por quantas maneiras
é só do da melhor qualidade e mais bem refinado) concorrerem para o augmento da sua manufactura;
e que se destina para obras mais delicadas. e um dos meios de diminuir~lhe a carestia da mão

« As miseraveis provincias de Goyaz e Matto d'obra, é por certo a izencão de direitos, maior
Grosso, que pela sua pobreza, tendo boas minas de me~te na~ alfandegas do paiz, no que concordão os
ferro) não tem fabricas, devem de necessidade ser maIs sabiOS dos economIstas politicos; e convém
soccorridas com este genero de primeira necessi~ portanto que esta providencia seja transcendente
sidade l)elo mais baixo mercado possivel, afim de a .to.das as fabricas deste genero ereclas, e <tUe se
crescer li. sua lavoura, e com menos despeza appli- erlgll'eIIl..para o futuro neste vasto e ditoso plllZ.
carem-se á excavação das minas, que são o seu mais Fallarao taf!1bem os Srs. Andrada Machado, 1\Ion
consideravel patrimonio. E' um erro crasso em po- tesu~ae MunIZ Tavares, mas não se poderão ordenar
litica conservar naquellas provincias' os embaracos oS dISCursos pelo que escreveu o dIto tachigrapho ;
que impedem a felicidade publica. Como, sem DÍi- apenas. s~ colligiu que se fizerão reflexões tanto para
lagre, lia de prosperar uma provinda, que não tem se. d~cldlr o negocio pelo simples parecer da com
mais do que à. agricultura e mineração, quando se ~o, como para se reduzir a um projecto de
lhe impedem os meios de comprar mais barato oferro, leI. '
sem o qual não .p6de pla.!1tar, nem tirar 0ll:ro.? O SR. PRESID~'TB, em attenÇão a estas opiniõeSy
Quantos ~raços OCiOSO~ se nao vêm nessas OpprImI- propoz. se o parecer devia ser posto á votação, ou
das provlDCIaS por nao .terem .uma enxada. um remettIdoá commissão para o reduzir a projecto.
almocafre ? . Venceu-se '{Ue' se remettesse á commissão para for-

« Portanto é a commissão de parecer que se con- mar um proJ ecto.
c~d~ á f~brica de Ypanema a isel1~o de !luaesqu~r O SR. RIBEIRO DE·. A1'I-nRADA pedio então a pala-
dll'eltos 1IDpOS~OS sobre, o fe~ro alli !abncado, nao na. e leu o seguinte . ' . . .
s6 na exporLaçao, como na unportaçao para outras· ... .."
nrovincias) e que o mesmo se extanda a quaesquer . « INDICAÇÃO
õutras fabricas de ferro fundadas, ou q:ue se houve-
rem de fundar no Imperio. do B,razil.~ Paço da « Proponho que a commissão encarregada de re
assembléa, 16 de Agosto .de 1823.-Jose Arouche digir o.' projecto de leiJlara isenção de direitos do
de Toledo .Rendon. - Martim Fiancisco .Ribeiro ferro fabricado Ileste Imperio, .. o amplie.a outras
d'Andrada.-B.arãodeSanto Amaro•.-: José de quaesquer minas que não sejãode ouro.-Rib~ro
Bezençie Costa;-Dfanoel Jacintho Nogueira da de Andrada. »-Foi approvada. - .. ,' .
Gama.» .. ,.' . , . . . O SR. MUNIZ TA;Y~RES : - Sr.• presideIlte: ;julgo
· . O SR. CARVALHO E MELLO :-Levanto-me,·Sr. do meu deveI' notIcIar a esta,assemblé,a que .tem
·presidente, para, falla,i" na materiado projecto em ~ega.do aos:meus ouvidos que pessoàs, segin:ani~nte
·questão, não para combate-Io,porqueasc. rasõ~s .mal. lDtenclOnadas; se serv~m . di! demora qu.e tem
expost.asna repres~n~ção, e as que. pro~~em ~o h~Vldo em .app~~ceI'.oproJecto so~r.e ,a promulga
seu parecer os sabIos ,membros dacommlssao, sao çao das .le~s,. para espalh~ ~esta ClQ,a~e, e talvez
da maiodoi'ça e évidencia: ;'mas s6 'para a'::crescen- ~mmumca~ para as proVlnclas;,qu~ .o:~onarcha
tar4hej'que' tão justo.~ útil éo ·,qne· se pede, e nao está dlSposto afazer.e:tebutar as. lelsde~ta
'0· que; julga-:a~es!Jià' cc;ltnIJ?issão(que já' é geral.;assembléa.:Par.ece:-me da.maIor urgenclarem~~l!X
menteestabelecldo·em'··mwtas·-lelS·'e decretos a este mal. . -., ..... ... . . ...
favor~das!1~ssa~fabricas.erir.seraI;'. ." . ... 'Eu. ·sei ' qué~'pJmperaJit~,c~jo.s. pttere~'ses, estão

FOI deCldidQJâem Portugãl em lavor ·das manu- Identificados coma "nliçao, e~lJUetelndado cons
;fact~ras naéi~na:es que- oS'productos denas apresen- tantes· provas dasua1ir~e:adhesão'a:osprinéipios
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ooristit;ucionaes. 'neIihuma,dlIVi~ lià de 'te1".'~ 'bandono,:poiqU.e::~ndofeito·~asleis'que jul
.~las;IDaS,;como 'se::e5palhao,estag nQtiClasgalIlos Ul'gentes~: deixal-asassunerachamar sobre
;Çí)m' o',fim: ;de indispôi os dous póderes e al~rar-lhenóso:;~diculô,:a'.vergonha' e~ aignominia, dando
.a :narUloma ' 'CQIIlpre ,quànto :Jantes destrlll-Ias;, o ;wna;ldea ~e. receIO; ;era' 'perdermos'a:fon;a' moral
:que:só:pódecé.m~uir;.;re ap~~ndo oprojecto.'e,a'r.e~u~o,,~orque OS'P0V:()S'á~~O que a
. 'Sr~ presi~enteristoé':urgenbsSlmo: 1°, para que, PreClpl~ÇllQe',o'~esaccordo tem presldido:ãsnossas
:a..~emblé~brião.acabe,de:perder:afo~moi'al: ~luçoes. ,": ;,', ':' ,'::. ,
,2'" para .qn,e'·os ,povos 'Se deSenganem que o. monar- :::; ISiô é 6'qUe eü:temo. DigO> jiciis;!~eàppá.reça
cili.a es~ promp~ a .fazer executar ·as leIS desta 01 decreto de que se tratll,,- 'porque 'sem elIe' não
ãssemblea,que tão esCI'1lpU!0s~ente,see01le em seus podem' appanlcer'os··oo.tros." :-' ,,:', ,
,Jlegocios' a' mar~8"que,:al~~ça asslgnalil. O pO'Vo Fizerão-se mais algUmas ligeiras ,observações; e
está em e~ectaçao, é prec~o_ que conheça a ver- afinal convidou oSl'o p~ide~te á:illustre:eommis
-dade. ;Eu vou ler compemnssao da.assembléa uma são para que quanto· .antes;' e a 'poder: :~ern'a se
in!lica~o que offereçosobre~te obJecto.' , ' ~ndaou~rça-feíra seguintes, ?presentasse redi-

. ' '." -o c gIdo~,prôJecto. :: :: ... , . '
" • .:«INDI<a:~. ,,' ,'" ,O SR.~Êmasslgnouparaaordemd'o dia:0lt 'Réqúefro que se'propo-nha 1.° S~a asse~bl.§a ., lo O' ,:, •.. "li ", ~'" ' " ' "

· deve maréilr o' dra. deterininadoem'que a comnilSsao ,;"., ~,-p~oJecto ~o ~ ~ JUlZ~.dos ausentes.
, de1egis1acão déve apresentaI' redigida li l~i <tue '!la: 2.o..Regunen~ da assemblea:. '
de regUlara.'lIromulgação ~as~em!üs:2.:Se este , ;Levan~u-se'asessãolás'2:horas d~ ~e.-Ma

,devé'ser o maIS breve posslvel, quepode:ra'~er' J;la: ·'Mel Jose-de S~a -F.,a~; secretarIO.
'Segunda"Feira proxima -Fra-ncisco MUfl.t::'!a.- " . . , , ,
"'ares.) " . _ . " ~: ~':.;": ~~. ':
'·o,sR.HEiooQUES DEllEzOOE:--':"'Sr. p~ide!lte,' RESOLUCÕÉS .DA" ASSEMBLEA .

jáem outra..oc~ão·'eufui o que fiz .resu~cltar e.ste. ' . :',', ':,' '.' ""; .. ', •
"que bem se.podia' chamar defunto proJ.ecto,~lF!e ~om . " PARA:CAR'l'AN() PUiT~ '-DE'. ~A.M01'lTENEGRO

:ou~s es~va ;em ab~nd?noi e por ISSO.. nao p~sso, lnm;. é"~: Sr;-iasse~bléá geral consti
deu.m.:. deap!)}ar, eS~lDdic~çao: ,:" " " : tuinte e legislativa: do' Imperio. do ;Brazilséndo;.;lhe
.,' Serla,_ne~sElano n~o te~os Jurado· fazer, asre- .presente o requerimentO, de João: losé Martins
form~s mdis~nsave.lS, e nao termos ,encetado esta Pamplol;laCôrte :Real,:em quequeuandQ-se de se

·carreIra; sena 'preclso termos adoptado. <l; parecer ,achar llrezo DS fortaleza da Barra Grande de Santos
de um nobre deputado, que se dess~m.;ferlas á~ -ha méUS de sete.mezes, sem que se'lhe.tenha 'de
S!'lmbléa. até queappare~esse o _proJ~ctOda consh- clarado."crime, neinadmittido a'defezá: ~e tem
tuição.· .eqtleesteproJectonao tlvesseh!i tJ.:~s ,réquerido, pede .·declaracãodo seu, crime, e ia
-lilezesSldo,pesa~aInente,arrastado, sem.ter)âm8.lS culdade para se:podenusíificar, manda participar
ap~cido.· Sena,fina!m~nte, necessano .;nao; ·~r- -ao governo'l!ue.precisa, :que:lhe'sejão tranSniittidas
·~os. Mo em e~pectaçaoos pov:os com dis~o~ as :neéessarias iDfórma:çàes. sobre:esteobjecto. O
,vas. ,e ,sem sentido, e~que .lhes~.t;v~~semos 'dito. ". -que; V. Ex. levará ao: conhecimento ,de Sua :Mages
.Nós nadafaremo~ seD!l0 aconsw~Ulçao.~.· .tade, Imperial.-Densguatde. a·V.~Ex. PaÇo da,as-

~as~' ~mfim" J~ .io! ençetada a_ carreIra; agora 'sembléa; em 16 de Agosto ~de 1823•.:;...José Ricardo
sena ndiculo amplal-a. Appareçao esses decretos .da, Costa, Aguiar de Andrada. • .... ",'.' .:'
já :.feitos e estade·que se.trata, semoqual.os ou- ~ ':: ,: " " . .",' "
•tros não podemdar..,se â.luz~ ','. ..:' .. i ' , .,'.. -,--, ' ,
- -Já por ahi se diz" Sr.p,residente, que D:0s nada' :,' . seSSão êiD '~8' de~sto d(di8~S;
-temosfeitO"hatanto ,tempo, tempoco~um.ldo sem; ,,''.
se saber em que. . . , . ; "'PREstDENCU' DO"Sll.BIS:PO ÇAi>ELL4,O-MÓR
, . :Talvez:algunssel1ho~. retelema1guD:1as:,co~te_s-' .:;:. :. ,:: . ::.' .,;. ':., ,;
taCÕes por causa do art. '30 do ~ deere~; eu, nao' Re'!DldQs os Srs.deputados,pel~s 10, horas, da
as'temo nem creio que as haja; creio ant~s que hamariha, jez-sea·, .chamada .-e.. :~charao:"se, ;presen~es
algum Diabolus inrilta-,:que fomenta intrIgas para 72, faltando ,com; ca~sa partiClpa~:osSrs . .p,erepa
excitar divisões, e5P.all!ando rumores qu~ cheguem- da :Cunha, Gondl)ll,. AndI'ada:e .silva; &,irnelfo .da
-a.tê nós :;que,a 'assé~bléà 'V~ ,se~:dissolVlda;'que,o .Cunha.~drad~.Maehado~,: ".: ";; ",c..• :' _ , .
'Imperador não :âcceita,~ reiS; esab~ Ueas, o lJUe, '0 SR. 'PÍlESllJENTE .declaro~abertll;' a':sessao, .e
'êllestem"ido:dizer,dê câ'para Iãl E.tudo·parano lida,a aetada'antecedente fOlappr9vada'.
'meio das discordias tir~em 9 seu PàrtidlY'e conse- .. O SlI.~-SEcRÊ·i~ll.IOCOS'1'A 'AGmAli.·de~conta ,de
guirem os ~~as prámeditados: fin~l '. " ,". ' ;ter' recebido Üinli. .ÍlarticipaCãõ de' molestia jlo
, '~, [Ef.tão~ngánádos; jãmais (fConse~íráõ•. ':~, ,.,,', ; Sr. Araujo Gondim.~ Ficou a"assembléa inteirada.
::' ,Se~;:éom~ud~;' ei>reciso;,s~tisfaZ~r,. õ.i,écéi6::, ~esSes: :-'E~trQ',l-;se Í\a Ol'rein.. 1ó:<!i~~ ecóntiÍlUoua :~a'.dis
sàiihores~." :(A"ordem,:),' Bem ·sel:qlie·~ fóraàa or-cussa,0 dO'J?r,?Jecto sob~().J~o d,os I!usentes, atliada

!dá'prdeili.;': el1tã~·'<ligo: : qUe .Sê,~~p#ma, ,~s~ ter:', :n!ls!lss,ão ,an,~ee~e!1te,; . ,....:;- '~.,;' . '.; :. ,: ~(' .. :
~Cêi,io ',)àrtigo"a.n~·do;:'qu~: ~eat;e'A;~~raty~~~o~.os ~p S~~ :1tl~CIÉL, :D4;: ç<Í~'(:-;:-Sr. '. 'Pr6l?idel?-~~,: D;l.
:nós"sos,,~~p~os. JA. ordem.J; Já,: l'eC~~~l<JUe: .sessãopll.S~~a •..dep9JS: ~e Ja1J.ar, o~• .;v;~rgUe~9~
,.e!"~;f~t~~d~,~o~e~., .. ,; !;"::".':__.!' ".'0;, ,,:, ,.faz.~ndo~:llP-alY~ !IJ:l:~~. do.;me~dl~~~O' ~oPr.e
:':::El.k~ão ~~jo: essa SlM>pressã9.r~ª$ Aig~',;qQ~.sê: ~m,'~s~o;?bJ.~"t,9:.gll.~ :~I~tlIl~~hoJel P,.edz:. a"pala~
é precISO ISSO para que apparecao as lels.ila·Jeltas,.;vra, nao:. p,at~;):fâi.!'l.r:;~~Clr~~alys~.~a;anàlYiSedo

. não ~r~!. .dll'Yid~..~m. con;r"Nã~, ~ ,que,e,ll ,t~ma: dito se~hor, :Qo~e.~swu:pers~a~o @~'.sen.~o,o
·con:testa~õe,s~ nem,'(4,eiCi. w.~·ali haja:~ ()~ qtle:-temo € Ji~~ ldéas·..~ci1:,ae-~~cap~, ;~m ~~ussaq~v:erD!iI,
~$l~.:il,or·~u~,dest& proJ~e~;,fiqu~m, ~s,:.o,~tJ;os ;~mi argum~nta.~~· et~rnlUll~n.~~ eolp P~JUlZ{) ~o~s,e:vlço
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.publico, e cada um fica na sua, e '. mesmo porque concedido a~ Sr.presidente, e não me enganei á face
esse modo' de rliscutir tem um certo tom de ma- donoss? ~<YU1le!1to; e .com esse chamamento injuSto
gisteno. que não convém em uma assembléa, onde demoreI-me então maIS do que eu queria para elÍ
ha igualdade de condição e de direitos, e oífende o ~~ a J;lecessidade de não desmantelarmos o
am~r proprio individual, o que éde grandes incon- e~clo S?Clal, que te!D0s de reformar senão com
vementes. mUlto gelto e prudencla; encarecimento que só a

Não seg>.llrei, pois, passoü. FSV ü discurso do superficialidade em politica p6de taxar de indis-:
dito Sr. deputado, e contentar-me-hei em dizer c~to, confundindo este receio saudavel com o res
succintamente qual foi o fio das minhas idéas dei- peito su~rsticioso por antigas instituições, só por

,:xando ao juizo da assembléa e do publico o decidir serem antigasc 
se mereco a imputacão decontradicões e absurdos Não sei, Sr. presidente, vista a exposicão que
que se me attribUÚão, e por fim 'Procurarei des- a~o de Jazer, em que e porque mereceu· o meu
truir as_duas proposições do Sr. Vergueiro que me discurso tão severa censura, e porque razão as ge
ofi'enderao profundamente, e me parecerão tenden- neralidades que produzi forão arrastadas para se
tas a inspirar na assemblea uma opinião desfavo- apPl!carem ã especie particular do projecto em dis
ravel contra mim. cussao, cuja applicação forçada não podia deixar

Propuz-me provar, Sr. presidente, que o projecto de apresentar mcongruencias e mesmo absurdos
em questão não devia passar, por não achar nelle Quand~ disse_qu~ o immoderado furor de legisl~
os caracteres de indispensabilidade e urgencia, e seU?- cO,:!S1deraçao a que ~s novações e providencias
produzi as razões que me occorrerão. legISlatlva~ destaca~as! aIn~a as que parecião mais

Disse em bom som que se todavia a assembléa b~~ combmadas, tmhào feito um labyrintho preju
julgasse que os males dessa repartição de ausentes diclal ao andamento dos novos systemas politicos
devião ser já reformados, nesse caso eu queria mais em França, em Hespanha e em Portugal quiz
que a mesma commissão; queria que em vez de porventura, attribuir a queda delIes á est~ caus~
uma providencia destacada, se reunissem os mate- ex~lusivamente'1 Não, Sr. presidente: para quep

riaas necessarios. e a assembléa mettendo profun- pOIS, emprestar-me cousas que eu não disse nem
damente a mão nesse miseravel ramo de ailminis- c1'l!jlossivel que dissesse?
tra~o, fizesse um trabalho completo e uma reforma Vamos ás duas proposições que julgo ofl'enderem-
total. me P!lssoalmente: 1·, que de algum modo (disse ()

Assi é "~to d d" Sr. Vergueiro) injuriei os membros desta assem-
m. mam as que tu o quanto se ISse so- bléa ne~an~o-lhes. ~nhecimento das localidades

:~~E::::i~é\E:~~et~nha proposição sómente, das proVlnClas brazilelras; 2-, que pretendi assus-
Chegado a este ponto, e parecendo.me que devia tar a assembléa com os exemplos das desgracas das

carregar a mão para bem penetrar a assembléa dos outras assembléas legislativas. •
poderosos motivos que me obrigarão a opinar con- Quanto â primeira, não pensei que nenhum ho
tra o projecto, generalísei idéas e disse que nos não mem de lettras fizesse um ponto de honra de ter
illudissemos com o brilhante apparato dos projectos perfeito conhecimento das difficuldades physicas
de reformas legislativas, que parecendo admiraveis e morses que devem existir nas muitas e vastas
e sem nenhuns inconvenientes, na pratica erão provincias do Imperio, e que devem influir nas pro
inexequiveis, ião augmentar as difilculdades e com- videncias legislativas que devemos dar, conheci

.pliear a legislação com descredito dos legisladores mento (lembro-me perfeitamente ter accrescentado)
e desgosto dos povos. ' qu~ ~os tempos passa~os era quasi impossivel ad-

Occorreu o exemplo .da abolição dos. capitães- qumrpor falta de meios.
,móres em Portugal, que pareceu um rasgo de genio, Lembro-me perfeitamente que me colloquei na
"mas· havendo necessidade de recrutamento, forão cabeceira do rol dos que suppunha não terem tal
delle éncarregadas as, camaras, e logo apparecerão conhecimento, apesar de ter nascido em uma das
tantos inconvenientes, que as Côrtes passarão esta províncias e ter visitado algumas outras: isto bas
incumbencia aos coroneis de, milicias; apparecerão tav~ para afastar a idéa de' querer injuriar os

. membros desta assembléa. .
nov-Os.inconvenientes e o resultado foi que o ini- Quanto ã segunda; que pretendi assustar a as-
migo externo achava.-se no territorio hespanhol e sembléa. A paraphrase desta propoSicão é que pre

"até nohortede Portugal sublevado, e não havia ten~ empregar a arma do medo para perturbar a
com que -completar o exercito. rasao dos meus honrados collegas, para fascinaI-os

Não vejo, Sr. presidente, as contradições qUem e e arrastal-os ao meu partido•
.forão,emprestadas. . Mereço el! que se me attribua uma tal temeri-

Prevendo a Qbjeção de que levados' os nossos tra- dade'lHa, porventura, algum facto que autorise
balhos com este rigor, a assembléa,não teria que mesmo uma conjectura? Não. . ,
Jazer, devendo aliás prep~ar ,os caminhos para> as Mas que disse eu, Sr;presidente'l· Apontei os
novàs reformas, disse que' tinhamos muito de que· escolhos onde. os ~outros naufragarão, mostrei os
nos occuparmas, que esses trabalhos, me parecião estragos do naufraglO,propondo que nos servissem
de uma natureza ,preparatoria, e produzi alguns de fanal, para não esbarrarmos nos mesmos esco
:exemplos. '. •.. ;. ... ,. . lhos. Não seráissopermittido a um deputado, inte-

, E'esta rapidissima, digressão, que escripta não ressado no bem da sua patria e -obrigado a trabalhar
daria meia duzia de linhas, Ilarecendo a um ou dois para· elle'l . " .
senhores, uma reprehensivel infracçãoda ordem, Se isto se chama metter susto, ou se este susto
:fufa elIa chamado; 'mas," não me parecendo . assim, não e fundado, então erro eu, mas com 'os mestres
e não ,décidindo. o .contrario quem tinha para isso de' politica" antigos e modernos~ Quebellas cousas
.autoridade, continu,ei.. . i'.. ' não diz Cicero a este respeito I
. Pareceu-me, q~e:o. advertir a umdeputado de que Entre os modernos' temos Bacon, que diz e de~

,o seu discurso se ·aparta· do ponto principal eras6monstraque as refo~mas das instituições de um
24
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povo são mais ob~do. ~po do qUe do gabin~ - se~ dizerquaes elles são; P!lrqne isto ,não pódeedes-
temos Montesqm.eu, Jooo' Iacqnes, . MontloSler, -trair' o que se tem prodllZldoem seu favor: ..
·:Benjamin Constant;que ~Ilpponho'h~je' nas mã~Conclúo portanto qne-nada~.sobreamaterja
de todos, os quaestroveJao sobre~a l?UC~ecçao e «{De só, falIou fóra -da ordem, li!Ditan~o-se ã gene
~m qUe se deve'tocar ~m um edifiClO SOCIal para -!'a1idades que tanto· podem applicar-se, a este pro-
,reformak.· Jecto como a qualquer outro. .

:Dizer-se.queisto é- paixão por: velhas institui~es, " O' SIl. ALvARES' nA' SiLVA. ~~r.-presidente, longe
-nao me..reCla resposta, e eontenteHne coI!l' dizer de mim, o arrogante pensamento àe: querer que \am-

. .que, nos dons extremos, antes'a taxa de apanonadobem as minhllS 'opiniões prevalecão nesta augusta
~or.antigas .i~tituições, que não forem !Dcompa-assembléa~ ã vista de tão mostres· e· sabios Srs. ,de
1íveis com: a liberdade que' .todos desejamos, do 'putados, -perante quem sou umatomo imperee
que a de mn0!4dor telI!e~o ~ demagogo; ~e -ptivel;mas IJorque já se' tem·primeira' .segunda· e
entr.,e ~~~peIto SUperstiCIOSO e l~Olatr~ por'an~- terceira vez ilisCntido este projeeto de lei sobre. os
gas mstituí~ese~ furor t.emerano d~ mnovaçoes -abusos que ha nesta administração, faRarei ainda
-ha U!D melO; este.e o daçucums~o e da pru- que muito passageiramente sobre elies, visto que
dencla, que eu mwto deseJoqu~ ~Ja ad;0ptado por não vim aqui fazer a minha vontade, que seria nada
-esta assembléa, _porque so~ brazileU'O e mleressado fallar, mas sim a da minha provincia. .
~om,o os que ? sao n~ ~!orla della.. Sr.presidente, são, taes os $usos que têmbavido

. FICO_na .mlnha.oplDlaO de,que no Pr.?Jecto em nesta, administração, ao menos pelo que sei dos da
~ssao .e preCISO to~a a ClSCwnsp~~O; que a minha província, ainda que estou que nas mais será
proVldencla proposta nao me~~1l lD~e~savel o mesmo-, porém fallo da minha, são taas os abusos
e urgente, mas que s~ ~ asse_mblea Julga mdispen- que têm havido, que julgo muito seriamente de
'$avelto~ nesta admmlStra~o, faça trabalho com- ver-se em grande parte á esse tribunal a ruiDa da
,pleto. Vil ao todo della e nao' a partes d~tacadas. minha provincia; porauantoo'Uando morre al,SUma

O Sa. ARAU:O LmA: - Sr. presidente. se o illus- pessoa rica ab--intestâdo pódê-se dizer que e uma
tro deputado se occupasse em refutar os pontos que descober~ para' os escrivaes, procuradores e the
visse não erão conformes aos seus principios, em ~ureiros; é uma mina que para elles appareceu.
lugar de nos dizer o que -esta assembléa devia Muitas vezes, de casos muito insignificantes re
fazer, ensinllnda.nos a circumspecção com que de- sultão grandes pleitos que s6 servem para chicanar
vemos proceder, como se não fossemos circum- no fôro daqueUe juizo;' muitas vezes, pela pequena
spectos e marchassemos sem ordem, eu não me quantia de mil e duzentos ou de nove centos réis,
levantaria; mas insistir: na sessão passada sobre se fazem custas aos devedores desses ab-intestados
isto, o seguir hoje a mesma estrada, de sorte que de trinta e'de quarenta mil réis; 'ora sendo assim
no seu novo disc\lrSO sómente repetiu o que já ti- por estas diminutas quantias. pódeinferir-se o: que
nba dito, obri~-me a justificar esta assembléa de serãpeIas, grandes t. '
({\le eu tenho a honra de ser membro. . 'Finalmente, tem chegado ao ponta de consumi-

Se o Sr. deputado reparasse no nOS50 Juramento -remem' custas grossos cabedaes. Por .issodireique
acharia CJ.ue não é novo para nós o que nos pre- me parece' justissimo ou abolir inteiramente· este
tende ensmar. juizo ou marcar bema;sattribuições' dos escrivães,

Nós vamos conformescom onossoregimento e com pr.,.ocuradores, t.h~SO~lrOS e.de to~o~-quantos Em-
-o jV.!!UDenlo que prestamos, em todas as propostas. t~ao. nesta; él;dministraçao para, se. eVItarem :est~s ter-

Temos la e 2" leitura; debatlHe se é da· nossa rlVelS preJUlZos que~otrrem·os bensdosab-intes
competencia se tem a urgencia que exige o nosso lados e aqnelles:quetêmpor-qualquerfórm!ldfreito
juramento; depois passa a matenl!- pela I", 2; e sa á e~es, oquepóde co~se~pormelO,.deste
iliscUS;;ão, em qt.!e ~ tem procedi~o sempre comproJecto f~end~lheas alterll.çoesque se, J~a
~ssa CU'Cumspe~o tão recomme.naada pero ~obre rem convementes ,8: es~~fun. , . , ",
deputado! prefermdo.seantes adiar a discussa~ do ~.SB..Dw:~Este J~IZO dos. ause~tes ~ W.do, "de
.que termina-la sem a certeza de estar tud? couslde- utilidade,para osescnv.aes·ethesourelr9S, selDque
rado com madureza; emfun nenb:um-.obJecto pro- .âe modo algum··favoreça.()s h~rdeiros'ou,C~()reS
posto, deixou.até agora de ser mw senamente con- doflnado; aqnelles}á se ~Chenl: c~mo b~m l~es';p~
siderado por esta assembléa.· rece, ao mesmo tem-poque na,dal,la ,que naO seja

Como pois pretende oSr. deputado instar que ella ~n~ osse~~dos~' .' ",'. -.. . . .', '
não vai coherente comas regras estabelecidas, Logo que se sabe da mone-doSllgeito. correm as
apresentand()Jactosqua,a~nda que ~lativos ã outJ:~ pessoas ~n~arreg~s, d~ !azere·a:árre~d:aÇão. para
assembléas naopódemde~,~e ser desagradavels" -esta· se· verific~;' ;se tocalS!o:a!UD~ mIniStro non,..
bem que se fizessem?Sa:hiStonad?Ssas asse~~léasrado{que ;bem:''Pou:c?s'~a)'1p.da'val:meJ:l0~'~~I.o
muito haveria. que: dizer; mas com lSSO perdenamoseaso; :e' algwna!cousa se prevme,"mas'fóra 'dísto.ae
tempo' em narrar o que todos ~abemos. '.' •-penDão t.!ld~;'os:melilores ~n:ast:.es:Vã~~~(:~a ~~;

Se o nobre'deputado ~os' dlsse.5se· que o. pr?J.ecto' 'arremattão-sepor,uma ~av~}açao '~liitolnf'en,l?! ~o
tinha es~s ou aqu~~esmcon, ve~entese lDdl~ass~ seu val~r;_e mnda., que haJao pessoaS' que'qu~lra,?
quaes erao()s re~I?Sque de!lll.ter ~ as utelS .al-; dar mlUss~o co~tudo a!r~m~tad9sp.ll!~ .,~.~~~ :Fi.t
terações ~e,que :preclSaya,,·enl.ãofa~a' em'fórmll,; lano 'de 'tal; eu sel·de.1rast6$~;" {a :~~erW' .a_o/~~.)
-e mostraria saber o regImento; mas dlZe~nosr.queJ 'Estouna:ordem:"~Ul~as:'Vezes, 'aconteCe que 'trastes
devemos sercircumspectossem mostrar que' já \fui- e 'faZendas que :ferão comprádaS', c-S nãQosep/lgaráó,
xassemos de o'ser, é muitomálogica~ .. ,,<::. sãovendidas':por morte;do':a~iIitestádl);'eli:qirâ~e

_, Expl~qu~nosquaes são' os obstacnlos que p6~e. ~er' vão parar fi: :mão :~é' outros' pos~d~res; .éstil.n~~ '!i_
na pratIca esta reforma a' o-que devemos subsiltwr-, vos seus verdadell'Os' donos, 'que::nem podem'reCe'
lhe pormelhonloque o:' yroposto; . mas nã~ nos bel·o()s, :neri:l: cobtár:.~~eÚ::.d~Dbeir?;~pel(l-pessil'i:io 'es~

, mgas6 quea"reforma vaI"soifrer mconveBlentes tabeleClmento:desta ''aíim1Dlstraçao;'oraestes e ou-
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u Proponho que se accrescentem ao art. 13'7 as
seguintes palavras -Na ultima discussão.-o de
putado. Montesuma.ll-Foi apoil1da.

O SR. FRANÇA :-Eu acho que se póde C0tlservar
o que já está sanccionado pela usembléa e que bas
tará só conformar a dQutnna deste artigo bem cla
ramente com a do art. 96; o que me parece conse
gUir-se com este additamento.

-nosrç.a1es precisão de -rememo e com muitaprom
ptidão. _
- 19ualmentese deve providenciar que como se

-recebem-pequenasquantias _se receba ~qualquer m-
-vida uma -vez que se preste_ caução. (Não se ouviu
-o resto.) . - -

O SR. F1wiCA:-Sr. nresidente, a doutrina do
projecto estâ tão compliêada com as emendas Qfie
recidas ultimamente. que eu julgo indispensavel o
adiamento para que elIas se imprimão e se possa
fazer· de espaço o competente juizo, combinando-as
com o mesmo projecto, antes de se·proceder á vo-

-tação.
Fizerão-se algumas observacões sobre o que re

quereu o Sr. França; e afinal'propondo o sr. pre
sidente o adiamento requerido, resolveu a assem
bléa que se imprimissem as emendas e que o
Sr. presidente, depois de impressas, marcasse dia
para se proceder ã discussão e votação.

PassOIl-se á 2a parte da ordem do dia que era o
regimento da assembléai e entrou em discussão o
art. 131 que ficál'a a.diado na sessão de 14. do
corrente.

O SR. M0:'TESUMA pediu n palnvra e mandou á
mesa a segwnte

u EElCDA.

{)u~ero declararo men voto-pouco serão tem
po para fazer taes declara~> com que se augmen
.taJ:ã: o trabalho dilS SIS. secretarios. sem se tirar
utilidade ~auma. OOereço _PQr isso a seoaninte

« EMENDA.

\'( Prooonho que se accrescenlem ao artigo l~
depois dâ pslavra -aclas- as seguintes ~ando
tiver sido contrario ao que deliberou a assembléa.
-O deputado, Montesu~._Foi apoiada.
. O ~Il. Dus:-Jã se decidiu· o contrario e por
ISS!> nao tem lugar o que propõe o illostre deputado;
alem de que eu -acho quase não deve de ne
nhum modo tirar ao deputado o direito sagrado de
declarar o seu voto, ou seja- do partido da maioria
ou da minoridade da assembléa.

O SR. MoN'IESmU.:-Eu cuido que se não decidiu
de todo. Cuido que esta deliberacàofoi tomada em
quanto se não resolvesse sobre a materia definitiva
mente; dnvidou-se quando um Sr. deputado que ti
nha seguido a maioria a{lresentou o seu voto na
mesa, se devia ser recebIdo; mas não se decidiu
para fazer artigo de regimento; porque então escu
sado era pÔr-se em discussão este artigo. Uma vez
que se discute, devo entender que a decisão que
liouve foi sõmente interina; e porlanto não póde ter
lugar o que diz o illustre deputado.

O Sn. AlUu"o Lnu:-Sr. presidente, eu de ma
neira nenhuma posso concordar com esta emenda.

Esta emenda diz que nenhum Sr. deputado po
derá declarar o seu voto senão quando elIe tôr con
trario á decisão da assemblén.

Eu acho que isto é tirar ao deputado um direito
mui precioso; qual é o de fazer conhecer a sua opi
nião.

Ora, pódc ser que em alguma occasião seja neces
sario saber qual foi o voto de um Sr. deputado, e

« E depois desta votação especifica da doutrina deste modo não se saberá porque falta a declaração
_,dos artigos -perguntará o presIdente -e assembléa da· sua opinião. Pergunto eu, qual é a razão porque

-sancciona a proposta com as alterações (no caso de se instituiu o Diario da assembléa ? -
tê-Ias h.aVidO) 'l'--cónforme o que fica àisposto no Para se conhecerem as discussões e saber-se quem
ar;. ,-~•.,....O deputado, Fr~flÇa.ll-FGi apoiado. foi desta ou daquella opinião. _ .

"_ :Jul~d~se afinal discutido propoz o Sr. presi- Para que é_ a votação nominal ~
dente: " E' para o mesmo fim de se saberem os votos dos

- , l.~ Se. oàrtigo paSsa.va t.al qual estava redigido. Srs. deputados; ora, se a votação geral COm a deeIa-
--Venceu-se que não. ração devoto na aeta produz esse mesmo efieito da

,- :2.0 Se-_passava a emenda do Sr. Fran~.-Ven- votação nominal, porque se ha de vedar ao depu-
eeu-se que'sim,ficandoporisso prejudicadas todas tado o direito de declarar o seuvtoto? '

'as outras., --- Na votação DominaI ainda sendo o:meu votocon•
. ' «Artigo -138.·:Todo o deputado póde inserir o forme a decisão da·assembléa; .sahe-se·qual é .e· não
-seu voto -nas 'aetas, apresentando-o no t~rm() de esrou cGm.prehendid<>na prohibiçio: de o'declarar;
''Vinte ,e' ~uatro horas e sem ser motivado.» mas quando a'assembléa decidir que a 'votação não
,- O' SR. :Mom:Ésma :-8r.. presidente, esta decla- seja :nominal~ -se eu estou pr:ohibido' de'declarar o
r,!-ção de'votos e. es~enéialissim!i sem duvJda, po~uemeu voto,se~e.;seque aassembléa' não quer que
mndaque 'os Dianos da assembléa facao conhecer se saiba qual eUe é; Oprohibir'"Se -que: 'haja esta de.,

•aó:public.o as.Qpiniões'dos Srs.·deputados,co~tlldo claracão :devoto· é segnrlin1entetirar -um dos ,direi
~d,eve>se.mpre'constar'das actas, quando cada-qual tos mais sagrados que temo homem; ql1lfé defazer
quizer"a:fórmae:causa porqueadoptarãoou rejéi-COnheeer a.sua opinião;:e- se isto passasse-seria o

-tárao :-'eSte: -oU -aqueIle.artigo.-Porém o artigo como deputadoobrigad(), paraefazei'conhecidp,o:seu voto,.
está :é ,imperfeito; -e parece-me que deve estabele- a..mandal-o' inserir;eni algu:m:periodico;,- '
cer-se que,t()d.o o .de'putado_p6de declarar- o. seu; voto - :Quanto·ao que, disse- o'illnstre:deptitado •sobre o
na acta,q~~d~'~e '~Ôr:ç~ntrano_~ d~cisão, d,!-, as- tempO' que .se:ga~tâ 'esobr& -'o. augmenWdo.serViço

•sem"bléà~po:tque.qüa:ndo o não fôr subentende-se que dos' Srs. secretanos, '.-parece'supQôr '-que· ,todos-os
{) SeU voto)é ;0;- -m~sIÍlo:que õ da maiona.;e portanto dias i apparecerâõ' imm~nsas:~declara'eões'-de'- votos;

,quando não:é conL.~rioao;da-assembléa-achoínfeira-l porém a pratica :tem'mostràllQ o contrãrio, nóS temos
_men~e,:desne~ssa~ogastar· tempo., e -papel,--porque \V!sto que bem poucas sãoas-vezes.que'ha declara-
destemodo_um a dlzer-quero declarar omeu voto- çoes de voto. - -' -;; , -
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· 1~ sumci~nte o. que digo~ provar o con- . Porém estes artigos ~tein, é nós os a1!Prova~·.
· trario do que disse o illilslre deputado. mos; o qae mostra que foi para prevenir ali~ ..

O Sa. JiOlft'ESlllU.:-En pedi a palavra~ 50s: Ora.se alguns deRes 90e são de menor co~:'
. tentar a emenda. Quando eu a propoz coUSld~ quenCla do que este, forao adoptados PQl' esta. OPte
d~maneiras de votar. Ou o Sr. deputado é d~- venção, julgo que com maior razão deve.ser ado
diàamente a favor do parecer da asscinbléa e então piada esta emenda declaratoria; porque amda que
sem. declaracão se entende que votou pelo que ella nós fossemos anjos, deveriamos suppôr que aI
decidiu, Oll' reprova e opinadecididamen(.& con&ra gum:z Tezes baverião .wllSOS. Portanl.o voto pe1i

· o~ da asSembléa e então pôde declarar o seu iDinha emenda como se acha redigida.
votç._ Mas dir-se-ha que póde em pane votar pela O Sr. FuaC4: - Eu estou inteiramente pela
declSa.O da assembléa e póde em parte votar contra opinião que eipendeu o Sr. Araujo Lima, e pelas
ella. . l'UÕes em aue ftmdou e por isso voto a favor do

Eu a isto digo que assim mesmo não se tira ao a.."'tigo. A teCio o Sr. depQtado deve ser licite o de
Sr. deputado o direito sagrado de declarar o seu clarar o seu voto; e não se deve coarctar esta liber
voto que é da essentia do direito de votar; eu vou ,dade ~r evitar trabalho aos Srs. secretarios. O que
~va-Io apresentando uma hypothese. julgo é que esta materia llão merece tanta discus-

Nós te!bos declarado e está. decidido que nenhum são.
Sr. depll~do P5ide apresentar emenda que não seja O Sa. ARAUJO Lnu: _ Disse o illustre deputado
por escnpto. Quando um Sr. deputado votar pute que ainda que não appareca na acta a declaração do
a favo~ e parte contra naturalniente apresepta ou voto de quãIquer Si. deputado, póde \Odana sa
devera apresentar uma emenda e por este lIIelO de- ber-se qual ene foi; porque se vota parte pró, e
clara o seu modo de pensar; p01'!lue pela ~~enda parte contra, manda tmIl1 emenda, e expõe as

· que apresen~ se conliecE! qruil e a sua opzmão_e razões em que se tunda; porém S:. presidente, nem
como eUa El:lSte na neta, e uma expressa declaraçao todos sabem declarar deste modo qual é o seu voto,
de voto. porque nem todos são oradores, antes o dom de o

Por consequencia Dem ainda neste caso 50 tira o ser não é muito vulgar. Podem muitos Srs. depu
direito de deClarar o voto e fica inutil dechu-al-o se- tados formar grandes DIanos por seus f.a1entos em

· gundn ve: visto que já o está pela emenda quo seus gabinetes, e Dão Serem capazes de os apresan-
a~entou.·. . _ tar nesta augusta aasembléa.

Quem lêr a acta do dia daqueUa discussao necas- Portanto quando algUtrl Sr. deputado não apre-
sariamente vê o que o dep'utado declarou nesta ou sentar emenda, nem proposer as suas 'objeeçôes,
naquella parte e qual fOI ~ seu !D0do de pensar. nlio sei qual será o meio de fazer conhecer:o seu
Agora se não fez emenda então está em pé que vo- voto. . .
tou,decididamente ou li fa!or ou contra e tambem Eu só vejo o da decla:a~o. ~ente não sei
está declarada a sua o~o. ;.:.a d' d .ftdo f'mI"

Q to disse o illusU'e deputado sobre a com!» se veu.l;lca €i cp1e 15se o no. re apu",:,. "li_O
u~ ao. ~e;, '.n tamDem podia ter lugar quando qualquer VlSSe que

vota~o nO~1UaI acno que e UlmO! po~~e pelo qt!e a opinião da assembléa diversificava da sua; ss..<punào
acabei ~e dlZe~ se co~eee <{ue tunda _/lO bavendo a ardem dos trabalhos prescriptos do regimen&.o,
a.vo.laçao nominal nao se tira de nenhum ~odo o depois que o Sr. preSIdente propõe a mataria'á
direito d~ declarar o voto, antes pelo contrano sp,m- votação, não tem o deputado lugarde dizer qüevota
~ fica!ivre e illeso. _ . parte pro, e parte contra; se acontece que"approva

DemalS, se um deputado nao olh~ a m~tena do uma parte, e não outra do artigo, :faz conheceI-o
mesmo modo que a assembiéa a coDSldera, po_rque pela declaracão do voto. (Não se ouvio ~. resto). .
não se levanta e dá o seu parecer' Porque nao se • . . ,. .•
oppóe li delibera~o,e faz por esta modo conhecer O. S~. FRANCA.: - Sr. preSIdente! () illus.tre .de-
em que sea~ do voto da assembléa' . put~~o o Sr. Ilontesuma, segt!rOll. que pelaac.ta se

Portanw digo aue é desnecassario encher a acta podiao ~nhecer os votos. dos srs.:. deputado.S, e ell
de immensidade dê declara~ que poderáõ appare- levan~~-me para destrUlr esta bypotbese; p~rq-~e

- cer todos os dias; embora se diga que não a'{lpare. pela liçao da acta, ~be-se o~ deputàdos,.;que:VIelliO .
cem e que 'a pratica tem mostrado o contrano pois á al!sem.bléa! mas nao se sabe os que votarao-; p~0'-se

· talv~z is.f.o seia porque ainda não tivemos uma deli- mUlto bem Julgar que um. votou a favor,.. tefulO. '\'0
beraçáoi~ a esta, e. porque tem haV!do receio tado co~tra, e que o~tro 'Votou.contra:,. tendo .:v~tado

.' e .a .asSembJéa, CODSlderando a questão como a a favor, e .tambem Julgar,.se que _votou de alguma .
~via considerar, -declarasse positivamente que não das duas f6rmali sem ~er ;votado de nenhum~ ; porque

• admittiasemelbantes declarações de voto, e tambem póde acontecer ter V1D~.() ã~se.mbl~a, e ~~o: v()~'
· r não se ter auerido estender os trabalhos. âos por est:ar lá dentro e nao asSIStir. â vo~ç~~, ... c"
.~. secretarias, que a passar este artigo como está, . ~ortanto n~opodendo~erificaMe"a'hypothês~
-se hão. de. estender por TOl:Ça ; porque abusos appa- que :!ormo'!o ~llustr~ ~eputado, po!<m~~on;I!l;a~9.el
·recem sempre•. : ,".,.. . de dIZer, ~ao e, pOSSlvel saber pe!~ fiça.o.:.~ailcta, os

Se 'acaso Se julga ~orque. não tem apparecidoatéque votarao pró, e ~s;l{Ue::votarao ~-eo~~,-. s~.t; ~e
· a~ra muitas declaracões que não ha deapparecer parecer que passe oarhg9para· lUle haia.:..1Uteu-aJb
.~ abuso então.direi que muitos artigosdo.regi'; b~rdade de declaraT>cada}J.mp s~-v.º,~_:J1~;.act<l. •. :
· mento não' sãone~os, e que ~evemos re~ei: . O SR.' MoNTESU'W.:7'- El1.peç.O:'a1@1:ávra~ ;;-,}'.õ§

hl:"S por "'6 tel'llm em VISta .prevenll' abusos;WreI ,:·O"S .&;..:.:. .. , .'''',' co.•1D':~."'·;;:-:·'·.·d·'·. ":,,~"'''· .~ ,. .~ . ~ - ll.• .lU'lJJItAD.l mAC!iÀDo:"-:::.jl;or ...."'m:. a..o..-uem
;..~.devemos .ft,!lE-.nos_ alI! pe~~as, que J.Ol'ao esco- o illtistre pre.Ôpmant9. :Ü.,.á.ó p.·ódé.'..... màiS.·.·.;lân.. at:~;}: .
. lhidas pela, naçao,e.sao Intell'~e!1tE!. da confiança. '. ....;: , :, ,,~,c";::,·' \.~:' ..•. :"
:della;6 que nem a illustre co~sao que. ~pre- q·Sr. MONTESm;&:_~,Comose~I!ao<~f~a,;sobr9o
.. sentoDo~ento tinha neceSSIdade de redigzr se- artIgo~ mas.sobre!emlmd~,C~l~·.l:Fle allld~:pQ~o .

melhantes artigos. . fallar outra vez.: ': -. ' ...,::~.,.' .,' '. :"", "- ..
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« EHENDA

., O:SR•• C~TÀ~:-~ deve~o que ~ulgolHe.discutidooartigo e posto ávotação.-
~~~r#lo,:jaonobre ,deputado .faDou.as vezes Foupprovado, . ' . .
~.1he ~~o;ago.~se a ~lea~er decidir .. ({' Art. 140~ A eleição' para secretariose ~uS
-<m.~.,C3=. set!Uerpe.."'ml~tir q'J.e se falle ......a·s sup,nlen.tas sera' ~."";b,a'pluralida"el'~l,- tiva.' Os dous
;Y~es.pOd&ô~~:;' " qu{tiVErLem ~r"'numero de :Otos"":emo os secre
, O SR.-MoNTESUJiA::- Como é isso o que está.ven- tarios; e os que se.lhe seguirem serão'sens supplen
cido,peço avota~osobre a emenda.tes».

O SR• .AL!mmA. E .ÀLBUQ1JERQUE: - Diz-se Deste O SR. M.w.: -Como jáestá decidido que sejão
artigtnlue a declaração de voto sem feita DO dia quatro os secretarios e dous os supplentes,' julgo
s~te. Eu qúero saber. qual é a,razão porque só que deve redigir-se o artigo nesta conformidade; e
hm:de poderdeclarar omell voto dentro destepraso; por isso oliereço a seguinte:
quando, até. póde ~r o inconveniente de não ~!er
sessão no dia segmnte, e deste modo fieoprohibldo « imENDA.

de faZer'a minha declaração ; julgo por isso que deve ({ A' 2a parte do artigo-Os quatro que tiverem
declarar-se que se faça naprimeira sessão. maior numero de votos serão os secretarios: e' os
- O·SR. FRANÇA. apoiando o que .dissera.°Sr. AI-. dou~ que se ~es s~, serão seus supplentes.-
~eidae Albuquerque offereceu e mandou á mesa MataD.-FOl apoIada. '

. ~ seguinte:. ' ' . , lulgando-se discutido, propoz o Sr. presidente:
« Ellm1'iDA. 1.0 Se passava o artigo como estava. - Ven-

ceu-se ({Ue não.
2.0 se se approvava com a emenda do Sr. Maia.

- Venceu-se que sim.
« Art. 141. A eleição do presidente e secretarios

será communicada ao gQverno pelo secretario, que
actualmente servirD.-Foi approvado.

« Art. 142. A eleicão dos membros de todas e
quaesquer commissões, tanto permanentes como
especiaes ou ad hoc, tanto d'entre deputados como
de pessoas de fóra, será feita, da mesma maneira
que a dos secretarios. (Art. 140) D. .

O SR. TEIXEIRA DE Gouvh: - Eu creio que. este
artigo não póde ficar como está quanto ás commis
sões de fóra; mas que podem passar com a emenda
seguinte, salva a redacção.

« E as de fóra á proposta das commissões de den
tro. -Teixeira de Go%êall. - Foi apoiada.

O SR. M.w.: - Assim se tem aqui praticado; mas
eu sempre queria que se conservasse no artigo para
as eleiQões a pluralidade relativa, porque convém
que assIm, se faça; e por isso ofi'ereço a seguinte:

• Cf Em lugar da clausula-apreseDtando-o no
termo de 24 horas-se subs~tua est'outra-apre
sentando-o até á sessão subseauente. - O depu
tado, Fraf'.fG. J) - Foi apoiada. •

Jnlgou-se discutida a materia, e o Sr. presidente
prapo::::

1.° Se passava o artigo como estava· redigido.
-Yenceu-se que não.
. 2.° Se se approvavaaemendado Sr. Mon&esuma.
- Foi regeitada.

3.° Se se 8nprov8va a do Sr. França. - Ven
ceu-sa aue siJÍl; e com eUa ficou approvado o ar-
tigo.: -. .
"« ,~. 189. A. eleicão do Presidente e Vice-pre

'sidente :emfeita áplUralidade absoluta por escru
1iDio-secreto (art~ 129). Se no primeiro escrutinio
se- não tiver obtido limaioria absoluta, passaráõ para
segundoescrutinio osdous que tiverem obtido maior

..numero de.votos; ese houver mais de dous com
votos' iguaes, 4 sorte decidirá quaes os ·dous que

i'devennmzar no segundo escnroiniOD. .
" () SR.: McmmlllLÜ"";Este artigo tem duas par
te$1:s·eu·me,opponhotantoa WDa! como a outra.
(têt;). Opponlio.me a que seja Celta .a eleicão do « A eleieão dos membros de todas e quaesquer
'Presidente por pluralidade absoluta,po~e só serve commissõeS tanto permanentes, como especiaes ou
'~e a~eD,tar o proce~,sem que te~a resultadó ad hoc, tanto d'entre os deputados,:como âe pessoas
a!.,~bom;·'quando Dll.O ha cousa malS natural do de fóra, ã proposta das respectivas commissões de

,que ser por pluralidade relativa; oobjecto não é dentro. será feita etc.-Maw,~.- Foi apoiada.
de~tanto receio e pondera~o, que.~ se evitar O SR. PRESIDENTE, por ter d~do ah~ra das indi-
·~"um;g!ande.makserequeu-aaele~çaopo.rplura- cações e pareceres, declarou aàiada a diScussão..
·lidade·absolu,ta,.-em que se gasta mmto IDlUS tempo '0 SR. ROCHA FRANco:~Em tempos em que é
com'as repetições de .pr~eessos nas o~çasiõesâe tãopreconisada a igualdade de direitos, não posso,
tempates~'Eisporqueeudigo' que é prefenvel a plu- Sr. presidente, observar sem estranheza que em
rallilâJ;te relativa 'Para a.·nomeação do presidente, e quanto os lavradores desta provinci~ do ~? de 111.
~ce-presidentei e PQusso voto contra a1 11 parte. neiro e de algumas outras s6 paga0 o dizimo dos
~~nto,.á: 2~,~;em' ;meopponho '~ eUa po~e generôs que exportão, na provmc!a de Minase cuido

:, :na,-O~,Y,}~,~.~,n~~I,a, ',ªde,:aJgum,~ •de, ser feIta a:,e,le~çao que' em outras centraes,se conti~!le a pagar como
jlO:C e~tiIJi~ se~to~ .Qffereçopor.isso aseguinte: dantes; sem ~e atê aqt!i lhes tenha poilido ser util

.: «: EMENDA ' o decret.o de 16 de Abrn.de 1821 que ,mandou pagar
'~"'P . '. odisimo sómente dosgeneros 'exportados, nas en,;.

,;,~~~pqDh&.trne·s~:.zhude.;apaIayr~ absoluta para tradasdas viDas e cidades.E~.esta a razão porque
~'i,,-a;~~t!e::sUppPixla:a 'p8Ja~ .secreto';~O depu.:.. proponho um~indicação quej11lgo fundada. em toda
,!8,d.~.~M~~<~~> ,-~..,:J - ':1.':," ,.'. . ajustiça. . . «INDICAÇÃO.'
-'~Gfsiú:~Q::DA-·t_,:.::-"lA. emendá . tem .

.. àw($:pàrtEls;-é.Pi~Pl.'opô; ~d8..,:uma:denas. ,.'. « Proponho 1.0 Que se mande observar naAPb~
:'YÓ/SJf~:~:~·.~~p.o;'z:a.~inendadividida; vincia de· Minas...Geraes o decreto de 16 de \lU

enénhumardas s.partesfol·apolad?,•. ' . .de 1821, por OffiClO ao governo.
c. ".-,' • ,.' , " 25



:_« 2~ Que ~ ~mmissã() ~ia:&endà.~ em/' O;;a. Va:GS!S.o: ":"'Se:àdémora~ de1.S Oll
attencao as àifiicnldades ObJectad,as' peta 'lU,ta da. 20 dms,,' ouCde: 'um !Dez.Wia:d~o:'~
fazenda àD.queDa., provincia., ,sobm a ~o do mas o 7Oiiicio'expedit)-se 'e:a 2S de!talO ' lê~
mesmo,decteto,.emre~çio ofticia! ,que pela me:llSSUlargo-ópmio:aue.tém d~~'"'.;t..I:>-'"
repartiçãodo~PQf!çrâ.e:igir,clê~to=~Se a .assemhIêa para~~~-;;=
.(t.setlJWee6I'J;Olne,omelO -da aplanar ~ mesmas ~e ~. fótme essa,'estattStiea; então scS'asie!emoo
diflicúldades, ~e !óJ:ma gue se possa obnaJ' ao em- daqzn a dous.~ e ~tanto estal:emossem
penha da proVUlC1a• ....,.J{oc1"oG~».- .' ~ o:que-ha.sobre a tnateria. ' .

O Sa. '~:-Eslaindi~oversa.solh-ema- 'Eu. mO'êilXrldo qtie o govemo'nãõ'pOssa,pte
teria de dizimos. e entendo que deve irá commissão sentemen~ dar uma iDfomiação mllito-eneta, más
defa:enda porque só tomando--ella conhecimen&o do ~ pol'lSSO deve ,6.car,desoa~do de.4n~s,~e
negocio, e dando I) seu parecer, poderemos nós eu- estiverem ao seu. .~ce. MUltas' coasas Me de
trar na ques(ào. Este deeret.o, segundo penso, tem ~tar nas~~ ~plo. o estadGde
sofüido émbalacos na pratica; ha tambeiD, queixas ~~so~ o ~ju.lgõ nào-ser necessario.pGàir
de povos à eSte •respeito; portanto vá li cómmissão inf0!'IDa~âs .provinciasporque hão de oonstar no
~a fazenda para se ter~to conhecimento do que erano as rendas de,cada uma. o~do da fo~~
ha'na matéria, e ~er déh"'berar'. . ~ada .etc. Portanto.se não pôde dar inftmàação

~esolveu-se que fosse remettida. á commissào de C1lCnms~ciada em todas as suas partes, dê a)gUUl.a
:faZenda para dar· o SElQ pareoot, fazendo-o extensivo para facilitar os nossos trabalhos, porque se espe
a~ provineias,como reqaererão alguns Srs. r~os por ta.n~exaetidõêS, como es\as não chegio
deputados. ., ' tão cedo, aqm estaremos seJn nada podermos adi-

O SIl.Mo:lTEStnU: -Lendo o diario da assem- anta!'.
bléa de22 de Maio achei uma indicaçãodo Sr. Barão O Sa. MostESW!.\: --Sr. presidente. quando eu
de Santo Amaro em que requereu que se aigisse propUt que se m4nda.sse di:er ao goV&"ao ql1e désso
do governo uma ínformaeão do es'.ado IctWllem que elecução á indica~o ~ro~sta pelo Sr. Barão de
se acha a nação, comprenendeodo-se todos oS' ramos ~to AmllrO, cODStdel'e1 prImeiro que tempo tinha
da administreção publica e indicando-ss 0$ abusos &ido o rnin;is;erio. ~a ap~5~tar. es~ , trabalho.
que mais carecessem de reforma. }!orque o miDiateno do BtaS:U nao prulClploU·~.
, Eu já em outra oecas~llo faUei~ necessidado desta ~u convencido que os minisaos de ~do que
míormaçàO pela sua unpolUUeta; e agora~ tinhio 'es f"..daasdo go'f0100 quando se UlStaUOU II
cendo-me de novo que é iDdiapensave! o(fereeerei wembl~a nio podia deixar de ver qu.o haviade 'ser
uma indicação para que o governo raça execucar a Daeessmo'~ntar o estado- do Imperio.'
doSr. Barão de Santo Amã.ro. ' Todos sabemque em Po~al quando se instaUa-
, rio as cOrtes, logo Manoel FernlUldes Thomaz apre-

u mblCAÇÃO sentou um rela~rio do ,estado do reino; ~ra in-
, ' . •.. ~trucção ~'me1maseôrl.ea;e eu iWsuel ,que os

: «Prop"onho que~ tome a, eDgll' do mlDl5terlo' as Ulustm lD1ois\ros de Estado se ti~m prepa=do
lnf~rmaçoes respee~lvas do estado. ~ClU.al d~ Im- da mesma maneirae e:pedidoasordens neeess:u'ia~
peno so1:l~ as ~aas <!üferentes ~par~çoes, na forma em umapotlv...a,gu0 estivessem no tempo da insLal.
P,oOff1que Já fo,1 pedido, pelo Sr. deputado Barão de lação da assem'Dlâa quasi promplos a apreseBltar.,,.0
SantoAniaro.- O deputadoM<mtes-..&ma». resultado dos -se1lS trabalhos. , ,:' : 'l, •

O Sa.FaA."iCA.z -Julgo, desnecessario 'DOva in· Digo quasi" ,pOr MO dizer que era ob~osua'
meação, é bastãnte repetir-se o omeio que se ex:' mostraroestado, em quesea.c.bava o Imperio ãu~do
pediu. " ,~est.o~arão~o~ta.4iij>~~doso~rno,oq#.êesooll

O Sa.CAlL'mBo DE;.CAXPOs:-Quando' sa'trata cony~~ol:.qlle p0w.adii~ semser1,axaa.~,de ~~ltn
de lembrar ao ~vemo:quefa~ executarqualquer d~JIlSÜ~, ~v~, p~lS pre.v~e~ ,«! ,que:~ca~~d~
cousa que lhe .1oi recommendada;.' couvmque se dizer" pnnÇlpàlm~~ n~yend~ Dla!S '~e ;~ ~~~
conheça primeiro 'que se .p6de;pôrem exeCl!ção que ,~e fez esta; 1Dql~Ç!lO,sem~~!ter ~p~ese'1.~~~
com ,a promptidão- .que ,se.exige, e. :que ogov.e."'IlO ~~u1~4o. algum ~:~~~ :ass~1?l~a.~ ~/.' > ':-' -: .,
tem sidO descuida~o~·. ,.: ' ,.',.': " ,._Eu. estou: 'pelo9:uedisseoWustra·.~ópinílIlte"

Um secretario., de E$.do ,que D!1da.aCha na sua naolwgo que os trábalhos :venhãQ~c~iwos,.·mes

ra~àrtição, ('Po,is., n,ém ~ap,pa,s,Jia., d",a,~,'p,oPu!,aca,-,~ do ao,.men.osl:ve~~o:as:informa~ qu,e:estão:m.us'ao;
proz ), co~o ha, de, lltomptame~te liúorma:r ~l? e~ alcance;do .~lD1S~erlo •. :Se(~ao se ,:p~enehet': tudo,
tadodaagnçtl1tur.a;lD.dus~a,:az:te~;ou, ~ommerClo? quanto enecessarlopara·tm- um·conliecunento' .exa...,
Não tendo' recursos alguns sob,.-e que' base~ 'se Jta ctQ';don:osSQ ..estado,-,actual. ,appareça. ;aom~os,
de 'trabalhar'Sea~~mbléa <I'?-e~.~ese raçao~-. aquilloq:ue amte.· , .',,; ';C:': " ;':",1,,'_'."':
bálhosde cabeça, ,entao,p~derá m,editaNe em casa,' Disse-omli~tre~ preopina'n~: qne: a assem]j}éa! ,0fD;'
e depO.,is,. dizer s~,bre,·agnçulttVa,O,uo,u~r~, qual,quer; cian40 ao govéfDO,: e'1!linbrand.?:"lhe;no~ân1e.tité" que:
raJI}l), - p~ace-D1~ ,g~e s~ acha nes~ ()u :n{iq~~~e, nos' deve' mandar'asinfonrla~~a;requ:eridas,' é·li
~~tado;~ In;a~:p'~a(ijar'~a,~~onta, ~::ta~1aco:r:no:~e. mesmo que dizer que .9.gov~rno tem sido descui-
q,lle"r, ,é,,ne,.ees5a;n~, qu~ se h"tQa~, Ulf,or,,rn,'a,çoe,s, .~~,na,o: da,do,' N,ãO., h,a tal, ' não's,e'l!1,' àr, dizer isto. Oque se ,teml)s. N() nu,nlS~rl()i antec.@.ente lhe' lledirao, e. quer q,ue' se diga ,é que, j~ndo' a assemblêa dá'

, a~, ,se!?rdenou~!Íe;s~rd~~,ril,'ásp~~eneias'pre. mai6r :ài'geíi.cia"que."o "gb'Vemô ',a:~.ljnf~nn~çt)ês)iio
ClSasp'ara'se 'pr'o~eder'a ~ma ~statist~da'~e~do: êstadó \àcfuàl 'dô''1itiPéri6, :e:rião~li~X~:Da*'~cebiêi~
Impeno, mas essas lIlfu1'lI1-i~W,es, alnda nao nerao;-e' ped~ que Ih'as ;mande. Isto não: "ecsenãO: llate,Jlte:ál"
sem ellas !tào póde ogoV'erno.apr~se~tar. um tra- a;iiecesS~~de de~,.:e'J!~é?-~l' ({!ÍE'fó.i:inneglig'érli'e
b~o ,perfel~O. '",:::, , .,)" ":', : ,:, ou .desetlliladO',se~e:u 9U12:,esSE!'~:lsso;eIFo:pl'l)1

Por tanto JUIgCi desnecessana·a advertenem sobre: porla. ,de~, oittra,:man.eua, . eu :usarutllle~ékp,ré9sões
esta, materia, " . 1 , .,.' ' '... ' ,'~ __;. mais fortes,. de,iel1Dos'ínais~aros~ po1'qlle sempre:





tbeso~ ~ .~~~m.-,os.Jilt'9St' ~~~Ulo$i sanas ·contas,·necessariaspatá.:.se·saber oestaoo
sen~ças", ~oo~,·quaesquer·· monumenl<*õ~ do thesouro:.publico. Continuei ,tom'·estas,detel'mi
pec~~~~'l!roPh9S ~a :razenaa,nacl~P'\t~d:~ nações e ~~d<*õpooços, :~~s_recebi uma: Conta do
se:tir~~~~eonvem~tesarorm~,Cll~ estado,c1a:.dinda:::publica, DaO exaeta m!!'epro:i.,.
~ente ~stro. eassenwnenlQ dêlles;:p:~~~d~ mada, ~ l1QlS;&"~ exata só a poderiamoster
se~ll,&""eIl.cia ã~ ~Peito d9s~V:OS dasjUJi,tas depois de passal' lon~ t~po, ~" . ,
debndaef8.Spro~Clns., . c'·· .•: " ',.mo me contentei. porem. com o que velO;~
.() conselho consultousobre, o assumpto; mas que mais trabalho, e'man.dei fazer o oreamento que deve

resultou,.d·ahHNada.,T~ftà que então influia na servir,de base ás minhas retlexões-; e Para que po
re~.,'.. () da .menda».e ~uja. ~nd,uda,Qmclalnào desse.isto quanto antesappamcer determinei que. sé
])!)dia~ elemento proprlo ~ao'nll absoluta con... trabalhasse·no thesouro até de tarde. '.
fuSão,daadminislração publica. obstouao progresso Portanto creio que nãohanecessidade alguma de
da: consulta; .<riJ,e,senlio ainda repelida). teve o serindica.daaurgencia. edeserenovararecommen
lhesrllO ,eifeito· e.ll.sS_m.llcou o_\alUno de.llroprios ~~o de, se 'ap~ntài este trabalho, pois no the
em bronco, de sorte que se nu.o sabequaes sao as souro' se 'está cmdando delle até de tarde se~o
~': d~. fazenda publica., e 'o que se~ a~ ordens que dei» e quejãteJ:n si!i0 repetidas; e
nêSte míg() e eommum. a quasltOO.OS os .autros de ronda que não possa. dar, como Já disse, uma conta
~é ~'Qho. uoticia, llelll.pra.üca.de serviço qllà tenho ~cta;creio poder d31-a de modo que oliereça uma
tido. ~ uma lastima \-el' de per\o o como vão, e ldea bem palpavel do nosso estado. , .
telll.ido o~.negoclos'da naçãot, '. Se acaso me fosse encarregado o,apresenmruma
. Concblo 'poliantoque o ministerio não pôde apre- conta do l[lSta~~ de todas !'-S prov,incias do Imperio,
sentar conta aneta de todos os artigos de adminis- eu desde Jti d1fla.que era llDposSlVel» porque nós o
tração publica, porque lhe faltão elementos já para ~e temos é o balanÇC? geral dos cofres~as provin-
o fuer. . elas. ent~das e ,Mllldas, e quando mUlto o estado

Tudo o que dcllo devemos oxi~ á que nos vá da sua,dl\'ida tll?to activa como,passiva; por~to
mandando &quiUo Q.ue liquid&mcnte car apur:mào; sódepolS de mwto ~mpo pode,na appareeer a dlta
e qua d@ prendcDos a emendar os erros dos seus conta._p0t:tllle qwlS1. todas as, Junt.a~ de wendl\, á
antecessores, de sorta quo nlfun haja conhecimento eltcepçao do d~~ ou ues, mnda ~ao mandarào o
do que somos. e do que fazemos, ao contrario do que atillas ~e ~:uglO" e deste,modo nno podemos!\?fI
que até agora se queria, Q se pensaV4, que era oc- mar ll~ ldoo ger!Ü do estado da fazenda publica
cultar ao publico o que oramos. o o quo faziamos. da !mperlo do Brull.
Nlo voa de enCOD\ro â indicnçiio. porque ODiando O SR, SILVA LIsBOA l-Pela in(ormaçào dos de
que a assombléa Dio pólie deliberar leiS lldB.ptadas pu~dos ministros llcLuaes se corWlca, quo o gover
ao bempllbUco do. nação, sem conhecer os elo- no tem el~do &S ordens necessarias a terem-se
mentos \fe que aUe se eompoem, os lJUlles ellcta- das proviDClU asiD5&ruCcÇÕes rellllivas á administra
ment'o só póde dar o governo, mas de~o que vamos ção, ~a o governo poder apresentar nesta augusta
nisso de llCCOrdO. e que se não eIija de prompto, e esscmbléa o estcdo clã nofão, que se exigia por om-
talvez ~m censura~,~~o querocomo \empo se cio de 23 de Maio. •
póde baver» pela negdgencill. com que os nossos an- O, decoro do mesmo governo pois exige,~ se
too3SS0res da aàmin1sll'tição public:l.lrat\l.riio os ne- lhe preste conficuça, de quedesempenbnrli esta func
goeias della,:segunti~ tenho dito.. Çào ,em tempo opportun~ sem urge,D~& de novo

O·SIl. DtMnn:, SILVA :-Instado pelo meu,dever. OffiCl?. Se '? @vcrQo e minmaes p~l!tl(:ao essa de
e&tá .I!or minha propria· reputaç/io pedi a palavra canela ,em VUl de. regra com as a.ut~rldll.des subal~r
para lGdarguir o 'nobre ,deputado o Sr•. Ribeiro de DIlS. é mcon~a lÃ segunda,canoOlC4 admoe,staç':lo,
Andrada .Dl! ~te:dQ seu.díscursoem que~ que como ~e ~.ratlc:l Pilra prevenU'censlL"a ecel,esla5tl<:~.
sendo ministro da fazenda exi~ das provincias o ~eIJ1!11s: 00' eml~ de luli;to passado ve~~ &. DOti
relatorio do estado em que se achavão e que não ti· ela. aa. restaurae~o da .Bahla; ~as p~vmclas do
nJião satisfeito., . . '. " ., " . , nor~e! d!:l Maranhil.o a do Pará. amdaestão no poder

Comoiglioro o procedimanto,d~as a este ~sp~ito do lmmtgO. . , , ,
nã~.' duvi~(). que eD?- ~alll.~s~ .lenha a:~ontecldo, Se trata-s~ desaber ~o estado da nação mteU's, l~to
mas 'a mmha,prowClll., satlsfez' p<li:npletamente·e é. do Imp~no doBr~1 em t~das as.s~~ 'parte~ m
com promptidàQtl ~anto lhe foi ordenado. res.pon- tegrantes», l! exect:-ça.o do dlv.O Om~lO ~ lm:p0SSlv~l.
dendo a todos 0.s quesitos com a mni.ol clareza pos- e a ~oswao p~lal sob~.as proVlDclns livres Ull.O
sive1. ..,.... .,., .",' .',',. '. preenclle~a!:lfun do OmC10. .
, Posso af6;rmar)s;w porque o' s~i como me,mbro.A provlDCla ~~ Goyaz sol!.re que fallou o honrado

qua' fUi da,juntada'fezenda; e ate e~ meupoder- dep~tadorespec~lvo. ,está tão remota, que.~ ,o
~o .copias das contas remettidas qtle possoapi'e- destmado propos~to, menos de tres mezes ~ecorn~os
sentar ee"fôr preciso. Portanto 'aminha provincia é tempo lDconSldara!el. Além de (ll,le, n~opa:eoo
niiofoi ,ommi~ ,nem pôde entrar na generalidade~nte. a apl'tlsentaçao do. es~do áa :naçao. !Unda
com qne -parece ter falIado' Ó, illustre preopinante. mtelI'O; porque a se publicar, s6 tena o etl'elto de

, '....,..; , 'n.· . mostrm- as nossas chagas lazaras.. .
O Sa. ltinRlao DE Amm.AD~ :-r'eç<l a palava;I'1i- .' OBrlWl é grânde em possibilidade, e não em

mante p8!a}azer .uma ex~~lcaçãO. Qu~n~odis;;e aetua!idade, quanto a rilJUeza, popula.ção,e:o que
que !!dia~~, informações p~i1ldas ás 'pro~c.las,' nao cons~ltue os estados consplcl!0S. Por ora ter:n grande
ral101.~almente,de todaS. e atê deClareiq~e duas cónSlderaçào,pelo que, phYSlC~aegeographicamente
ou tre..sJuntasas tlnhli? mandado•.P~rtanto'nao. tem avu,ltano mappad.o mundo. O éreitito:politico' nisto
l~ aIgUm~ ~I)tra ~ a observaçao do nobre de- se funda. Talvez' se .minore com' a'publicacâo da
p~lado. , , . ;,:', '.' . , ,. . _realidade. Os estados são como:08 negocianteS; cuja
.O,SR•. NOOt1E;RA. DA GAMA. :-Eu logo que entrei reputação:sob~e 'mais pelo' vasto 'credito') que

na repartição da fazenda ordenei que se apromptas- por séu etl'ectivo capital.
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· De~is da celebre. com~.tee·.lf.R,tndu :de Ne.~,. sobreIse diga., no,:amente ao .g.ovel'no qu.e nos Sà,Q,. precisas

,c) escado das Ilnanças da Erança•. (que todana nada as pedidas Ulformaeõe5. .: .... .
.~to!l- ã revolução) .tem apparecido.obras litterarias O SR.Mo~'TESmU: :-8r. preSidente; Levanto--me.
'll'l':lh".Nllll'n..nt"'··...... Tn..l ......._ ...,.),.- ,. ""'8>1,. ~~ A ill-r---:.=r-......-.--. -~._-~-•. """....~" v ..."'........"' ....'" para me. çppur ao ~de{lu.tado. o Sr. Lisboa
.n~ó .. Todarxao. ~rerno ~ezDao faz esse,ma-- ~e querendo destruir a urgenCla .da minhá indiea.
Ditest.o 'om~l;l:e, cueums~Cl~do,e .só o rel na çao, faDou de algumas nacões da Europa, e trouxe
~tura. -do, parlalD:ento e:cp~ tn globo o:p~g~o ° exemplo da FIancaonàe se desenvolveu mais o
da nqueza, ~.po.tentla .do plUZ; e as suas a\lverslda- espirito revolucionarIo, .depo~ ~ue Necke.,. apresen
des ouglorias.. tou na assemhléa o·relatono:d.o e-stado em que se

-À .folDlação,·de ·umaeste.tistica;geraléobra de achava.a nação, e se vio qual era a sua divida.
lDUitotempo~ comG-ioi a da Fiança. OpublicQJit- Porém~ Sr~ presidente, eu já cre-ioque' ha uma
terario e os. ,gabinetes. .dãlr,-lhe .muitosdesco~tos •.ditrerença ,muito grande entre o estado lioBrazil, e
Um' honrado deputado da .Bahia. menciona dalla °das naçiif;ls.de que falIou °ill~stre preopinante.
queJezo deputado Ma.noel.Fernandes Thomaz, (que .0 )Jrazil'!1àó e~a Dllçáo•.hOJequer. c.onstl."Cuir-se tal,

.Deus' haja em gloria, (houve .grande riso na assem- e as outras nacões de que fallou'oillus(re'preopi-
blêa e o orador disse. senhóres este riso me descon- nante já. estàvào constituidas;. ora· .I:omo hade o

-celta·depois co.ntinuo~).. sobre o estado da nação Brazil c~nstitllir-s~ sem saber o estado em qU~ se
-portugueta, pouco depolS de proclamada-a nova or- acha? Nao é p~sslveI dar um Só passo, sem essas
aetXl de cousas no Reino; esse papel só semo de prévias noções; e·porlànto não se póde ârgumentar
8Dl1i~ar na Europa o pouco credito de Portugal, para aqui com o que se faz na Europa;
E' faCU arranjar um quadro semelhante em tom de Sr. 'P.resident.e. eli penso precisamente o con\ra
satyrico~· censurando todas ai: rep-artiçoes da: admi- 'rio do lllustre preopinante. entendo que devemos ter
l1istra~o-pllbli~.':~asi.sto não é ocriteriod~ real iranqueza e mostrar á naçâo em ~e se emprega o
estad& 'da: nllÇáo.· Aquelle .papel. Mudo o DlIUS, só seu suor,e o seu sangue; e.é preClsO que os povos
mostra, o cunho da precipitação.' .' saibão que os seu~ representantes procllrão adquirir
-O SR. 'VERGl:mlRO:-Eu creio 'que-a indicação todos .05 conh~mentosneceSSlU'JOS para poderem
de\'e pa.ssar. e que nào ba. precisão de outra. Pe- remedi~ os S~U5 .males. . '
·.cem-se i 110 .,governo informações ;se as .não pode ConSidero lntelr!lm~nte absurdo dizer-se que d~
'àat mui eractas:a CÜ'Cumstanc.iaàas. àth!isqlle tiver vemos esconder á na{:l1o o seu estado. D.eu8 nos li
ao seu alcance. reflrao qae souber.. -Quanto ·aolU'- vre .«tue o ra~moB lSe o. estado da .naÇão fôr o .do
gumento ·de. comparação que fez o iUustro preopi- n:t0riDundo -GlUba-o a.naçao desenvolva-se opatrlO
nante entre os estados e os negociantes, não me tlsmo, que faz. ÀG homem escravo.homem li~" e
Parece applicavelo.o Brazil.: . bus~em-6epo~ suav~ntade para ~!ltar o preclpiClo

. _ _ medidas energiclls, llmda que seJao custosas, para
, Eu Bel e .todos sabem que nao sa~ por. ora gran- se :alcanÇl!~m as vantag~ns que procuramos. .
.des as Slt8.S forças (nem. tamb,em tão. poucas co~o :Além disto. Sr. preSidente, todns as provincias
,querem:~gu!ar) ; mas como todo o mundo colÜlece ainda não se decidirão a favor da causa ; falta Pará
~e é u.m plUZ n~scente, vê-se que as ll.ugmenta cada e'1'tíaranhão, 'eareullião.destas provindas depend~
~n, e p~gresslvamenteas de$envolve. POrWUl!l) do resultado 'dós nossos trabalhos. Procedamos pois

"!lnda que pelo estado dal!ação se co~eça que naO c0I!1 franqneza, e~ta~eleçamosa'nossa Uperdade, e
t.e1XlOS grllna.~ cabedae!l, nao nos fica lSSO m<il, nem facilmente se UDlráo 'li lnós as. que faUão, para se
DOS desacredita. ! formar de .todàs uma sófamilia,' t)' adquirir-se a 11e-

Oq'J.ê é certo é que não pode~o~'trabalhar-'sem cessaria fo~a moral.. ,sem a cF!al não conseguiremos
..informações ,e l(lUe por isso'é·.preClso, que-V'enha·,~ ,ser. ;verdadeiramenle.Jivres,. E' :p.or isso.que. eu in
·;qUe L puder' vir ;·~e:J]ão: nos me!t.t:sustoosabe~seosisto·.paraql1e se.m~nde·.ajndicação·.: esteserá sem-
'qt:S'se;·passa:·~~ilÓS;.81iáslniiC?sepóderiat~aba'!' preo:mel!:voto•.',;: .' ;" .
~!hari;em. estaüStiCll•.. e :despresatiaMe$ as,te 'QbJ~cto . O·,SR. Sn.'VALtsIl9A::~om, dUas :duW, .depa-
que á hOJE! reconhecIdo 'Por um dos-Qéi.mms alta'Ul1T lavras sonoras se podem·mer.elol'JUentes:fállas.'Não .

,pl)l:taDcia•... ' ... ' :' :"c' , ...•• ; contestei ~a;conveniencia·:desa.beraassenü>Iéa do
· i 'O 'SR;; UENMQUES DE' ,REzENDE :..;;.sr.; <presidente:astadoda.nação";' mas ;a questllo'j:ê s(jb~ o :decoro
Pedi a palavra para. fazer UJ!la brev~ re~exãodt 'do.·go~-amO)<~e;entendo'se,des~~com,a~tancja

_il9bre,deputad91 q.ue..lil)louhoJ~eIDtpnI}lel1!) )ug~ Ida' Pl'opGs~ ..ielta :·para· ~ cu~pnr:Já ,o oítiÇlO, que,-a
_$Dbre,e5ta.,mlltefia ,disse ,. que ,Da~podiamos,!az~t ~sse re-sp~lto "sellie· expedio i:. disse .conm esperar
sem ij1fimIlI,lÇõl3S ,do igo~Q- ~ ~ P!ltrq:i.!~~ .preoi- .que .~~ .;gov~rn()~faça: O' seUidever; ~up~onhao,se ;que
pinante disse que as não devemos pedir, e que a~ ãlle nao sat~sfa~a'a? :segundo. ofiitl~.;;: ':. i:. .;:.
não convém ~e se sa:i:ba.-Q seu conte\ido; ora som'!' '. :;,P?r';.~~ntura:c.tetla,jugal':a:te;ceJ.ra:~onlC~ a~
D'l~dilS estas. du!1S opuliões acho que o pro~ucto 1 ';no.estaÇJic ~i.~upponha-se-qlle támbem:esta:l1ao .t,
:~nós embor&:··;pà!<tU6·se; ~8:da ql~ernos faze~ v~s~e"lo~:res!l1tad,?d~ue ~ClU's.o ixestal'U A.~on
-sS!D.flinformacôes: e~ n~o-as 'de'teJn<ls;pedir;:qtte:fa1&:- ~qqenCla" sana 'deSh~II?onlaíentre;o;col'p.~ 1~gJ.Sla
l.ml)s'~.-?iL1tte-noslDells;'que.·passe:s~!11elhan~ '~lV~':& ~o··:pooeJ':'9Xeeutivo~I;Faça-sedlznboramova
-doutrina r'E··d&vernoSSO'faz~l':as·nece.ssai'laS'~fo~mdlçaça~,par~ que o gove~o re~etta 8: conta'do

. mas; e por isso deve o governo;IIlaildar aS'lilfor~ :qua~óde:llct~~lm!Jnte,~~nsta'rJdaB~s~nas.de es-
1iD18.gõeslque..,ptidel'.-: "1.' .,'~'. .' ." .:.~ ., ! :~do'!s~bre o:obJecto:.:.u;m.s1o,rçal-o) a'I'f;l:mecu!'U',()
:: ~'IlI""~ .. ' ·,il , ·c· '.i te' ~o·1.;;:.io;·ômlmlpo9&lVel:d..e l1 dar!:o'·.lD:.t~."r{)lea'tadO';14a~!!n.açao'lé
· De'm:crEliO'qtlêiUg1lwas ~~nea~, 1'!i. ~u.... I ~SUl'd.l)'~~ I~··.H ;,i':..··': :' .. , ...... ,' . :!""';::"i'-' <' .:
missas; e talvez seja uma dénas 'a Junta· dafazenda ''U"n' tAÁ'" 'ã~:i" ·h· :d":I" . ,,: .·di·· d' . 'di': -

--dá!min~al ipio:rit1~ili:f~Ib~I.~~EFat:eE~r:ecoai':~ã'~~:~:;"':~~~ ~r.a, ~.~ ~~~t~r~ :?~; '~i:~., ~~-
UllMnCl8. porque'aee.~Ulgo\mM(<noslserá'.dimcn:ltos~.:.::.;';; ') 'i;",.?" "".!:,;","'" ',r, .,,; ···"'1"rd··': !"d'' .. 'di'"
di·~v ...... .~ ""--eu ~ o -onos O c!.;: ,r'D""IDENTE aSSlgnQIrp'ara a o em' o' a'.·a 1lD ;JP.U1~'JM.. ,~.DS ...tt;U.ça.. o!,l~ .,,,:,as~, 11.:....". ..:: ...:qu., .~ ' ..... ra·.'·· "".""" i..~.~'J:,';' ... , ... Â'

· eu assipi.~nso~\Y~to ,pois p$~al~çaq p~~:q~e l.oA 2o.d~s'?l!s.s.~~;·.,H:~~J~9l~;;;S~~.;?;~~4.?:'fe-
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SESSÃ'Ô EM 19 DE AGOSTO DE i8!~

~" :lS 'cartas aos alwmio~da academia medito-I Se ós_incapàzes de procaredir na camiliados· es
CIrUlglca: 2.° ,Seooundas leituras de propostas: tudos na& nesremoccu:par os lugares denOOs ao
ao ~~oimento,dà.~éa~'" . ' mereciInento,talvézalgmn sehabilitassecom~"Oa

LevaJitóu-se a sessão ãs2horas dá tarde.-j(anoel de algum requisito., que nã.o se'-póde iuWit', so.Der-
Sosê' tkSou::aF~secretario~ ,ftu? em matetia de tan~ im:po:rtãncia~ oquejáiDais

. ,',' ,":, . teria.l~aar-seoJ:especüvo lente abonasse com:asua
',c', -'-. ,assigtlatora. os'coooécimentos dO'llabilitado.:"Por-

-': " tanto 'espero que seja' bem recebida a emenda (lUe
Sessão em,i.9cle Agosto de ~823. ofrereço.' . " >,: ,> --

PaESIDENczÀ .' ,DO SR~ BiSPO ,CAPELLio-uóa a: DePois da palavra di..-ectoraccrescenté-se e
lentes.-Fm-eim Aro.vjo. »-Nãofoi apoiada.' ".

Reunidos osSrs. deputadosp'eÍâs'10 horas da .. O SR. ROCB'A'Fam:o inandoú ã mesa a emenda
manhã, fez-se a chamada, e acharão-se_pre5entes seguinte:' '. " ,"", ,. . '
70, faltan.doeomcansa particill!idaosSrs. PereiIàda, tt ·A~te:.SHérào··pa$adas-c.o-raiui!a.men
Cunha. Andrada' l\Iacliado, 'Gondim,' Ribeiro de te.-Roc1ul F.-ranco. »-Foi apoiada....' , ' ,
Rezende. Andrada e'Silva, Marianno Ca\1llcanti, e O.SR. A.aAUJO ,LIm. :-(Não,se. entelldeo,o ta,'cbi-..
Carneiro da Ctmha. , -

O SR. PRESIDENTE declarou aberta a sesSão, e lida =~o.)-No. fim do,s~'~urso ',o~ereCeu a se-
a acta da an~edanoo foi appro.ada. . '.

Passou-se á ordem do dia que era a~ discussão ' -- o ElltElroA '. ."

do projecto sobre a fórma de passarcartas aos alum- ([ PrOponho que a conÍmissiod-êõS iorm~~os
nos da academia medico-cirurgica, com, asrespé- para as duas cartas que se devem. passar aós almn
ctivasomcndasottereeidasnasessãode13docorrente nos. e:cm nome de quem devem ser: passadas~
pelos Srs. Carneiro de Campos, Teixeira Vascon· Araujo Lima. »-Foi apoiada. -,
cenas e Galviío. ~~~.do-se o arti.. "go discutido" ~u.~'ao ,se

a Artigo 1.° Odirector da academia medico-cirur- gwnw
gieA mandarA passar cartas aos alumnos, depois de ' • - ',. . . , o', .

feitos os ultimas cumes do Ú" anDO, verifieando-se ([' Art. 3.° Com esta-carta, esemdependéncia de
11 \ to d d " outro al~:exame. poderá cada alumno exercitara

por e as ocomp amen o curso ata emlCO.» praxe medico-cirurgu2,neste Imperio. »"i
(FallArão sobre 11 sua. doutrina os Sra. Gomide, O SR. LoPES G.uaofI'erecell o'segum'te

TelXCirIl Vasconcellos e MODtesumll : mas nada se, " ,'< ,-".
entendeu do que escreveu" o t&chigrapho Possi-
donio.) . '

Julgada li materia discutida passou-se ao artigo .li Sendo. todavia obrigado a registrar a dita carta
seguinte: ._, lUis respectivas~~ onde qúizer eXerCi~,a: s~a

tt Art. 2.0 Serão passadas e eubscriptas as cartas proflssão.-o deputado; Lópe: Gama. ».;..Fouega-
pelo secretario, asslgnadas pelo director, e selladas tado. , -- '.. . . . '"
com oseUo acadomico. » O.SR. Mo:-."!ESD!U tambem ofI'ereceu.a ,seguinte

lFllllárAo os Sl:S. Gemide, Galvão, Montesuma, ([ EMENDA.
Araujo Lima e Benriaues de Rezende; mas é inin- c .' : .. '. •

teUigtvelo mesmo taChigrapho.) a PrOponho que. $e' snbstituão' .ás, .palD:vras do.
O SR. hRREll\A. AMUIO :- O ~nbecimen&o da- art. ~-mediCo-cirurgica-as segUÍiites~irorgica

· economia de düYerante~ academias, em qu~ porm~ e·medico-cimrgiea neste Imperio,'na' iórmados
de vinte annos tenho tIdo parte, me obrlga a lem~ arts~ 14:- e -15 dos estatutos das' mesmas' academias
brar um àdditamento. 'qDe-me parece conducente ao datadas de 29'de'D~em~ro de 1815.~9 dep'utado,
melbordeoompenho doobjecto proposto. . MootElllWM.»-Folap0lada•. ,': "':" '<

Oartigode~a que as carta~ sejão assignadas 1ulgou-se debatido o artigo, e passou':sé' aos
sómente pelo director,:e eu querem que, a exemplo addiiamentosdo;Sr.,Galvão oft'ereçidos::na:lll. ,dis-
doquesepraticava-~mumad~,acade~as.emque cnssão:: ' ~ "".,:, , . ;; ;::
tive a honra -de semr-; e'que mmsanalog..a.~m com, -O Sa; Mo~:-:':(Não. sá, e..n.téndSu·'o.'tacolíi
a medico-cimrgica, :fosse tambom'rnecessarla a a~ .... h ) D" • "d dis· '-- d" --. ~-- . . . " ~

s••.gn.......... :d"...re,speeli"v.o.slentes~"D,uas._ sáó,as razõ6!i gI,'ap o~ . epolS o cursoInan ou·« m~sa-a-se........ ,.."., d - "l 'gUinteema~da:àoil.ddi~erito'doSr.GiUvã~~C,''.'
quemeindnzem:e:engtt·esta:con lÇ8.tk' ': :, . ",." ,', ,. -,'i ',{,:'.,".', :: " .. ,'

· . A :primeira':é conservar-com'esta:dependenclao . "' ...«:~A :' : .• ,.;' ('::" ": :,c.:
--respsi\O:dos:lente5i "cl?Sse-d8s~da; aquaLcom ..,- , .. " . ,'. " , " ' ,.
,razão se,póde.appticu: o~e,da,niilitar,<!iSse V,!l- « Prol'O~o,:que áo'additãineniô:t qo. S~.;G~Yão
taire que é,mais:1lonrosa que honrada. e,a qual am- :8e'suppnmão ,aspalavras-.-eJXl.qu~to ,~,fll2:~m. :e~
da'nio: cliegatão'as'vantagens- .concedidas a todas :a~ tatu:tos:"propnos ~snbstituind<r.se4b~to .
outras; .:,>'.:', ".';" " "'0' .'" 'c,'';,'; '>': ,utl'a.cousa.se nã(),determinar.~~.dep,u~~9~;M~

· .'Ãf\seguIldaéoeonstitWr.\os-mesmbs:lentes, #scaes tesuma. »~Foi,apo~~da. .r;) ..,:'.; "~'I :' ; ';;;;
, da e:lOO!1~~da:lei;(p~to'o~~a que se.devl!- O Sa. CAB.VALRO E MELLO :_{Nã6~se.~ntenÇ.eu:o

'f=~~bi~~~:=~:::is:e~~.osrnab~:OS~~ .:=~~d!1~l:'f;:.~~:;~:~O:ID~~~,:,á
. troduzisse com o, telJlP6- algumo uso-eom ", ..... .... .........; 0-'" ".' ,.' --,' "' ., "

-:::sea:püsSima .llberdàde' de áutórlSar' pór'.~~:!lÓ' ;:«oPe~o:" a,;sU~~Sf.o::de-t?dJ>- ;~:~~~a~~.".::
aqn.elles de.,q\'AlU .h~'a1de, !i~p'en~er ~ s!iud,e 13:;a'V1d~c.~oNl,as·lkO:;:e;·',»:: ~~~dl;.~~~,::' t' ~;'. : aI- .~ : .: .

;.; '·~;';dã· F'''Oln' e::se quer'enintmn" 'não "': . " R; 'JrJl' st1iU- pe lti'Uov......,n e'a'pavréli'e
·~~fJ~i:~~:Uétoriiarnovafõrfua~'C?--"" , 'maíiaou.lnriêsa:àSãuas~egwnfes emendàSV:'; lU,

":\()
\.',;;.



«E3tE:mA .'

• cz: l.:z-:Proponho que ao l° § do additamento do ~e1eito outro pela. mesma fóIma.~osdemaismem.-
Sr. Gabão se accrescentem. as pala:vra.s.~to mos.::' ' -- . - , -

·á economia. dos enm.es e passar das canas.- O Sil. A....~ Lnn Ofierece .- , -
« 2.~o 3,0 § ~ponho que S9Sllpprimaapala- '.~' . ~ ~·segw.nte _

-~dade_da~do a,ora~o-os go~ - ~~ , .
nos entre os lentes das acadezmas nomearáõ· para

-seusdireetoresmnqueterâ,etc.-O.deputado, MOR- , «Su;bstitua-se~ e1eito,ete.-supprirá ()
l~. »-Forão ambas apoiadas. . _ unmediato em:maio~ de vot1ls. .

O. SR. GALvÃO Offerecell tambea1 uma emenda ". « Pa~ da·~lea, 19~ ~~.-Lm:1!JfUZ-
·ao a..?t. 2" do seu additamento. nos termos se- (;W deA.~Lima•.»-F01 apmada~ .
mJintes : O SR.. Co:.-nB.mRos tambem ·ofereceu- a se-
~ guinte· .

«1)evolvendo-se para as respectiváS aélidemias o
direito de approvar e facultar licença para curar aos . Cl:, No art. 143 ~!1de diz-ou se .houver longo im
que tiverem estudado nas academiaS estra.Dccreiras, e pedimen~~he-p9respaço de 10 dias.
vi_erem m~dos. dos competentes diplomas•.....:&&.l- -:-Cosi'" Barros~ »-Foi apoiada. .c

1;00. »---FO! apoIada. ·Q---Sa. Cosn ÃfroUa :",,",""Estou peló parecer do
. I~lgou-se amateria mscllLida, e propoz o Sr. Sr. França, e·reprovo a emendado Sr• .Andrade e

presidente.: . . . Lima j é verdade que a ser admissivel poupariamos
1 oSe' "':-;'-1.1" 'uI' cl 'd n. d' assim muito temDO. j mas não póde ter Inf«U' tanto. • . .aa~ ea J $3-,a con III a a,.,- 15- _ • • -o,

·c1issão.-Vence~ que SlDl. . por nao estarmos todos re~dos coD;l0 pelo ,m?~vo
· 2.° Se'DasSava o 'D!ojecto ã S'".-Yenceu-se tam- aP,QIltado pelo Sr. ~ça;'os papeIS àas elelçue5
bem qUe Sim. '. - . . feitas nun~ se guardamo po~e ~nnca houve or-

~Of7"; 211. da ,i;.. ·" dem para lSSO, e portanto nao pode saber-se qual
.~~u~~ a. pane ordem do ....-, 1Sto e.~ foi o unmediato em votos.

gundas lel~ de propo,stas; e o Sr. s~tario .Q~anto li emenda elo Sr. COSLa Ba.."105, eu tam.
Costa AgUlar·.Ieu o. pn>Jee1o do.SI:- Carne;ro da bem sou' de voto que se marque um~ mas
C~a sobre o córte do Pão lh'azil, ofrereCldo na parece-me mui curto o assi!?Jlado, e por isso pro.
sessao de 28 de Junho. porei que seja de 15 dias. Eis aqui li minha

Mas como seu illustre autor não estivesse pre- ..
sente entrou em duvida se deveria discutir-se a lU'- c: E!lENlU.
gencia j e apezar de sustentar o Sr. Araujo Lima . .
que.de~d~bata:-se•.resoh:en 11 assembléa que fi- te .Enf!lu~ dos lO.~llS lembrados ~lo Sr. COS~
casse adiada 'por OIto dias a discussão da competen- Barros subsütuo 15 dias.-CostlJ Agutar. »-FOl
tia da inatena.·· . . apoiada.
· Passou-se ao '~ento da assembléa, e come- .JuIgon-se discutido o artigo, e p~s~o á votação
: çou..;se pelo :m. 142. que ficâra adiado na sessão fOI approva~o ~t, qual estava redigido, ficando
antecedente. comas emendas dos Srs. le~eira de porlanto preJudicaaas as emendas. .
Gouvêa e Maia. . . __ ..' . .. . • « Art. 144. A escolha das deputações de que se

. O SR.'~CA :-Esteartigo precisa·ser alterado : falla~ no capitulo das. formalidades, será feita pelo
-10, porque se fâlla de commissões defóra como se já preSldente :da assemblea.. Xl • .

dellasse tivesse'tra~do;"quari.donemno.:caPitulo·das .. 08."\. 1"mxEmA DB' Golir..ã :-Paraca-me que' este
commissões ~a só palavra se m.z a,seu"respeito: ar.tigo deve sofirer·· alteracão-, porque eu· não sei
~porque é·Justo·conserv~~que Já·.se-praticasob:re 'que'haja mais deputacões,(loque aquellas· de que
as 'ditas commiSSõesde'fóra;:.Por estas razões otre"7 se falla no capitulo lias formlilidades.. e a ,fórma

. reçó.a.seguinte::;' ...." • . ,- . . .. ... ,,;:: .:... porque está redigido o:;articno indica que temes
'. ;. -'. -:--:.' «"ilimNDA .. OlltI:aS, o que não é assim. Portanto ofi'eraço a se-

:'. ". ....,.. guintEF··;·:-' ,':;' ". ~

,'« Á el~~Ção d~~~riibros de tódás as' ~riimiSsões ' . .'.".': .. : '- « ~-DA' ;
iil.terioies tanto nermanentes, 'conio esneciaes ou . . .. . .; - .'
.aà:fúit .,se"ffif~itâ dÍ!- :.m~s~ m.all~i:i.-a. .que ad,~s:~ « ;u:Toponhoque:;se' supprimão:~ llàI&.:vras.-.d.e
secre~s:,Jl\it. 'l~O~) ':,.' ':,:' .'... '.... <:': quese.fallalM caP1~O d~s.:formalidaáes.--T~~rlL

(t"Osin:emb:rosdascomDllssõesde:i~ra:serão!iPpro- ele Gou'Oêa. » - FOI apOIada. : .' .'
vad()~,~o~~ .Pro.p()s~. das c':l~sõe~ ~.~riOrt'ls.~ ..: :'Julg~u-se;~c!iti.da':a'mat~ e o Sr,,:p1'Elsidente
(ldeputado,Franca.l>"-FoiapOlada. "'.':. própot-=;";,; ~):'. ;.:,c":;;:'::> ' ,:,..::.;:,>:: .. :.,: .':.

=.~ .:(Jrajlál:~Q" ,:t~:.§~~ ,.A,fi.üj<?>~:~~~'a,:., Mo.llfe.s~~ e ..1.° Se ~ artjgo passava como\eStaVa:~Ven~eÜ"se
C?sta .Agmar, mas- nao~~~~Il~en~e1l:'o .~çffigr~ho ;qne';não:.·,::,:::,,:;;~" / "':"',i,," '" ,:-: .. :.: .:::-~.:;

..su~a~)..:, .' ,,;-;.: ....,~_ . ;;'3.':'1:.: '. ..', ".::,' . 2.<! ·Se'~~}l..eom a:ê!Ire~~:do;Sr.::Teiíeira;de
<luyrnndtHea Diate.ri~ discutida7..,prop~z; O"Sl-"~Gou~.-:!VencelJ~e ~e;sim~ ."::;~::'Vi :',- '. i
:presidente:!,::., .:,.:<.,": ·~·l···'í,';:;:':"I.·:: ::;' ::>;~ i . «Art. 145. Baveránaassembléa commissões~pel(.

1.0 Se passava o artigo como estava redigido.- ~anentes e especiaes para a ~xpedição dos nego-
Não passou. . . . _. ..' . . .. . CIOS que. nell~ se tratem. »:":"'fOl approvado.

~·,~.t.~.~:a::,e~~.d&:d.(). ~r~.~~~s~~ppr:oy~va~4:;'~~.~.~i~~;lAioc~mj$S~iperm.~~~~ão: l.~
F()t· ·~nT))'ova,Qa:,. ~mJl!n~as"' aS~S1l.~natte~:;:ficando • .Da~cG~it~'l-h.I:Á':,sua':.\M,.dã:I'I'JlO";'-2.·á''';D~lé"",,,.Ià~(b'
or'iS~":'sdnmf "ie.1udiêarlas' 'é/':"" ,., ....' :'. "", '';''~,;'r.''''~' . .n~..,-·..,:!t·~D~':r,~ ,~,~, .•~~,. ".

~":;r:.tri:~1á3~~s~~llt~~~~1nil~emhfQ,'!~d~"C·~~~~~~fu~iJn~~~~~:~)i.D.i~~~;~;gji~;
missão, ou se' houver longo .~mpedimentl1,oS~~ ,5.~~a~da:nacionàl':;:J).~~ DadnstruCção,pJJ..bli~;
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eltida,de,' á~' hyQrâ:'IJlie() habil e -pratico. e que I' sibilldade, não possào eontinaar nó ~el:cicio doseom. as o~ÇÕeSdeste tlnto sabre os tfa!lallios seus em~oos: ' ,
que sede~ lazer, COJnbsabre·a COiDpnta~O elas lt Paco da. ~éal 17 de~ de 1823.
despezas, infelme a assemblé:l para esta ~ntã.o de-~ de ~'.Arnaro.-MartÜ'ft. Froncisco Ri
~ quaes os fundos que se devem destinar para bêivo de AtuIroda..-JosiA.ro-Jehe cleToledo RettMrt,
tão mteressante obra. -Jlmu>eJ J~kbNopeira da &1ma.- JQSé de

li: Paco da 'asse!Dbléa, 18 de .Agosto d~ 1823..- Re::eR4e Costá;, »-Por haver queril fallasse eontta.
J!Mtitip~ Riõeü'o .dé -Andra.à<l. - José el1e, ficou'adiado. .
'..4~ de "okdo ~eMon; - ~arào de Santo () mesmo Sr. deputado. pôr parte da.conmris...~o
Aocro.- MaswU lacilttho ~ogu~~ dez. G<P'na.- de instruceão publica I~u o s~"Uinte
Jos:t1 de Re::ende Costa.-Jose 2'~ d4F~ '. ,
V~ilos.-Joào S~n!W Maciel dG Costa. <t PRM>C'fO DE LEI
-Lu'=: Jesi de Cuf'('-o.iho e MeUo.-loão Go~ da.
SiJ~J'à Jl~.- ~Wcolào Pereiro, de Campos ~ ;-\. assembléa geral constittnnte e legislativa do
Vergueito.-Jose da Silro1..isboa. »-Foi apllfO- Brasil decteta '

,'iado. ~ 1." Haveráõ duas univetsidades, Qalana cidade
leu depois, por parte da commissão de fuen<la de~. Pa~o e ,outra,na .de Olinda; nas quaes se

oC#i>"",i...ae ' ~n~m.m~ \OO~ as SCl~tlas e hcllas letraS.
--ó-- \t 2.11 E:statlJ.\Os proprl.t'S regularãõ o numero e

It P.\RECEa ordenados dos professo~. a ordem e ~atnento
d()~ estud()s.

« Francisco Duarte Nunes, tiel pagador do Ül.e-\t 3." EOltempocompetente sedesignaráõosfundos
saUlO publico, pediu ao gO"ema a sua aposenta- p~isas a ambós os estabelecimentos.
doria com o mesmo ordenado que '"cnce de 8OOSOOO, «4.0 Entretanto haverá desde jã umenrsojurídico
e oClcrosim eroridcaCi4 para (J<)der pagar a di\1da na cidade de S. Paulo para o qltal (l governo eonvo
de 6:SOOSOOO que CQDti':1bi1l para preencher o 111- eará mestres idoneos. os quaes se governaráô pro\i
cance aI" igulU qn~tia em qua achOU o :laU cofre soriame!lte pelos estatutos ela universidade de
em um do:Jb.:l4aços $ClDestl'aes do mesmo tll6$OUro. Coimbra, tom aqu.ellas al(eracõ~ e lI1udan~ que
O goVlltDO mandou coll:iultM sobro esle negocio e1les.~ lnesapresididaP.cloVice-ReilOr.jillgarem
o eonsâho da {alt)1\~. que Mtas as diligencias lld~lldns ás circums~ncias e luses do seeulo,
preUmlDare!i du cslrla diVIdiu (J podido do suppli- «ôJ." S. M. o lruperador escolherá d'eaCre os mes-
eanw eUl d\1ll.fl parteS. tres um para senir interinamente de Viee-Ileitor.

« OllB11\o 6. .prilnaira, isto ti, d4 a~Dtadoria. Paço da assembléa 19 de Agosto de 1a23.
.reconnectlu o colJ1IQlho.quo nà" h.lvJa le~ que t)o- J!<lrtim Francisca Ribeira d·.Atulrada.-AfI.(oltfO
tertníllllSSEl apoSOn13C!onllS llos omeiaes do tl}esouro: Rodrigues Velloso d'OliveiN. _ Belchiof' Pinheiro
~ Imifonnemente entend~t! que. o 8UpphclU!\tl a d'Oliveira. - Antonio Goflfalces Gomide. -Manoel
:nerecia, P?1'lluo UI» flloCCIOnarJo. 'lue .semu 4 Jaeinl/w Noguei;-a da wln4. J)

nação ~l? longo cspaco de ~ili d~ C.U~OOJDta nDnos Foi requerida a urgencia, evencidaunanimemente
cmn·p!Obi~ade. neh~na~ lm~5sÚ)lhtau.i) pela 8U3 St:ltn discussão; e fazendo-~ logo a ~.Il leitura,
ó1van~da ldllde de mlUi! de oltenb 6 cInco aObos 'Fel1ceu-~ sambem que era. obJ~cto dedeüDeracão, e
para. continuar no,eset'ciclo do ljeu em~re~, es- D1l1ndou-se imprimir para ser debatido. •
tava nas cifeumsCllUcia.s <td ser aUendldo como Entrou novamente em discussão a indicaeão do
~a. E passando Íl ouua parto ~o.pedido do 5~P.. Sr. MontllSlJ1U8, de~atida e adiada na s~ssão ~tece-
pliean\e. () conselho pl'Op'oz o a:rbl.\no de iieat' appli- dente, para se pedirem ao govemo infotnlaçõos
cada'~o~lDe~to (faqueUa divida. ~8t:tda do sobre o es~do do Imperi~. '
ordenado do supplieaDte e os 6SOS000 que plirll O Sa. C.tRVALllO ll1üu.o: -(Não 88 811t811deu o
~ebras ou talhas l'eeebe annualtn~nt~ o tbesou- taebisrapho Silvu.) " "
'rei.~Ór do thesolllO, que e o przmellO respon- n. h
5a'Vel}lO- ,\a~s ialh~ e que a\í\)uou. a di'lida d~ O SR. CC!STA. ~~nos. -Os il.O~S otU'adoscol-
su ti~te. " , le~ que 5«0~tras de ~st4.do .rá '1.m dado as
~Neste lU'bitl'io 'não conv.ieroo àous conselhei- ,ras?es da falta.das uüormaçoes pedIdas. e porlanto

tos, por ser nego~!;) en~e ll&ticu1~. e recom- creIO ~e de~endo nós mos~ar aos povos. que
11lendarão o deferimento da'supplica. O governo !los nao esquecemos de~te U1lPOl'~llt8 obJecto,
-resolveu a .consulta. dizendo' que o supplicante J~sto é que CaÇlUIlos!l posslvel para que o ~overno
,devia~ nesta' o.ssembléa. ," Asshn o ~ o. DitO deseal1ce sobre lSto como fez: o passa o, !lUe
'SUPP,titante 1\0 ~qu.l;limento'iun'(),que foi retllet- sóm8nte,~ occupou do q~e lbe,pareeel1 n~cessar.,2Q a
-tido -á cO!mirlssão ãe fazenda. ' , , seus fins, mas esse mal Ja. passou. e cUIde,mos do

tiA. C()miíliSsll:o'~ildó examinàdoà~ razõesem presente: _ ' .
:qu~ é fuuda,dQ 'ore~ecimanto dosup.p1icante 6({ll6 ,Nós a8.O te/!l<!s aogoes a~~~à(Js d!Jfereates
s& àchão ,desenvolVldas 'no parecer dO coJ1selhoda ramos de admimstraçao,pubhca,. ner;nsaljelllos' se
iaienda dado :na oo-nsu\ta ju:n\a; ~ de ~~cer que '~ér qual ~ ~ n~ssa t.toll~ del~ e2"línhar e d~sde

"O're(rueritneato dOSU,ppUcaate éiiideferrf'e1'lJOr~e'qQes&pe,"dirã,gl1p"l>rm~~" gera,8$, SDb1'9/!:es,t.idQ
~à():é 'fnndad()',em- lei..'" , ",' , "act,1ial da:naçao~á~aV1~ ~mp~ 'de p.os, mlll'ldarem
: ~Ehtehde' ôtêrila oon:uliissão, que a at'0sen.ta~ algt.m)a cçusa.VlSt,o,qu.ena? e,po~lv-eI dar ,~onta

uÓtia" , ao s~:p 'Iícàútê "~de>,elas CitcAlllstaileias ,~ctaàe M~o. Ora !llier lSt( ',ao. goVB.rnq ,11a.o .é
,,,3'" ~,' i..:.k..:o:J!ve"s".;~~ P~.de"'~""''' Ob',l'e"'tO de, um',a certamen,te OlieU,de,-lo,,~e ,C",OIll,O o J,Wgo,"neces8arJOue,'ijUe s& a\;l,lü.&c wWA. fw.~.., '" ' , "Ibdi ',,' ,"'" " " " .." ,
deUbetação cles~asSem.bl a. ainda an~s, d~,âatas ~~to 'lU~,see.ga. ,:~~ ;,";.'~ , :' ,
,ploviltencias'~ra:es~~.párà· :qJ!"8' 'OS6llL{1l'8g8dos pu- . .q,,$R.- :!U~C48~~4 u.>WcaçaD que se lez''!,lll
blioos:que bem "servem .â ,nacão ,ilão 'morrio de M;lUO. e que por assIm dii~t. .S~ ,r~pete :agora,' eXIge
..folne'quàndo po-ridade'a'van-çaiia: ou' outra 'wpos- informações âo estado do lmpeno em geral. com-, ~
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me..<:ma ~çào,'eresohidaem 17deJ'ulhodolUm&
passado. O ~e V. Ex. levará ao conhecimento de
S. M. Impenal,-Deusguardea V. Ex. Paço da
asse~bléa,em 18 de AgoStode l~.-José RICardo
da (JQs[a, Ago~:" de Ai"~. .

« E!llENDA. .

'Prehendidas todas as reparü~mll.S tem-se· aqui
ãemonstrado que nã~ é possiVel satisfa%er o governo

.a.o que d!ille se ex:~lO, porque nã.Q tem os dados
});,eeessanos 'Para a~tár i$ trabalho exaeto e
CIlCumstanClado; e ao mesmo temoo conhece-se
qu~ noS ..são indispensaveiSalgumaslioçõ~;, diga-se
poIS ~o ~verno que..nos dê o.que. P?der_; e como
para lSSO Julgo que nao serve a mdicaçao que se
está debatendo, porque se refere inteiramente á do
~•.:Barã()·de Salito .Amaro, otrereço uma emenda
lndicando o que se deve agora pedir.

PARA.' lLtNOEL lAC~<? NOGUEIRA DA GüiA

. rum. e.~. ,Sr.:-A assembléa ~ral constitu
lnte e legzslativa do lmperio do Brazll approvando
o. parecer da commissão de fazenda sobre () reque
nmen~ de Sebastião Teixeira Leitão, e outros
neg~Cl!l\eS de .molhados do arraial de ltabira na
proymcla de Min~es, que pedem a SUppl'eSSã.o

.« Que o governo nos informe aliwllo 'que fór d;o unposto por eUes pago, li maIS de 20 annos a
possivel, visto o ~Derfeito conhecunento que o tItulo.de sutisidio vuluntario~ para a :reedificação'do
mesmo governo devê ainda ter do estado em geral palaclo da ~o~ Senhora Q'Ajuda, em Portugal:
do Imperio. Alemar. »-Foi apoiada. manda par.ti~par ao governo que precisa, que,

O SR. CARNEIRO DE CtUn'os:-Já se tem aql1i Eela reparuçao d~ thesou~ s~ exijão da jUD.!a da
expendido as razões que impossibilitão o gOverno aze~da da sobredita ?r~vmcla as necessar!/ls lnfOr
de dar por ora as informacões exigidas pela indi- ma~es sobre. a. especI~lidade, 0';1 generalidade do
cação do Sr. Barão de Satito Amaro, e lembradas ref~ldo .SUbSldio, sua l!!lpol1ancl!l annual. e actual
de novo pelo Sr. Montesuma; agora vejo que se ~Pm:caçao, e que lhe seJlio !E!mettidas afim de poder
pretende pela proposta do Sr. Alencar qua o gover- e arar ~obre esta ma.t<!na. O q':'6 Y. F.x. iavlU'lÍ
no, visto que está demonstrado que as não póde dar aOyconheClmento de S. ~. Imper:lal. Deull ~~l'
exactas as dê como poder. a .~. Paço da assemble~, lSiie Agosto da 1823.-

. • . José R.cardo de. Costa A't".ar de ".. ..Ir" J"Eu direI. francamente, Sr. presidente, que DOÇõeS . ,,- 4'a••u ...l.iw.

impedeit.asde nada ~odem servir nesta assembléa;
ereto que nz.o se ba aa trabalhar sobre bases iam-
veis, porque os resultados de taes trabalhos não Sessio em esa de Asoseo de ! asa
.podem ser seguros. PRESlDRNelA. DO SI\. BISPO C1PELLÃO-Món

As ordens para se ob~erem as informações preci- .
&as ia se expedirão, e quando o govemo as tiver .Reunidos os Srs. deputados -pelas 10 haras da
satiSfará como deve 110 requerido por esta assem- manhã fez.;se li chamada, e acharao-se presentes 66,
blêa; o que so quer exigir llgora só póde servir para faltando com C4~ jlártieipada os Sra. Pereira da
a precipitar em erros, quando 'pelo contrario nada CllJlba,. Andrada Machado, Pinheiro de Oliveira,
devesatUr deste augusto recinto que nilo seja madl1- Andrada e Silva, e Ribeiro àe Andrada. e sem 011/1
ramente considerado, e solidamen\e estabelecido. os Srs. Muniz Tavares, Carneiro de Campos. Arou
Onponho-me portanto ao que propôz o nobre che .Rendon, Rcdrlgues da Costa, Araujo Lima, e
proopinante, e voto que se espere por informações Costa Barros. .
exactas. O SR. Pl\EsIDEl\i7E declarou aberta a soosão, e lida

Por ter dado a hora ficou de novo adiada li a acLado dia 19 (porque as sessões dos dias 20 e 21
~iscussào. tinbão sido secra~as) foi approvada.. . ,

O Sa. PRESIDENTE assignou para a ornem do OSa. SECRETAl\iO COSTA AGUlAl\ leu' o'segui!Íte
dia: 1.0 Sessão secreta': '2.0 O projecto da pro- omeio do minístro dos negocias ~ó lmpei-io :
damaçào da assemblén nos Braslleiros: 9.° A «IUm. e Exm. Sr.-Havendo a mesa do dozêm
proposta da mesa sobre varias empregados, adiada bargo do paço consultado sobre os requeri
na sessão de 12de'Agosto: 4.° Regimento da assem- mentos de Ailtonio Tavares Correa, D. J'oaqw.na,
bléa. . D. Àllna, e D. loaona~es de.Lima, e ,Manoel

Levantou-se a sessão ás 2 horas da tarde. - Ma- .Muques de Sousa, Felippe 4,~toDlO do Amaral, e
'1Ws' José de SOUSlJ F,.a"CG secretario. Manoel Affonso VeU(ldo, que .pedem dispensas de

• , lapso de tempo para.medicão e conflrmacãóde
s~s.marills; e não.se'julgando·l;lgor.aogoY~I'Iló. auto.
rlsado para conc~der as sobreditas dispensas, ,posto

RESOLUCOES DA ASSE~A' qu~ estas e o~tra.s S(lmelhan~s, sempre se· :cünce-
, •. derao por tania pelasecretarlad;e estado dos nego-

PAlU. lOSÉ lOAQUlU CARNEIRO DECA!tPQS . cios do lmperi(): S. M;'o :]~peradQ,r"me .ordena
. . , ql1eremetta ~ V,Ex~p.ara serem, presentes na

lllm•.. e .Exm. Sr. -A .asseJDbléa geral .consti- augusta..assembl~a g~~ constit~i~te e.logislathá,
tuinte e legislàtiva: do Imperio .do Brazil,appro- as m~n~l()!l~d!lsconsUl~,: cú.m.l, Q.E!. :r~O!V'el' .sobre
vando O parecer d?-.commissão de fazenda .soore o .est~obJectQ p, qt!e t3l!-ten!ier .co~yenie,1l:~.~Deus
requerimen~de D. Henri~eta Emília,. Moreira :de -guarde a V. Ex. Palaclo do'~Q (!~ lan~~o.;:em 19
Fi~eiredo,e D.•. Manoela.Adelaide' Moreira, filhas d~ Ago~t.o . da ,1829.. '7' l08éJo~im, ;Car.n.eiro cie
~o iall~ido çO,!1selJleirA. Manoel Mor~irade Figuei-Oam'p~8~':Sr. J.osé'. R~câ;'d~: da, .ç,()s'~ ,~~~: ':~~~: AA::
redo.q~.pedirã!> ~s melo~ l)r~ena~~s.co~;que .. fôra dra~ã:.ll·~:Fol.~~~et~~~ .~ ... ~o.~~., 4r)~~~
aposentado o dIto seu plU em rernun~raçao de seus laça0. .. • ..... .':.. .' "'0"'· .. "',.':::r.
se~ços: manlia parti~par. 8.o~overno que.para ~~« mm~ e'Exm:'Sr:~:~éu.mllr:ún~ií~~a,r2sôlü
deh~er<lr sobre. este o~J~cto precl5a.que.lhe sel!lre-Çlio da assembléa g~l'~rC~l1stituinte'e l~gislati~a,
~ettid~ ~ cons~lta d~JQIl~ de commerclO' relatlv~ áqu~ 'V~ J~I. me partl~lpOU ell1.ofii!li~ de-.14, ~Q' cor-
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,rente mez,;, para que lhe· fossemremettidos os O Sa. FluNÇA.: - Sr. presidente: E' necessario
requerimentos e dOÇumen\os pertencentes ao chefe que. a assembIéa tenha em consideração, que é
de esquadraAntonio JoaquimdosReis.Portugal, ~e olljecto muito serio a materia de uma proclama~o
e~sem na repartição dos .negocios do !U!J?eno, feita aos povos pelos seus representantes. A verdãde
afim de poder com as convementas noções a.eunerar mais qu~ a força das expressões é que ahi deve'
o que fôr.:justo sobre. a pensão que requereu o persuadir.
SObredito chefe de esquadra ,em remuneração de Circumspecta deve ser a marcha do discurso, para
seus· serviços: 'de ordem de S. l\f. o Imperador que não avancemos talvez as nossas conjecturas por
remetto a ~. E~. os mencionados requerunentos verdades de facto averiguadas. Ora contra este
e mais papeis ,relativos ao, supplicante para que Canon parece-me que pecca o seguinte contexto da
V. Ex. 'se digne leva-los ao conhecimento da proclamação -Convencido entào o Sr. D. João 'VI
mesma augusta assembléa.-Deus guarde a V. Ex. de que detiiG cumprir-se ó:c. -Nós de certo não
PalaciodoRiodeJaneiro, em19de~sto del82S.- sabemos, nem poaemos dar por averiguados aos
Jose Joaquim Carneiro de Campos. Sr. .José Ricardo nossos constituintes os motivos que fizarão partir
da Costa Aguiar d'Andrada.» - Foi remettido á o Sr. D. João VI para Portugal. deixando como
commissão de faZenda. deixou tão extemporaneamente o Brazil: II de

Leu mais outro omeio do ministro dos negocios da mais, fossem quaes fossem esses motivos lJUo o lá
. b'à 6ft • t levarão. nouco importão ao discurso da nossa
Justiça conca I o nos "",rmos segmn es: proclamação para se neHa animar de bom conceito

C'l mm. e Exm. Sr. -Por ordem de S. M. o Im· entre os povos a causa da nossa Indcpendencin, e o
perador participo a V. Ex. em resposta do seu affincoeenthusiasmo. com que acumpre defender.•••••
omeio de 16 do corente, que João 10sé Martins Por outra parte aqui vejo uma expressiio, que me
Pamplona Côrte Real é um dos passageiros da parece pouco decorosa na boca dos representantes
Escuna Catharina aprebendida e sequestrada no aa nação brasileira: e póde ser até prejudicinl ti.
porto de Snntos em Dezembro do nnno passado: consideração politica, em que é neccssono que os
sendo a conta desta o}lrehenção e seques~, e os povos tenDão a nova fórma de governo que tomos
papeis achados li trIpulação e passag~l!O~ que abracado: consideração quo é o nervo da obedioncia,
Dearuo prosos na fortaleza d~ Barra, dir,lgldos â e da torça moral que mantém a ordem nas socieda
secretaria de eslado dos negamos do I~perlO, aon~e des; e vem a ser: - Porque a demagogia das cOrtes
csti\'orão domorados até 00 de Abril. Neste dia portugue:as.-Não me parece politico. nem decento
cxpedio-mo o ministro· e secretario de estado usarmos de taes epithetos odiosos contra autori
daquoUa roportiçl1o uma portnrillcom os ditos papeis, dades constituídas pela vontade e poder da nação;
para que sendo por mim dirigidos llO juiz de fóra pois que facilmente tambem passií.o. no conceito do
ao Santos, procedesso este Da forma da lei, dando vulgo, das pessoas a quem se impõe, aos empregos
Uvramento aos prezos. que os não merecem; e de crer é, que se assim

Cl E porque 00 clame que fiz achasse li falta do damos o exemplo de menospreço lÍ representação
passaporte, o inventario da escuna, e d'um reque- nacional. neHe viremos á incorrer d'aqui a pouco.
rimonto com tres certificados feito pelo mestre em Os erros, ou já a má vontade. com que obrarão as
Pornambucot pod~ o~tos doc.ume!ltos á ~esma re- Côrtes de Portugal â nosso respeito, tiverão a sua
pllrticãc, o0/10 eXistindo aUi, foruo-me ultimamente boa e competente resposta' no facto com que, sepa
remeitidos pela da fazenda com portaria de 2 de rando-nos da sua representação. deixamos para
Junho; expedindo eu ooLão 11 competente ordem ao sempre a communidade politica que mantinhamos
juiz de fóra em 10 do mesmo mez. : com o mesmo Portugal.

« Depois de ex·pcdldll esta or~e~, che/i.ou uma A nação portugueza pois que seresinta embora.
informacão do' governo da provlDC1ll de S. Paulo por muito tempo aa mápolitica dos s.eus represen
'sobre um requerimento. do sobredito Pamplona. tantes nacionaespe1a per.da que, ella lhe causou;
em'quepedia ser transferido para esta cOrte, p'aro. assim como seresente ainda tambem .de outros
aqui se Justificar, mas não po~e~doser defe~l~o, erros do seu antigo gove~<!t que de certo'nos,não
por terem sido enviados os papelS que lhe dlSla~ foi mais favoravel. nem memor do' que o da3 suas
respeito, axpedi em 18 de Julho segunda ordem_a ultimas cOrtes: más quanto á nós, respeitemos
aquelle magistrado, para que dessep~mpta execuÇlio sempre, aue assim cumpre, asautoridaaes eminen
'ã ae IO,de 1unho, remettendo os autos e a senteI!ça tas constímidas pelos povos como depositarios do
aue proferisse, ã secretari~ .de estado dos negoclOs seu poder; estejão ellas nas mãos de quem estive
.da justiea. - " '. ' . t d rem. Com dignidade e sangue frio, e não pelo lado,do
" .« Ellê não deu', ainda. conta do cumprlDlen o . ~s odio contra as COrtes de Portugal, é que nos comem
meridas ordens, nem eli p()sso dar a V,. Ex. m8.1s, tratarmos ,com os nossos: constituintes' a questão
ampla informação; para~liegar ao~on1?eclmento da politicada nossa indep'endenl:iia, que já d'além
assemblêa geralcon~ti~!lul:te e leglSla~va d,es~ Im- muito bons.'e sobejostltulos dejustIçatlDba,.para
perio.- Deus guarde a V. Ex. Palaclo .do Rio. de se. :ella :.proclamar, como foi proclamada ;amda
Janeiro, em 20 de Ago~t() de 1823- Caet,!no Pinto mesmo. qu.ando mui generoso, fôra comnosco esse
de Miranda Montenegro. - Sr.. José .~l.caI;do da congresso portuguez; cujas dEiliberaçõ~s inj~tas a
.c~$~ Aguiar~e A~drada.ll-F01 reme.tuiO a com- reslleito do.nosso continente nada II!als fize~ao-no
mlssao de l~lslaçao..· . . '. . . ." me!l' cQuceIto ,do .que ag~!!-Yar a,lD~uençla, das
. ".Peuifi.I).Q1~en~econta.de du~ feli~taçõe~, uma da ca~sa(pe,rIDánentes,e accele!at.~!l!0VJlmento Pro:
camara,da Villade.Soroeaba,e outra da.c!!omara.,~ gi'essivo,'c~m ql.1e.' este,.b~Uo ~~, .dignO d~ melhor
"Villa:.QéCântagâllo. dirigidas'á, as~~~b!ea~-:Forao sorte, tenm.,a á sua emanclpaçaoJá .l:l.'aléJD marcada
i·!lc~~i.das :~!l~.~~icWir~grado. . , '.. .' .. pelo dedo mestre da nàt1ireza;e ({\le aos'olhos 'de
.'.Passou-se·ã,oiidem:do.dia, e entrou em dlscussao todo o. mundo justificava, e..procl~vao· nosso

.() J)J;ojectod~.próclam-,ação· da· assembléil aos brazi.,. ac~ual:engrandecimento em·todas as,fo~tes ~e, opu
Jelfos,. {.Veja-s~.a .SesS80· de 11 do.corrente). lencianacional,que abundantesregurgltarao sem:-
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pre contra·os~!natiéos e'positiv9S'es!O~.~ com ~~:~os"por~ÍO" na~gWida4.erra :WD8 pa~
que"'procu.rarao de as" vedar,·e ..encobnr os' Plaus..làda unmenS8,qúe:nem-_~'Sr';.secretàl'io·poderaler
genios da poliüca.maebiavelica .da antiga me~o- paras~tó~~em'coí!sid~raçãô pelaaSseIÍ1bléa'"
pole. . "., '" " .' ..' .' '..,.... Acho por lSS()nlai$ cOll~nien\e~ li assembléa

Conclú.Gportanto qu~ ~niinem()s de ~paçoo decld~qJ!?;f~,.asemenàas'eapp'~virdàs vão á
contem da proclamaçao afim de que com estas: e c~nmussao.})atcl; ~e,Iíf?vamente~J~ a proclama
OUl.ras: observações, que aos· Srs. deputados .occor- çao pol'ell,aS;' que jã'lhe':pódemse:rvir: de, bases para
rerã?>se evite a).usta. censura, em. que, aliás possa trablilhar:i)o;eontrario :se"segaiiá:!erm9S'oaquium
ella meorrer·110 Jwzo dos prudentes.,. .. . se~ Ilumero"de-emenl:las;sem'se·~-~uw.ú seha de
. O SR. COSTAÃGUUR: -:- Sr: presidente: ·sevoI- sahir: de s~e~te:labYJ.?n~"até:pórlI?e. me per

tar á commissão sem pnmeuo se estabelecere~ sua~oqu~ qum .JJe~~a.emenda V1ra sem .~
bases tomaella a apresentar outra proclamação' e motivada,. e 'por ~nm~em. se entenderá,aqm
succederá o que está. agora succedendo; portanto c?mtan~pa{lel~·.. . ../' o .' ..:'. o

volte á coromissão, como assento que de'Ve, 'Voltar,' O.Sa.RoI)IUGlJES DE CARVALHo:-&.presldente:
mas tome a assembléa em consideração () ·marearcreio poderdi2er; sem qàe'pietendà ofiender'o nobre
as bases parl\ se poder trabalhar; de outro modo autor deste papel; f.I1:le elIe não éumaveràadeírapro
vai para a commissão; o que vier pode nã{) agra· clamação.Ápartebistorica.-éinleÜ'amente desne
dar; e não sabimos do embaraço em que nos aCha· cessana, comomui.wbem. disse o Sr~AIhuquerque;
mos. . nós não queremos contat.-agora li nação o que se

O SR. F!uNÇA: _ Eu entendo que,para não l?.~ ~m passad? e ella.~e,~.portaDto .esta 1-. ~rte
dermos'mais tempo será conveniente que V. Ex. Julgo que Dac hav~· dU!lda·qu.e se~a supp-rumda.
convide os illustres membros desta assemblêa a e só nos fica para discussao o que "V81 do ~ l~até o
fazer em papel separado os seus reparos ou emen· ~~ ljUe realin~nteé Oque parece ilroclélJ?laçao.
das para que, havendo sobre isso votsção, vá tudo . vejamos pOlS seD~ parte ha doutrina (}\le se
á illustre COmDlissâo que refundirá a proclamação e Julgue dever ser modificada ou mU,da~a, aJeltas as
a mandará novamente a esta assembléa. Segundo nossa~ emendas vá-de novo á comrmssao. p~rque os
esta minha opinião proponho o adiamento na lor- seus. illustres membros· tem luzes de S<!DeJo para
ma seguinte: ' depoIs a fazer sobre as bases que d'aql11 se lhe re--

"'<lo' S d tad ' ti' me\\em.
U .RequeIro que os rs. epu os ,que ve~e!D a Da Gutra fórma'll1ém da immensidadedas emen-

fazer ~~s ou emendas S~ppresslV~. addiüvas, das, que se o1l'erecerião suscitavão-se duvidas que
.ou expllcaüvas, ~lva a redac~o,as fa~o e~andem seria muito dimcil decidir. e DOS Ievarião um tempo
6 mesa por e.scnplo. até '! dia segund~feU'a, para immeDso~ Tirada ala parte o que resta não é
o ~e,flca ~diada adiscussao.-odeputado Ft'ans:a.». muito; e de mais isto vai ser lldo por toda a nação,
- FOl apoiado.. .' . é um papel da maior importanCla. e.merece que

O SR.' ÁLUIDA R ÂLBt1QtmRQUE:. - Sr.' preSl- tenhaDios com eUe o preciso trabalho para que saia
dente: este projecto póde dividir-se em duas partes; digno destaassemblêa.
a la é uma narracão dossuccessos que averão .... •
lugar e que .todo -o' mundo já sabe. e -"portanto .0 SR. HiNRIQUES D~ REzmmE: - Vot~; Sr. pre
.inteiramente superflua;· eu supl,lrinliria poT isso os s!dente, p~la suppressaC? desta proelamaÇao, e duas
.1S primeiro.s paragraphos, e .pnncipiaria aprocia- saoas razo.es que para lSS~ allego: 1.0 na. !res.me
Jn"çáo, no oaragrapho 14 que f6nnaaté o fiín: a 2-. zes que ~e lulg0!1 necessana esta proc~aça.o. El que

.. ~ " ' .! a comlIllSsao fOI encarregad?- de a redigtr,· e nunca
parte.:.. ._. '.' '!lapresentou s:én~~agora,qu~ruapP.l!?ecero pro..
, O, SR. MONTEStmfA,." O !!'le quer~mos por. or~ Jacto da cOnsttíUlçaO que auanto a nnmé a' verda...
:saber é ~e,ent1'a em discussao. . ..', .. ' '. '?eira pr.oclàmação que' os povos qUerem; o mais

O SR•. ~A."P; ÃLBUQERQUB ~-:,:,A seu tempo Já .agora 'de nenhum bem lhes serve, porqueelles
o saberá; digo POIS. que ~e_sl1ppnma a la parte."~: 'querem cousase.não .palavras; Era naquene tempo
~e en~ a 2& em ~cussao.porque !' ~'\ e,0D.l0 Ja 'preciso faDar, aos )ov~s, mas como pasSárão sem
,disse, D40 sendomalS.que:uma DaJ'!8çaO histonca.é: eUaestes~ezes,~aoseI oqtle vem'agora iazeresta
,esc~da:. porque nada ,vElll1para o.~o.El1.man::-pro~amaçao t~'~.<lEste, papel'. cont~, _~uas. pll!teS';
darei ,á mesa uma emenda para este.fim... ..,.41aé 1lmablcha .de sete cabecas ;é1mI.a~n<trracã.o

~ '.0 .SR.Fw~:-De:vehaver<Uguin espaço páta d~ éo~já'ditasemou'tra.Qc~siã:o;~IlQs~v.eíd~
,.qu.e:se, posa;a examinar,.o -p~jecto. e .fazer· a.s -emen.-: ,dis.Cll~.·56. peloa ~.'.ua.'. C.'o~p~ca.ça.o" e _ma.. âmjsSiV.".êl. :
~ que se,J~gare:m con'Vementes.: :', :. :>". ;,0, .a 2a

; ~~ sepoªe}1a c~~ar.llroclzpna@~,es.ta.eItlum
.(). SR. CARNEiRo DA ·,Cl1NBA.: - Eu··'de~jaria:..que 'es~l.~ unP.r.opno,senasempre~eçessa.rt()ífiiel' o~

isto-se decidisse h~jec~,osreparos:;que.se o1iere~' -e~ es:~Io, ~0II':IleteD~~Po~ .vo~~~:~~:sup:"
:cerem;"o·~. eu·fuilia.a:iazer'~ra'so~re alA.parte• ~wn'l~ e ~ara,~so fiZ a:~guJnte, ... ',' "': __.'
JÍlas,ccomo,o,Sr..:~uquerqueJá:fal1oudeUa;:refiro"" _.' .' .... '. cc ~A.>": '. :,,; •. .

lIle;aOJ(lue.·:ene:~dis~e; ~~~:á2a,se:a::asse~léa:., .;:. '.". ::: --- .'.. ' ,'" " :'.. "','
-tl~raI". !l!1e. se -discuta WI:el' os'm~ ~~e.n.~ .. -:. «PropOnh.oa ,Stippressão'~estapro.~ama~o~~"'"
1OS~:·.-:. . o .,.' ' •. '" ' ••~._'"' I He'l1/rÜjues de Re~eMi. »- FOJapo:zaàa~·- . '.<:'
~:·OS!l.· FlwiÇA·':'-:Depois'de'apres~.qta~~·ãs:<O··SRi·ÁI:m:inA E Ài~liQUÊRQtrE::"hWo'1'I:6sso
,~menda~ a. asse~l~ -toii1ará, e!llc~nSlde~~o se .:. 'p~m~stii. ~!I1~da:de~p'réssã;~;~~;'~AAah.a
dev:eJ!l.H .. ~.~~~ssao,. ~u ,se, logo:. s~;:pass~~ .~, ~úscdias;;se'~~nt9u.que:,e~1l..~~~e~~-~'oP!c!çJ~:::

,v,o~.e ,d~dif. -*~ta,~o_ql1e se Q.ff~r.e~~r~,,;, ,: " mação. e por lSSÓ' se"JJlàfidol1"lmpl'1l~nr; e ·nao;seJ.
:,' ;.():' SR.'"~': -Eu 'assento (qn.eto~as'a.s: :cgmo::sé 8"sse~~ a~ra:~nãoé.·Preeisa~ ',Á:::'parte
~endas, 'podêráõ talvezencherWIi eartori.o,.,porque' histonca.i~omo 'Já: :disse; ~·SUpert1oã,lD~' .~. ·ou,trá·~

•• o e1êm de'.mUitasbão-.de sennde1l5llmeutemotivadas; . llecessana- ;eportanto ~ao',tem;lugar'o''Votarpela
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sup'pressào. Eu mando' á mesa~ êmenda que indi- - Co~vém fazer-se esta declaração para que não
quei, concebida nolS t.e~mQs,se~__te,s: , . . passe esta falsidade visto que a proc1amacão está

- impressl!. Supprima-se pois. como já disse: toda a
',' « ,EHBNDA: parte historica p0'!'flUa não ba necessidade dalla; o

- que temos a proclamar é o estado actual, e o que
If 'Proponhoqu.~se supprimão ós,13pnmeirOs §§, vamos a-fazer segundo as nossas intenções para que

e que plincipiea discUSSão n,o § 14:, ~e C()~~ o povo saiba o que tem a esperar de nós; emquanto
- Brasileiros elC.-.A~que.b-FoiapoIada. a Íactos, passados op<Jvo os sabe porque todos são

O SR. BEmuQUESDE REzEm:-Onobre depú- publicos; apenas se algum houvesse que precisasse
tádo 'está enganado. Esta proclamação ,julgou-se illus\raçãoeuconviria que se introdusisse, mas DO'
necessariahatres mézes, e asua apreSsnta~'!é q~e estIlo P1'(lpriQ, de proclamacão, e não neste.
se fez hapoucos dias, e por issose,manaou Impn- Agora o .que me parece é que deve remetter-se á
:riürparase discutir;ponanto eu·estou discutindo, commissão, istoé. não á uma-especial como aqui
e voto pela suppressã()~ se lembrou, mas á mesma; qualquer dos seus mem-

Torno a dizer ;uaqueUe tempo entendeu a assem- bros dando-lhe estas bases é muito capaz de a fazer;
bléaque era preciso fallar aos povos. expor-lhe os e portanto nE'nhuma necessidade ba de uma Dova
sentimentos de que estava posswda, e quanto estava commissão para este t.rabalho.
disposta a procurar-Ihes o mai~r'l:Jem possivel;~mas O Sa. CA.RNElR.O DA: C'll'NHA:- No mesmo para
como 'nunca se fez, e agora V8.l apparecer o P.tOJ6Cto, grapho que notou o illustre preopinante vejo uma
da constituição, elle serã, para os. po v/?s a melhor expressão que nos é assaz injuriosa, quando diz que
proclamação. E' por isso que pedI e mnda peço a a gente superficial foi a que jurou 8. constituição.
suppressão deUa., Não ara possival consentirmos que isto passasse.

O SR.. Go!lIDE: - Eu julgo preciso continuar O SR. GOllUDE: - COQvenho de boa mente que
com o trabalho da proclama~o, porque o sea fim é volte li mesma commissão e neste sentido se deve
dirigira opinião publica e firmar a confiança dos tomar n minha emenda.
povos; deve porém wmar-sepor base o presente, e O SR. FRANÇA.-NiíO me admira que isto assim
não o passado que de nada serv~ para o fim pro- succedesse, porque os membros da commissão não
postOt e a.Q..resentar-se 11 perspectiVa de um futuro tinhão dados para trabalhar, deixou-se tudo á sua
vantaJoso. Este trabalho deve'encarregar-se li uma discrição; mas agora pejas emendas conhece-so a
cornmissáo ad hoc, que se~uindo estas idei~s Jl6.de opinião da assemblén; e portanto tirada a parto his
desempenha-lo com proveIto. Por estes pnnclplos tonca de"e adiar-se a outra, como já propuz, até
Jjz a seguinte" que se apresentelll as emendas o 80 d18Cut1l0.

ti ~ME!{J)'\ O SR. CARNElllO DA CUNlIA :-EI1 pedi a palavra
para dizer o mesmo, por isso não faUo.

q Volte á commissão para ser de novo redigida O SR. Â.L'2NCAR:-Q·llatro mezes se gastarão paraa proclamacão, tomando por base a actualidade dos d 1
trabalhos desta augnsta assembléa, e a esperan~' apparecer este projecto e proc lUnaÇÍlo; agora em
eventual destes trabalhos. - Gomiàe. » _ FOI dISCUti-lo, é natural, gaste~os outros qu~tl'? ~ nes
apoiada. tes quinze dias sahe o proJecto de conshtulçao; se

esta procJamacão é só fara dizer aos povos qual é
O SR. VERGUElRO: - O -honrado membro que a nossa intenÇão e 'lua é a linha de conducta que

propoz asuppressão geral enganoll-se quando disse temos a seguir. 15S0 já lh'o vamos mostrar
que por se ter decidido que ent,rassa o 1l1'ojeeto em, DO projecto de constituição. Se eUa fosse apreseD~
discusSãO, agora se podia'r~itar ;'estearg~entl? lada logo ,no. principio. da nossa reunião,. muitG
a mell ver,. não tem]ugar,. POIS' O que se ~eCIdiu fOI hem; mas depois de quatro mezes acho mUlto des~
que se proclamasse; e portanto póde S1Dl ser re- necessano.erecisa era eUa quando foi prO{l~sta.
geitada a prycl\l1l1açào, masfi~ em pé a delibera<fi.!J' mas hoje não sei para que sirva, estandQ a sãhir (}
da assemblea. e:por isso l'egeltada,esta é necessarla projecto de constituição. _ ,
outra. OSR; C..uuM:....O primeiro que se lembrou de.
' Não teIDl!0is.lugar asuppressão, .porque não !em proclaÍnacão foi o Sr. Maia, que. apresentou :para

lngar o detIm: de P!ocIamar. OUV1tambeIJ;! dizer elIa uns aI'.ontamentose a assembléa determmou
qt.'e .proclamaçoe~ naG-valem, nad~, como Já fôra no fim de 'Maio que se mandassem á commissão.
obServado'a'reS}leltodas -proclamaçoesde Po~ugal; Então, os· seus membros não quizerào,de~p~ezar as
mas: eucrei~ q~e isso .succed~quando ell!ls sao con- idéas dadas para bases e,servindo-se da sua mater~a
trarias ã opmlaopublica-; pOIS quando vao acompa- appareeeu a la e a, 2a ·proclamação" porque .esta Já
nhadas: com 'eUa," servem de muito, illUitrãO as é a 3a queAem ido: á bigorna petlj, mesmoalltor.
povos, e os-encaminbãoao vel'dadeiro~. EntendQ .-Acommíssãoassentou: a~oraq~eestavão preen
pottanto que se -deve-proclamar, comoJá.est~~~chidososfins' e aassembleajulgar:á ~ que~er;
cldido, mas em sentido sempre conforme a ,apunao masM,u..}he, as voltas..,qlie lblUierem.. com emen-
~~~~io' á:eme~dà proposta sobre'a suppressão ~~ .das lia tlehaver sempre'que emendar; uma, proc1a-
~arte,. his.,ton,·ca, e,u::convenha neDa; até_porqu8veJo ·mação d~ve ser esctip.ta,p~lQ estylo de'um s6 ho

é d mem;' aassembléa tem m\Uta gente callaz;- póde no-
d~~~~~ ~J:.a:~~~~:~;-~~~~d~~ãoc()n~~lt;: •~~~{qSr. ,A!buquerqllr:. •o Sr. GoJiJid~;, ou, qntros
ção. de.PÇ)rtJlgal por:, emis~lOs :m~llàadosàe 1~1 e &;,':t~,e~,~&,,~~~;~i,~.Ç:llio;l~,~::~,f:cOé,eJfD,açoes:~
lior'ii~,:.~~a~os+.e~~JactonaC)é verda.del1'g. '"., ' " .. - - '. .' 'fi II .
nem,'Jia ,docuDientos: lP,le 'o .movem;:o,Br!iS11: nao O, Sa: ,COSTA 'AGQLÜl,~Sr. 'Piesirl!3v,;t~,' eu:, a 0-.
~dh~jo a:,Pp~!1~aI.p~r.cai:zsa ~essesav:entur~os; sempia':c.c.>ql,!l}ranqliezaquEl é p~~rlil;domeuca
àãlieh~-):l~~9H'eam<l:va' ~sua,liberdllde; e naoiol tacter,.eu, Daofiz: nem.cooperel para. ~sta.pracla,.,

'por solicitàçoes de Portugal. _ ';. _, ' , ';;. mação; não -é obra niil1ha~ 'neJl1.6 ,pâC!ia.s:erp0t:<}ue
, 28 -
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tenho estado ..etréctivamente oceupadona' mesa -Eu'· que nao me julguei capaz 'de fazer uma pro
(;Omo secretario; foi incumbidaaumdos memb~s claJ:!lação. entendiá que podiá fazer ver o mais ne
da commissão o Sr. Pereira da Cunha, qlie tem Sldocessario de que elia precisava, para que não hoa
assãs increpado e que por não estar aqui na~a pôde .vesse ~sião '~e se diZer·que faltavão bases. A.lli
dizer em sua defeza. .. lem1?rel que aJuramento das bases·da constituição

O Sr. Alencar i~da agora disse que.bavião 9U~-, de.'PortiI~de que o~ povos do :ç~estavão de
tromezes que se tinhaen~aado a comnussao fa~l(J desligados, 'deVIa ser de dil'eltodeclarado
esta proelamacãõ e outros Srs. fallarão em tres;Dullo por estaassembléa, .porque não havíamos fa
mas não São" quatro nem tres mezes.Logo zer a nossa constituição fundaaa em bases de 'cons
depois da installação da 'assembléa 'apresentou ~!uiçã~ alheia. Isto méSIrio lá não vein;e portanto
~.Sr. Maia os seus apontamentos.~"para_bases na?Sel como'se pretende.dar por causa do.máo
da proclamação; 'eu tenho. ~oa memona, nao me e~to_ d~te ~abalbo a neces5lda4e de se ligar a com
esqueço das cousas com fac!lidade, le~~~o-me bem mlssao as ldéas que eu. apresentei,guando dellas
~e na sessão de 28 de Malo, á reqmstÇD.o do hon- nada se encontra no proJecto ,de proclamação.
rado membro o Sr. Rodrigues de Carvalho, se fez Para tirar todas as duvidas estimaria que V. Ex.
a 2& leitttra dos aPo.n~entos do Sr. ~aia e farão tivesse a ~ondad~ de mandar lêr os meus ~ponta
então para a comm1Ssao; e portanto nao ha quatro mentos. E o melO de se fazer certo o que digo.
mezes como se aftirmou, nem tres. . lulgando-se a materiadiscutida propoz oSr..pre-

Agora qll~to ao c~ntexto dal!ro;mm!lção, digo sidente: ' , ,
q~e ~nd~ SIdo remettldos aquelLs t1p'elst á com- 1.0 Se a assembléa approvava a suppressão total.
JDlssao, J~8ou-se. que por eUes se ~vla .o~mar a -Venceu-se que não
proclamaçao e assun o fez o Sr. Perelra da Cunha. 2 oS··d 18 . .' h

I"'rregado 'deste trabalho EI verdade ~ue ainda • a approvav~ a os pnme,llos paragrap os.en..... . d -Venceu-lIo que sun " .
esta mesI!lll_que se apresentol;l nàO era o agra o 3.0 So approvava õ adiamento do Sr. Franca.-
da commlssao, D?as o tempo mstava e llssontou-:c Venceu-se que não. .•
'tie a of!erecer.as~un á assemb!ó~. Nestoslormos ..o 4.0 50 approvav/1 o ào Sr Gomiàa - Venceu-s
'Volta á commlSSllO sem que haja uma baso formal quo uim •• e
para sobre eUa se trabalhar. seguindo 0llt05 ou . . .
aquelles principios. nada se faz. Segtuu-sc I 21 parte. dá ordem do dia que era a

Quanto ú mim já declarei que não t'ntro no llt'- propulllli dn mCS4 sobre os empregados da secre
gocio porque tenho outras COUl"~3 a fazar; por6m ou tllrlQ da llSllombléa. adiada no dltl. 12 do corrente e~
vá d. mesmo. t.ommtssào ou á outr/1 tltipecltll, ou A quo fOrll I:lprel'i~llt4da.
quem parecer, sempre sito proclso.s bas(\s PUll 11 re- O Sft. VEIlGUIURO :--como jA fui arguido de falta
daccão: alilÍS nada se faz. dI) dulicadczll, quando 86 f4110u sobre esta materia,

O· SR. ALE!(CA.R :-0 Sr. Costa Aguiar pareceu e~nUnulU'ci com o mosmo d~6ito. que julgo ser
querer justificar o Sr. Pereira da Cunha, como IItl vU'tudo. no meu luglU' que é nao querer decidir sem

. o que eu faUei o atacasse. quando cortamente :1. bso l~onhecun6nto de caUGll.
me não dirrgi: dou esta satUlfllção porqu~ eu tonho Eu proplU que era necessario motivar a; pro
muito cuidado quando fllltO e não pretendo at!1tnr POlltll, não toi isto attendido e assentou-se que fi
pessoa alguma. t~!llISem nl1 secrotaria os requerimentos onde se pc-

Eu não disse que havia quatro muzes quo 66 trn- diào euminar: fui á sllcretaria, examinei os reque-
. tava de uma proclamacão, disse que havia porto de rimontos e aqui tirei um breve apontamento do
,quatro mezes que estavamos reunidos e qU6 se u:a- quo achoi nos requerimentos dos tres nomeados,
tou logo nos p'rimeiros dias de proclamflr; ora, 010- um para porteiro e dol!S para ajudantes.
guem duvidara que n assembléa está lnstallada !lA No do porteiro nào achei documento algum s6
.quatro mezes ~ tam~em. que log~ se tratou de pro: diz o pretendente, que tem capacidade para se;m.
~lamar, e por lSSO disse que se nos só em npre~l'nllU est0 emprego a mais nada; o de um dos ajudantes
~ projecto gastav8f:IloS <{uatro mezes,. gllstartamOll estava concebido quasi na mesma forma e outro
()utros quatro .na dlSCUSsaO, m~s ~om 18to, torno a tinha documentos, ..negava ter .ostad.o na juntada
dizer, Dem qulZ ~tacar a commlssao em gerah nem fa:entU3 do Rio-Grllude do 1'lorte o' ter feito grandes
algum dos seus illus.tres membros em partlcular. serviços. crrllDjadó uma companhiacivica e outras
Eu nunca tenho taas ldéas. cousa!l mais. como tar servido na falta de contador

o SR. COSTA AGUIAR :-Nem eu tão pouco digo e !,ortanto eu me decidiria li favor deste em pri
que o' Sr. Alencar atacasse; fallei a respolto d~ trel!l ~6iro lugar para ~ort~iró, ficando. os outros para
ou quatromezes para mostrar que nao haVia es~e aJudantes, .nocns~ ao ~ao haver J!lIllS concurrentes;
tempo e ainda 'mesmo que houvesse ataque eu ~ao mas folheei e achel mUltas requenmentos documen
tomava a defeza porque não sou defensor pubbco. tados e outros não documentados.
, Quanto a6 tempo, no que eu disse fallei verdade. Um Martinbo Antonio que acompanhou, o ar:';
. Ó SR.. ÁLENCAR. ::';"'Eu~go que logo depois da chiv!l para Lisb~a; um. Nob~ga,. um Cardoso com

nosSa installacão' se tratou da proclamaçãO. ~mços; .Claudlo Jose FreU'e da' mesa da: cons
" OSR.;:MAlA·~~Eunãóme persua~. nem nunca Clen~Ul. e ~~dens: u~ Chaves com. ~gunsan~.?s de
roe odia,-pe.rsuadir ,que a assemblea me fiZesse a sorVl~o militar;. LUlZ Sawter com 15. Sebastlao de
ho~.de,to_'os meus ap()ntamentos eo~,o bases tal ~ o~tros m.wtos• ..' .. , ' .. '
para sé <fui.gir, .p.or.elle.so.tr.a1?alho destaprocla- A V15ta.· pOIS ~e tantos re.lq.. ~enmento. s. docamen..-,
mação' porem como algtlns íllustres deputados ~e tados e com S6!'VIÇOS como têm. algl1!ls, e com· esttt-:
fàllárã~:,afIiriDão'que ,a"coIfunissáo s~ guiára pelo ~!>~:. na academia e aula do çom~e~l~, qu~ .sempl'll
que:,tive ' a' le~:rança de 'off.erecer. dig~ gue nes~ !D~recem tD:I ou lIualpreferencla~ nll.~. se,1 .f~!1J1ar
próclamaçao, apenas~pparecem tres ou quatro, h~ JIllZO seguro. porém de Illodo nennump,9SsQ vo:tar
,Ubas·dos meus apontamentos. ,. a favor da proposta.

ç~.
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'Se fossem sótres os coneurrentes querem que o '.Além de escrever elegante, desembaracada· ecor-,

que tem serviços' .fosse para o' lo lugar e osqua reetamente é mister que tenha costumeseseja affa
não têm serviços para o 2"; mas comoha mais; 'Voto vel e cortez para com as pa.~s, subordinado e
então contra'todaa proposta; é ,necessario que se prompto ao mando dos seus superiores. '. ,
compárem os semçtis, que se examinem e âtten- ,No pretendente que os SlS. :secretarios comigo
dida a capacidade devem ser preferidos aquelles e~olherão concorrem ~dos estes requisitos conhe';"
que já têm feitoalgnm serviço á nação; é por. isso cldameute; no outro amda que os houvera não nos
que voto contra toda a proposta., : .são conhecidos;" além de assaz depôr contra a sua

O SR. FR,ANÇA.:-Eu principiarei por onde aca-c:Ea~dade o!actode_ ter sido achado 'hontem nas
bou o illustre preopinante. , '., g enas a oum a sessao secreta, como me commu-
. Fallpu em Sebastião José da Silva, mas com falta Dicou o Sr. Fernandes Pinheiro. •

de conhecimento de causa; llorque esse sujeito jA Não tenho ao proposto nenhuma adherencia;
foi contemplado, já está prondo em um dos lugares faço-lhe da minha parte a justiea que merece no
de continuo da assembléa segundo a proposta que meu conceito; e não terei duvidã de ceder, quando
deUe fez a mesa. ,Tinha serviços com os quaes pre- outro melhor acondicionado se apresente, porque
tendeu excita!' a attenção da mesma mesa em seu em toda a parte os homens conhecidamente ~ene
flrVor; mas não foi pelos serv.iços que eu. lhe dei o mentos são e serão os meus afilhados, e o devem
meu voto. ser de todos os que têm influencia na administra-

11 . I . h . d ção publica. .
Tinha de e maIS a gum con eeImento o ~e Eu nunca esperei que uma proposta desta natu-

dos outres pretendentes; e como o lu~ não é os reza so[resse tão renhida disputa; e que, sem se
que exigem grande industna pessoal, )ulguei-o suf- notarem defeitos á pessoa nomeada, se pretende
ficiente e convim de o nomear para o emprego; d' li
pois que de mais era acondicionado desses serviços lo aVia que e a seja desattendidat para se dar lu-
que os mais concurrentes não tinhão. Já se o lugar gar a uma immerib preferencia ae outra que não
d~pendera de maior industria e outro ~retendente a mostra ter mais aptidão que o proposto, e que só se

d 11 - h .- auxilia da inculca de serviços 9ue não merecem
tivera maior o que e e, nuo aVIUO e ser os ser- nenhuma nttenção como já reflm. Voto, portanto,
viços que me decidissem, porque esses nào devem pela proposta, que dovo passar, porque não ha
ser remunerados com prejuizo da causa publica. emenda que attender.
empregando homens que não têm toda a suWcien-
cia para os omcios que requerem. OSn. COSTA AGUIAn: - Eu direi unicamente duas

A confianxa pois que resulta do conhecimento palavras.
da sufficiencla do sugeito e não, os seus serviços Que a proposta seja regeitadll ou approvlIda para
feitos nesta ou naquella repartição, vem a ser 4 mim é o mesmo, Ó cousa com que me nÍlo importa;
base em que fundei o 'Voto que tive na nomeação ha onzo annos que sabi desta cidade, quando era
e em aue cuido deve assentar a deliberação da as- um bachlll'ol de pouca idade, o, por consequencia,
sembléa não conht'cia ningut'm; ruí despachado depois para

Mas, ainda concedendo que aqui estiveramos a nes lugares da magistratura; volto agora, e estou
remunerar semeos e que por eUes se dessem na mesma razão, nÍlo conheço ninguem; e por isso
os lugares do expédiente da assembléa vejamos que ainda que l!s~aviío na secretaria esses papeis, não
serviços se nos apresentão por parte desse preten- olhei para eUes.
dente que ab.ona o illustre deputado co~o preCe- A proposta devia ser feita por um homem sen-
rente dos maIS. .' sato, e que conhecesse os pretendentes, e como de

Eu examinei os seus documentos e ora os rela- entre nós quem tinha mais conhecimentos nesta
tarei á assembléa. ' . r.idade era o Sr. França. eUe se incumbiu destes
, ·Produz primeiramente a publica-fórma de um papeis, por accordo dos outros senhores da mesa,

documento com que pretende provar que Côra em- que nesta parte forão absolutamente da mesma opi
p!,egado na junta ,da fazenda, do Rio-Grande do nião que eu; porque o. falllU' a verdade todos quem.-,
Norte em 1821..' " . . mos escapar da tal proposta; todos lluerião deixar
, Bem; não passa isso de um anno de servIço,ordi- acabar o seu mez; mas emfim a preclzão instava, e

nario de uma cóntadoria de muito pouco, expe- era necessario cortar este nó gordio; tratou-se do
diente. , ',' negocio, e o Sr. França, pelo conhecimento que

Um se~undo' documento diz que o mesmo p~eten- tinha dos pretendentes, propoz os que se achavão
dente 'alli se mostrára zeloso da causa publIcada em melhores circumstancias; 'eis aqui como correu
índépendencia, sendo o corretor que agenciava va- este negocio; agora se a assembléa não quer ,appro
rias assi~aturas' de cidadãos, p~ra c~mporem uma var a proposta, não a approve; pára mim é o
guardaclvica. Eis aqui tu.do quanto unporta· a sua mesmo, sou completamente indifferente a L~o.

ãllegação generica de sel"Vlços.. _; , O Sn:MoNTESllMA :-As Côrtes de Lisboa decre-
Publicas.ofórmase de taes serviços sao o 'Íund~- tarão que' os empregos publicos .devião ser dados a

mento com que tanto' se abona uma p'reC~rencla homens dé merecimento, 'e eu estou persuadido
que deve exéluir do omcio um outro cldadao, em desta verdade; é necessario que a as~embléa tm:oe,
que conhecidamente, aO,menos por mim, se dáJ~ em consideração um ponto 'de ,tanta ClrcumstanCta."
maior sufficiencia para o emprego t.· .'.' ..' ,

Embora se faça: da minha parte sustentarei o Sr. presidente, s,ão bases constltucloilaes:. .
contrario'. ....;" ' , " ,1.0 Que todo o cidadão tem ~eito aos empregos

.Eu:sei bem quéquaudades~~oas,ne~essariasem publico's., . " .. "',, '" '.' ". '
o porteiro de qualquerrepartlçao publica de expe- 2~o .Que é' prefenv~l . aquelle· qu~, ;,~aISmereÇl
diente· e muito, mais quando :lhe accresce, como.ao mento tem., ,,', '. '. '., .,: ", ., '. ,::,
da: secfetaria daassembléa, o~accessorio,de guarda- O illustre, llreopmants que. faU0u ,a~,tes, do 'Sr.
liyros. . . Aguiar, não declarou de t04o, mas :d~u a ~~tender
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qu~:se não importava ,~miserviços; e que cOm a estas circllID$Iicias .sempre.o recommendão para
paria mostrarqueadhena.a esta causa tambem se aapprovação,_e.este que' o Sr. Franca: propõe só é
nã~ emb~a~va: ' mas: eu. digl:!., que .0 qne 16m d~ approvado na~ consciencia, e não·póde de modo
maIS a maIS·a .allegar.b<!~ sernço feIto em_quaJ.:. algum.ser prefenvel ao outro. . .
~remp~():deve';prefenr aos outros~e ~ao ser- - O facto ~ o· S;r. França' aponta da sessão de
'mao'tanto,.p~e nesta·. assembl~ naO d~e ser ll(mteI!1como:mfl~doparaa nomeal~onão tem
approvado ,senao' aqueIle: queméUs merecmlentos lugar;:' .' .' . • , .
ti'V~; e portanto o illustre preopinante nãa de- O SR.- FRANC . _ E • 'di',' ......-'
v~na: Jlropôr o nomeado emqnanto não mostrasse' '.. .A •... u ..nao p~ . a. diz~r tal. .
que tinha mais:scrnços do·que os outros que tinhão . O ~R. A~:'-;Ainda naoacabel. Este facto
pedi~o o mesmo emprego. . e m~t0P!lstenor a p~posta? e,.:portanto, nada·
. Disse taínbem queopropozporque o conhece; que p6de mtI'!U' J?-eUa; e ~em disso Já o Sr .Fer

o abona, que Jilerecea sua'confiança, e que é ne.- nan~es PmbeU'o' conto!lcomo .os~ube, is~ é,:
cessario que a mereça para estar naqueUe lugar; se ~e IOdo para as gap.enas .lhe disserao que. Ja se
isto· fosse assim seriamos.obrigados a mudar de em- ti~a acatiado a ses~o secreta, .o que sa suppoz'ser
pregadospublieos todos os mezesassim como mu- a:,m

d
~3r.se ter VlSto um Sr. deputado quetinha

ilamos desecretàrios, porque seria necessario admi- s ~ l' ra;· ora'es~e acaso de mo~() ~gum o des
mittir .os que fossem da sna particular confiança. acredita, n.em lhe póde. ser preJudicial;qliando.
· Os empregados desta casa devem obter confiança apresenta tão bons papeIS e consta da sua honrada:

á Diedidaqúe a merecerem, e não como diz o lllus- cond':lcta. . ' " .:.
tre deputado': só 'por virtudes e testemunho publico F VeJamd~s agora ospap~lS do outro a que. o Sr.
o cidadão se recommenda. rança a grande peso;Ilé!-0 apresenta nada; nem'

Eu . não ·digoque este tem ou não tem servicos; um só documento d~ servIços apparece; diz unica
mas se este os não tem tel-os-hão os dos requêri- mente que é cavalleIro da ordem de Christo e .filho
mentos.que estão na secretalia; e o que tiver maio- do coronel F1;Uano. como ~e isto fossem motivos
res serviços éo que deve ser preferido. pat:a ser poneIroda secre~al '. '. ' .' .

· Não entenda· a nação que nós queremos aqui Comtudo este.~ o pr~fm:do,e n~ga;..se.o lugar ao
fazer.patrimonio destes empregos, pois que eUes 9U6 mostra ter Sldo prunell'~ ·escnpturarlO de uma
só são patrimonio publico, e cada um dos cidadãos Junta d~ ~nda.e ter s~m«;lode contador, o que
tem: ~ireito a ,ser nomeado, _comtanto que o mereça. sempre Indica méUs mereCImento do :qlle l} qu.troque .

Eu não vi papeisnenhun~~mas o Sr. Verguelro na~a prova, e que só ébompC1rque il Sr. França
d~u:-se ao trabalho de eXéUDmar, e achou alguns assun o pensa. .
em circumstimci!1s. m~s.attendiveis. Accresce a isto que é p~judicial approvár o da
·O meu. voto e.intell'amente. conforme ao seu; proposta, atten~ a' econo~l1a. da faze.nda. p~lica,.

nunca .app,!ovarel o. que. se' tem apresentado,.e p~rque na qualidade de pnmell'o .escnptilrano tem
tam,bem'n.aofallareI maI!;;emsemelhante negOCIO dIreIto ao seu ordenado. e' se agora lbe:damôs este'
de.p~ferencias1.porqtiesãointeiramente enjoativas, emprego a fazenda publica evita o fazer aqtl.ella
e mUlto contrarIas ao meu modo de pensar. despezaJ e, po~to, tamb~m por estarazãpeUe

O: SR.· FERNANDES PINBEmo :-Como o Sr. Franca está maIS nas Cll'cumstancIas de ser attendidodo·
disse que tinha ouvido de mim que um dos preten- que o outro. . •. '
dentes estava vendo a sessão secreta, devo dizer Por ultimo, estou persuadido· pelo conhecimento.
quà e~·nãoovi;.~orém; falland~se na secretaria que deUe tenl!o,: q~e. é muito cap.aZeverdadeiro, e
sobre:Isto, O:ofliClal-malOr me disse que se contara que s.erá mUlto diligente naqwllo de .que fôr in:-
que o Borges,. preteD:dente ao lugar de porteiro, cumbldo. ; . .'
fôta acbado~as galenas" e que estivera preso até . Talvez me. engane no meu modo dep-ensar, mas
o·fim ~a'se~sao, ~as'que t~bem se s~ubera. que ISSO tambem Jásuccedeu ao Sr. França, que se en
elIa tmha 1~0 ~lli ~or lhe (}jzerem que Já se ·tmha ganou lia s~a proposta de um tal Sepastião; porque
acabado a.dita·sessao secreta. . realmente apregoando aqui o Sr. França que pre-

·Esta é" a· fon~e p~r, onde O,seI; e ~omo é ~ma feria capacidade, não se acha nelle' aptidão .ne- .
cousa quepóde InfluIr·sobre a nomeaçao, por 15S0 nhuma; é um surdo, muito velho, e que nem ler
o declar(}a· tempo. sabe. . • . .

· O' SII.:., ~CAR:.--.:Eu tambem quero dizer al- O SR. FRANÇA: -Mas tem servicos.
gll!Ila'cous~'sobre ISto.... ' • . ' ..... ..... ~ _. . :., ...... I' :.

. >80u depare~er,Sr.·presldente; que a,. proposta . O SR.~EN~. . Euamda .estoll fap,ando, mas
deve ser feita á vista dos dÓCumentos para se com- r~spond~ a15~o, ~e se esse fOI. <l.ttendIdop()r ser
pararem os sérvicos .sem comtudó se dispensar a VIÇOS. nao seI' então ppr que 56 no ou~ro se .escure-

. cal'aCidadê..." ~..~: ::. . ' . . . cem}POrémiv.a~os adiante; p~losmotlvose~osto~
-O Sr~.Francadizqueconbeceestesegundo .pro- eu SIgO o que d O SI:. Yergueu:o,:eprefiro ~orges1

posto, que é ·um moço muito intelligente, que escre.ve porqueveW'!1elle.capaCIdade e· alguns semços, e
muito bem' eu não conbeco,este senhor 'mas nao nos outros.liao veJo, nenhuns. . . ",
d'uvido'dG~e'oSr~~r~~ diz sobre 'as'su~s qua- ;Emquanto" ~o~ d.ous, lugaresde·:aju~ntes.não
lidades; comtud!J pr-elenrel'sempre o conhecunento, seue me ..decIdI,relpor um que fOI J?lilitarVlnte
de direiti}aode'itradicção~ :. _ .. . : ann~s, ou por um Fulano Chaves-~ ou: amda por ou.,
· Eu.tambem, conheço.o o:utro; é um moco muito tros'quetambem·apresentem .maJSdacumentoS:qUe

civil, muito '. capaZ: e tambem 'e~creve 'm:ulto· bem; o~ do~s nomeados; ~as. o que . não possa ,.á; vista:
muitos.. senhores .. aquio, .conhecem, e .o julgão cQm dist~:e.appro!ara proposta, e'd~'f6rmaalguma 'Vo-

. màis raiões para: serpreférido,-por'ter de mais a tarel..a· fav~rdella'. '. .' "'; o;: .. ' .'
mais os serviços que. ? .0~trQ .nã? tem; j~.mereceu :. OSB:;·F.~NÇA:~.!>i~se·.timillÍ1str,e-deputado,
s~r'e~wegadoe~ I>n~eIroeserIptl,lr/lno, e na vaga, que eU6' ~evlapre~enraquene'~os;'pretendentesde
do contador servIU na contadonao seu logar; ora quem baVla conheCImento••• pOIS e por esse mesmo
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principio ,que.os oUtrossenhor~ ~ecretarios,·..comi-veroad~e!'-te injuriosa á mesa,·e não· cOnforme
go prefenmos o nomeado a esse outrQ de que se .aQ-nossol'~ento,onde'se açhadet~adG-que,
tra~. ," ',. . ,', . ,', _ '''. " as propo~tas nij~ sejão motivadas; e é IstO o que se.o illu~tre~ePu.tado, sego.~ em seu voto..;o ~p!1Iso templ'atteado.eonstantemente Ilesta assemblêa
duna conscle~Cla,e..tOdaVIa quer ~e na(>'slgaInoS' -ora, ....m n'- . ,'.' , , • . ' _ ,

a nossa, tl que despresando-a nos reSIgnemos antes ,exl~.:-so UfIla. cou~ que o, l.'egune~~ n.a~.
na sua' mas isso é o que não deve Ser CdmtudO manda" e contra;na ~p~tlca constante,·é InJUrIar'
não se julgue'-que en'tenho algum empe;w.o em qu~' a mesa. por ser Isto mtell'amente novo e arbitrario. :
seja'approvada aprollosta; e que seja nomeado es~ OSa. FRANÇA:,-Quem_. quer julg!JX pelos do- :
ou-~quene,'pol'que .15SO· vem a ser. para mim .m- cumentos qn~ se apreselltão da capaCldadedo pre
di1ferente; ?que me não é inditrerentesim, é que tendente Yalenganad~.;p0l'Ju~ ha ~om~ns que
que sedl35ne.a obra do verdadeiro methodo com sendo bons em'um emprego sao inhabels em outro;
que ,deve ser feita.." , e portanto a exposição do que contém os documentos

Mettamos.o: negocio em marcha legal: poupare- de nada serve. ',' . ' '.
mos tempo e obraremos segun.do cumpre. .' Além. 'disto" o que requer o Sr; Vergueiro' não-

Os SIS. deputados que se oppoem á proposta, .ou pód.eadmi~tir-se, 'porque é:contra °que manda ()
que, têm, por melhor uma emenda de preferencia regImento, e que temos praticado., ' .
~es,te oud'aquelle pretendentet que a mandem mo- 'Aproposta está feita' pela mesa, e' a assembléa, '
tiyada á.!Ilesià' e receber';'se-na sobre elIa a vota- inteirada do que ha; agora os SIS. deputados pódem
çao, s~nao ior approvada a mes~a proposta. Est~ é vO,tar pró ou contra epropÔr outros em lugar des:° camiJiho de ,Vll'IDOS ~ çon~usao do debate, aliás tes, o que, torno a dizer, me é indifi'erente: mas
estarem~sa gastar aqul 1DU~menle 'o tempo ~m a mesa reformar a proposta isso nunca.
longo~,dis~os,que anual nao concluem, e sobre A niesa'J'á propoz e não prop-e 's
matena de tão pouca monta., f, ,o mal, nem re-

A questão é breve, reduz-se a isto: 011 a assem- orm~o ~e fez. _. '.
bléa,aPPr,Qva .a proposta sobre informação dos Srs. O ::;a,. ~E~GUE1RO :-~ao veJo no que lembreI que-
secretariQs, a quenta lei concede a.nomeação, ou se (açalDJuna alguma a mesa. . ' ' ' "
prQfere:ao juizo dos Srs, secretarios o juizo e infor- O SIt. FERNANDES PINHEIRO :-Não só é injuria; é-
maçãi) de um ou outro Sr. deputado. a quem a lei mais alguma cousa. .
não concede a nomeação. . . O SR. lIENlUQUES DE REzENDE : -- Eu não sei de

Se passa a proposta, estamos no prImeIro caso;. que seescandaIisão tanto os .Srs. secretarios! Por .
sepas~ um~ ~menda, estamos no segundo. A as- ventura não se regeitão todos· os dias pareceres de- ..
semp~ea deCl~rá. commissões? Pois porque hão de os Srs. secretarias

OSa."HENlUQUES DE REZENDE: - Eu não duvido ser mais melindrosos e mais sagrados doque as illus
da:integridade dos Srs. secretarios, mas como hei tres commissões, para se darem 'tanto ~or offendi-
de votar, quero motivara meu voto. dos'l Por ventura a nomeação não é da assembléa?'

:R.epilfo que os Srs. secretarias se esquecerão de Isto é querer coarctar a liberdade .dos Srs. deputa
uma cousa de que não era bom que se esquecessem. dos, e que approvemos cegamente tudo o que se nos

:Eu,.vitod,os os r.equerimentos que estavam sobre propuzer. Eu mando á mesa a emenda de que ha
aD!~sa; i:nui~os diziam unicamente:-F.•.•• se acha pouco faliei.
cóm:aptidãó' para qualquer lugar· da casa da assem- « EMENDA
bléa. - Portimto; etc.· .

'UIll'desteséo ·primeiro proposto. . . « Proponho que seja nomeado para porteiro e
O alli' -' .' .. . d t guarda-livros oque interinamente serve este lugar.

ser:~~~s,de~~~a~~1'VlÇOs.com. ocumen QS, ,e se t~ver capacidade.-Henriques de Re~ende. »-Foi
~õs.não,!leveJP.osprescindir d~s sefviço~ .feitos á .apolaàa., ..,

nagão ·nem,.da,qllalidade de paIS de familias para .0 SIt. ALENCAR mandou 19ualmente a sua
deFP;i:~sãl~ô~,e,fav,orecerilhomenssolteiros, e, que'
não)pr.esflntão,se~ç~~.. ,. . ,; , '. .~ EMENDA ,.

Bem seI que ~ .prunetra oousa que' ~e deve pro- (C Proponho para porteiro e guarda':'livros o que.'.
cur8f·ré"a;a,ptlda.9; mas.C?~oorr~n.do tod~ estas está,proposto para ajudante, isto~ a José Joaquim .
~<ladesf?~l1tD:me.smo ~.,UJelto,' na.o ha, dU~ld.a que Borges, ficando. os outros· dons feltos. ajudantes.-
d~~'preferrr; ·ora,!la,uns. c~m.sem~os, p_alS deEa- Ale-ncar.»-Foi apoiada.:'. . . '.
mihas,e que allegao.aptldao;porqlle naQ haVlao ,., ,. ' '. .
desêrpr:eferidos-'t Não'os 'conhecem os Srs. secre- () Sa-. HENRtQUE5.DE~ZENDE.-Peço a palavra
tarios: eu tambem os não conheço, e na coIlisão de Pro:~ ~uste.nta~ 8;'mmha emenda. Se.aassemllléa~~e,
tantos;'P,})êtendentes~-lembro do::qu.e:se.não,.lembl,a,- .pro{>oe ~a C,Orngll'8bUSOS ,é.neces~Q' que ellaseJ8
rão os Srs. secretarios. .'. ,·.a.pnmeua a dar o ex~mplo l .~u..e nao despreze. ser-

,Ba iníihomem:ique,::seJ.:Ve-aste::!ugar,des.de ·a· i~s- ViÇOS p~estado~ ánaça.O'~ que ~ao .abandone:'~~·que
tallàcão daassembléa que jã era ajudante 'do. por-; sustenta0 os' peque!1o.s :cldadaos ,os ~e CrIao.os
teiroTLemJ'::;Qu,tra:'jseetetaria, :por~a'não, foi· eU~ .pequenos grelos qne'fazem.asesheranças.da.p.atna.,
prop,osto ..para este h;.gar em. q.. ne Já~ser.ve, .6. s.e f?. .paradar.;os.lugares ,rendosos a.- omens, ... soltelfos e.

busca» Qli~rG--que!Denhunsrsel'YlçOs ,tem!?;Velo-- polS se,m,S~rYlços. .. . " .. . . ..
se no~eie para oluga~ de }?orteiro e. guarda71il;ros : .1)ir~o qu~' esses sol~l'toS'~e.~:~a~Cl~a~e e.:os ou-:-
o~AAP:J:a~~~~.~ ~MnAq-,e~te)ugar~: E,~omo tr~s.ll'~,<?.1, ,é .0 'que.e~,~fi?~e~,:" . " . . '. •• :
seA!~~~~.!'p·ó~m~t,ta~ p)e5a,;ço,mp, e~e.~aa assIm o ,Vejo' ~uitos.' tefJu,e~enws, .e.a~guns:aIém. de ~er-:_ ,
fareI. ' . ,; .-;. ,'., ,',_ . viçosallegãoque·sãopalsdefàií:li.llas-;.no'~~lo·,dIS~O.-

O.SR:,; ,·F.ERNA~l)~, :~,',', :i~O,', f" que. ',exi,ge p ,· CJt1E;l.Jar..~m.,0.Si.,n6.s? A,__ , ,d9J:~~e 4,U-'!1.",.cl,~ma'9litr.~queml1sfre.,·ieo1"riante;·9 :Sr..~V.etgiiêir6,· é''ilÍí1àcousa, .e injl1Sti~, 'e outro:qt1~~.:.YJ;orellçlli;'· :- ". ,., •. i·•

• 'L .P ,P. ' ., ."... - , " ." 0" .,~ " .... , ••• ' ... " •• 29""" ..
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Nesta colisão bom é achar um. expediente que tapemesa;--:'FoiapproTada;fteandõ por isso~géif.adas
a boccaa todos e salve a' holÍra acredito da ás- as emen~as:' . . - .' , : . : .
sembléa.' . , . .,"'. ~ . . . " . Pas o ã 3 te d' d d dia .

Ha um.homem que é A1udante do pdrt.eU'... ..0 .d.e'.ou- '. ,.s u""se a par ,a or em. o. >, q~eera o..., regIm~Ilto da: assembléa,e .con~muou a dIscussão
tIa seCretaria,. ,e que· está servindo aqui interina,.. do artigo proposto pelo Sr. França na sessão de 19,
mente porque não, ha de ser elle promoridoaeste para ter lugar entre osarts.J46 ê 14:7.. ,' . ..

l,.~ .. a ~eufavor a presum~Çã.o de capacid~de> e Deppis de bréves reflexões·foi,appr!lvado.' .
par este méi~julgo saliirmos bem do embaraço. ,«,~t. 147. Paraos'casos OCCll'rrentes que assim

Eu sei que elienão requereu; e talvez que por o eXIgu'em; a'assemhléa nomeará todas ascommis
isso ·osSrs. secretarios ,se não lembrassem delie; sões especiaes que lhe parecerem ».'-'-Foi approvado.
mas eu. olembro agora. «Art. 148. Para se nomear uma commissão'espe-

O SR. DIAS :-Eu desejo que as nossas acções se cial:s~rãn~cessar~o ql1~ haj~. quem'apeça,. eqilea.
regulem sempre por normas· de justiça, pois temospetlçao seja apOladapor CInco deputados pelo me;'
muitos olhos sobre nós; e por isso não posso de nos; e .<Iu~ se decida a:votos se deve olÍnão noméar
modo algum convir em que se não ,attendão servi- se» .-Foupprovado.. .," .' '.
ços; isto me parece injusto,' ao menos a minha ra-« Art. 149~ Nomeada a,commissão especial;p6de
zão não póde digeri-lo. . .'. qualquer depu,tado da assembléa propôr quaes são

Em circumstancias iguaes o que tiver serviços os pontos de que entende que elladsve tratar,e·
deve ser preferido; destes principios não me aparto; determinar-se~ba por meio de 'V'otos qo.aes hão de
a portanto entre os que estão propostos, sem menos- ser ».-Foiapprovado.. ,. . .
cabar o juizo da mesa que muito respeito, prefiro o «'Art. 150. Nenhuma commissãoserá composta
que estáeln segundo lugar porque tem serviços, e de menos de tres deputados, nem de mais de sete ».
tambem deve ter capacidade visto que já esteve em- -Foi approvado. .
pregado em lugares de fazenda, e respondendo ·por «Art. 151. As commissões permanentes poderá'"
uma contadoria. ,"

pedir aos secretarios de Estado, por meio do secra;.
Ouvi dizer que talvez' não seja nomeado por ser tario'da assembléa, todas as noções que 'lhe forem

achado nas galorias no dia da sessão secreta; mas necessárias para o desempenho do seu trabalho; e
isto, além de ser um.factoincerto, porque eu como os secretarios de Estado lh'as commúnicaráõ todas,
membro da commissão de policia fUi examinar e . t 11" o dO uI - fô o di "al
não o. achei. não ,póde pre1udicar,..lhe porque a ter exce'p o aqu~ as cUJa IV gaçao r preJu Cl ao. ~ sel'V1ço publico. » . .
ido foi por suppôr.que tudo estava acabado, e nisso ' ,
podia cahir ,qualquer homem de probidade. Voto O SR. MAIA ofiereceu poremenº8 o seguinte :
portanto que eUe seja o porteiro, como propoz o « Proponho a suppressão da palavra~permanen~
Sr. Alencar. tes.-Maia. »-Foi apoiada. . '. .

O Sa.MoNTEsUMA :-Eu torno a fallar para sus~ O SR. TEIXEIRA VASCONCELLOS ofiereceu tambem
tentar a opinião do Sr. Vergueiro, que de maneira o seguinteadditamento.'
nenhuma ataca a mesa, mas a que se deu má intel- Q .. . .
iigencia. .«. Íle lhe forem necessarias para'o desempenho

Aqui se disse que é contra o regimento a dita dC! seu trabalh~precedendo Aeter~inaçãód.a as~
emenda porque nelIe se manda que a proposta seja sembléa.-Vasconcellos. »-FOl apolad~.· ..
feita pela mesa, e não motivada. . . ,O SR. MONTESUMA. :'-A. segunda p~te'desie ar•.

E' ,verdade que oregimento .assim diz; mas nós, tigo não me agrada; eu'quizera que se reparasse que
conhecemos pela pratica que não sendo possivel to- .não fazemos o regimento para os ministros. de~Es;.

.mar a assembléa conhecimento de tão gran~e .nu- tado a quem se indica neste artigo .qual é '. o' seu· cl8"""
mero de requerimentos para ver qual dos preten- ver, que estou.certo que hão de muih<lmeumptir;
dentes tem mais servicos, e qual mais aptidão, se- e quando o não cumprão hao meio .de"ima indica
glle-8e que se a propôsta não fÔr motivaaa a assem- ção ,para-lh'o lembrar;' Por issoappróv60' para
bléa assignainteiramente de cruz, e portanto fica a grapho só até á palavra trabalho; e é .o que 'digo
proposta como feita e approvada só pela mesa. nesta emenda :' . '.

Para evitar isto é que· eu quero que venha moti- «Proponho.que sesuppriniãoa~'palf.vrasdesde
vada e circumstanciada, dizendo que fulano e í.ulano-e·os secretario~téo:fi.m do artlgo...:.:.o deputa:'
são propostos para estes empregos, porque. tendo do,MonteS'Um~~» .....;.Foi apoiada ..' '. . " ; " .'
concorndo· com fulanos forão preferidos porterem . Julgando-:se disCUtida aniaieria, propozóS~~pre-"
maisservicos, ou por isto ou por aquillo. " ,.', d l

Insisto pois que se receba a proposta do Sr. Ver~ SI eu e: , . .'. , : "
gueíro, ,e peço a V. Ex. que con~ide o illustre depu- l° Se ó artigo passava como estava.·- Venceu·'
tadoa manda-la por escripto· á mesa. se que não. ,'.: ,~.

O SR. VERGUEIRO :--Umavez que oillustreJ!ecre~ '2.°, Se passava.aemenda do Sr~:Maia.--Foi a~
tario () Sr. Fernandes Pinheiro ,disse que op'ropô!~ provada~", '.: .' ,.,' ,:.;... "
sesemelhante'emendá' era atacar ã mesa,"Já a'nao _;~i,~~:~~:d:.·a.do .Sr..T~ixe~',:~~SC.~~lIos~.

~,.,~,~~entendianão.. íazer:eom. ".eUa i,n,.J"uria, .por ser 4.0
: Se' passava ado ·Sr. ·:Montesuma•.- Foitam~'. bemáppróvadao '. ,,',:;.,.' i"

mui facil haver errostantosobre.cousaseomosobre. .
pessoas, e poder tantoen~anar,..se.uma_coDÍmissão ; (fArt: 152. Os arcllivosdá assembl€áffanquéâi';';'
como. â.mesa,; mas como l~to sejulgaata:que êJIi- ss""hãl>. ãs cú!WÍl:issões parà os negocios' dasÍ1aco~::
sulto;já a IiãoJáç<:l•. ;:':<._", ~', .. :'.,.': petencla ».-FOlapprovado. :é .. , ..... ' .. '

Julgando-se a matenadisc:n~da,prop~z oSr. pre- 'ccAlt.l53. Asilifôrmacõe'S'daséómwssõesserão.,
sidentese a assembléa ' aJlprovava .a proposta· da .' asSig;nadas por todos' 'os'mêmbros, . 'ê sifaIgum,m,g..; ::
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cordar .poderá· dar· o. seu voto .separado: Í>~Foi· O ~R. Dus :-:-En acho que se d~ve remetter eSte
approvado. . negoCio ã comnussão de sau.de publica.,para que re

Interrompeu-se,a' di~nssã~ .d~ I~ento por digindo.~ proiE!et? ou dando as bases principaes.
ser chegada: a: bel'ada ·leltura. de lUdicaçoes e pa- e marcando os melOS de que se deve servir o gover
receres..'. no.~passemosentão a mandar dar as providencias-;

O SR. BARÃO DE SANTO Alw!.o pediu a palavra aléín: de que isto demanda despezas, e não se póde .
fazer. sem calcular a renda publica. Demais ha mui

para offerecer .á assembléa duas memorias im- tos doentes que são pessoas afazendadas, e que vi-
pressas 'Pelo c.idadãóJosé Bernardino lJaptista Pe- vem de seus.bens; e a estes não havemos de despo
reira.-':'Forão.recebídas com especiaL agr;ldo; e lar desses bens para os obrigara viver na cidade.
mândarão"'se distribuir pelosSrs.deputados. Portanto sou de voto' que se dirija esta índicacão á

Iguálaiente se disiríbuirão dous'balanços impres- commissão de saude publica, para que apresente as
sos da receita e despeza, do cofre da intendencia bases sobre as quaes o governo deve regular as pro
geral da policia desde o ]0 de Abril até 17 de videncias.
Julho, e desde 17 de Agosto até 30 de Setembro
de 1823. 1 0traSa• M~NTESteU1llAé : -Eu cuido que 0difimd exaldo il-

O SR. ALVAREs DA SILVA. :-Sr. presidente, tenho us preopman apresentar uma me a g .a
para oiferecer á consideração da assembléa uma in- este respeito. .
ilicação sobre objecto importante: é concebida nos Eu estou persuadido que a commíssão está tra-

balhando com o maior cuidado sobre isto, mas
seguintes termos : tambem estou persuadido que não tem dados por

« lNDICACÃO onde se possa reger. Não ha talvez um paiz mais
« Proponho que se omcie ~o poder executivo para miseravel sobre saude publica do que o nosso, Por

que mande ao governo .da provincia de·Goyll;Z m~- tanto esta indicacão não vai lembrar á commissão
dar faier li. ponte do RlOdas Almas do caminho da de saudepublica qize cuide nestenegocio em gz:ande,
Meia-Ponte•. assim como concertar ou fazer a do nem elIa deve interromper os seus trabalhos. Isto e
Orubú docaminho da capital da mesma província, uma medida para se dar alguma providencia pro
visto a decadencia em que s~ v~ pondo o.arraial visoria; lembro-me que em Sabará existe um hos
mais notavel da mesma provlDCla, que é M~la-Pon- pital que póde muito bem servir para este fim, e
te;· por lhe faltar o commercio que antão haVIa quan- mandando o governo daqueUa Erovincia as imor
do existião as ditas pont~s, mandando pôr franc~ o mações do poder executivo, poder-se-hão dar as
sellcaminho por Jaragua, que tambem, tem sentIdo providencias necassarias pela repartição compe
a mesma ~ecadencia.-SilvestreAlvares da Silva.» tente.'
-Foi approvada, ordenando-se que se officiasse Portanto eu achava, Sr. presidente, que remet
ao governo para providenciar· o que julgassecon- tendo-se' este negocio ao governo, eUe consultará
veuiente. o ' estado de finanças. e deliberará aquillo que fôr

O SR. MONTESUMA :.o...Sr. presidente. aíndícação melhor. A commissão de suade publica não p6de
do- illustre depu.tado faz-!De lembr~r de outra, <{'la adiantar idéas sobre isto, antes mettendo-se neste
tambem não é:de menoumportanma. Quando Vlll-negocio o que fará unicamente. é com que fique
do para o Rio de Janeiro, passei . pela província de mais demorado, o que de modo nenhum convém,
Minas-Geraes, observei tão propagado o contagio da porque é de muita consideração e importancia. pois
morohéa.. que arraiaes inteiros por onde passei~não se trata de livrar de tão contagioso mal uma pro
tinhao uma casaonde.,sepodessedormir, porque vineia inteira, muito rica, e que precisa de braços:
todas estavão contaminadas deste mal. ·Estou: per- julgo isto bastante para lhe darmos toda a atten
suadido que a causa. deste .conl.agioé nãobaverem cão. Eu não sou representante deUa, mas como sou
estabelecimentosproprios c~mo ha.em ~o.das as na,:" representan.teda nação' inteira, efui testemunha:
ções que tem fundado bospItaes para eVItar a coIll- occulardos,~ales que aqueUes povos pa,decem,
muuicação com os~ cidadãos; objec~o est~ sobr~ quando' viIn da Bahia para'o Rio de Janeiro, Iem'"
que já o governo deVia ter dado. proVIdeuCias. Ja brei-me defallar nesta'materia na assembléa, não
por vezes tenho querido propÔr á .assembléa e~ta só· para que este objeeto entrem) grande plano de
indicação; porém venqo-a: tão occu~ada co~.maIO-: saude publica porque ·lhe pertence, mas tambem .,
res negocios. e ,de mUlta lIDportanCIa, qu~ nao que- para· que se desse desde já uma· medidaprovis~ria.
1'ia interromper, não fallei a estir re~peIto·; mas determinada pelo governo, precedendo as precisas
agora passo a propo-Ia para que ~e OmCle ao gove~- .averiguações...· .:". ~.'...' .
no· afim de tomar· algumas medldas para prElv~mr, .... F . O b'fi . ."
o ~o essa deste contagio. lalvez'haja na cida~e de 9· ~R•. lUNçA..,:,""",sene CIOS que a provm~a ..
~ri~na alguma'casa propria que.possa servrr de de ~nas.,Geraes .deve. esperar desta assemb~é~.a,
hospital, e se não li houver em Marlanna, ta!ve~ se· ,respelto do mal que soffrecumpre que lhe v~haod~.
ache alguma em-Sabará. EU,submetto a matena:áolltra par,te,' . ". _.'. ..;
consideracão desfá: asSênibléa;' e julgo 'ser negoclo' .Trata~sedaprogressao'damorphéa. QueIJ?-edidas
de'm.uita ímportancía,; ·'não s6 para evitara' .pro:. :ha de.a ~ssembléa tomar ~goraa esse respeIto ~ .A!, ,
gresso ' de:um'maItão"·conta:gioso·,' mas 'YUIib~?l.~ommlS5a;o.de;'saude ,~publica é que compe~ dar '.as

.p.a.ra mo.straraôspóvo.S'. qu.e·a.assem...ISl.~a, procural.m.fo.. rmaçoesne.eessan~..~ e'apontar.. as m~dídas que.'
pro~ovex: quantj)pód~ 'o bem serdana~o. ..' . se.~e:vem toma~para·lmped!raprogressaodolI1al;

. ;"·:0'''0.: ~;((JNDJC'AÇÃO ..;, .. ; >" ,.Oque;iaráporemSz:: p~Sl~ente'~_ogov~p~
. ' "illl . .,,' .. à" " . ..., . , .. remedia:.Jot , . " ,.," , .... , '. .
.«(?ti>'pó.o,:'·lÍ!I~,s~ :iP..:~~: ao. ~~ve~~rpa.~~.«IU~: .' ; -Fará um hospitai,:C{Ueéum.lasaretofe·que'>peIt:('

,&~m~ü~~~~d~~:norp~ée:jr::~:e.EJ~:~o.'m~~.~odQ.~ee~~?~dr:&,se~U!tUra~d~b~ensVi.~~~.~/;
. ná'próViiIcia 'àe :Minas-Gal'aes.~Odeputado,Mon- ,: Ali.t·.ne~xetn0s ./1 .este~. nnser.aveIs, ~mquant,o,~e ...
,tesurrúi;,) .. ::,'.' ... ~' . .>;, >., riãir~podem.t"omaras·medidas necessanas, gosar a<>'
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-pontos, e nesSes póde ser quenã~ es\.ejão.to~~ I sobre o artigo 132 ~ ~oimento foi que.ha:re~d()
hendidos tOO..ns. !'6!'~~~mn~~J.....pa!e.=a ~. wi';:uia. pozianio requeuo
~o prejudica a que o_ilJnsIre~ .diz que que assmse ODse1:re. _
mera-l1~ tem ineonveniente em~ admittida:- : O SR. PBEsmamdeehrouque ficarnadiadana
OSB.M~:-PelognetemditooSr.Maia,!ónna do regimento, e qnesepassavaadi..<::cutiro

'SOu a"oma de~ que de nenhum. m0d9póde parecer da co~~de fazenda so~re o reqneri~
passar o que propõe o Sr. Fran!;<L Quando eu JIlento de FranCISCO Düarte :Nunes, adiado na sessão
lembrei a indicac:;ão feita pelo Sr. Barão de Santo ~teeedente,em que iõ...-a apnsentado,:-
.Amaro, foi uiricamente~ que constasse ~e ~ - O 8B.. FRUÇA:-Diz a illustre comn:üssào que
esta-va _esperando o ~~tad~d~ A.~~~ não ha lei qUe regule oIdenadas para~"1esofliciaes

. deliberou «me se quenao es:asinfJrma~nao so aposentados, mas.qne asnpplica do requerente me
quando o Sr. .Barão de San:o Amaro ap..~toll.a Jece ser. attendida peTa aSsembléa para se tomar

-sua indiea~o, mas tambem quaJl~o o Sr. Yaia sobre ella al.:,l7Uma deliberação, e eu sou de voto que
-apresentou a sua nova,po~ digo que esta. as- sedi.,aa ao governo que ristOnãohaver lei arbitre elle
sembIéainda está em especlaUrcl. equedeve~rar o ordenado que jul"oar sufliciente. segundo_ sempre

- :queogovemoCUD1~ ()\~nã~cmnpran~:;a~ID:.0 foi ~e ~ pratica, pois .antiqaamente~
se póde rel:P.ber umamdieaçao que prejUdicam~- não hana. lei. e todas os dias se aposenta'iao eI
ramen&e outra que já se mandou pllr e!D execuçao: dadãos desde a. llrimeiIa ONe!n de ministros até I>
Isto de certo é deliberar sem mou\"u. Podera ultimo empregado com umm:denado correspondenb
talvez dizer-se que serve ~ ~e P!Opôe o Sr. F:rança ao seu emprego e serviços. e não peide deixar isso

-como _emenda á minha :f:Ddicaçao. para adiantar de ser assim porque o Estado deve sustentar a
trabalho. isto é, para facil!tar. ao goveroo a_ ma- quem sen-e e a quem tem servido.

-neira de cumprir o que mdicou o Sr. Barão de S"l>- ...~- S 'd
Sanw Amaro mas tendo o Sr. Maia. feito já a in- O s.~...v2 ~~Ao: - r. pleSl ~te, este
dicacào de ~e tem faDado. então ê inutil de~o. homem.qu~ c~nta maJS de 80 annos ~e Idade e 50

• e o resultado aue póde ter. não sei que seja se de semço. e e fiel do tbesouro publico: achou no
~ Uo Si' Maia • e portanto mamas ~ ~() anno pas..o;ado uma falta de 6:8008000 .no
Dao o que requere :' . _ dinheno que estava a seu cargo: a sua honra e m-
~ber.como novooque Jâse tomou e!Ddeli~~o: ~eireza são taes que só a desemdo ou esquecimento
A~em disto achotamliem desn~o o q e In se póde ella attribair. Nos exames a que se pro-

: dica o:. flag:l:~=:~.r.;~ ~~:aao~J: cedeu e~contr.ou-seuma a~~ção desta import~cia,
quc_ea uma O'd sem de51gnaçao da reparticao li que se destmava,
~çao, e se a assemblea as COnVi ar ~ qu!l aP:e~ sabida no dia 30 de setem6ro; e como se aproxi
sentem uma .cousa que.é de.; sua .obngaçao, e masse o balanco e~QZ aQ lhesoureiI'O-mór a res
mesmo que dizet 9u~ e\\as ~ao ~ump~ rom _os -ponsabilidade em que estava, a suspensão que se
seus-deveres~porlSS~ que ~ao pedem informaçoes -lhe seguiria do emprego que e:tercia e o sequestro
sobre negoclOs qu~ lI1lportao ao Esta~~. nos seus bens a não preencher-se a falta que :e

-Eu. acho qu~ emn ataque P?Sl~VO que faz encontrava.
·0 illustre preopinante. ás co~c:soes. qu~~o Resultou disto o realisar-se debmo da fiança que
alias cheias de ve...-rdadelrO pamotlsmo pro~UIa!ao, grestou, o emprestimo feito pelo visconde do Hjo

.quanto fôr n~ssario fazer as suas obngaçoes. :;ecco ao fiel com hypotheca na chaeara em que
sem ser neces~a ,a p!Op<?sta do Sr.. França. Por este vive, e de todos os· seus bens, com o que se
tanto se a mmha mdicaçao tem lugar approv.e- preencheu o cofre.
-se; e se-não tem lugar reprove-se.po~m D~O Requereu elie immediatamente a sua reforma
deliberemos de DOVO sobre o que -está deCl- com o ordenado por inteiro. e o modo de indem
dido ••••• Ouvi dizer a um. nobre deputado que o nisar ao visconde do Rio Secco; a cujo respeito.
Irovemo ba de cumprir com os ~eus deveres, e que como escrivão da mesa do thesouropublico. fui de
~ .. não tem cumpríd~é porqu~n,,:o póde apresen~ pareCer que merecia pelos· seus longos Serviços, sua

-"una iJifonnação exacta,que~at~sfa~aexpecta~ohonra e zelo,a aposentado~acom o ordena.do por
~da assembléa,-e ~~motàlvez.a~tc::distosedeCl.da-inteiro; _e -que percebendo o' thesoul'ell'Q-mór
'que se-nã?d~ve-~er!lova :reqmSl~O, e'nes~e'caso .680$000 annuaes ~~alhas e. elie fiel 4008000
~a:minha lDdica~o }laotemlugar:,'Julgo entao_que .fosse por essas quan~asmdemll!sado o seu cr~dor.
'S& o'governo,· a.ep~lSd~passadoum.certotempo, ,contando-se desde 26 de FevereU'O de 1820, dia d~
:'nada mand~ p?detaSerVlra~~endadoSZ:.França. posse d~elle. O conselho da fazenda, ao qu~ f01
~_monovamdícaçao.. .' . .este oh}ecto. a consultar,;só no tempo defeno do
~ . !,,' ..,md _ .afinal disêutÚla -ainateria propoz oarbitrio que apont~i. . .. _. .
·Si ....,~âo::; - . . . ' . : . O poder. executIvo }ulgando- nao competiF-lh~ a

.pre$l en -. . '. _ . deeisã.o ;deste 'objecto . o~ submetteu: â desta illustre
_, :.l.o-'Se :a'ássÉlmbl~a:p~rovava a .mdicaçao dO·'ass~m.bléa~','a_qúem o supplicante agora recorre na
8r~Montesnma.-:-FOl;regeltada.. .. . - . _ slÍa dliplicadá pretencão de'reforma e pagamento dt}-

0_ 2.0 Se passava ·aemeridado·Sr; Alencar,-"'-Nao visconde. .. .' .. ; -'.. o
passon, o. . _. .. :.,.. ._ . . -. :' ·A conVicçá,o em que' estou da sua honra~ ·inte~

-, . 3~o Se'o -<[ile pt9po.ZElra-o:,Sr. ;França' tinha lugar ;reza e'virtudes, que todos reconhecem, e a neceS
corou emenlia 'á, ín~caçã.odo Sr;Montesuma.~ !sidade ..~; 'iniSeria : a que· ficará reduzido com-O sua
'Veneeu",:se qae.não_; .,'.. '. , '. . .. _irifelidainilia', faltando-lhes os_-recursosdesses hens
-'.;4..° Se ·unDa'·l~~~.~ozno,Jlova,lnãicaçao. - que hypothecou, me obrigãoaimplorll! a seu favor
\FiCOJIa vót:ação el11pa,~~~:" .: ;:: ; ; .... ...... (âia~en~o:destaassembléa,querevestid~do_poJiel"
. :::0 :SR-- COSTA, AGUIAR :,~ Sena 1?mp~.e.se,man- -IegISlatJ,vo, ,p6de' occorrer á, falta de l~gIslaoça~~qU'e
-daSse cl1aQia:ios Sts.deputadqs q:ue;~taQIá!ientro•. hapara regular os .ord.enados das :of!ic~ae: ;ipo~n-

ÔSR: HErUUQuES'DE'REmNDE-: - O que se venceu ,tados,: como ,pa~ece ~ illustre commlSsao, acud~n
00



118 SESSÃO EM:.!3 DE !.GOSTO DE 18~

.QMle assim a um homem 1io honrado e· que tonta 111:13-. discussã.o do proj~ sobre o juizo dos aasen-
-mais de50 annos de bons~ I~ adiada: na. sessãode 18 do torrente. .

Por ter dado a hoJ:a fitou. oo.~ -re: ..diad\}. ,() SR•.'hn:Euu. V.}.SCO~"CELI.ÓS, depois de um
O &.~ assignou~ a Oldem do ma: 1~"O~ (que ~n~o entendeu o.que estte~

1.° A coo.&uaçio da. 3a. d!scussio do projecto ,o .~cbigrapho. POssidonlo) mandou a mesa a se
Sobre o juizo de ausentes; 2." Regimento da as- gmnte:
-sembléa. «EUSD.\

Levan!o~a~o ás 2 boras~ taroe.- Ma- li: Ao § 2." Todos que fu.."'em credores de~
-floel Jose de So=a fnmça, seaet:mo., fallecidas ou ausentes ete. ..

11: ..:\0 § 4.° •••• FisCa~os quaes deveràõaccei-
RESOLUCÕES DAL~LÉA. lar, e~usode allegaçõe5 e provas que qual~er. - Ipessoa. haJa de fomecer a favor das heranças ou éios

P.llU JOSÉ ~QmI e.ut."WB.O DE Clm'OS sequestros sob pena de responsabilidade.- VQ$COU-

}llin. P. &m. Sr.-A assembléa lrera1 constituinte cdlos». - Forão apoiadas ambas as pa~.
-e legislativa do imperio do ~, approvando o O Sa. _~A. s ALi!CQUBRQUE. pediu a palavra
parecer da commjssào de fuzenda sobre as repre- e mandou"a mesa a segtunte emenda aos arts. 2" e
-senlacões da <:amara da cidade de S. Paulo e muitos SO do Proleero• ' ' .
dos seus moradores. relativas ao dessecamento àa « am.."WA.
Vargea do Carmo e atteml.do da ponte do mesmo .. . ..
-nome; e tendo resolvido oue não se applique para Cl § 2. Que se ~nnC1p!e pelas palavras. - Os
a mencionada obra a contribuição voluntaria do credores ode pessoas f311~~as etc. . ..
-caminho de Santos, por st'r renda puticular que « § 3. QUe se suppnmao as pa!a:vr:lS-e OSJIU
não póde ser distrabida do fim para que foi desti- z~ dos.sequestros c&c. etc. - ....wW[tlerque.» - Não
.Dada, sem consentimento dos contribuintes. nem se f01 npOll1da em nenhuma d~ partes.
sanccione por ora a contribuição aceordada em ca- O.SR. ROCHA. FlUNtO. 19Ualmente ofiereceu a
ma::. por ser um conhEicido ~~me que não pt)de segwnte:
.SeI' compensado com a utiliaadc futura daqueUes Clt ur.1U..

~vos: manda remet&er au gon!1110 a memoria e cr (Ao n. 4 da addi,..;;o do Sr. Vergueiro) ás pa-
Planta ofrerecidas ~o ~to-mór engenheiro ...
'Francisco Pedro Arbues Moreira, e parLicipar--lhe lavrns G causa ~eflcidG acrescenle-se-ou o seu equi-
que deve novamente encarregar exames de tinta ~(Jlente.
entidade a algum hydraulico liabil e pratico, e com U O n. '7 supprima-se.-RoclIa Fronco. »-Não
.as obserTacões deste, tanto sobre os trabalhos pre- foi apoiada.
eisos, como sobre a computação d\ls despezas, in- O SR. VELLOSO SOARES pediu então licença para
1ormal' depois a esta assemólêa, eara esta então se retirar por incommodado.
deliberar quaes os fundos ~e se hao de destinar (FaUârão tambem os Srs. Maia. Vergueiro, eaz...
para tão interessante obra. O que V. Ex. levam ao valbo e Mello, e Montesumal mas nada se entendeu
conhecimento do Sua Mac"eStade Imperial. do que escreveu o tacbigrnpno Possidonio.)

Deus guarde a V. Ex.- Pa~ da llssembléa. em Por ser chegada a hora dos pareceres de com-
~ de Agosto de 1823. - Jose R.icardo da Costa missões, fitou adiada a discussão•
...«guiar de Andrada. O SR. ARAU10 VIANNA. como relator da com-

missão da redacção do Diario. leu o seguinte .
Sessão em ~ de Agosto de 18e3 li: PARECER

PaESWENClA. DO SR. BISPO CAPELLÀO-!!ÓR « A commissào da redaccào do zr;a,rio tendada
formar um novo turno de tãchigraphos.para .acce-

Reunidos os Srs. deputados pelas 10 horas da lerar a publicação do Diano propõe loaquimMaria
manbã. fez-se a chamada e actiarão-se presentes de· Souza. Manoel Fernandes· Barreiro'. e Antonio
'68. faltando tom causa os Srs. Pereira da Cunha, de Araujo Gomes. e assigna por ora.acada.WD dos
Andrada Machado. Ribeiro.Cam.p0s. AndradaeS~va, .dous primeiros nom~dos o ordenad~de trinta mil
<:arneiro de Campos, Ferrelra Nobre, Andrade Lima, réis, e ao tere$<> vinte e cinco mil réis. Paço da
Nogueira da Gama, o Ribeiro de Andrada. assembléa,23 de Agosto de 1823. ~CandidoJosê
. O S1\. P1\BsmEN'rE, declarou aberta a sessão. e de At>lJujo .vianna. - Antonio Gonçalves Gomide.
lida a acta da antecedente foi approvada. - João Antonio Rodrigues deCarvatÃo•.» - Foi

O 51\. AaAU10 VIA.NNA disse que tinha para apre. approvado. . . : ..
sentar wna felicitação de .José de Araujo da Cunha Passou-se ao parecer, da commissãode:· fazenda.
.Alvarenga, capitão-mór da villa do Sabará. - Foi sobre orequerimento de Francisco. Duarte .Nunes,;
recebida com particular agrado. .. .. '!ue ficára· adiado na sessão antecedente. . ,

O S1\. Rmsu\o DB REZENDB annuntiouque estava O. SR. FRANÇA.:- Conv~ncidoeu.de que"o provi-
.á. porta do salão uma deputação da camara da villa t d tiL ·é>.i>o e refo . a do e nreg··d
~e S. 100-0 d'El,.rei, ·que dirigia â assemblêa uma meu o, es Ul;r-, '. l'm S· . s m" a os

"lA agentes do poder executivo· são àttribuIÇQes; do
felicitação peloex-jlliz de Fóra da dita villa Antonio mesmo poder nas hrpot.helles occurrentes, e nã.o ma-
Paul,ino Limpo de .Abreu. teria de competenc18 do cor,po .legislativo, quitàh.'::; .

...Foi recebida com particular· agrado; e sahirão sotrresse uma emenda o parecer da commissão ;
ilous Srs. secretaríosa agradecer em ,nome da aS-de ,que. se·,~ó!lba na_marehàdo~~ui·e.spectivo ~u
sembléa a felicitacão da·camara. . damento a aposentaçaô do ·fiel do tliesouro FranC:lSco

Passoll-seâ·ord~nidodià,que erail continuação Daarte. . . ',
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,A.' nõs compele-nos fazer leis que regulem as 'outras qt!e se têm fuito, nisso se lhe guardaa~aI

apo5eutaroes em th~ mas não cumpre aposentar dade de direito muito embora a assembléa de futuro
•em !tYP0ibese nenhum_em~do.. • haja de legislar, que a eUa sómente compete o apo-

Im-se porem que, nao ba lei postiva que regule sentar os empregados. havendo se.."'-lhe devida esta
a a:posenta~o: nem nós agoraa havemos fazer para attribuição pelo que toca de gravame ã. fazenda pu
esse ~$O particular. siga o ministerio a esse re5- blica, que eu sempre me esfor@rei porqueseja fisca
peito o direito consuetudinari0'l.~u do costume, com Usada contra os desperdicios do governo; pois que
que taes aposentações se têm leito ate' agora. que a minba intenção nào é advogar a causa deste contra
as de futUro setàoreguladas pelo direito escripto os interesses da nacào. SOu liberal naquiUo que
que se houver de mer. Deixemos confusões de po- cumpre seI-o. e só laço as partes da justiça e da
deres. iàça cada 11m o seu officio que no systema razào segundo entendo.
constitucionll1 da sua divi~o lhe compe~ e'P~- O SR. VERGUElao: - Que ao governo deve per
deremos .em tegta. A ~a emenda e conceblda tencer o nomear os empregados publicos, e \a.mbem
nos segu.mtes termos: o aposental-os, é para. mim indubitavel, e sigo nisto

(t mmNDA os principios do Sr. França; porém ha de aposen~
tal-os segundo a lei. A commissão no parecer diz

'« Que se autol'ise o governo pa:ra aposentar o que não ha lei para este requerento ser aposentado.
su~plican\e com. o onlenado que lhe parecer justo, logo é conselluencia que o governo o não podia apo

'assun como se tem praticado até ~ra. visto que sentar, e por ISSO se remetteu a supplica a esta as~
se reconhece não haver lei que regõle as reformas} sembléa.
eu 3;posen\a.cões dos empregados civis respeito a Autorise-se pois o governo para o fazer; e plOce
eonlu:~uaÇà? ão ordenados. - Odeputado, França.» dendo-se aSsim está conservada a divisão dos po-
- FOi apo\8:da. de!CSJ 'pGl'qUe se suppre a falta da lei para este caso.
, O SR. MONTESmt\: _ Quando se llpresentou este Eu creio que toda a assembléa está de acc<lrdo so-
parecer da commissào ouvi dizer que o governo não bre esta providencia em favor de um homem quo
tinha o poder de aposentar os empregados publicos, conte, 50 annos de serviços; e para que assim se

"porque só tinha o ilireito de os nomear. eu sou tam- verifique voto pela emeRda do Sr. França que julgo
bem: desta opinião, porque tudo o que é despender fundada na boa razão.
dinheiro deve ser estabelecido por lei. Trata-se lulgando-se a materia di2cutida, propoz-se o pa
porem agora de saber se este homem que tem ser. recer á votação, e foi approvado JllU:a se proceder
vido por tantos annos á nllçào ha de ficar no resto em conformidade da emenda do Sr. França.
dos seus dias sem ter qne comer; eu creio que a Por não haver mais p_areceres entrou em discus~
assembléa o não consentirá na sua sabedoria; mas são a indicação do Sr. r'rança para as commissões
\a.mbemme persuado que não entenderá que o apontarem os objectos sobre os quaes deveria o go
governo o deve aposentar uma vez que não ha verno informar, proposta na sessão antecedente, e
lei que regule as aposentadorias; faça-se essa lei, na mesma adiada por haver empate na votaçào.
como, entendo que é preciso e então terá o governo (FaUárão os Srs. Vergueiro, e Montesuma, mas
o direito de aposentar os empregados segundo os não se entendeu o \a.chigrapho Silva).
seus merecimentos e servicos; sem isso sempre me A' fi ai" 19a d "d""d ~"
opporei ao principio de ~.e o governo o aposente. n JU no-se amaterla lSCUti a. 101 posta

á votação, e regeitada.
~rque este acto é da attri uição do poder legisla-
tivo. O SR. SECRETARlO COSTA AGUIAR, leu a seguinte
, O SR. FRÀl.~A.: _ Eu já disse que estava conven- indicação oirerecida pelo Sr. Vergueiro:
,'cido de que o provimento, destituição, e ~formas « UI'DiCAÇÃO
dos empregados agentes do poder executivo per- «'Proponho que as !elicitacões mandadas á esta
tencião â este, e não ao corpo legislativo: se me assembléa., e quaesquer outras peças de que con
,convencerem ora do contrario. e que ao corpo legis- venha a publicidade, sejão publicadas ntl Diario do
lativo é que compete aposentar em bypothese os G fi. d .. d Ih

,mes-os. empregados, cedo da minha emenda, e en- overllO, can oa JUIZO a mesa esco er as que se
lU devem publicar, quando a assembléa o não deter-

tão quero ter parte na deliberação porque deve ser minar.- Vergueiro.»
'aMsentado o,fiel do fueso\liro. ,.
, O illustre preop'inanteparece-me que tem confun-: Fizerão·se algumas observações. e notou-se que
dido as graças feItas á custa da fazenda publica com não se publicando todas, as autoridades,!:\Ue nã.o
,ajustica da continua~o dos ordenados aos ofiiciaes vissem as suas publicadas podião escandaligar.se,
impossibilitados por idade. ou outras causas pby~ pelo que parecia ser melhor não imprimirnenbuma.
,sicas. de continuarem a servir; das quaes em regra O SR. PRBSIDENTE, propoz a indicação dividin-
só_~óde conhecer,o governo. , do-a em duas partes: a la até ás palavras Diario do
, Mas, ba nisso alguma, ditieren.ça.: e ~sos ha .em Governo: e a 2' ,desde ficando até o fim.- Forão
,.qne li. aposenta~o vem a ser para oofficlaI um triste ~mbas regeitadas. , _
.despacho, que elle,desejariade boa m~nte "renun~
ciar. ,Seja porém eomo.f~l\ uma,cousa e ~ehberar a O SR. MON'rEsmtA.: - Sr. presidente: Quando

, ,assembléa sobr.e opretel',1to, e outra é legtslar,sobre qualquer cidadão deve serflscal.~afazenda pu,blica,
,rluturo. .' •..". ,'. '. . como o não será um deputado! Apresentarão-se
, A hypothese de umaaposentação não é ~ypothe~e alJ!li, e se distribuirão, na sessão, antecedente ,dous
nova,tem acorrenteza ~e exemplos na adllumstraçao balanços. de ~ceita edespezado caíre da int~nden
.publica: se não.ba lei ~scripta que as regule, ha o cia. geral da polic~.a; ·e como d,elL,Jes n~o, c~n.s,ta es~
direito de costume, e equidaile. ou antes a :raz~o da peciflcadamente. em. que segas~ão algumas~an-

.. justiça .que; a acpnseIhe,e autorise; portantoSlga a tiásalli mencionadas. e isto me parece que d~V1a vir
..ap'osen~ação d,o: fiel ·Francis.co,D.uarle, a norma das bem claro) 'e não ~ogen~ralisadp, julgodQ ~eu
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--oov.er '.faZer alguinas observacõês,:·pl>rque·o publico fda:referida indicaCão':para dar·sobre estes 'objectos
tem dfreitó :de saber com individuaçãoem.~e seaspl'ovidencias quejU!gar ;conyenientes;O,que
-g8stã~ as ~ndas da na~o..,. .... ': ," .':' V. Ex. levará ao conhecunento: de S.M. Imperial
"PrOtesto desde já que nada tenho com as pessoas ~eus' guarde a V~ Ex......Paco:da:assembléa, em
'encarregadasdesta contadoria, falIo'unicamente ,do :23 de.Agosto de: 182a--.loseRica1'oo· da; Costa,
-querespeit8. á Fazenda publica. Como:esta reparti- 'Aguiarde Andrtiàa. " :...., .
ção. ·não.te!D-1isea1' sejamos nós os fisca~sd~a, ". .' . '.
mUlto prinCipalmente porque étalveza. mlUS odio~ . Sessão" em gS de .&gostt. 'det:8~3
de todas,' e a' deq~e'~ p~,!o teJ!l mlUS medo, nao . . ~ '. . , .. . , _ '
porque o fim 'da sua mstilmçao seja mão, ~as pelo PRESIDENCIA DO SR. BISPO CAPBLLAO-lIÓa.

que tem sahido, de!!/!- de revoltoso e d~pOtlCO 'con- '. Reünidos .os Srs. denutados' pelas io hõras da
.tra ~ segurança mdiVldual. '. .. . . •-manhà~ fez-se·achamadâ. e acharão-se-presentes'72.

D1Z-se, ~.r ~xemplo, qlle se faze.m desp~zascom faltando com causa os S~. RibeÜ'o.Cam})9s, F~rreira
presos) mas nao se sabe nem .quantos sao, nem Barreto Andrada e .Silva 'Alencar -Ferrelra de
.quanto com .cada um se gasta; l~ualmente se falla Araujo: "
:de pretos minas sem que se diga o seu numero,
.nem como se achào á cargo da policia; e eu creio . O SR. PRESIDENTE declar~u aberta ..a sessão, e
.que não é deste modo que se dão contas. para o pu- lida a actl!- da antecedente f01 approvada.
lllico saber em quesedespendem. as.quantias alli Por não haver expediente entrou-se na ordem
apontadas.' •. do dia, que era a continuação da 38. discussão do

Ainda é mais digno dere~ o que se ach.!l no projectosobre·fazenda de ausentes.
·versodas desp'ezas com, esta slmples.dec~araÇO:o-- O S1\. CA!lNEIl\o:-Sr. presidente: Se eu bou
despeza em diversos oblectos â cargo dI! mten~en- vera de votar em geral sobre esta materia, diria
-cia-isto na verdade não sei o que é. Que serviços que convinha extinguir-se absolutamente o juizo
extraordinarios e occultos são .estes da inten~encia? dos fusentes, -e0r ser umjUiióexcepcional e de pri
Este mysterio dá que SUSp81tar para a ma~ vilegio muito odioso, que estabelece distincCào ab
.principlilmente havendo em geral, com~!á i:bsse, surda entre os direitos e vantagens do credor e de
uma prevenção desfavorav~l a esta r~partlçao. vedor, antepondo ° ausente que se não :;abe quem
. Parece-m~ portanto mUltoconveJ}lente qu~ s~ pe- seja. ao quãl dá executivo para cobrar tudo qUllDW
ção esclareeunentos ao governo, pOiS este.eXlgll'á as possa pertencer-lhe, ao presente, â quem não'per
competentes noções daque1!a reparLiçã? para nos mitte cobrar senão minimas ~n\ias e sem aqueUe
informar; e fará a necessana advertencla para que privilegio da execução; além de que a simples ins
não appareção para o futuro taes parcellassem que pecção do regimento do 'juizo dos ausentes mostra
venbão c~m a' clare.za Jlrecisa p'ara_que todo o ~e e1le é um dos !errete~ d~ ~ste~a colonial, de~
mundo Sàlba a applicaçao que tlverao quaes!Iu~r tmado só .para Gwné. Mina, Brazil, Açores, e mais
quantias despendidas. EIl mando á mesa uma mdl- partes ultramarinas, das quaes se pretendia facilitar
cacão para o fim que acabo de mostrar ser neces-a saca de capitaes para estes. se irem accumular
safio. no . reino de Portugal, calculando-se pouco com os

« INDICACÃO inconvenientes e embaraços, á que ficavão sujeitos
. ., _ • . _ os moradores do. ultramar .que havião transigido

« Proponho que se peca0 ao governo mformacoes com .05 antecessores dos ausentes; sendo portanto
sobre os. balanços. da Íntendencia geral da pOI)cia.• evi~en'te que .aqu~Ue regimento, além, dos. d~feitos e
desde o lo:de Abril .até 17 de Julho, e~ desde 18 ,do. deslgual leglslaçao que .comprehende, é Já Incom
mesmo até'3?:; vis~ que se acbão ~ultas das suas 'pativel com·a 'declaração da nossa independencia,
~eUas mw genencamentec,?ncebld~s,. dev~do como monumento de um systema que se acha pros
8liâs haver ~esta parte da ;I'ubli_ca~dmml.stra..çao a. 'Cripto, eonvind~ em tal caso antes 'i~staurar-se a
maior e m!Qs exacta especilicaçao efiscâlisaçao.-. saudavel determmação das ordenações liv. IOtit.9°
O deputado, Montesu7na.» . . '..... ' . -de qile tem 'gosado sempre com vantagem os habi~

(Fanarão os Srs.Henriquesde Rezend~;·.e Ver-tantes do reino de~~gal.
@leÜ'o, mas não se entendeu omes~o tachigrapho.)·: Propond~m~ porem a votar sob~e oprcsente pro-

p' te dado a hora ficou adiada a discussão.' . Jecto de!el,. ~go .que· eUe s~ deve a4?ptar; poz:qu.e
or r . . . ' . melhor e dImInUIr o~mal, d~ ~u.edeIxaI-o SU~SIStir

O SR. PaEs~RN'IE~~OUpara a ordem do di~, -em: toda asna'extençao. O'VlcI0-daarrecadaçao dos
)..00 projectosobre oJUIZO dos ausentes:. 2.° regI:- bens,dós ausentes conforme oseiIregirnento havia
mento daassembléa.. . . . .. , : já si~o re.conbecid~pelos legisl~do!'es,epa!a o te
... Lí>vantou.-se a·sessão ãs 2 horas da tarde. - Mcio- i ~edIar;~. a·' .beneficIo' 'dos negOCIantes; que t!vessem
Me~ José de Sot/,za França.-secretarlo.·. . tido' socIedades ou fossem credores de quantias con-

. .. - .. . . sideraveis aos que fallecessem sem'testamento, ·sahio
. .' . . ã luzo alvará ·.deI7 deJunho dellJ66, estabele-

... RESOLUÇÕES DA ASSEMBLÉÁ... '.. ; .cl:lndôque.:l!esse êaS6nao~ive,Sse)agar a arrecada-
..' . 'Ção;:pe~oJu-1Zo: dos ·ausellWs;;·mas '.se n0!lleassem,

.P~. .JOSE-.JOAQu:m.:: Ç!RNEIRODR ~~?s. . ;dêntre os socios·ou'credores;.admnustradorespara:
·min. e Exm.Sr;-Ã assemblea ~ralconstitumte: 'se iiqU:idiU'em~' ass~cieda:d:~s!'e ..se~eín:pa~an.s divi

-e ·iegislativa do· Im~ri() do ;B~aiil send04hepre;. das,;. e o~~erv~do-se ~epols a l~sufiClen~~a:daquella,
'sente a ~dicaÇão, d(rdeputadó ·Silvestre Alvar~'dapf()Vlden~la; fOl~ptiada pel~ ~~v~{f de l'Ode No
SitVa=- .sobre' a necessidàde' de se proceder na;pro-:v$iliro 'de '1810'mes~opa~a:o ·~s().de· falleeerem
vinci~ 'de Goyaz. á i e<:'nstnicção:ou com::e'rtodas pôn-; 'c.?m ,~~talIlellto:()S ~oc~~s .'~u..deVed()~es de·ll~gO,.·
tês:OO Ri()'das:Almasa·doOtílbú~·e·d~·slrpÔrÍ!'anç%,:~I!1ntes. '.- '.;' :...... .'~.:' '.. ...... ;'._ ..
(l. ·'c'àItJiBho· 'Ile" J'aragnâ•que tambem s.eacba~,:",; ...Ora 'pe~gu.nto,<e~:,~~erazoo ,naverá ;~lJ:que- s8Jao,
nadb'~ I'Muda,reinettel"ao governo amclusa cÓlna .os· négOClllÜtes,·mms.protegxdospelaslelSna ane-

,
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'ca~ação de suas. dividas, .do (pIe os lavrado~s, os c~fres! qu~ poderião,á sombra de melhor lpaisla-
artIStas, os empregados, os homens de letras, a cao 11' anlm b d ~.

,todas as m.ais classes,da sociedade civil! Nenhuma :'.. '. . ar oas emprezas e agricUltura e in-. uustp.a; assun se llerpetuão os pántanos e se con-
';certamente:'Isto se deve attribuirãs idéas incom- ~ervao as matas chei~ d~ jararacas, ca'scavéil;, e
· pletas de 'economia politica que grassavão naquella ;,urucucús, quando podiao aliID.entar uma innumera
, parote

C
' .. . '. ., . vel povoa~o.1 Portanto voto qtle passe () projecto

, o~de de· qeIras~.qu:e dommava no mmISteIrO com as prmclpaes emendas apontadaS
l de el-rel D. Jose, razao tinha em querer levantar a· ' .
'corporação dos. negociantes do abatimento em que .. O S.R. AR0l!CllE fuNDON :-Sr. presidente: Ell
! ella jazia pelos prejllizos transmittidos desde os Ro- la a_qUl mostreI qu~ este projecto. não podia passar:
,manos, e nações.ba!~aras que ~es succederão, que então eu fiz v~r ~ludamente oS mconyeni~ntes que
,sendo p~r constltulçaO guerre11'as, despresavão o delle resultavao, e agora ~enho a satlsfaçao'de ver
· commerClO e outras profissões pacifieas' porém para que o Sr. dep~tado Carneiro acaba de lembrar nã~ .
: isso não era mistér fazer leis parciae; á beneficio só os mesmos lDconvenientes que eu encontrei, mas
, de uma só classe, quando todas as outras igt!almente tambem outros! que elle acaba de expender.
reclamavão a mesma proteccão. . Por taes motivos., co~ecendo eu que o mal exis-

· A'maxima economicaqueOmanda proteger o com- tia, e que o .remedlo deste projecto não seria profi-
· mereio deve entender-se do grande e geral com- cuo lembreI que o alvará' de lO de Novemtiro de
· mercio ~u circulação da nllção, ~m cujo sentido 1810, com o qu~ o precedeu podião ser ampliados
· todos sao de alguma sorte negociantes, tratando para toda a q~abdade de ~redores, porque em ver-
· todos de trocar mutuamente seus bens servicos e a~de Sr. preSIdente .eu nao descubro razão conve
,industria: at.é· me .animo a dizer que s'e a este r~s- n~e~te porque .0 Brazl1 ba de aUender ma.is aos bra
•peito alguma distinccão se houvera de fazer de Zlleuos negOCIantes, do que aos lavradores, e artis-
· classe á classe, a dos negociantes pelo que toca á tas, e em gera! a todos. .
.~recadação de. divid~L precisa 'de menos protec- Porém examlDa~do m!Us 11 mat.eL1~, e. pensando
•çao, seno.do .mUlto mals difficultoso a qualquer cida- sobre _ella t sou bOJO d~ dIversa OplDlao, ISto é, que
_dão das outras classes mandar á cÔrte cobrar suns es~e nao e o verdadelro mal, e grande mal que
· dividas, do que aos negociantes, que por via de eXiste, e .que nós devemos d~ outro m~s pratlcao,
, suas correspondencias estabelecidàs tem para isso e até maIS natural para as ClrcumstancUlS em que
, as maiores facilidades. nos acbam?s.
· Considerando agora o project.o em si e com a ~r .. preSIdente eu acabo de eXllminar 11 origem
·etpenda feita pelo honrado membro o Sr. Vergueiro do JUIZO dos .ause,!lles: eUe é um.tribunal destacado
· que. já se aclia apoiada, elle offerece todas as ga- de t.oda a leglslaç~o portugueza, e um tribunal cren- .
.rant.iastanto á favor dos ausentes int.eressados nas do para.as coloUlas, mas todo em Cavor de Portu-

· heranças ou bens sequestrados; pois por aquella ~l: CUIdou-se em ~e. as heranças para lá fossem
emenda se mandão citar por editos, e se determina mtac~as apezar do preJ111:Z0 que causaY~ aos que cá

,apresentação da fiança pelos credores vencedores, estavao. O resulta~o ultImo era"que mnda quando
como ã .beneficio dos credores das ditas heranças e o herdeIro ~o Brazllou o credor la arrecadava o que
bens, aos quaes se offerece um meio de cobrar com- lhe pertenCIa, me.tade lã ficava. _
pletamente as suas dividas no lugar em que frirão Ora sendo .a~sun, cpmo,. e po~que razao conser
contrabidas, sem perda das custas que ficão á v~r~mos est.e lUlZO, c~la ensten~la faz mal ao~ ~~
car~o da herança .e bens c~:)Dven(;idos;.o que é ZlleIros,. e só aproveIta aos IUZltanos noss.os II1lIl!I-

,multo conforn;te ã razão e Justiça,pratlcando-se' gos'/.E port.anto o mell!oto, q~e o p,roJecto n~o
;.outro tanto alnda com os' bens dos orphãos que passe, .m!15 cOI?o_o mal eXIste, e e pr:~CISO remedio
:.não devem reputar-se de peior éondição que 01 dos ;t?t:ne a ~0!Dmlssao para formar o proJecto da abo-
ausentes e sequestrados. l1çao do JUlSO do,s au~ente~; com oquencará curado
· .Só me.c~mpre nOtar sobre o.n. 4da emenda.do o mal com a leglslaçao ensten~e, e que a~utelãoos

; Sr.V~rgueiro, ,primeiramente que ficasse livre ao casos das heranças, em que naO ha~erd~os,da~
· credor vencedor prestar fiança idonea ou darcau- do-lhe um curador para poder ~er Citado a requen
, r-ão 4epenhores ou hypothecas süfficie'ntes; porque. mento dos credores Manda~l para a me~aesta
· 6tn<Iuantias.avultadasaindasendooscredoreS abo- emenda geral que faço ao proJecto em questão. .
· nados ~rá difficuUoso ás :vezes achar fiadores, enão. !( EMENDA
p~ce Justo, que quem t.em benssufilçientes ande á: : . .' .
·pedir favores ,a outrem; em segundo .lugar aého . «:proponho como emenda geral que se mande fa
milito exteris<t {q. p,razo,.de,cinco annas, e.bastarião zer novo projectopara exti~~ o jUizO' ~os. ausen
t.alvez dous oU.tres a-arbltrio .da assemblêa.. tas, com o que se remedeIe 'o mal.-Arow:hell-
'. Co~ ~st~ eín~ndasficà,o Poiecto·mui.to,·rasoa~el, - :Foi.apoiada.

· ese~rapara segurar a _prop1'1edade de cada um; e o SR•.VERGUEIRO: - Não posso convir em que
a facihdade. d~s transaçoes á que nada tanto seop-. ,este proJecto' não.passe,porque;8stou persuadid~

·~~~. c~mo" a; mcetteza' e d!fficul~o.de d~s embolço~. ,que .é,~e re.co~hecida utiljda~e, e,güe.em nada ataca'E: ~u.cãlculavelquantoob~tão á cIrculaçao~rta.s leIS, ,os direlto~ mdividuaes, prinCipalmente sendoappro
v1c10s~: ~umas 'vezes. ~ao~~P!esta.? capltlilista o .vada. a mmha .eIDenda"poiscrei0.-térprovi,denClad~
seudiDhelIo, porque.nao·.e liCltoestlJ,>ular frança-'POl'ella tudo quanto requer. aJus~ca.,A~ ouvi
mente o 1interesse ou. juroque',ali~ .ecorrent~'!.1a, .CJ!le'~ataca-v:a o.âireito ..dos lle~dlürqr pela.falta .de
praça, e. ao .qual até as mesmas naçoes se,sugeltão.C1taçao, pOIS Dlnguemdeveser,;.pnvadOdoque lhe

,:quando: contrahememprestimo~.outras: vezes ,oc-· .[)ertenc~, sem, ~er .oilvido -e c. c0l1re~Ci30 erp. j~.
'. c~re-,a'làéa de que o devedor;, amda .mUlto .probo e. porém Isto esta· .acalltelado na: emenda, com.a citá
.,abónado,; '..pôde morrer sem., ajustar,. suas contas, ej 'ção,qu~' .sefaZ. qQaD.do, ,se.chaD;lâ:ô ,passoás incertas•
..'rir, talve~aa~daçãodos au~ntes! guemette,hor- ·.poi~ .cr!lio que:estanios D.estéCa~q,)lpO,risso prQllitz
,'ror LAssunficao unmensos eapltaes aferrolhados,nos.~ cltaçaogeral. . ',". '. ..'
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- o jÚiz não reêonheee por herdeiros senão os ha- I não faz-~ essencial de nossa legislacão, e qUe é
ôilitad.:s; ainda mesmo que haja noticia de que unicamente uma planta exotica. • .
.existe algum, logo que não haja certeza e ene não A esta emenda se· oppoz o nobre deputado 'o
esteja habilitado, não póde cobrar o que lhe pertence. Sr.·Calmon, dizendo que eUa causaria· inda maior
-A oútra especie de citacão tão longe está de fazer mal, porque o novo projecto levaria muito tem:eo.
-algum beneficio, que peio cont;rario só serve ordi- Enl?ana-s~ o nobre deputado. E' !Daí.S f~cil, e mmto
nariamentede augmentar conSlderavelmente a das- maIS facIlderrubar, do que constItUIr dE' novo.
peza auo ãs vezes cheocra. a ser maior do que o Para derrubar pouco tempo nos levaria, porque até
im~rtê da herança; porque, por li~ de regra, as ficava remediad~ o vasio, pela an~ga legislação que
-dindas pequenas são sempre em malor nWDero do ha a este respeito, emquanto nao se desse ontra
~e as grandes, e sendo necessario haver uma de- providencia. Por isso, digo, que visto ser o trabalho
.manda para .cobrar cada uma das dividas pequenas, mais facil, e o projecto em nada remediar os abusos
ha um sem numero de demandas, e a despesa é tal que existem, é preferivel. ms.ndar formar um pro
.que vêm as custas a importar mais do que o capi- jecto pleno e completo, que anniquilleaté os
tal. vest!gios deste monstruoso tribunal. (Apoiado,

Eis aqui porque eu assento. que deve haver uma apowdo.) , ,.
-citação geral, para por este meio se chan;tat:em todas O SR. SILVA LISBO.\: - Sr. presidente: nada pc
as pessoas que entenderem que têm melto ã ~e- dendo addir de essencial ao que está ponderado
rança. O uso da citação geral é po~~anto m~Ito pelos Dobres membros sobre ser summamente im
mais conveniente, soble t.u~o sendo feIta _por edItos popul.ar ~ odi!>so. o juizo dos defuntos e auzentes,
.para que chegue á nO~ICUl de todos..Emquan~o todaVIa alUda mdicarel dous factos, ~e provão ter
estavamos sujeitos a Portugal, não haVIa. remedlo esse juizo estabelecido o seu discredltosem fama,
senão seguir o que se achava estabeleCido, bem e rumor em contrario. Dos nossos tratados com
-que se instituisse só para o Brasil, pela grande Inglaterra e RoUando. ha perto de dois seculos, e
·dilTerença de colonia a metropolo; mas agora não ha que se achão em impressas colleeções de conven.
razão para que 50 sustcnte, ncm injustiça em esta- çôes diplomaticllS, consta, que havendo estipulado
belecer uma lei geral; injusti~aserá querer suston~r os seus governos a liberdade de residirem e com
·0 anua de colonial quando já. nüo somos mais moreiarem 05 inglezes e hollandl'zes no Brasil,
eotonia. . expressamente ajustarão, que, fallecendo estes ahi o

Disse agora um nobre deputado que s~rlll.mel~or dilo Juizo nüo entrasse Da arrecadação dos bens do
fazer um projeeto pelo quaf so extmguIlIse lDtelra- fallecido, mas os agentes das respectivas nações.·
,mente este tribunal; eu convenho quo deve s~r Na Bahia no principio deste seculo um negociante,
abolido esle monstruoso juiso em que llO accu.mulao José Altonso de Carvalho, fazondo o seu testamento
tão grandes privildgios quo ataeão a propriedade tendo em vista a D~us e a eternidade, declarou não
indhidual; porém como se não apresentou um pro- ter tUhos, nem herdeiros forçados, e por isso ins
jecto que tendesse a este fim, e só se. tratou de tituio por universal herdeiro a um amigo a quem
facilitar 11 cobrança das div~das addicioneI oq!.1e se confidencialmonte encarregou entregar a herança á
apresentou para o genernhsllr nesta parte. (Nuo se dOllS filhos naturaes, que se achaviio auzentes, um
'Ouviu o resto.) No fim do discurso mandou II mesa em Hollanda, e outro em Por~ugl1l, e a quem aliás
01) seguinLe additamento ao artigo 20 do projecto, e jã havia reconhecido por seus filhos, por solemoe
l° das suas emendas. acto na camara ecclesiastics., destinando-os para

«Sejiio citttdllS Jlor editos 05 interessados,.ol1 entrzu:em n!la ordens da igreja. " ._
l1e deiros _ VergUe1To. l> -Foi apoiado. ASSIm VIu-se <! r~ro ellempl~ de u!Da lI:stltwça~

r de herança fiduclat"Ia, 0\1 fidelcommlssana da leI
O SR. CALMON susLentou que em these a emenda romana; e tudo só afim de que os bens do fa1lecido

110 Sr. Arouche merecia. a sua app~Yação, p~rque não fossem arrecadados pelo juizo dos defuntos.e
'o jnizo dos ausentes deVIa ser anohdo por OdIOSO e auzentes. Mas como os seus flscaes tem olfacto maIs
inJusto; mas que considerando o largo ~empo ~e fino, que os corvos em busca de cadaver, apenas
·tinha levado a discussão deste projecto que tendia - falleceu o dito negociante, sabendo do reconheci
sómente a remediar parte dos abusos do mesmo mento referido, se ingerio na arrecadação, (cujo
juizo, se persuadia.que seria eterna a?~ um que ~e inventario montou a cem éont~s de r~is) e annullou
dirigisse a destrUir de. todo aq~elleJulzo; e nao' o testamento, ~onfessando 0_ dito aal1~o, ftelá·von
podia resolver-se a apola-Ia. (Ajuntou a este alguns tade confidenCIal do fallecldo. DahI· resultou: tal

· .outros argumentos CJue se qão podem ordenar pelo bar~l~o de pleitos,. pela inlervenção ~e tiin, que se
. que escreveu o t.achigraph() Pedro .Affonso.) habilItou por herdeIro do mesmo faUecldo por cabeça
· N-' -. ta h· de sua mulher, em demanda· de filiação, que os filhos

O SR. GoNDIM: - (. ao o ouvU"ao os c Igra- -reconhecidos . por seu' pai, ficarãG até .o presenté
phos.) . . ... defraudados, e; enredados ainda se achão comliti-

O SR. ANDRADA MACHADO: - Ainda que os ata'- gios. .. . '
cques feitos·ásemendas não sejão tão valiosos como , Mas, Sr. presidente; será tudo isto bastante para
:á primeira vista'pa~cem, todavia é verdade o que já ejâ:.seal~rar oregimenlOdo dito juizo ?: En.tendo
-msseo. nobre preopmante. que tem embaraçado o que,na9, vlstastanl.asemendas-que se têm ieito ao
:proj~cto de tal maneira;, ese l~e tem mettido. tanta pro,jecto, e: que'beni mostrão a sua comp?cáç~o,e
-cousa:estraJlhu;que estaredU2ldo a um labynntho.·a .dlficul~adedereformar:.um systema.antIgo] ,ronda
Aseineridás'que se tem proposto, e mesmo o pro- que defeItuoso e absurdo, sem pleno conhecunento

· jecto todo; s6ni~1!~e:dão" úm !em~dio por parcella;· e - de 'causa~ As emenda:~ .p~~postase~cedem·a::dez,
- 'Como· en sou IIl11DlgO ·de 'remedlOS por parcella, e que requer o mestredli. crItica HoraClO-perfect1.lfl11,
ilesejo remediar o 'máis que fôr possival, votaria d!!cies.non: castig!Zvit: aa unguem.:Algumas dellas

·'.antes pela -emenda proposta pelo Sr. Arouche, para sao"dlgnasde-se adoptarem,quando ,se,:1izer a-re
se acabar desde já com tal juizo de provedoria,queiforma;: outras: não me'parecem :cOlierentes;:Mas,
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assim, como na àiscU3São que já- houve sobre o pro-I ver a historia logo, depois dos successos; -por se
jecto de extinccão da mesa da insp'>"~o,_esta desfl..g'.lrarem os factos pelos partidos· dos conten
augusta asseinblea determinou-que viessem as con- dores, sendo então elia escripta debaixo doinfloxo
sultas do tribl1nal da junta do commercio sobre o dos publicos rancores-recentibus odiis camposita,
:reqnerimento dos povos a este respeito, para se inter infensos, t:el obnoxios; neutris cura posteri
decidir com pleno conhecime!1to de caQ~, pare~e tatis. E:ita.regra n~o~ó por identidade, mas tambem
coherente que o mesmo se pratique a respeito do tri- por malona de razao, deve prevalecer. quando se
bunal da mesa da consciencia e ordens, a quem por forma legislação. A 2- razão tenho receio de decla
sel1 regimento e provizões de resoluções de .consulla, rar, por ter ,apparencia de incompativel com a moral
toca a inspecção da arrecadação dasneranças e bens universal; mas, com 'venia desta augusta assem-
dos defuntos e auzentes. bléa, a submetto ã sua equidade.

Estamos, Sr. presidente, em systema de iguald~de Quando se propoz o projecto da nova lei, entre
de lei. Se fallecendo negociantes sem testamento, ou os seus principaes motivos foi a estagnação dos
com eUe, tendo socios 6u credores da praca, gozão fundos que se achiio em deposito no thesouro em
estes do privilegio de cobrarem as suas dividas no mais de dous milhões de cruzados pertencentes aos
juizo do commercio, de qualquer quantia que sejão, defuntos e ausentes, que se não entregão aos era
sem previa citação de herdeiros auz~ntes, nem e~- do~s, porque o regi~en~o ~o juizo prohi~e.pagar
cargo de fianca ao julgado, em VIrtude das lels alem de duzentos mIl relS amda sendo a dlVlda de
existentes (salvo o direito dos herdeiros) e desde escriptura publica; mas essa mesma razão é a que
1766, em que se introduzio. e~te ,d~reito, ninguem o~a muito prep'ondera ~o meu fraco espirito, para
se arripiou com essa anomalia Jurldlca, .attentas as nao so.alterar Já tal reglmont?, aUentas. as actu~es
razões ~oliticas em favor do commerclO; porque urgencllls do estado, Som dUVlda o ~reulto publico
nos· ampiaremos de estender igual bene~~io lÍ reclama o actual pagamento das obrIgações do the
todas as classes, interessando o !lstado na fa~lhdade souro.
~as. ~ompras, vendas, .transaçoe~ de credlto dos Mas é Dito menos notorio, quo e!le,ostil olbnusto,
llldlV.lduos, e quand~ ahás, pela hberdad~ do.com- ou em ATanues urgoncias. por vn~lO occasionado
merclo, or~ as rel~çoes dos ~ossos eonc~daduos so tanto pelas extraordinarias dospozas da guerra,
têm estendldo ao ctrculo maXlmo das n~çoes cultas, como pulas desordons do gOVl'rno anterior. O depo
e ainda as conservamos nos. estabeleCimentos que sito ó divida sagrada, qunndo ú em dinhoiro sacculo
temos .~m M.acão, ~ na ~ndla, que ~ .rrovav~l se Bigllato. Mas quando 611e ontra para n caixa geral, e
_<iuererao umr ao l~p~r~o do Bra~l1 •. (Apo~ado) se confunde com o proveniento de outras arrocada
S,:: presidente: Constltulçao, é !> prImeiro obJecto ções tem a mosma natureza de conla lIuorta de
d~sta augusta assembléa: preclsa!D0s de saber a credito o debito do negociantes. Se nos aportos, em
lel fundamental em que devemos. Vlver. que se achiio as nosas finançaB se franqueasse já

E' conveniente que vamos adlantando os traba- 11 todos os credores a cobrancn' de suas dividas, a
lhos sobre as 'urgentes reCorf!las; ma~, quanto ao tumultuaria invasllo causaria aescredito terrivel ao
definitiv~no proje~to em questao, convem ~e res~rve thesouro, e seria inutil a requisitoria pela impos
para ~~IS tranquillo tempo. Tenho o.uvld~ dizer. sibilidade da satisfação. Quando o nosso banco sou
que o JU1SO dos defuntos e auz~ntes f01 do lllvento tio grande abalo ~elll remoção da côrte á Portugal,
machiavelico do .syst~ma coloma! }lara arrancar ~s faIliria sem remedlO, se pa"asse pontualmente todas
capitaes do BraSIl. ~.ao penso assIm. O estabeleCl- as suas letras emiUidas. Ãoconomia, que adoptou

-mento na origem f~l Justo. Cada~ de. nós, est:ando os modicos pagamentos, salvou o seu credito; c
auzente,não acharIa bom que a Justiça p~oVlden- nem por isso se póde dizer, que faltou voluntaria
ciasse á arrecadação de bens de sua h~rançaJac~nte? mente ã fé publica.
O systema colomal foi só estabeleCido por Nuste A ' ·d d . ti· '6 t . _
das otencias que tinhão colonias na Amenca no neces~l a e nao efI;l el, e .I' rça empor~rla

p d Ut ht principio do seculo pas- menta a dlspensa das leiS. IsSD aconteceu ate no
congresso e . rec no . _ banco de Inglaterra no furor da guerra passada.
sado .: antes os m~eze.s e hollan~ezes tl~ao o. com- quando o capital pecuniario se achava estagnado

· merClO franco no lS!aSl1, e estes Jã o~aVl~o ~:r~o, nos cofres dos particulares pela paralysia do com
porque, segundo diZ Ma~ly no se.u da r~t.o ~co~ mereio, (lU sahida. para as operações militares•.Foi
os. portugueze~navegavao. com am maIor eco~o então. impossivel pagar as suas ,notas em moeda
mia I!a c~eIrado.Brasi1 ã Portugal, e por l~S~ meta11ica, e o parla.mento dispensou a lei funda
achavao ma~s conta·.Irem bu~car os.generos,do Bb·a mental do ,estabeleclmento,.com o que se salvou o
si! no depOSito de LIsboa. N~o dUVldo 9.ue ~aIIl: em estado ..
depois as provisões da mesa da conSClenCla tlves- . .. d' h. .--

· sem por alvo o arranco dos êapitaes do Brasil, não ~No. go.verno brltanmco, ..0!1de .tOdO,.O III ,elro.pu-
elo s stema colonia~~ ,IDas s6 pelo, commuD;lEl1"!0 bhc~ é _col11 ,tan~ exactldãof,iscalisado ·nas su~s

~e. eco~omia política .do tempo,. pOl':; esta· SClenC!a a:pplll:.açoes, todaV1a conc~de. o parlam~nto ao .ml
ainda estã na infancia, visto que nao se advertia lllsteno um voto .de credito, d~ grand~ quantIa, ,e
então no mal que se fazia ã mesma metropole com esta, no fim d~ dIta guerra, chegou li Clnc~ ~u se.ls·
a falta dos capitaes circulantes rias eolonias. Além mi1h~es esterlinos, .de qU6'n~m, ~ mesm~ mmlsteno
d s do·uizoerão maisemJetras, é obrIgado a dar conta ordmarl~ p~bhca. Tal é'o

equ.e. as. remessa '" J.., ," . . ." bom systema d\3 um Estado constitUCIOnal, onde se
-que:emmo~da.. , _ _ e: ~oceder ·sabe.dare: c~nservar:a jÍlstáconpança~nosseus
. ,~uas razoes n;te.occorre~ .para n~~ .sp . osi- serVIdores naclOnaes.:I>orqu~ entre nós nao's~ d~á
Já a reforma dOJUlZo-:Al . é a man~.Iesta amm . a6'.thesourO" algum"respiro" bem.:qne com ttansl
dade com que ~e conSIdera o respectrv:o' .estab.eleCl:torio' sacrificio:' 'dos credores 'dos', défuntOs, e au-
.mento,co;w.9 dlctado.. pelo:machla:v:el1!.sIIlo do syssentes'? ',:. :',. ; ;;._ .• , ;i,· , •.;" •

-t~~airi-'~~~'~~e~;~~~~d~~~;r:f:it; ~ri~~~B~~ ..:~ãd'·d~gO'~is~?:p'a~~'~pi.pugii_#';l}bs~l~tamen.Wo·
· ~d~erti~ ,o pglitico: T8,~ito, fluen~o cq~V1nba escre~ .. pr9Je~to .de. ;lel,,·po~~i;est~u persuf~ldo;CIue t~lve~;,; ()

•
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_dito juiZ.~ m._ereça .extincção•ou, 'aó meu.• ' Os radical e Icon~ 'os principios da caridade bem ordenada.
reverendínslma reforma. .' OUVl ~. a wnillust;:e d~pu.\ado argumentar

· :0 SR.~ Y~ON~S : -.A.pezai' de se contra a pandade lI":e fiz da assIgnação de 10 dias:
_terem~expendido ~Ul Justas ~~'.~ que se não pareee-me, qu~ ou nao me enteI1«!eu ou se enganou,
-suppnma,.este'proJecto delel, direimaIS o que me porque 'é sabido que nesta accao summaria tem
· occoner. '&La projeeto. não .é. só relativo aos re- lugar a:fiança que presia o ventêdor proseguindo-se
_presentllDtes dos defllDtos .eausentes,elle compre- na.causa depois de recebidos os euiliargos: trouxe
·hen~e tambem aquelles,qtieÍIQr motivo politico da pOIS este lugar da ordenaeão para demonstrar ~e
.independencia deste impelio.se passarão para 'Por- bavendo caso. em que o autor recebe dl'bmo de
tugal deixando bens, que Se achão sequestrados: fiança aqueDa quantia que o réo lhe disputa, assim

_ora estes, bem como os successores'dos finados lambem se póde con5iderar o credor, que prestando
'- nelle habitante~,.se.devem considerar na presente fiança póde ~of!'rer opposição do ~evedor, a quem
:,quadra nOSSOS lllUD1gos ;e sendo uns e outros de- fica salvo o direito de o chamar a JUizo, e conven
· vedores, é de razão e justiça., que por seus bens cel-o, sem principio de prejuizo pela salva guarda
_sejãoindemnisados os credores subditos deste im- da fiança•.
'. perio; aliãs serãoelles de melhor direito, que estes Voto portanto pelo presente projecto pela sua
tendo titulos authenticos, como sejão alguDias as- necessidade e. até pelanonra desta assemblêa que

.cripturas publicas, que são de .fé. provada Oll ainda deve da.r um testemUnho, que satisfaça ao publico,
creditos na conformidade. do illvará que lhes dá a mostrando-se assim digna da confiança quelhe me-

. mesma forca e validade. . receu.
. Sabemos· que existempredios urbanos e rusticos, () 51\ A!ro MA • E . .

· sabemos que ba dinhéiro pertencente a estes deve- ass • ~À.~ • - }1 volel que DUO
dores' que razão pois póde haver para não facili- P asse este proJ~eto e c.on.bodo DJSSO; quero quo, . . b d . . se remetta tudo a comnUSSllO d'onde emanou, afim

_tarmos .os meIOS para a co ra~ça e Laes d!-vldas a de propõr uma nova peça. Um illustre roo iOllDte
benefiCIO d~s credores, que alem d~ se remnem de jul,?a que não é chegada a hora d45 Jonlas' eu

· suas neceSSIdades podem á proporçao de suas ~orças creIO que é. sem embargo das razões ue a' re
, soccorrcr.~ E.stado? Seromo.s .p~rventura mlllS ze- sentou... Disse tamhem que assim co~o tiJha
10sos dos a~ltos dos nossos lOUDlgOS que do nosso? ,mos, a respeito da eXÜJ1cçào das mel/as de ins-

. Sr. preslde.ote, em uma e. em outra br.P.Othese pecção, entendido que se devia ouvir o tribuna! da
,dig~, que é JUsto e necessarlO que se faCilitem os JIlDt8 do commercio deveriamos tambem a res ito
meIOS de se ~.a cada um o que é seu, com salva des1e projecto ouvir o mhunal da mesa da ~n
~al'da do dIrelt~ dos devedo.res,. prestada fiança sciencia e ordens•

.1donea: o coutrano é opposto â Jusnca e repugnante . ....
á equidade. Demais o 'dinheIro pertencente aos Sr. pre~ldente, D~O ,:,eJo a Identidade.dos dous
representantes das pessoas finadas, ou existe ou casos; ~emosC?u,:~r II Junta. do comm.erclo porque

,não : se no p~eiro caso, paguMe .a~s credore~, n~.sse t~I~~nal enstla~ D!ll~nas. p~pnas !lue po
como fica dito; se no segundo, faCilite-se o melO diao dirigl1' a c.omm1Ssao. ~x18tlao queixas dos

-de irem recebendo segunâopermittirem as cir- povos. e c~nsu!taB a ess~ resp'elto; om na mesa da
.cumstanciás .actuaes, sem que jámais obste a lei; co~sclencllle C?rden; nao e:tlSt~ nada .sobre. a ma
.sendo' certo que para occon-er ás necessidades do tena deste p.l"OJecto. ~dllVU1 nao tereI dUVIda em
:"i!stad<;lninguem.lleve .est~anh:ar ~~ o governo que á commlssào .se !liga que ouça esses ~enhores
tenha, ~gado.mao desse' dinheIro alias pertencente da mesa 'llaconsclenClll e ordens; mas entao DJm:-

-apartiéularessuceessores dos fallecidos. quMe-lh~ tempo para a ~esJlosta1 porque se del-
'Muito se tem. dito sobre a necessidade da cita~o xarmos ISSO ao seu arbltrlo nao responderáõ

-para por este Diodo se denegar a efi'ectividade da nestes tres annos; e~ conheço q~anto estes se
cobrancamasSr;presidente não será ,licito ar- nb~res são .aíerrad~s as ~as pratlca5 velhas; são

_gtnnenfcJcom 'idéntidadede ~azão ,para se obter m.mto peg:aJoso~; uao larga0 nem li quii}ta facada.
(igualdade dê: disposição,? Acaso ign0Fa-se,' que se- ~se.mlUS ? IUnstre deputado que as.sun como a
~gundoa:n,ossa'legislaçãoporvezes se.dispensa:.este ~~na se nao deve e~crElver l~go depOIS dos aeon
.' actc}?;Nãoé -de, direito 'Sabido, qUe para. se. pro- tecunentos nella refen~os, assun nós, p~!a luta em
:ceder a~ ''parti1ha~r'devemser citados: todos :05' inte- que ~tamos com a naçao ~e que esta fOI ramo, nos
-rllssados; mas '.se. um. estiver ,ausente- por, !modo que de..venamo.s .abs.ter. de legISI~ s~m passar. algum
'não"possa: ser citado,. nã9'se,procede·a ellas,fi_tem~o,.p~aseo?rar sem ammoSldade.
eando-lhe salvo o seu direito? Porque razão:pois .' .-O'nobrepreonmante sabe muito bem que grande
-n4~,poder~admittir-fse,' a, ..mesm.~J~~lação a'Te~ diJierenQll hade 'uma. outro caso. A historia.
;'pelto-;dos:,ause})~, ,:q~and.o, ~nhão J'lUe oppõr.·á $r. 'p~dente,tem de pmtar os caracteres dasfi
-eobrança:dQ.dinheÜ'O .recebido pelo .' credor debmo ~~.que.neUa· representão, elogiar seus conheci
,d~ ;fi~ça ,'l, Â.·pr~:;ão ide· 54 'não ..disp.ensa:;~staII!en.tos e 'expôr seuscz:im~s, _e póde por isso'a
;:Cltaca.o,.na:. p.~J.lnll:. p6$S... o~:para: opagamen~, dePI.~tura se.r Infiel. e. a. dlscnpçao lDexaeta~ ou por
,1001 a200ffl Não,e,seJ;á'Justoque.;pelosmesmos odiO 0ll·por-amor; ~as onosso caso é toao diffe
,prineipiOS:jÍlque,:ella~~mpliada para o toq(l:da di"; 'rep~:; ,~pess~a~.:nãoapparecem, não tratamos só
-vida'?: .'::,'. ,,';'c:' ':_ :';:. ,:,.:, .. : d~ ItmrSeol'nos"lmportarem os successos ••·~ Ser
e .,Ouvi.d~e!qu&:nâo. ~aVria.razIio:.!l.e, s( Ch.·.~i:xiàre.. J.D. V1U~S.e.'P0r ui."~imo. O nobre deputado ~e um ~gu
inOSSOS.lDUDlgosos;ausente$. :que-~se· acha0 em.Por"; mento' que me obrIga~apezar de· respellar mwto as

·-tugal; e'lq.ue'a::nação bpasi;leira:@~: ser",generosa. ~as· .luzes;.~a:;declãiar que, me pareceu um. tanto
-Respondo::" NlDguem..lgn()ra o ;estad~LprI!Senteelll1 u.nmmoraL;;· " ..
que nos achamos com Portugal; é verdà~;:~e.,o '.....DisSe-qtíe'teiiílo; Ó' ·thesouro tresmilhões 'destes

(san.~e se....n.~9.• ~~~.rpga40'f;p ..'?rém.;.;.y~V.:al~C~~á.. /.'.es.~e.b. e.Í1s~'.s.e. .'PO~.· .~à.'; J,~i;pud.e.sse~ os· credores l'ece
~.adagIo n,o :~~: Ae,VJdo,. temllo, ~,;quanto ,ãge~e~p.s~~,be!-os·s.e[~~~a"um: choque pengoso, CJUe é preciso
dade, nunca esta deve ter lugar' elll'bens 'alheIOS' e 'BVltar,'amda âcusta de alguns sacrifiClos, eapon-.
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tou· em abono do que.disse o exemplo do banco iie a muitas pessoas a quêm é tão preciso ""'mo ...
Lond..'"eS. _ '.. . . propria liberdade. . "" ..

Como nao veJo semelhança. entre os dons casos .' .
~uso combater este argumento e só direi que O SR.' MO.NTEStnlA : - Eu já não pretendia fallar
1st? ainda sã~ effeitos da ladroeiJ portugueza que .nesta matana.. Âo principio fui de voto que não
íe}izmente nao .ha de. continuar entre nós. O que passasse o proleeto, mas ~epois que apparecerào as
nao posso porem d~ passar, pois o ouvi com emen~~ do S~. Vergueuo e outras mais mudei
assombro, é a proposIção' para mim .nova que· o de oplmao. HOJ~ apparece uma indicacão para que
governo tem em certos casos dominio na proprie- ~_ manda fazer· novo projeeto para sé extinguir o
dade do cidadão; não, Sr.. ~residente, nenliwn go_ JIDZO dos a~entes. _
vemo d~ ~~ndo têm direIto na propriedade ou Sr. preSldente, est~ trib~al deve na verdade
b~ns ~e IndiVl~uo algum; nunca póde valer-se de a~, m~s nem por ISSO veJo que .se siga que o
~eIrOs alhaos; se o faz obra sem direito algum proJ_ecto nao dev~ passar, ficando assim privada a
VIola as leis de fiel depositario, é um salteador,~ naçao ~o remedio de que necessita; nem posso
ty1'anno. p~rsuadir-m~ que a assembléa em tres discussões

Eu creio que o illustre preopinante quereria dizer nao tenha VIsto o que convém á nacão Eu conheço
que é do dever d~ to.do o cidadão contribuir, e que que ~evemos examin~ tudo com' m;.uta circum
o governo t.em direito d~ receber; mas isto deve spe.eçao p~ ~e a l_el appareça baseada em prin
ser proeorclOnado aos meios de cada um; poJ"CP.le a ~plOS d~ JUStiça, pOiS quando estes faltãonunca
obrigl1çao de contribuir suppõe sempre o direitO d.e a ..medida _adoptada podem resultar bens para a
cada um o fazer como póde; ora no nosso caso n~çao••. Nao posso porém coníormar':'me COm o que
além de ir o peso só cabir sobre os credores, suc~ dlSSe o nobre' preopinante otrerecendo o exemplo da
cedia qu.e nÍlo erão ou~dos para verem, segundo os Ingl~terra para que tomemos delIa lição. Não posso
seus meios o que podiao dar na proporçi;o da pre- conVIr de fórma alguma em que os credores que
cisão do Estado; o que faz uma graJlde dürerenca devem ser p~gos pelo juizo dos ausentes· sejão obri
Demais, Sr. presidente, quando o Estado se acbà gados a Sél:cnficar suas fortunas para a patria sem
D~ necessidade de fazer face a grandes despezas e serem oUVld~~,; todos devemos co~correr com o que
nao tem thesouro de reserva ~a aS occasiões de nos (ôr pOSSI~ el porém pelos meios leglles; con
urgeneia, ou augmenta as contribuições ou recorre s~ta-se a.vo~tade de cada um para vêr se póde ou
a ,emprestimos; mas l{1!erer que o peso só caia nao contnbulr e com quanto, para que não conste
sobre ~ ~se d~ Cidadãos e que os mais se n~ca que se força ou constrange a que.se dê o que
~quem nndo, ISSO nao ; se carece abra um empres- nao póde_talvez dar-s~,. sem se faltar a necessaria
tUDO i mas nunca de modo algum se autorise o go- sustentllçao da~ famJlias. Desse tudo, senhores
vemo a dar em ladrão; pois não seria outra cousa, para as urfíenclas do Estado. mas voluntariamente:
recebendo em deposito os bens alheios e não os sem que haja a menor sombra de que se exi"'e (or-
querendo restituir. ça~~ente, porque isto é sempre uma m:mfesta

_ . . InjUstiça.
O SR. SILVA LISBOA: - (Nao O OUVIU o taChl- Se a nação preciSll, se está em crise perigosa,

grapho.) t!lmem-se medidas proprias, abra,,:se um empres-
O SR. TEIXEIRA VASCONCELLOS:- Eu tanto res- tUDO ou propo~ha-se ~guma medida que satisfaça

peito o direito de propriedade dos credores, que os fin.s, ~as nao se tire p.or força ao credor o que
sou eu mesmo que os estou defendendo: nunca ~~ dlr8~to de c?br~r, e cUJa falia o póde reduzir ã
disse que o governo devia agora considerar-se au- mdigenCla e mlser~a. Além disto, o est<'ldo actual
torisado para dispOr dos bens como seus' outro é das cousa~ do Brasil não é tão temeroso como o
o meu modo de pensar, eu me explico. Ántes da qu~rem pmtar. Â meu yêr está já extincto o receio
installação da assembléa todoS: os poderes estavão de m.vas~o de forças luntanas, e a nossa indepen
reunidos em uma só pessoa; e então quem duvida denCla nao pó!Íe tardar a s~r reconhecida; uma vez
qUe. pelo cbamadodominio eminente e absoluto; que ~s brasilelfo~ le"!antarao ~ pendão sagrado da
era licito 'ao Imperante dispôr des~es bens pela sua mdependenCla hao de tnum~har com alIe. E
maneira e fórma que bem lhe parecesse'l que f~r~s se po~em esperar de Portugal? Pelas
. E' doutrina muito antiga e apoiada por escripto- que Vlerao á ~a se mostra a fraqueza em que se

res .da primeira ordem, que a salvação do Estado é acha aquelle !emo. . .
a 161 suprema; e por isso não· se deve estranhar a '. Portanto nao se póde applicar ao !lras!l o que se
minha expressão. ãffirmando que o Imperante tinha di~se da Inglaterra, por<JUe a salvaçao publica não
direito para lançar mão desse dinheiro pertencente enge sE\lllelhante.remedio ;.e o que deve!D~s fazer
a ausentes, segundo a praxe fazia-se remessa delle é obrar com equldade ~ttenden~o. aos dIreItos de
para I> erario, e .na falta de pessoas legitimas para t0!Í0s; e como. é ~eral o .pat!lOUSmO nos brasi
o receberem, applicava-se para' cap.tivos ':.mas, l~lros, se fôr preCISO, a~udlfáo com seus bens e
como por este modo ( subsistindo esta legislação) VIdas á defeza da patna;. mas por ~ra não nos
ficã~ prejudicados. os credores, sejão .ellesess~s achamos nessas apertadas ClrcumstanClas.
captivos para receberem o'que se lhes deve, suhStl-O .SR..FRANÇA :~ Eti levanto-me meramente
tumdo aquelles o lugar destes. p~a fazer uma observa9ã0 sobre o que disse o

_O SR..ANDRADA MACHAM : _ Requeiro a ordem; honradomem~rooSr. LIsboa. Não'é ex~cto o q,ue
nao admItto a comparacão-de subditos do Imperio avanacou respeito ao paga~ent~ dos herdelrOs ab-m
com' captivos ; ainda. que julgue que esta expressão testa o; nao ha· lieraerros a todas as heranças
sahiu impensadamente. arrecadadas pelo thesouro ; pelo que, quando mesmo
. . .. . . _ hl>uvesse elI~ de pagar' o,que tem recebido não

O SR. T~IXEIRA VAS~ONeEI:L0S:- Esta dUVld~ nao desembolasnanuncasenão uma part~ mui diminuta
t~m l~~ar, o ~e e~ disse nao ~óde ter outrB; mt~l- dos fundos arrecadados; não chegana isso nem a
ligenCla que~ao se~a a de appllcar-se este dinheIrO tresentos contos, e mesmo .que pagasse ·tres milhões
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não era tudo a um tempo-; quanto.mai!! que presen- aos sequestros feitos n~,diDheirosdas~çasdos
temente não 'PÕdehavercredores â, semélhante quan- ausentes. "
11.a~esó~a a~aos que~m DO .lmperio~ .A.~ .injustiça que mostrei, ham em se
:que Julgo sera.o mUlto poucoS: pOlS a, malor parte Jlacaarem diVIdas aos ciedores das.heranças dos
~os ~erdeiros estão fóra do Imperio ou~ PortueaaI.! a~tes sem a:,w!iencia dos legitimos herdeiros,
sugato ao sequestro da sua propnedade aqm exiSte, ~er esteja o producto das. an:ecadações nos
reInauecente. com o que vem a ficar o dinheiro no cofres dos ausentes, quer em sequestros. po~e é
mesmo thesouro; e outros já não enstem; pelo só a differença do lugar em que estii'er depOSltado,
que o thesouronada tem a pagar porque não ha esses e o uso, que () estado pretender fazer do produeto
lierdeiros. E muitos finados ha que não têm parentes dos mesmos sequestres não tem embaraço algum
'~eos succedão em suas heranças ~b-i.Dtesta~o,eomo porque esteja 0!1 não pago algum cre?or, pois que
sao por exemplo os filhos de pais m~"Ultos. Do se fôr necessa.rlO ao lhesouro publico despender
que tudo se conclue que o thesouro pouco tem a semelhantes dinheiros p:lr necessidade urgeme,
pagardessas 'quantias arrecadadas; e isso mesmo moi tanto o pôde fazer existindo em um como em outro

lenta. e progressi\"amente: donde não procede a cofre, porque com este uso contrahe a obrigação
dovida pratica que apontou o mesmo illustre preo- de o pagar a quem se mostrar com o competente
pinante, titulo.

O SR. CARVALHO E MELLo :-Eu não dev-era mais .~ tod~ o tempo que se legitimar qualquer credor,
fallar sobre a materia deste projecto, nem o preten- ~pe~oseo. pagamento ao thesouro, be;m como o
dia fazer. por ter em cutras occasiões dito o ll.,Uê me ~a. pedir a gual~er Olltro cofre onde esti-res5e de
.occorreu Dor j~l' m1e elle continha injustica e posltado. Salta po~ aosolhos. que n~ p~ segll-

p l\ ""- • ., ran daarreca~çao.nem por es&4r o diohelf(r esta-
desn~ldade... ecelava ~esmo parecer UDpor~o gnate fóra da c.uclllacão. Póde ter lugar o que neste
e repetir o que Ja esta':3 dito, .e t<tlvez de sobeJO. projecto se pretendeu esta&elecer Ê pois a minha.
Delibero-me porém amda bOJe a fazer poucas e '" . • .
pequenas reflexões sobre a materia em geral. e em opl~uao, q~e tem Sido sempre li. mesma, que.este

~
icular sobre aquella ......." em que se trata dos proJecto naO passe. e qu~. quando mUlto, va de

. . r~ "" novo á COJnJIUssào de legtslacào não só o mesmo
. nhellos sequestrados. . _ projecto, mas tudo quanto se iam dito, para que se

Para nos convencermos !le que este proJecto nao forme um novo, o qual contenha disposições mais
~~~e ~r, é argumento mcontrastavel ollcha~ justas e adaptaveis á mataria em questão, sobre

aSladame~te sobrecarregado ~e emendas ~ m0d!- novas indagações e informação do competente
llcações. A diftico.ldade da ma~na, que mlUS ~V1-. tribunal da mesa da conseiencia e ordens; e então
dente se tomou. pela neccessldade ~as refendas apparecerâõ proposi~s mais justas e uteis. tendo
emendas, é manifesta, porque combmando-se as por base a jusLica e utilidade
mesmas emendas que já passarão e se vencerão • '.._
em diversos artigos, achar-se-ha um todo sem O SR. PRESIDENTE. declaroo. adiada a discussao por
-connexão nem claresa, e até appareceráõ vencidas ter dado a hora da leltura de propostas.
algumas p~posições_que são eonselJllencias de O SR. SECRETAlUO FRANÇA deu conta. de uma
Olltras ll!1e nao passamo, e ~erem~s o desgosto dE extensa representação da camara da Villa de Bae
-ver renhidas e portlosas discussoes frustradas. e pendy pedindo providencias sobre moi variados
perdido todo o tempo q~e nenas se gastou: ~u objectos. . .
ouso aftlrmal', e sem .temerlda~e, que na commlssa~ . Foi remettido ás commi5Sões de legisla".iio e d
da r~dacção ~as lelS•.comblDando:-se o que fOI commercio. .... e
venCido nos diversos artigos, por maIs trabalho que
nisto se ponha, apparecerá um monstro, que em O Sa. SECRETARIO COSTA. AGUIAR leu uma feli
vez·de estabelecer doutrina clara. regular. e util, cita~o da camara da ViDa do Rio-Grande de
apresentará conclusões sem nexo, discordantes, e S. Pédro Sul.-:-Foi recebida com particular agrado.
até contradicto.rias. . _ O Sa. ANDRADA. MACHADO: - ~r~ presidente: Na

. E. qu~se podia esp~rardas multiplicad~e~endas, semana passa.~a.decidioe:;ta assemblêaque se apre
distmcçoes, e mo~cações, qu~ as dificuldades sentassemredigtdas as.lelS que têm passado; mas
ponder~das por ~l_m e outros ~ustres col.legas, foi-se a semana toda, entramos em outra, e nada
trouxerao e prod~o.' !,--caso po~ao ~er lu~mosas appareee; portanto requeiro·que se reconimende a
e conformes aos prmcipIos da le~sl~çao UDly~rsal, apresentação das ditas leis. .
-que são sempre assentados em JustIça. e utibdade ..: . ...•. '.. '..
geral, as· doutrinas que mui·de proposito e por O SR•. RODRIGUES •VELL€!.SO :~ Eu. tenho a~
necessidade se proposerão? Nenhuma outra cousa uma que vou ler; é sobre.a i6rma da pr,omulgaçao
podia ~e_certo ser o r~ultado, senão o que ba de a das lels~:,., ....•. ... ; . . .' .
commlssao da redacc;ão apresentar, com o desgo~to«;A..!iSs~mb1~ geral constlt~mt~, e legIslativa: do
~e que o .enei4~ não p6~e passar por manell'a Imperto,do Brasil decreta proVIsorIamente: .
alguma .como proJecto de 181', que.ba ~e. regular o «.Art. 1". De todo,o.projecto de lei, uma· vez redu-
vero.adell'o modo ,do. pagam!'lnto,~!lS dmdl!-saque sido a decreto, e: lido na assembléil. far-se-hão dous .
·erão obrigados alguns fallecidoS. ..;, ., autographos assignados pelo"preSidente,.e osdous
. Eu quizera antes· que outro. fosse o. producto dos primeiros secretarios., os quae~ .serão. apreseJ'l-tados
nossos trabalhos, nem sou tão ~prichosoe amigo ao. Imperador por,uma ·~eputação de s~te melDbros"
dal'lminhasopiniões 'que folgue dotriunpho denas. nomeada pelo presidente. . .. ,'. .:, .....

'Mas pela evidencia dos principios com ·que combati «~t 2;" ~um dos autograpbos será rern~ttido,
desde oprincipio este .projecto, espera~a que.não 'po- depOIS de assIgnado pelo}m1>erador, aoarcliiyo da
désseir àvante. Não posso comtudo deIXar amda·em assembléa, e o outrosera promulgadona:forma do

-:silencio quanto se diz sobre;a necessidade e, titili;. art. 4:"~ .. . , .... ... . .; , .. ;!

;c.ade do mesmo-projecto, pela parte ,que diz respeito «Art. 3;" Os decretos da.presente assembléli serão



promulgados sem dependencia da sancção lm- O SR. Mo.~ESlnt\:-Eu ~ ,a. palavra antes
periaI. . 'do Sr. Andrada Machado ter ialladot e por .iSSO

«Arl. 4.°' Apromulncão setã concebida nos ter- pou.co accrescentarei. Eu cuido que () fim que te"e
mos seguintes: D. Pedrõ I, por Graça de Deus e o il;lustre preopinante nesta indicaçào. foi o Dão !r
unanime Acclamação dospo~ Imperador CoJisti- umcamente um d~to.que consta 50 das formali
tucional, e perpetuo defensor do Brãzil, a todos os dades~ promulgaçao; 1Sto.naverdade só serve para
nossos fieis subilitos saude. A assembléa geral cons- estar a gastar ~po, .COI!lldas de deputações por
utuinte e legislativa do Imperio do Brazil tem canto eu votarei pela ~dicaçào, mas que. se aereg.
decretado oseguinte (a letra do decreto.) Mandamos tente conform~o qu~ disse o Sr•. Ant;omo ~los.,
portanto a todas as au.toridades civis, mili~. e que se a~<;() nao ~tiverem nos OIto dias redigidos
ecclesiasticas, que cumprão, e facão cumprir o refe- todos osdeaetosvao os que se acharem a esse tempo
ridodecreto em todas as suas~s. eao Chancellel'- promptos. .
l\iór do Imperio, que o.façapUblica~ naChanceUaria, Esta.hoje apre..c;entada eneeessario que appareça ;
]laSSéU' por ellat e registrar nos livros da mesma uma leI tal como esta em que houve tão grande
Chancellaria. a que tocar, remettendo os exemplares debate, e sobre a qual se tem dito tanta cousa, e
delle a todos os lugares á que se costumão remet\er, até amnnado que de proposito se tem demorado.
e ficando o originill ahi atê que se estabel~ o deve jã publical'-se, para que se terminem essas
archivo publico, ~ onde devem ser remettidos injustas suspeitas, bem que eu esteja capacitado
taes diplomas. Paco da assembléa, 19 de Agosto de ~e a commissão não se demorou de proposito.
1823. -Afltonio llodrigues 'Velloso de OliveirIJ.- Voto pois pela indicação com este acrescenta-
José Tei:teirIJ da FOflSeca VaSCOflullos. -João mento. e
A!ltonio l!0drigues de Can;alh~. -José ;!nton~o .da. O SR. FRANÇ.\: - Para que havemes agora estaI"
Stlt:a Ma~a.-D. Nuno Euger.~o de Locào eSe&lbit:. a tratar de mandar uma leisinhll. de formalidades'
- Bernardo José da Gama. -EstetJão Ribeiro de Sr. presidente, eu voto pelaindicacão, nliová esta lei
Re=ende. I) sem as outras, porque por causa aas outras é que

O SR. PnEsIDENTE propoz n assemblén se estava se fez esta que não t.em objecto algum senão a
conforme ao venciao: Decidiu-se que sim. publicação das outras, e portanto nào deve ir sem

O SR. RODRIGUES DE CARV.\LllO: -Como a formt\ ellas.
da publicação das leis so acha in estabelecida por O SR. RIBElRO DE ANDRADA: -Eu voto ~elll.
este decreto, parece-me justo que as c,ommissões indi~çã~ com a ~ausula ~e irem no ~e,mpo p~filto
encarregadas da redacção dos que tem Sido appro- de Oito dias as leiS que estiverem redlgldas: nltO é
vados os apresentem dentro de oito dias, pois me ess~n~ial que, vão t..o~as; á propo~o que vierem
parece suniciente praso para a conclusão destes tra- redigidas aSSlID se u-ao remettendo. Sou porém de
balhos. Eu fiz para este fim II seguinte parecer ~e não va esta lei s6 sem ir acompanhada

de outras leis; e como algumas deUas t.em mui facU
ct mDlCA.ÇÃo redacção, podem sem inconveniente apromptar-se;

tal é a lei dos procuradores de llrovincia. a do
ct Proponho que os Srs. deputados das difierentes illustre deputado o Sr. Pereira da Cunha, e ainda

commissões que têm projectos de leis já vencidos talvez outros de que me não recordo. Por conse
para os rediguo, os apresentem. no espaço de oito quencia'digo que no tempo prefixo de oito. dias a
aias para serem remettidos com o decreto da pro- commissão encarregada aa redacção das leis apre.
mulgação.- o deputado, Rodrigues de Carvalho.» sente as que tiver promptas, para que va com cllas

O SR. ÂlI'DRADA MACHADO: - Eu creio que ex- esta das formalidades da publicação. Nestes termos
capto a com~são de legisl~c;.ão nenhum~ o~tra tem voto pela indicação.
decretos ve.nCldos, para rediguo; mas des~Jarla saber O SR. ANDRADA MACHADO: _ Pois eu digo mais ~
se com e1reJ.to os ha em outros; porque Já é tempo eu quero que, ou venbão ou não venhão, sempre
de os apresentar esta va a S. M; e por isso faço á indicação o' se-

O SR. MAiA: -Na commissão de legislação nãoha guiote additamento:
mais que um, e não se devo criminar a commissão a Comtanto que não apparecendo leis algumas
de descu~dada, porq!le nada p6defazer sem a remessa redigidas além da gue agora se apresenta, sempre
dos papelsnecessarlos. esta vá. -Andrada Machado. »

O SR. ANDRADA l'tfACHADO: -Então não posso O SR. CARNEIRO DA CUNHA: - E' indispensavel
deixar de dizer que os Srs. secretarios t.êm sido a prompta remessa destas leis a S. M; e além das
descuidados porque as ~r~ens _der~o-se edev~ ser rasões geraes eu direi que a minha provincia está
executadas~ Quanto ámdu·.açao digo que naome pagando a um procurador nesta cOrte sem neces
opponho ~ ella! .mas_ quero q?e se acrescente que no sidade alguma de seus serviços, ao mesmo tempp
fiili dos OIto dias hao de: VII' .as que se acharem que não tem meios para pagar as suas despesas
redigidas, pois' se acasO nao estiverem todas prom- ordinarias; o decreto ,para a extincão do conselho
ptas fiqu~~ para ao depois. , . de estado já está vepciilo e a sua redacção é facili~a

E' mlUS que tempo de se, apromptarem, .Pt:IDCI- eu peço pois que va com os outros; e voto pela ID
palmente não tendo algum.as nada que rediglr; a dicação, mas para que no termo de. oito dias' vão os
da,e.x~ineção do.con~elho. de _estado ve~aque e~ qu!,\ estiverem promptos.
alredlJo mesm.o aqU:l,. pOIS Dao teD! n~da lI,ue laz,{, O SR. MAIA.: _ Parece-me que esta reiltricção .d.e.
a q~e tem.mlUs alguma cpusa

d
'Se npao e~udltoC· .ahas oito dias· além de 'escusada é muito injuriósa'a

sOClftdades secretas; a outra o r. ererra a un a, ·.al' "d .' . - ' .;, ,
não,tê!n muito que redigir. Portanto a,commissão qll quer. as comnussoes... " ..,.'
rediia as. que poder.notempp prefixo na indicação,.6 ~e a assembléa pretende os d!lcretos. nao .teEl
~stelii.o· ou não todas promptasleválrse as queo estl- J?lUS que o~enar_ ql,1.e e~~s appareça<1; .9~ ~q~e ~falta0
verem, p,orqUetudo o mais é vergonhoso. e porque amda nao sahirao da,seCtetarl(l. Naosedê
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de::."ia modo a entender que a Commi~\) não CUia- ~a sessão,em,que se tratou ~este assumpto. e por
:PIe os seus deveres.. . lSSO~ hOJe os meus sentimentos, .

O SR.. Mo~'TESun :-Que Sempre está compre- DesejoSo de que a a.~éa iosse inteirada do
hendida em. alguma falta. não ha dunda; porque ~d? aetual d3. repartição da intendencia gero! da
esses mesmos que diz 'lUe lã. têm. logo os deTeria poliC!3.. para que .atê~~ que não estava
ter apresentado.. e e1les ainda nào apparecerão; no ~ em que dena en..~. apre:...~-me.amanda!'
~to não estã ~ta de culpa. fazérbalan!:O,s, quefizdistribuirpeIosSrs.deputados

Emquanto ao pra%O dos oito dias nào ,"ejo que para que a..~ !osse patente a todos a maiclla da
em mareal-o se oíl'enda á commi.c:sào; não faZ mais mesma repartiçao deSde o dia em que entrei para
a assemblêa. do que determinar o tempo em que ella; ~ empron da minha boa fé. até em conse
entende que deTe est:1r feito este traballio. por que- qtlenCl3. ~~ mesmo balanço suspendi o thes<lnrelro
ler quanto antes sal"-al" a sua dignidade; não sei do exel'ClClO de suas mncções.
~~ por ou~ fim se tomasse esta_ medida, qne é Eu conh~. SJ.:. presidente. h,:- muito tempo. que
alias necessarla. e com a qual se nao deTem segu- esta re~ticao naO tem um regImento que regUle
ramente dar por injuriados os illustres membros da a autoridade do seu chefe. nem tambem a sua
commi.c:sào. administraçào, equando servi nella em outro tempo.

O SR. RonaIGllES DE CAR"ALBO:-Eu sou mem- na qualidade de ajudante do intendente, fiz todos
lIro della. e bem que I!ão goste de ~par ninguem os esrortos ~,ra remedi~r alguns inconvenientes
sempre direi que o proJecto das sccledades secretas qu~ se o~ereCla~, e attaD!al' llS co~sas ~e uma,ma
mandou-o oofiicial-maior da ~cretaria; os outros oelro. sa.tisfa~tona. mas nao me f01 possn'el ultimar
não sei onde estão. Cr:eio que ao Sr. secretario ti que os meus deseJOS.
competia o mandal-os; isto não se fez; e não sei Logo que entrei nella novnmente lisoDrzeci-me
romo agora se pretende increpar a commissào de viste achnr-se a llssembléa felizmente inst;;!lnda dó
~slação, quanâo elia não tem culpa alguma. Se que eUa Caria o possivel pnra remcdim- todo~. os
ha: falta é ~a parte de qu~ compele reme~te1". E males qu.e se achiio nesta repartição, para n qual é
porque é lStO? Po~ue nmguem se q,uer mcom- necossano olhar. so ó que alIa dC\1l continuar a
modar. Quando se dIZ no Sr. lEecretario que elie existir; não fallo de re~ulnr QS aUribuiçoos do in
deve mandar. este diz que de\1l ser o omcial-mnior! tendente geral da poliC14, fnUo sómcnte do que faz
e nfinallâ ficão os papeis sem destino. O certo e objecto da indicação do Sr. Monwsumn.
qu~ o das sociedade;s s~t~s mandou-o o O~Cilll- Eu sei que este nobre deputado na se5SÜo ante
maJor. de Slla propna curlosldade. sem que tlvesse cedente notou algumas desllOZ4S que se acbiio nos
ordem para isso. balanços como pouco leg;ilisadlls: uma das que

O Sa. ANIll\ADA. MA.cBADo:-Eu não sei se forão apontou foi a de um conto do réis que nppnrcce
ou nào. mas devião ter ido; e esse mesmo das soeie- no balanço como despendido em diversos oDjcetos
dadas secretas, que ha muito lá est..'i. devia ter a cargo (la intendenCH1, podendo-se por isso talvez
apparecido; ora isto não póde deixar de dm- uma e!itender que se gastarão para fins oceultos de es-
idéa. de que a commissão tem sido descuidada. plonngem. ..
. O Su. FRA.NÇA :-Eu não sei po~e razão se ha EIl não ~ei se teve ou nã~ e~sll. appl~eaçao; a
de estar aqui increpando li secretaria. e as com- quando del o balll.nço e exnmmel a recelta e des
missões. despeza. fiz na verdade algu.ma reflexão sobro esta

Se a assembléa todas as vezes que tiver precisão ~llll. que não a~ei documentada; m~s vi de
de qull.lquer trabalho o declarar de urgencia. nunca p01S que estava autorlsada por uma.portaria do meu
haverá falta; o secretario está oncarregado de todo honrado antecessor. que se refe.rlo neUa a uma
o ue se faz, que na verdade é excessivo. e não ordem de Sua. Magestade ImpenaI.: e devo ~ccres
póae acudir a tudo por falta. de tempo; mas de- centa;r que ~Ultas das des'pezas Celtas p~la mten
Clarando-se urgente altera-se a marcha ordinaria e denela têm SIdo sempre~ltnlcamente autonsadas por
acode-se ao mais preciso; fó~a distl? segue-s6. a ordens ou do Sr. D. ~oao VI em outro ~mpo. 0.11
ordem dos trabalhos e não ve30 motivo para ln- do nosso Imperador, taes despezas erao dOP?lS
crepal'Ões > presentes a Sua Magestade. que conhecendo o In-

~- • _ teresse deUas punha por um decreto o intendente
O S1\. P~iDENTE propoz â v~~çao a proposta da policia a salvo de toda a responsabilidade.

do Sr. Rodrignes de carvalho.-~Ol approvada. Eu espero que despezas desta natureza niío sejão
Propoz depois o additamento do Sr. Andrada Ma- mais necessanas; mas até agora Sua Magestade que

ehado.-Foi regeitado. as autorisou é porque as acholl precisas; estavamos
O SR. ANDRADA MACRADO :-Eu quando votei pela em. teDl;P?S m1;tito ll!riscados. e era in~ispensavel

. indicacão foi na persuasão qlle se approvava com acb'!ll Vlgi!ancla. Nao· póde. portanto. ~ncreJl<lr-se
a condlção que propuz.· por ISSO o illustre co~ega que acabou de 1Dte~aente.

O SR. CARNEiRO DA CUNHA:-Tambem eu votei po~que obrou autonsado por quem o podIa au-
a favor deUa por entender o mesmo. tonsar. .

O SR. ANDiUDA MACHADO :-Desta vez apanha- qua~to ás outras parceUas. que apparecem. ~ que
-o-me' mas eu terei o cllidado de evitar o la"o em forao tgualmente .no~das pelo Dofire deputaao o

ra • ,_ . '& Sr. Montesuma. direl tambem alguma causa. FalIoa
outra OCcas180., • _ . nas despezas feitas com presos como lançadas com

Passou-se á lndicaçao. do Sr. ~ontes~B: sobre pouca Clareza; eu vou dar os.escla...-ecimentos ne
os balanços do cofre d,!llDtendencla da poliCIa. gue cessarios.
flcáJa adiada na sesSllO antecedente em que fOra Antigamente. no tempo do antigo governo. sem-
proposta. . pre a policia tiliha immensidade de presos. que se

O SR. RIimIRo IlE REzENDE :-Sr. presidente, eu ilemoravão dous e tres mezes porcorrecção e outros
não estava presente nesta augusta assembléa na ul- muitos motivos; mas hoje não é assim, são mui
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. PRESIDENCIA DO SR. BISPO CAPELLÃ.O-MÓR

- Reunidos os Srs. deputados pelas 10 horas da
manhã, fez-se a chamada e acharão-se presen~es

§8, faltando ~s Srs. Andrad;a Machad~,Martins
Bastos, Accioh, Andrada e .'Silva, Fe1'1'e1l"a Nobr~,
Carneiro da Cunha~ AlmeIda e Albuquerque, Ri
beiro de Andrada e- .lferreira-de Araujo. . ,

O .• SR•. PRESIDENTE de,clarou aberta a sesSão e lida'
a acta da anteeedente {(li approvada. ... .

Foi remettida á mesa a· seguinte declaração de
voto: ..
, «Declaro que na sessãõ do .diil25 votei pela in

dicaÇào do Sr. Andrada Machado, em que preten-
83'
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poucos os~ de policia, porque se temadoptado ICl3.t'OS jomal~ e~do se encontrão alenuns
o methodo de não conde:mnar,nino~; prede-se, são müi~ ,TeZeS de grandes distancias, como de
por e:rempIo. um homem achado com uma fata, 011 duas e Ires leguas. e ê preCJ..<:o então snstental-os
em qualquer desordem, o, commandante da guarda. com vencimento de grandes jomaes.
da policia o remeLte immediatamente ao ministro Por esta reconhecida utilidade se tomarão e se
criminal do bairro; este lhe fôrma a culpa, e li po- consen-ão estes pretos minas, não se podendo con
licia fica fõra. disto; e os que .êm remeUidos de siderar senão como muito bem em~"ada a des
fÓr3, quesào diariamente oito, de: ou dose. no ~ que com elle se faZ.
logo igUalmente para as varas rriminaes. , DisSe mais o illustre deputado o Sr. Montesuma,

A policia limita-se hoje a rigiar sobre a segu- que a repartição não ,tinha contadoria. nem quem.
rança publica unicamente. flscalizaS..e:e éou...c:a alguma. '

EStes presos de que falIa a relação nào sào presos Sr. presidente. se em. outro tempo, prineip<ilinente
de policia. sào da natureza de~ ou' dezesete logo que o Sr. D.loão VI estabeleceu no Brasil a
vinaos de Pernambuco. que se acha'ião ha pouco intendencia da policia. se tire>se tratado disto com
ou que ainda se achão presos;: e as des~ fe~tas attençào, segtll'a:mente se teria feito um re~ento;
com elle.c;, sempre se fàZem por ordem unmediata porem não se cUIdou de cousa alguma, e ate hoje as
do Imperador. arrecadaciies sào feitas da mesma fôrma.

Para esses quinze, ou dezesete recebi uma ~~ Eu tenho servido muito nesta repartiÇào, e bem
uma da secretaria de estado dos negocios da jusuca, conheco a necessidade de se crear uma contadoria.
em que se ordenou que lhe acudisse com 400 reis porque esta e a thesouraria estão confundidas na.
manos; e retlec~ndo eu que na relaçào mo com- secretaria da policia, com mil incon\"enientes do
prehendidos n1~s mili!areS, que tal\"Ct l"encessem semco. Isto mesmv foi reconhecido pelo meu hon
soldo, e desejando economisar o cofre da policia, rado ãntecessor, o Sr. Antonio Luiz, que chegou a
representei e th·c em resposta que devia continuar representar sobre este objeclo, e havendo já um
esses 400 réis DOr dia a estes militares, porque não decreto datado de 17 de Março de 1821, que man
"ancião onda pelo thesouro publico. dava crear a lhesouraria e contadoria, não sei que

Os presos de gnlés em quo ll1JJlbem se falia no inconl"eniente te\"e esta providencia que se nã.o poz
balanço, tuem serviços nocessarios, que outros tra- em execucào.
blllblldores, se Dão fossem alies, viriiio fazer, e não O certo· é que eu jã fallei a Sua Magestade Im
pelos 100 réis diarios que com cadn um dos ditos perial, e lhe disse que era muito necessario crear
presos se despendem; economisando-se assim gastos esta contadoria, porque da fórma em que as cousas
mAiores do tbesouro nacional, e tanto que conti- se achão é grande a confusão.
nuadamonte se pedem destes presos á policia para . Da minha parte tenho feito quanto posso para re
lim~s e outros muitos trabalhos, e pelo menos se mediar estes males; os mellS honrados antecessores
oecupão nisto seSSElnta a setenta homens; ainda ha fizerào o mesmo; e observando-se o decreto que
pouco forão pedidos vinco cinco. por um omcio do ainda está sem execução parece-me que fica tudo
ministro da mnrinhn, para certo serviço no arsenal, em ordem, e cessaráõ os escl'upulos do illllStre de
Ra, pois, necessidade de sustentar os t.a~s presos, putado o Sr. Montesuma e de todos aqueUes que se
pela economia llpontndll:' o porquo, mUltas vez~s mteressão {leia boa marcha daquella repartiçào, de
mesmo, pagando-so maIS a. h0!De~s de fóra nao que estou a testa.
'apparccem, já porque o servIço o felto em estradas E' quanto tenho a dizer.
disLantes, para onde os s~nhores niío qu~ que Declarou-se adiada a discussão por dar a hora.
seus escravos so afastem. Jd por outros mwtos mo- . ' .
tivos: ficando por isso evidente que tal despeza é O SR. PRES.IDE:'l~ asslgnou para ~ordem do.dia:
mmoem feita, iUém de o ser com legalidade. como 1.0 A ·contmuaçao da 3- discllSsao do proJecto
succede com quaesquer outras, pois nunca se abona sobre fazenda de_allSentes. . _ .
desooza alguma de qualquer natureza que seja sem 2.o ~ nom~!:.ao da commlssao especIal para a
ser' cabalmente legalisadll. redac~o das leIS. '

Além destes presos ha outros que lambem a ,po- 3.0 Regimento da assembléa.
liciasustenta: são os p~tos que vêm re.mettidos Levantou-se a sessão ás 2 haras da tarde.-Ma-
de fóra. Logo que chega0 se manda pu~hcar pelo noel José de 801'::0. França, secretario.
Diario a sua chegada: mas emqua.nto Dao appare
cem seus senhores estão comendo do cofre da po
licia; e esta

1
aproveitando-se delles para algum

servi~o publico, paga a menos braços de i~ra; e
depOIS quando os senhores apparecem pa~ao 100
.réiS por cada wn dia que os escravos forao sus
ientados.

Quanto aos pretos minas, em que tambem tocou
Q Sr. M:ontesuma~,passarei a dizer o que ha.

Quando aquichegoll UlI!aemb~çâo apre~dacom
escravos·minas. e que se Julgarao livres, forao dados
condicionalmente a varias pessoas por dez annos,_ e

• o nobre deputado que está presente, e ~e então
servia o lugar de intendente geral d.e poliCIa. l~~
brou-se mui'acertadamente que deVIa ficar a poliCIa
com quarenta destes. pretos, 'pela utili~ade. de <;ls
em~regar nos trabillhos do passeio publico, illuml
naçao da cidade e ,outros serviços como o~ .de estra
das. para os quaes não se acha0 com facili~ade es-



Qia que nlo Mletldo outrasleis~Ànlo1em~ o SR. 'ÀUClO·l.i:n:-Nunea digamos que ~ ~.;
~d~ se~ sempre a lei·do furmulario ~~ eslâ11\llla; é·um. erro que 115.0 deve ~ar
pua a. promulgação. , se; 46 Srs. deputados m:em casa -ere~tào ;l

ti: Paço da assemhl&. 26 de _-\gosto de l~- MÇi~. e~~ a ~çà\) estâ. .mcm; m tGn
Ltti::lgrioeio de Andrade e ~eiI'O da furinidade do~ento que é a lelque nos~
~FOl'I.mlQ,~li) - • O SR. 'Mo..~1. ~ - O illustre deputado nao

O SR. ~.uuo ~-rA. AGulA.a participou. ter disse c::oosa alguma de no'ro; todos nõs sabemos \)
recebido as seguintes felicitacões: que se tem.vencidoaesterespéito,m.astra~de sa-
, 1.~ Do govemo ~ns()rio -da provincia do lüo- Der se .é bem \1pplicada neste easo a dewminaçào

Grande do Nort.e.-Foi recebida ",-om particular do~ento. .
~do.. . JL~a chamada.saOO-se que vie;,ào m:rls SIS. depu-

2.~ Da camara da villa de &ependy, olrerectda lados.do que estão ~"Ol'a no sMao e ate alguns que
pelo seu. representante João da cro: da SUv~ ~ui- bUãrào n..a di~o não~ achào presentes; pare
maràes, que se achava á porta do sa.lão.-Fol re- ee-me lX!lS que e de rozao chamarem-se. porque
cabida com particular agrailo; e dous Srs. seereta.- latem hOJe pa.rte da representaçào e até jlllgo q"d.e
rios salurào a cumprimentar o dito deputado da sem eUes nào evaliosa a votação. {A.' ordént, li or-
camara. na forma do estylo. dem. )

S.la Da camara da yilla da. campanha da Prince:a. O SR. COSTA. AGulAa: - Ell não sei como isto
()trerecl.da pelo seu representante José Antonio da ainda eobj~to de queslào. A assembléa jã decidiu
.Al':leid~'l q~e igualmente se achava li porta do quÇ, bana sessão com 46 Srs. deputados, logo a 'V'O
salão.-Pratlcou-se o mesmo que com a ant.ece- laça0 que 50 faz com este numero necessariamente
dente. ba de ser valiosa: e se isto é ~S3im como ha de dei-

Deu o mesmo Sr. secrolariu conta de dous offi- xar de se-Io com M ~
cios: . Conresso quo nito vejo razão para duvidar da va-

1.0 Do Sr. deputado pela provinda de Pernam- lidada da \'Otação, i1 não ser por \'Ootade de argu
bllCO Manoel Maria Carneiro Cia Cunha dando as ra- mental'.
mes porque não podia vir immediatamente tomar . O SR. C.uummo DG CllIPos:-Quando nós deci
assento no congresso.-Ficou a l1sscmbléa intei- dimos que houvesse sessito com 46 Srs. deputados,
fada. o numero dos l'Cunidos em mllito menor: e além

2.0 Do Sr. deputado pela provinda de GO)1lE Joa- disto, se não tives~.m vindo mais senhores hoje â
quim Ah-es de Oliveira participando quo por im- assembléa, nad!l dWll. mas eu vejo pclll. clului&da.
pedimento phisico estava impoSsibilitado de tomar do Sr. s~tarlo que se forma hoje 11 sessão de 66
assento na assembléa.-Foi remellido ii commissão e nào sel porque os doze que t1l"ICZ ea&õ.o no. sala
de poderes. immediata '!1lio tê~ direi~ a votar. uma vez que

Partici~u tambem que estava sobre a mesa o di- c°D!Parec~o., ·.multo mlUS ~1ll4ndo-se .dll appro
ploma do Sr. Henriques de Rezende que se exigira va~no ou. reJElIÇl10 4e u~ p!'OJecto ~e lel que nos
aa ciunara de Olinda.-l\iandou-se gtl.ardnr no lU'- dev~ me":cer a. malor CU'Cumspec~.ao.
dUvo. EIS aqul porque tambem sou de voto que se de-

E por ultimo deu conta de uma representacão de vem chamar. .
varios habitantes e lavradores do Cearã, mandada á Fizerão-se mais algumas reflexões e por fim de
Ulesapelo Sr. Costa Barros.-Foi remettidll á com- cidiu-se que ficava adiada a discussào do artigo, em
missão de agricultura e commercio. . con~equencia do empate da votação, na fórma do

Comparecerão então na sala os Scl. Ribeiro de regimento. . . • .
Andrada e Almeida e Albuquerque e tomarào os S.~ Se ~ adiamento _do artIgo l° 'preJu~cava a
seus assentos. conhnuaçao ~a votaçao sobre os oulrOs~ - Ven-

Passou-se á ordem do dia que era a continuação ce~-~eSquena? '. • .
da sa discussão do projecto sobre . fazenda de' au- ~'. e o artlgo 20 se a~provava tal qual, sem re-
sentes· laça0 ás emendas·respectivas.~Venceu-se que não.

•. .. . 5.0 ,Se, a assembléa supprimia'a clausula -sub-
.Depols def~llarem,varlOs_ Srs. depu~dos (cUJos ditos ·.deste, 'Imperio - conforme a emenda do

diseur:;os se na~ trans~verao por se n~o ~nte~der Sr. Teixeira·VasconceUos•....::Yenceu-se que sim.
() tachigrapho Sllva) J~<t()u-se a materla discutida. . 6.o.Se ~pprovava o art. lo da emenda do SI''' Var-
Comp~~u li. este :tempona,sala o, Sr~ 4-ecioli egueiro.-Não seapprovou.. ' . ,.' •

tomou assento. 7.0'Se approvava o art. 20 da mesma emenda.-
O SR. 'PRÉS!DENTE propoz então á ·assembléa: ~oi :pprovado. , .' , '.,' :', '.
1 ° Se 'o pro,iecto, se rem>itava de todo~Yen- 8. Se approvava o art. se da dita emenda.~F~l

" _. ' 0- , • approvado. ' .
~~~~eS~~~~~mbléaapprovava o artigo 10.-;-:'Fi_9~o S~approvava a l/l'parte~d~ ~~,Joda in~~m~.

. ~oulempatad,a a rotação com.2'7 votos pro, ,e 27~:;~~:? ate ásp~avras -cousa.vencIda: Foi a~
con~a.. .' .' ,. .',; .: '10.0 Se1approvava a<2& parte' do ditoartigo'quQ·

O Sa. YERGUElRO .-,Parecia-me J!,1sto. que se .respeita'ao rendimento à juro da lei.-Não seap..;
ch~mas~m .os Srs. ,deputado~ .CJUe estão ,la .~~.n~o. :provou~:' . " ," "',
p01S erelO que u~a vez~eVlerao li. assembléa ,d.e-:, ,'ll~o, Sea ()brigação· da fiança devia' ~uràr por'S
vem comparecer na votaçao: talvez a sua ausencia ,annos~~V~ncéu":'se que não;::: . . ... , '-'
désse causa 'ao empate; , '_' , ':",.' 12.0 Se'; devia dUTal' 3' ànnos.•-Venceu..;se· que

O SR. COSTA.-AGUIAR.:-A votaçao estáregular;Slm. " , . .
estão I?resentes '54'Srs. deputados e 'com' 46 já a vo- -;13.~Se'p_assava a' doutrina do art. 50 da' dita
tação e valiosa. EU'não posso entender outra cousa. 'emenda.;.;.Yenceu-se qlle não. "
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. l-t...'I se esb.va ~udiead<l () ~ & pelo ~ci-I tom. Si; Francisco Carneiro, com SS; ~.-e
mento do ~bm.~r.-Decidiu-.se que sim.. . vel!o, e--v!n 29; Silva LL~, eoon =- .

15..01 Se appro:a~ O ;.tt.. '? da di~· ~menda.- o SR. Pt.ESlDEl\"TE assignou para ordem do dia:
Ventoo-se que 11aO. • 1.0 A discussão do ar.. 1'1> do projecto sobreia:enda

16.."'· Se. approv.1~ () a~ ~ do llroJetto .até ás de ausente.,~ adiado Jl()l' empate de 'VOtacão. 2.6 O
~aVl'as ---arreead3Ç30 do JUl2O.-Veneeu-se que projooto sobre a creaçào de duas univerSidades· no
nao. . Imperio•

.17." Se app-rov.1~ a 2t. par~ a~ á palawa~ Lev.1ntou-se a sessão depois das 2 horas da tarde.
questrados.-Veneeu-se !lUa TtaO. •• M~ Jose de ScmzaF~ secretario

18.'1> Se o resto do ar'..tgO estava pl"eJudu:ado.- . '
Decidiu-se que sim.

19.'1> êe appronva o art. 4:'" sem relaçào ãs emen- RESOLUÇÕES DA ASSE~mtE.\
das.-V~ceu.-se qu~nã.o •
. 20.'1> Seapprovava a l' parte do artigo com suas p.\a.\ !Ul\'"OEL J.\cr..TaO r.'"OGUEUU. D.\ G.U!.\
emendas.-Venceu-se que não.

21." Se approvava a 2a com suas emendas.- mm. e Exm. Sr.-A assembléageralconstituinte
Veneeu-se que não.. e legislativa do Imperio do Bra%íll approvando o

22." Se approvava a emenda do Sr. Rocha Franco parecer da commis.~ode fazenda sOl)re o requeri-
relativa às fiancas.-Venceu-se que nào. mento de Francisco Duarte Nunes, fiel pagador do

23." Se passaVa o artigo addiClonaldo Sr. Maia thesouro publico, <f.Ue {>Cdiu ser aposentado com o
para se appeUarem ex-omcio as sentenças 'Para a seu ordenado por lDtelro. e nlguma providencm
mesa da consciencia.-Nào passou. p:1ra pagar a divida de seis contos e oitocentos mil

24:.0 Se es tres annos concedidos para desone- réis que contrahio para preencher o alc:mcc de igual
ra~o das fianças, se concediào como 'Praso aos quantia em que acliou o seu cofre em um dos bAlan
herdeiros para embarSl'rem as sentenças.-Ven- Ç9S semestres do mesmo lhcsouro: resolveu, não
ceu-se ~le não. obstante ser indeferivel o requerimento em ambas as

25.° :Se a~provnvn o \lrt. 5" do projecto.-Deci- suas partes por nào se fundar em lei, autorisar o
diu-se que nao. governo para aposentar o supplicante com o orde-

O SI\. SECaETA.lUO COSTA AGUIAR pediu a palavra nado que lhe parecer justo, em attenção aos seu.
. m' d " .- d . bons e longos serviços, e â sua. avançada idade quegara ler o segUinte o CiO o mlD1S..v os negoCios o impossibilita de continuar no exercicio dosau em.

a:~~a~ Exm. Sr.-Manda Sua M.!1l rM8tade o ~reJ~o. O ~e V. Ex. levará ao conhecimcl\lO de
-o~ :s. M. ImperlM.

Imperador que se remetta a V. Ex., para ser pra- Deus guarde a V. Ex. Paco da assembléa, em
sen\e á llssembléa geral constituinte e legislativa. 26 de Agosto de 182S.-José Ricardo da Costa
a consulta inclusa do conselho da fazenda Jl!l.I'aque Aguiar de AMrac:fa
a mesma l1ssemblêa haja de resolver o que lhe pa- •
recaI' sobre o requerimento .dos negociantes desta
pra~ em que pedem a derogaçào do decreto. de 11 Se.'iSh em :, de ~to ,de 'li893
de Dezembro do Ilnno nassado na parte relativa ao
sequestro sobre os bens dos habitantes de Angola. PRESIDENClA DO SR. BISPO cAPELLi~!lóa

« Deus guarde a V. Ex.-Palacio do Rio de Ia- Reunidos os SI'S. deputados pelas lO horas da
neiro, 25 de Agosto de 1823.-Ma,wel .Jacintho manhã, fez-se a ch3mada e aclia.rào-se p_resentes
Nogueira 00 6ama.-Sr•. José :Ri~rdoda Ços~a 68, faltando com causa ·os Srs. Andrada Machado,
Aguiar de Andrada.»-Fol remettido .ácomml5sao Rocha Franco, Gama, Andrada e Silva, Ferreira
de legislação. . '... Nobre, Carneiro da Cunha, Andrade Lima. Ribeiro

Leu depois outro do ministro ~os negocios do d,e Andrada e Ferreira de Araujo.. . .
imperio concebido nos termos segUlntes: ' .. O SR. PRESIDENTE· decliuou 'àberta a,·se·ssão,' e

«Ulm. e· Exm. Sr.-De ordem de Sua Mages- lida a acta da antecedente foi approvada; fazendo
táde o Imperador remetto a V. Ex. p~ra. ser pre- se .nella a declaração que pediu o Sr., Costa Barros
sente á augusta assembléa geral constltulDtee le- de ter sido elle quem apresentáraa representacào
gislativa do Imperio do J!razi,l o o~cio incluso da de varios habitantes e lavradores do Ceará, cuja àe
camara da viUa de S. Ioao d EI-Rel em que 'Pede, cl~ação faltava na aeta.
a bem dos seus h~bitantes, uma·reducção nos im- O SR. SECaETA.RIO COSTA AGUlAR deu' conta' de
postos que· se p~gao. no graude numero de· 'D~ssa-. uma felicita -o da camara da villa do Rio Pamo
gens d!lquelle. dlscrlcto, por depender este obJecto dirigida por rntonio Vieira'da Soledade quê' fô~
da declsão da mesma assembléa•. ' d· Ri .d :r . procurador da provincia de S.Pedro.-F~irecebida
- Deus guarde a V. Ex.-Palaclo o o e ..a- ..., d'
'25 d Agosto de 182S;-José ·Ioaquim 'Cetr- com particwar agra o. . '.. . . . ,.'

=~'deCá':npos.-Sr. Josá Ricardo da Costa 'Aguiar O. SR. SOUZA. MELLO :-sr; presldente, l~vanto;~.·
de Andrada.»-Foi rameltido .á commissão :de: fa- me para. declarar que umaca~ qu~ hontem recebi,
z d ... com data de 10 de Julho pronmo, :passado,' do; 80-
.en a. ',. ' .. ' d' ;.. r vernador ·das armã.s'da,provincia âas.Alago~s,;~e
.. Passo~-se li 2& pa,rt,: da ordem ~o . la.~e.e a.. a dizqueaquelle mifitar me tem~ncarregad() pot"mals
~Qmeaça~ da ~ommlssao da redacçao ~as~ lCls. , deUllla: vez de apresentar a:esta.'a.ugust8. a:sse.!Dbléa
•_O:SR.~I\ElDENTE propoz ~e.a,comm1.SSao'~ com- suas :fel!citações' e; vO.los·de respelto e adhe~o;· e·
poria .d!ltre.smem~ros.edel?ldmdo-se que nao, pro- como nao tenho. recebido taes .c~ta~ e· deseJO 'que ..
poz onlllriero 'de ClQCO e .fol&pprovado~, eu e ell~· não SIlJ~~os ,censu~ados"nos nossos deve-o .

.Procedeu-se: 'á eleição· e· sahirão.eleit080s Srs.: re~, ·aSSlm o par~clpo! e~ enVl~ á:.mesa .uma ,nota es-·:
Maciel da Costa, com 42 votos; Miguel Calmon, cnpta que requCll'O seJamserlda nl1l acta,:para ,lque
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con..~ emquanto a dita auto&"'idade renova seus re-Ilrabalho. Que () j)rojeeto nào col'l'eSpl)nde ao seu
ieridos "\'()\os,. .. '. fim) demcnstra--a a sua siulples lei~(leu.)
• li{~o Contém o lll'Ojecto uma. promessa, ou uma espe-

. • . rança de que hào de ht.~ duas .universidades; que
« Como por uma carta do. go'Vemadordasmnas~a estas hão de ter estatutos; e que eIIl tempo compe

pro"rincia das Alagoas loa~ MariaoG de Oli- ten\e~e designaràõ os fundos precisos.
veira Reno, com data de 10 do mez passado elle me Ora quem. nào vê que neste projecto nada se esta
participa ter por mais de ullla vez encarregado-me belece que possa fa2el' realisar a fundação (nào digo
a felicitação.e puros votos de ~dh~~ que ene~- já de~ma universidade) mas de qualquer outro
testa a.es\aaugusta assembiea, .e a m.uepend~a esUlbelecunentoli~ario 'Z
do Branl, e eu não tenho ~ldo taes papel.s o~ Nada é mais facil do que ~romeuer formnas para
cartas. requeiro que em boa te se r:eceba com~- algum dia» mas que proveIto nos vêm deStas pro
cular agrado, ou na fórma do estylo, ~te annunClO. messas' Oque nós querem~ e de que precisamos
e.n:tqUanto a referláa autoridade o ratülca.. Paço da é de vantagens reaes: se temosneeessidaue de esta
assemblea,27 de Agosto de 1823......:0 deputado) Jose belecimentos scienLificos) nào nos devemos contentar
de S<m=G Mello. » com planos de semel!}ante nature:n: pela fórma em.

O Sa. CosTA. AGUWl:-Eu julgo que tendo dito o que éconcebidooprojecto. podiaaillust.recommissão
nobre deput.1do nesta assemb!éa. como aC3ba de prome~nos logo tan~ universidades quantas sào
fazer que não recebeu taes }lll.pe!~ estã salvaa sua as provmClas do lmpeno.
reputação, sem que seta ~reciso fazer-se menção na Eu disse que o projecto não apresentaa~a
acta, onde creio que nao tem lugar semelh'lnt.e de- base, em que nós possamos firmar nas nossas dis
claração. cussOOs"~ não perdermos o nosso trabalho,:, de-

O Sn. CAtDA:!t :-P:l~-me que já se apresento\} monslrei ~á. que elIe nada nos ~tTereee de POSlti\'O :
aqui uma fclicitaçiio do governador das armas da sendo eSSlDl como poderemos dIscorre~ S()b~ planos
Provinda das Alagoas e que foi recebida com per- aereo~ ~ gastarmos o nosso tem.~ ln\ltil~enw '1
. 1 dn ' A umca cousa que parece se poClerá realisar se-

tlCU lU' agrn. .' . fU.!do o plano ap~..~entado ti o curso juridico em
O SI\. So~'Z ... ll~o, .-E , certo que. o sobredito s. Paulo: mas se tunda não ha fundos destinados, se

SO~ruadot' Jà.. aq~1 \,CIO tlsslgnad~ ~OtllWlct~e!1te ainda nào ha mes\res, como nessa uni\-ersidade.ideal
em uma {ebc1tllçao do sovemo CiV11 da proV1nCl8; de S. Paulo se bll de ir estudar o curso juridico '1 E
mas co~~ aUo ? quer r~er tllmbcm por 81 só, como que rwo bavcrâ pax:a serem S. Paulo que se vá
D;le ~Cl~, ClS o motivo porque trato d~tll ~a,lc- estudar o curso do direito' Eu creio que a preten
r1a,; pG1S amda que o. nota que ottef~~\\.o selei. .1n- der-se que esUi sciencin seja \0 que eu nãosupponho
ser1da na ncta, -hll de constar do .uwno que Isto n08 tormos em que eUa 50 ensina) a primeira á qu~
aqui se passou, c tenho conseguido o meu fuii. deva \ar attenção o governo, em nenhuma parte

O Sa. PniSIDE.\"TS propoz se d(nill inserir-so na póde eUa ensinar-se já, com mais facilidade do que
acm a declarat'.ão quo rcauercra o iUuslro deputado. eqw Qe côrta, ondo nconcu."'!'encia de maior numero
-Decidiu-se quo não. • do jurisconsultos habilita a abertura do curso desde

Passou-se li ordem do dia; e entrou em discussão já; ~ lJ.ue nªo ac~nteeerA assim eUl outra qunlquer
(J art. 1° do projcct.o sobre {az.enda. de ausentes, que proVln~lll. NilO digo que 6que sendo na ~ds.:t~ que
ficára adiado por empato de votação na acasào anto- se enSlDel11 par,a.~ futuro as f~cul~ades JU1'ldll:as;
cedente. nem sou, de OplDlllO que a umvelSldll.d~ .se estab~

Por não haver quem pedisse a pnlavra, loi posto le~ aqw: ma~ sustento que. ~ô aquI.e que pôde
t ta...:.o e ficou supprimido abrir-50 desde lá Ut;n curso lW'ldlCO) e nll.~ em outra
aVO .... , _ • • '. alguma parte. A'V1sta do que tenho dIto concluo
~poz então o Sr•. p'resl~en&;e s~ o ProJ~ClO se que, não apresentando o projccto algum plano que

sancCl~nava) 01;1 se devla ll'prIme~ a commissàoda se possa renlisar, deve vol~r cl commissão, para que
reda~~ das lel~ attentll li. conf~~o das emendas. proponha os meios de faz.er etIec~iva a creaçào de
-Deczdill-se que fosse á commlSSaO. uma, ou mais universidades) tendo em vista os fun-
, PaSsou-se á 2.0. parte da ordem do dia, que era a dos indispensaveis, os mestres, ane se devem con

la. discussão do projecto sobre a fundação de duas vidar fóra do Imperio; n'uma palavra tudo que faça
universidades no Brazil. etIectiva a {unda~o dos estabelecimen\os) que pro-

O Sa. ÁL!IEIDA. :& ALBUQUEQUR :-Sr. presidente) t~ndemos; etTectividade que se não consegue com
convencido da necessidade, que ba, de que as luzes SImples promessas.
se 'Propaguem. entre nós, e que o cidadão. brazileito . O SR. FRANÇA :-Eu entendo não ser urgente a
tenha,· sem dependencia de reC9rref a paizes es-: erea~o de duas universidades desde já. E'mister
tr~ros, todos os meios de' adquirir quaesquer attender-se ao estado das nossas rendas, e ao muito
conliecimentossmentiflcos. não posso deixar de me em que se eUas devemapplicar) para economisar
convencer tambem da necessidade dà fundaçào de mos ae conformidadea.creação de novos estabelo
algumas universidades no ImJ.leno: este desejo geral cimentos de.publicamanutençáo. Demos impulso,
dos brazileiros é de tanta justiça~ que ningllemlici- á obra. que o tempo aperfeiçoará com progressivo
tamente poderá censura-lo. ,. :. a,ugmento de faculdades. Se cortamos largo) se que-

Parecia.. pc.is que tratando-se ~ um. tal obi~cto, remos .fazer tudo de uma vez, o. r.esultado ha de ser
nada se ~~ria opp()rcontrao proJecto, que li illus- não fazermos nada. .
tre commissão apresenta; entretanto eu· não pqsso Convém pois tratar por ora da creação de uma só
deixar de me declarar contra elle: darei as mUlhas universidade: e para esse efl'eito aproveitar os ele
razões; duas são as principaes; a 111 porque o pro- snentose:ristentes que houverem emqualquer parte
jacto não corresponde ·ao seu fim :;82a porque não onde por melhor se. haja· de julgar o seu assento ..
apresenta alguma base) em que nas nossas. diseus- unin:do em' corpo aeademico as cadeiras de ensino
sõespossamos firmaI'-nos paranão perdermos onosso que houverem jli creadas, e·algumas rendas, ou con-
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~ções publicas, tuj~ ~ppli~çã()se~ oonver- se estabeleçào duas universidades, uma na cidad~
ter a este ramo dea~çao. ~em é nns~~~J.ede S. Paül0, e outra em Pernambuco. .
desdel~ se ereem todas ~ ~deuas. As..SClenC!as .A situaçào destas duas cidades está mostrando
em~o de methodo se ensm~o porsecçoes, CUJOS que ellas sào as mais aptas para isto. A' de S. Paulo
~~~tos têm depe~d~nCla uns d~ outros; e eoo.correráõ todos os hahitantoes das provindas mais
pnmeuo~3.o ~e_ter eterClC!0 umas cad~s do que ch~gadas ao Sul, e á de Pernambuco os que estão.
outras? ~UJas li~ d~pendao de .conhecunentos que mms para o norte. .
se ensmao nas pnmelras~ Tudo lS~ cumpre atten- São ambas situadas em clima sadio abundantes
der--se lllr3. de tudo se tirar o partido conveniente. em viveres, vizinhas a portos com~dos, e por

O SR.. CA.R.VALHO E MEu.o~Sr. presidente, no isso accessiveis por jornadas de mar e terra; e ainda:
prajeeto. que se apresenta hoje á no..~ discussão que pareça, que pela grande exteneào deste paiz
estão incluidas materias de summa importancia, e ficão para algumas provincias em giandes distan
do maior interesse publico~ Depois ae proporem cias, comtudo, no estado actual nào se pódem nem
seus illustres autores, um programma :eara se obter devem estabelecer mais, porque nem a povoação é
um plano de educação e instrucçào publica, no qual tanta. que exija maior numero de universidades,
se cstabeleção principies e regras afim de conseguir, nem li. falta ~e mestres e de cabedaes paraassuas des
que por ensino regular. e como por de~áos possão pezas permltte maior numero. Muito custarâ I!ro
os mancebos brazileiros adquirir os conhecimentos vê-las de mestres sabios e o.balisados. e determlDar
n~~os e uteis. lembraião-se do estabelecimento a sufficiente renda para a sua manutenção.
de duas universidades, e porque estas não podem Os autores deste projecto julgarão que os mestres
logo que forem decretadas. come~rem no seu m:er. lhes deesem estatluos proprios, começando a te
cicio,lembrllr-do logo a pro\idenC1l1· de instituir um gerem-50 pelos da universIdade do COImbra. Mui
curso juridico na universidade de S. Paulo. acertado é. que assim se eXl.lcutc; o sou de parecer

E' claro que o fim politico destas detorminaçiies que os refl.'ridos mostros têm mais quo cortar dos
foi prevenir desde já n necessidade em <{ue estamos taOll Ogt.'ltutos, do que inno\'or o acerescenmr.
de taes es\abelecimentos, para termos ctdadilos ha Fordo seus autort's Uluito !llIbios, o mais ha quo
beis para os empregos do Estado. Porquanto pa. notar ncUes do sobejo du orudil:ção o doutrina do
reelll natural, quo só depois de approvado aqucllo quo om mingua do cabedal. Pasmoso Coi por certo,
plano. que mais judiciosç» parecesse para o ensino quo ~ll vpoca do tal institu!çào, t.;,m quo Portugaf
dos estudos menores, tivesse lugnr o estabeleci- carecIa de todll! as luzu~. dlsamll-lO sem vergonha,
mento de coUegios, e universidades ondo se ensi- maiormentt' do conhecilUontoll rhilOSOPhiCo-juri
nassem as sciencias maiores, mas pO;'que ainda se dicos, de direito publico universa o cccll!siastico, o
hão de apresentar os planos, ainda se hão de formar das gentes, o do quasi todas llll 8ciencias naturaos,.
as commlSSões para o exame deltes, ainda se ha de apparccessl!m homens dotlld08 de tanto saber, quo
approvar~; e ainda. se ha de esperar pelo apro- ap~sentnsso~ taes u!llatutos dignos por certo dos
veltamento-dos mancebos; que pelo metliooo desse m:uores elogl<lli.
plllno biio de ser ensinados, à Justo e summamente Dovem portallto, quando começarem os estudos
necessario, que desde já se estabeleção universida- nns univo.-sidndcs erigidas, e emqullnto nilO apro-·
des. nas quaes Ilossào aprender os mancebos que sentarem os mostres os estatutos proprios regc
pela fórmll. actual dos eS\udos eSliveram em clr- rem·s~ pelos sobreditos da univlJl'tlidnilo de Coimbra.
cumstancias de·dedicar-se aos maiores. Não à ne- A mUltas occorrerá. que 50 nito deve. tratar já dI)
cessario dizer 8. necessidade em que estamos de taes estabel~cer universidaâcs sem primciro se chama..
estabelecimentos: não os temos, e até agora era re~ e BJuntarelJ1 os mostres, e cuidar-se no ostabe
preciso nos nossos concidadãos atravessar os mares, ~ec~ento, das rendas, porquo sem isto ti, como
e licustada despezas e outros sacriflcios ir aprender mut~l legIslar sobre II fundação das mosmas uni
á uni~rsidade ae Coimbra. . . versldades: mas quem não vê, que nenhuma im-

Nós todos- sa.bemo~ que apezar do «ue alguns compatib,ilidade ha em determinar previamente estes 
tem dito sobre os ~efeltos destes corpos ~clentificos, estabelecImentos? Eu ~uido que antes é necessario
sào elles estabeleCldos em todos os pmes cultos; ,faze-Io; pOf«ue só, assIm se póde tra~r de ~bas
que neUes forão e vão aprender os homens ce~ebres as cousas ,aCIma ap?ntadas, ~em ll~convemente
de todas as nações; que n75Sa mesma unIca de alg~m se segue, POlS que fica0 en~o os POV?S
Portugal,. se formarão-os antIgos que nos precede- mll}s ao alcance de que ,laes ~s~abeleclmentos nao
l'ãO, e os que actualmente.exereem os empregos estão só em m~nte, masJâ deCIdidos e approvados;
mais distinctos do Estado; e que, pela luminosa re- e prestar-s~haopor ventura de melhor grado a
forma institui.l.ia pelo celebre rei D. José I, se apu- alg~s donatIVOS. ,._. .
rarão os conhecimentos das faculdades que nelIa se ,"Nao s_ou porém de opmlao, que só ~om elIes se.
ensinão com approvação e admiracão de toda a Eu- pretenda~ formar as.r.endas necessarlas. Um tal
rol!.a. . . - ... • .. '. . .es~beleClmento é de .l,nteresse geral,. e por canse-

Quando nós emprehendemos o grande e magriiflco ·gumt~ da~ rendas pubhcas deVem sahir.,as,despezas,.
estabelecimento e consolidacão deste Impelio. que- nemJámalssepMe pensar que os brazl1.elrosrecu
fará epocha· assignalada nã historia dos grandes· sem sust~ntar.á sua,custa ~m, establlle~~ent? .tão
acontecimentospoliticos. não nos devemos esqne- necessarIofcomo utll e hnlhante. J;>revlra,o19u,al-
cer de lançar logo os alicerces. da sua llrosperidade me~te mUlto bem - os mesll!0s sabIo~ 8;.utores. ~o
futura· instituindo 'este· monumento·mdelevelde 'proJ~cto, que emqua~to Se n,ao arranla:vao~sunt
sabedJria,- doqua.1: sabiráõ homens ábalisados nas v~ldades).e se, pun~ao em estado de contúluar o
sciencias· para enclterem os lugares e. empregos doenslD~ p~b!ICO, convmha d.esde logo estabelecer um,.
Estadó..,. .,,, ' , .- .. .. . . curso iundico, pela nec~ssldade em que estamos de •

E na veroadeSr. presidente·~ umpaiz tão dilata- homens letrados e habels neste. genero de saber•.
do,tàocheiode'riquezas,e que como andai" dos Ninguem ignora quão necessarios são, não s6
tempos crescerá. em •povoação, ha· mister queneUe para, encherem os lugares de advogados:. e magis..,
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tradôS, mas-tamberà Para-~,cJ,e dip!oJD.acla.' Todos (os meiospossiveis;e~Os paicimadé todoS 'estes'
sa~. que ~estes.~pregcshmstel' ~·gratlàetropeços}ll'OCUl'al"li: glona. ~'!lQShade··cabe'rpbt'
Cópla de estudo.s.de direito' n~tmalt.~ulillto..e das termos alçado esta'~...nda parte do -édiiici()'Sot:ial~ ,
geJates. de' pGh~ca, e eeononuapolllâca; e que os -,. . . . -. -" . . ,'. '>, • ':
homens::que Sé -destinà()pm.semelh~te carteira • OSR.~mm 'J;,,".:~faUando em ~~ sobre ,li.
na europa: \"ào 'por· via de·regra. estuda-los ás uni-' lmportanela do,plOJec~de!iUe:~t.aria·.o \.gran~e:
versidades. . ' . bem. de aero.povo do ~noseu :p~~ ,~

Os inglezese os alleinães o fazem, e os das mais todos os, ~el~ de adqmrU' os conli~entosde
ílacõe8;' e os' francezes atê estabelecerão aulas' todas as SClenCl~ ..4:!.bServou. que estaOOlecendo-se
propriâs: para um· cUlS<? dipl~matico. Os qu~ ~_ por eU~ duas wu~!~ades ~ll: em S. r~ulo e outra
2Srem tis estatutos propnos para as faculdades JUfl- ~m.~linàa. edetermlnan~~edes~e Jâ. um. ,curso
dicas, eortando .a. muita enensão' e' pro~nd!dade-Jundico em. S. Paulo. porlgUal .~ao se~!3'Vla cr-.
com' que as. autores dos estatutos da unl'Vel'Sldade d~ar que h~U'Ves8ê outro. ~.Oun'da, fa~tando.se
~e Coimbra sobl'OOprregarão com profunda erudicão llSSl;n aos fUhos.dos provm,elas do norte a~ m~mas
os estudos de direieo natural, publico, e dasgenàes, vantagens quevinhã.Qa gomos das pronnCllls do
terão de accrescentar cadeiras ae politica, economia sul. .". ..
politicà, e direito maritimo. e amestrados assim. os ;Lembrou tambem ~e ~anto aos fund~s pre
Jovens estudantes, far-se-bào habeis para nos~ Cl.:"0s para.o estabelecunen\o es~va ~rsuadldo gue
pregos diplomaticos defenderem os nossos· direitos nao fa~tavao ~ PernambUco, polS ás COrtes de POli
e interesses, e entabolarem negociaÇÕes firmadas tu~ ttUha., sldo apre~~ntado o p.la'!lo d~ uma a~
sobre os reciprocos direitos e ul.ilidade das ,acôes. demlll.que corresJ)9ndia. a uma umversldade, e se

Sendo de aceordo com os ditos bonrados eoU'egas ~o~trara qu~ bastava ~a. ns despezas della. .o ~ub
sobre os estabelecimentos expostos, nãoconvenbo Sldio bUeral'lO ~ll. provm~a: e que emfim lllnda
em que este curso juridico se vã estabelecer na ci- ~e 0CC<!l'l:'esse a~ma.s . dl1iicuidaa~s contra o pro
dado de S. Paulo pll\"OOtlndo-me antes acertado que Jecto, nllo,~e deV1a descorçoar, p018 com, ~ tempo
seja nesta côrte. ~o principalmente tIuas ns resões. se'Vencerll~o. ~ as vantagens que se segu!~ão de se
quo me levào II esta opinião: 11 primeira Ô Il de que adoptlU'.s~nCto lIDmen.sns, tnnto pela fnctlidllde de
prosperllrAõ muito melhor aqUi os estudos pela se adqumrem conheCimentos utels, como pelo mo-
prosenca do govomo, cuja inspcec;üo muitJ pódé lhornmento dos costumes. .
aproveItar. parll que um estabelecimento novo siga O Sa. FERNAImEll PINHEIRO:-~Ea Dão teria 11
regulllmente o sou andllmonto, ministrando os soe- louca vaidnde do pedir li. palavra para sustentaras
corros necessario!l, o levando com mão regular 09 vnnl4gells deste poojecto; melhor. do, qile eu.· as
mestros para que não Ilrrou:cm no cuiliado de alcança esta illustrll.dll .assembléa, e é disto uma..
ditigir 09 seus discipulos. prova o enthusinsmo, e geralllcclámaçio,com quo

Mais copia. de livros apparece nesta côrto pela aUe tem pasSlldo por todos os transitos da lei: nem
abundllnclll do mercado; mais pureZIl bn na lin· rara incUlcar a necessidade' CUTegarei rde- ,negro
guagem; maia polidas 8&0 48 maneiras dOI) bnbi- o quadro da ignorancia â. <i.Ue nos havia condem.'
tantes. o que tudo influo para o progresso do uma naao o governo velho i sonre eUe recabirá a pena·
mais civi1illadll inlltruc!:.ão. A segunda, e por ven- quo em uma antiga republica da GreCin dispensava.
turll a mais poderosa. õ que havendo nesta eôrf.e os tllhosdo menor reconhecimento para com 08'
um curso p'bUosophico e matbeml1tico, e outro me- pab negligentes da sua educação•.
dico-eirurgico. e havendo nulas de theologia no se- Por agora só me limitarei á responder aos re-,.
minllrio, faltava para completar uma universidade o, paros com que acabo de o ouvir impugnar. ede
cllI'Sojuridico. Crelldo este nesta capital. e nomean- envolta iráõ algumas das· razões, que por ventura;
do-se um como director commum de todos estes as- me excitarão li. tomlU' o passo, e a expressar· por>
tllbelecimentos litterarios, é iA uma universidade uma indicação aquIDo que estava no coracãode ta
para ir subsistind~,.emquanto as duas cre&das nuo dos, ~ a qual apparece aqui redigida: ,pela sá!iia
se Doem em exerclc10. . comm185ào. ' .

i:\óde esta mesma transplantar-se pnra algum dos ,Taiou-se orroiecto de extemporaneo, e, Calho em
lu~s em que·as outras se vão crell.l': a6sim se seus'fins: oh, senhoresiserão de pouca m.onta os'
traslad~ão em Portugal d~ Evora para Lisb~a e P~Oveito5 i~mediatos~et:1ãoserdaquiápouco iDe.'
para Counbra; e talvez persista para o futuro llmda vitavel ao· JovenbrazileU'O atravessar.o.A:Uantico·
além das outras. Verdade é que nas CÔrtes ha mais para ir·a duasmil e tantas leguas'estudar as scien...
distracção dos estudos pela occurrenciade'mais pra-' cias,· lutando com' dimculdades e riscos,:.soffre!ido'
zeres e diversões, e que ha mais· carestia nos 'yi..;' privaÇÕes no meio 'de'um' povo mal atIeicoado " Não'.
"eres,'o que faz pezada-a.existencia'nella dos habi- será esta a crise favoravel para melh~ a,eondicão
tantesdas·outr'as provincias.. . de Uma porção escolhida· dapanda,familiabrãzi..
-Mas a'primeira obj~cÇão;compensa-secoma leira~ que geme e suspira em Coimbra, como se'co

, polidez,dali)1guageme costumes, e a segunda evi- lhe 'aacarta'com que iDstrw a·minha·moéão? Se
ta-secam a creação das universidades nas. pro- 'sanccionarmos este decreto; comoconfio,.eõnsegui
viDciás .dQsigDadas, é remediar-se-hão de todo com remos em breve.uma;ditIusâo deluzese conhecimen-

•a.-".trasladação .de .que acuna' faIlei,·. se .algum dia: tos uteis, eportanto-mais rapida civilisação, melhores.
laouverlugar. . , . _; , ' .•.. .. costumes; pelo,'actesso·,maisfacil, ipelá·proximi-

,Seja porém: qual fô~, Sr. presidente. o destino' do dade dás: fontes: de' instrucção", se'desenvolveráõ
lugar; eortern()s' por .todos, os embaraços; ;}1ão ~os.' talentos;l}lie ,áliás, se'terião'enérvado;e ,embrutecido
prendamos' com futuros ~stOTVbs; !JUe<:>unao :eng.;.~_:os·· ~apltaes." que levados.e~a~ados· ao, longe,.
tiráõ,' ou o tempo mostrará'os melOS de acabar Min. 1aO aViventar os estranhos, ammarão agora a·nossa:
elIes ; lancemos' mão' á obra que tão vantaj6sa: Sé proptia industria :' á: 'Vista da' tâó:decididasvanta
nos antolba; .satisfacamos aos nossos. primariosd~ gans ouso avanc'arque ~e ,deyem, banir desconflancas'
veres de promover ti inatrucçãp·naciona!·por tod~ de'que;fa1hem~·meios"para.'erigir,tão interessante;
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o~m~ .oub:os preopinantes já têm respondido vieto- (em geraI aos brazileiros diVersos colIADiO$' d
l'losaD1eD\e. '. . "",.,.,;;" ........_~~ e ã ~~.. ~~ 00. e
~0Wl!-se de improprleda.de- o assento dasduãs §~Ül·-~n"" d~- ü \} se.aa.Ç& ~ ,~Sl):a

unlyersídades: quan~ ao, da .cidade"de S. Paulo lidaded~~bel::e:~ p~:n~ •. a· uti.
(po\S~e tom. li. ml.nba ldéa concorooll aillus~ . .' . '. _ mm maJ.or. .
commlSSào) ,não me allucinou de certo o na~ural • ~ m~~~t~)S"5~ .~atJ que () pl'eSen\a~
pendor para a capital de uma provincia, na qual Jecto seja regettado, porque ISSOserladeshoilra'para
me bonrode haver tido o berço» tonsiderei~ci- esta. assembléa de. quem se espera toda a at&ençàô
palmente a salubridade e amenidade do seu clima a~ plano de eduC8çao geral, porém, quevolte á com-'
sua feliz posi~o. a ablUldancia e barateza de toda; mISsão,. e que esta torne li. a}lresen\ar um projecto
as precisões e commodos da vida: o' Tieté vale bem <(11~ ~la eotn.p\e~, totna:n.do ~ ~\\s\d~a~() ~
o Mondego do outro bemispherio. ' metos de susten&ação d.~ estabelecimentos.Uma
, Estranbou-se a.llamente a singularidade e preCe- cousa d~pende essenC1al~ente da' outra, sem isto
rencla de um curso juridico: nào só assim oe~ nem de~a fallar-se em unlversidades, e'eu quizerà. '
a maior necessidade de formados nessa· faculdade Sr. presIdente, que em todas as D~S d~libera~
para os empregos da ordem judiciaria mas por.que llroeedessemos com atdem., e por l~O deselava qu.e
a legisla~o é sem duvida o primeiro, ~ omais itn- o plano geral de ~d~ta~o precedesse a isto; é ver":
portante dos conhecimentos humllnos aquel~ que dade que n C0!Dl1llSSáO 'Pó.de salvaI'-se .emd.ner que
tem por objecto ensinar ao homem se~s direitos, o ~\o estabelecunento deve seI' decretado neeessa
a nOnDa de seus deveres. namente, e que. tant~ faz agor,acomo ao depois;

Quero persundir-me que na u\\im.t1 ~e do m,as era necessano então,determtnard'onde hivião
~n. 4° II c0J!1missiio implicitnmento deixou latitude vir as som!Jllls neceSSlU'llls para .a.sua. susten~çã:o,
para li crellçuo das duns cadcirllS do direito publico e ~ual sena o meiliodo de ensino que deVIa se-
consmuci~na.l~ o do economia poUuca. q'!-c cu indi- SUI~-se. , "
quoi : a primeIra será de uma grando u\illdado parll FUltllmente, Sr. presIdente, plU'a se faze1'01Jl&s
o dOSCllvo\Vltnon\o do sYl)\cmll. feprosen\l!.tho, qU\) couws em regra devo appmcer essa plano. geràl
adaptamos; a Bcicneia da divisa0 o dll balança dos do, cducação, <J.Uo tão preciso se ju.lgoll qUe, .pàra
poderes ú inteiramonte nova; o ganio do Montos- anImar os gemos, já se promeUeu ulIl'premioa
q!1iou apenas o entrevia, apozo!' do ElO dizor que elltt qUilO) l1prel!!ln\asso o melnol', FaUarei agora sobre
tanha bitscaào, LI achc:do 08 dc'NlilOl perd,'dOl du ho- um dos artigos do projeclo. A commissão fanou
mm\ : CUID'prG gt)neraUsar o estado da 5I!\;unda \lOr (J~ unI co~egio em S. PlI.ulOp41'll o csLudo de iu
quo in nito Interessa, como outr'ol'll só dCorlll$sne mprtldoncU1: longe de mo eppõr 11 quo bajl1wD só
prI'ilegiada; hoJo todos devem saber, como as ri' col1eglo jâ disso quo desejll\'a mais, porém não sei
quezas são produzidas, distribuld/l.5, e consumida!! porque L\ cidade, ao S. Pa.ulo deva merecer seme.
pa sociedllde. I10rtl1nto voto, e poço, que com l'tl- lhanto pre!crencIA. Nilo sei po~ue aqUI.' sempre 'se
-paros minuci\lsos não 00 ~\'c.Use este \l~ieeto de andl1 com S. Paulo pllra cá, e S. Paulo para In, em
aecreto. nada aqui ~ Callll que nuo venba S. Paulo. "

O SR. MONTESUa!A :-Urnl1 das primeiras cousns ,Se llCllSO 00 julgasse que devia haver um só ,coUe
de que precisa ttml1 nação pl11'dSer feliz ó certa- gto,(bem quellupenso que tal idêanãopassará) que
JDen\e a igualdade da dift'usão das luzes entre ol1a, rel'la perguntar !le era a S. Paulo que se deveria.
e 'Por eons~eneia se eu fôre. ebtuna.do pura ter conceder, e conforme II resposta eufilrisvBf que a,
parte na. redacção deste projecto cerf4mcnte me conceder-se um só collegio não devia ser' em'
oppunha lt sua doutrina. "Não se pense porên1 que S. Paulo, mas na &hill, Dão pelo que vulgarmeme,
nego 11 necessidade de illu8traçãO nos brazileiros: ~ diz, de cada um pUXl11' ti. brll811para 11 sua sar
antes p0rqt16 a conheço éque me opponbo aO esmba- dtnbll; nito é por eu ser bahiano,não é'o espirito:
lecimentG de duas universidades. e approvarllll1ntes do amor da patria quem me obriga 11 dizer que o
oestabelaciJIlento de alguns coUegios; antes dous, lugar do coUegio não deveria ser na cidade de
~atro .. ou seis collegios do que duas universidades. S; ·Paulo, mas o amor da miI1hanação em geral, '0

Talvez parecerá isto novo, Sr. presidente,porém bem cOU1m~ de. todos o6tne~sconcidadãos';:pois
não ê; muito maior interese se tirados coUegios. ficando mUlto distante dasprovincias de Pemam.
do ql1e das universidades. Eu ouço dizer que a na- ~uco,. ~eará, Piau~y,' Maratibão etc.,' torna· quasi
çào não está preparada para ter, dUlls· universidades UD}>ossl'Ve\ aos bab~\a'1l~t:.., d1:lqut:\}~.., lu'gat'C'b o a'Pro!" ,
e comtudo decreta-se a sua íundacão I Tem-se veltarem-se dtl.SSÇlenclas qUE! allise ensinarem ;·!l.O
falladomuito do atraso da educacãô primaria da ,mesmo passo que todo o,mundo vê que na Bahia
mocidade, .da lalta de mestres"e de outras muitas tlca como um centro commum do nosso Imperio,
cousas que t~nde~ a mostra~,que ainda ~ão.podempstanto ,par!l- onorte como para o ~u1, al~mde 0!t:erecer
ter duas uU1versldad~s,;· pOIS se a naça,omnda naO', :pe\a q,uahd.adedo ~u commet<no ml1\ta~ ~acü\dades,
está: preparada; s!'!ainda as suas rElndaspubIicasd~transportes de qualquer parte para alli;:°que
não estão· ~ot1orescentes, <I!J8 .possão sustentar nao suceede pa~a S. Paulo. . .
d~as universidades, que:neéessitão grandes somma,s, . Por exemplo, .dll:sproVinci'asdo Maranhão,. 'e,
naa.só,para ,a, sustentacaQ deJI1estres,m~s para ou.;. 'Pará; como ha de VII' um estudante para S. Paulo,!.
tras'muitascousas, .comosão livrarias,:mus~os1: ins- A'Viag~m: é muit\)diml:.il ~tl:aha\.hosa, I!> mui.t<} mais~
trumentos etc., que tud~custa, ~and~cabedal, 'fa~il:'lhe 'seria-ir a Portugal'ou a'oU:tro'qualquer
como se assenta que ,as. devemos .estabelecer '!.ESta.~re}no)Europeudo que vir :para S. Paulo. ·Por:coDSé-'
Jjel~ça anté(a cómmlssáo; dous, qua'tt'o"ous~js·col~quGttcia:':nãO posso crer'<[ue, li: c0111missãqentenda,'o:
legtO~,. e. del~em.o-nps por ora de ,uDlvE:l1'Sldade~.con~odo ,q.l1e'levo·exposto, uma:vez quase ·,tem,

. Q~~nt.o! a nnm"á'e~ell,-te~~'Q~ 4,n.~ ~\le\il?i'fl!.~ '.e~ mta:.:o ,d,ivl1tg8.tem-ae .com,llloID\ltidão.e·sem'
sllr'.~'b~se de um, proJe.!lto,~e1Xan·~o 0'11> l'~a dep~ls .·grandes 1Dc~m_I!lo~os···os·conhe~e,ntos'entrenó~i<
~. tr.atar 'dnua: dóutrmacotnmulta;cirou1DS'pecçao,1 Se· a commlssab "Julga' necessano 'Já o'estabeleCl-'
PreciSawsede 'iristru'éçio pllblica';poiS'ides:tinem-se' mento de collegi'Ó' pela flllta: 'queba de homens;para
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~sempregosdaordemjudiciaria,de:vejulnrtambem Ijeclo sobre fundação de uniVersidades· no ikazil)
neeessano oes\abel~-lo no centro do lmperio, seja inutil ; mas eu quizera que Se não confundisse
onde todos ~o concorrercom·muitomais'faci- a necessida.de' de se 't"J'ma.."'eQ'mOOidas aquaIquer
lidade do.que ao lugar ~e se tem inculcad~• .:. ,'respeito com as mesmas medidas. : ' " ,
., Eu ~~•. torno a âiz~, que a ~lIUIUSsao es-Que coUsamais vaga do que dize~havetá tantas
taheleeesse diversos. colle~o~; ~orem a haver um universidades: em tempo proprio.m-se-haisto,
sóde~s& ~c.. l~.po-r mu:nmdicado. ~tqUe para O~l aqupIo ! etc.;')l?r iSSQ dissé que·'O projecto e~'
a Bahia se póde lr de ~a!quer ~te IJlIUS co~o- diseussao nao l'reenthe:os fins: elIe apresenta maIS
d~ente ,do.,quepara S. Paulo. Por cons~enCla. o desejo. que tiverão os seus nobres autores. 'de ia
ou. a commissão ha de con~~ar co!JUlllgO para zer um pr()jecto, do que umprojecm jãfeito ~ 60
que ,em cada uma das p~vmClas lplUo~ em que mesmo que se pretendessemos ter um grande-pala
na.impQstos~e~tabelecunentos li1.teranQS.se es:- cio, sem termos dispOsto os materiaes sem termos
tabeleça um coUeglo, ouha de tambem~onV1l' com obreiros. e mesmo sem lhe havermos feito o risco :
migo em que a set: s6 um. este ~e ~ao abra em a nossa boa vontade; a nossa imaginacão é sóo'que
S. Paulo mas na~Bahia. ~ se a com!lllssao quer pro- tinhainos; mas com isto, de certo, não faziamos o
curar um lugar,~dll. mal~ cenlr.al patece-~e que ~ nosso edificio; do mesmo modo com o{)rojectoapre
ach!lfá na. pro~cla de ~as Ge~aes. (<tpoiadó) E sentado digo que nunca veremos a fundaÇào nem de
mmto .mlUS facU, Sr. presidente, lr de Pernambuco, uma só universidade. ,.
ou Bahia,~ a.M~as Gerae~) do que a S. Paul~; ~ A unica cousa que ap~ce de mais positivo no
estradas sao m~ conheCIdas. e ~a provlDCl& projecto é que um curso Juridico se vá desde já. es
central, e abast.eCld!l de todos os JIUsteres para a tabelecer na universidade de S. Paulo: mas onde é
vida,ea~rnereeenuusestaatten~o~queS.~aU!-o, que está essa universidade't que dos fundos para
não Só pala~d~ de sua llopu.açao e terntorlo, elIa? <Jue dos mestres? que das razões que ha para
mcs pelo su~enor mteresse, e rnn~m que todos ser alli que se vá estudar a CIll'SO juridico' .
\irão l'.mso dirigir alli, antes do que a S. Paulo. E h d ab ' d dire't

Portanto. não voto nem posso votar por fórD1a ne- . que pressa a e se • nr,um cU;1'So ~ i .0
nhuma. por um. collegio singular em S. Paulo; se pnmelrO.que ode outras SClenClas mlUS utelS, e mlUS
awo o querem ehi. então estabeleça-se tambem na necessarlas'l, '.,. ,
Bahia, Pàrnambuco, e em todas aqueDas prl?vincias M~, prescin~do de todas as ~mculdades, digo
onde se esigem subsidias para estabeleclm~n\os que nao é por melO d~ actual ~roJect~ que nós for
litie:arios; e se fôr vencido que s6 uma pro\'mcia maremos os estabeleClmen~s litt~~os, a que DOS
tenha esse collegio; então a commissão deve propÕr propomos: é portanto a minha opml~o que o -pro-

ue se abranà Bahia. Jecto volte á mesma, ,ou a outra co~ssão par~ que
q Ninguem creia, Sr. presidente. mnd.a o rej)itc? ena proponha. <?s m~os ~e se realisar a funilaçao de
~o o motivo j)Orque lembro aprovinela da Bahia 1l;ID&, ou ~e mlUS unlv.erslda~es (conforme fôr p~s
sejao de eu ser tiahiano ;á necessario que se destrua SIVel) deslgnan~~se os fundos, e.rendas ne!:essar18.5
esta prevenção e desterra de Uma vez a suspeita de para elIas; faCllitando-se ~s meios de obtermos os
aue oamOr da minha provincia é quem roe faz fallar mestres, que. tanto nos f~l~o ; o'uma pal.avra, tudo
desta maneira, falIo assim a bem da verdade que o q~e é preClSo para as li~es, tant~ theonca_s, como
se pretende escurecer. e com perfeito conhecimento praticas dos alumnos•. Emguanto Isto se naofizer,
de eausa. Se desse curso j uridico ha neces~idade em d~bal~e estarem~s D.qm a disputar emcousas que se
S Paulo não deve essa necessidade satisfazer-se nao hao de, ~alisar. ' .. ,
com o incommodo de todas asprovincias do norte, O SR. GomDE :-A instrucção publica, e diffusão
sem haver tIlotivoalgum justo para semelhante pre- de luzes é o primeiro dever dos governos. Todas as
ferencia ou sinJtU1ariilade. virtudes civicas e moraes das nações se desenvolvem

O collegio áeve estabel~cer-se no lo~ que oft'e- na razão de suas luzes.
recer as melhore,s c0J:!lDl0didade~ ao maior numero Nada de bom.ede grande. senão por acasose póde
dos nossos, concldadaos, a por 15S0 •ne~um .ou~ ~sperar da mdole, instincto, prop.ensão nat.uraI, boas
lugar é maJS adequa~o do que a provmc~a ~a Bahia. mtenções, ete., faltando conhecunentos; e a barba..
Voto'po~s .que o proJecto volte á co~ssao, e q~e nados seeulos gothic.os, .e ~os subsequentes antes
a coDlnllSSaO, o reiarme segundo as ldéas expenâi- da restauração da philosophia, prova exuberante-
das. • . . ' _ mente esta asserção.. ,

Es\e e o meu parecer expnlIUdl)sem,~'tevençal) Todos.os actoshumanos são decisões da vontade,
alguma; e com aqueJla franqueza de que eve usar- e esta se decide depois de combinacões; ,reflexões,
se neste augusto recmto. . e raciocinios seguidos ; como se· poderâõ pois espe
"O SR••~~E AL!'UQUROUE: -:-Sr. presldente rar acções illustres e virtuosas, deduzidas de juizos<
nes~pnmelra discussao t~ata-:se sLmplesmente da falsos. e de principios errado~? .' .' , ". .
utilidade ~rn geral do proJecto,. de cll,lo e~ame nos Eis aqui porque a commlssão,'.da qual te~ho a
~ccupamo~, eeureconheço l!Ue e da Jlrunell'a ~eces- honra de ser membro; julgou urgente'a creaçaode
Sldade CUidar nos estab~leclI!len~s de educaçao. Auniversidll.des. ,. . '
creação de uma oumlUS uDlvemdades na nos~a 'Umaunivel'sidade é ,como umarm'az~de:conhe
terra'. é na verdade· uma das cou~as,porque m~ cimentos. donde cada um tira osptopnos &0 estado
d~ve attender o govern? é proÇlsotirar I)~ braSl- ecarreira á que se destiDa. .'" .' :'0 ..

lelrosda· PeJ;losa neceSSldadede U'emmen_wgaras . Dallise colhem os elementos de todas as sciencias.luzes nos\plUZes . remotos, para que a naçao tenha . .. . . '. . .
JilbosdignosdeDa é in~p'ensavel'faci!itar-lbes e de,toda~ asa:tes• .' . , _.. . , ..
todós os meios delles'adqulrlrem conhecunentos; . Um palz,s1rY0-m~. das:express~es de Ganilk~
sem.'o que OShOID.ens pouco ou nada São: ~u ereio, 6.!6.uÇ8. tant()malS rapldamente .~m. r~queza. P9Pula...
quellistotodos somos concordes falIando pOlS neste çao, e p~der, quanto as classes i1!.~~das. as p~
sentido latissimo ning~em poderá ~er que um pro- fissões liberaes, e as artes .occ~pao mlUor dePar~-
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mento na suadistribui~ct,~~ portanto in.dis~nsa- , P~ isso ~!l~o a p~posta da eo"'mjss-~o. Nella
y,~, ~ ,d~ ~n~ ~(l~Q,aQ,e 'o.es~el~ento de.sõ' veJQe.splenâiãos PI:OJectos ded~ universidades:>
~vem.dad~~ ,qbj~la-se}alta d~ fundOS. , uma ~ S. P.aulo, e outra em Pernambuco,' 'Wra.
_NUl\~ .!~~õfU.n~s para~elh~ fund~ futuro U!defin~~o, mas, para assim dizer) terminando
~,4..naça9· que. asPlIa~evar~.~e a.. uma:rep~ ~,P!!l'ti(:ulanaadet ou mera co1!egiada de um curs~
~Ç<l9 m~oestosa •. O a~lO, maIS lsolado eegoista. Jundico em S. PaUlo~ Isso traz obvias parcialida
!làó a~ará ~da a con~çã.o exigida para ,a d~ ~e darão, ciume âs outras provincias.
instrl,lcçao publiça) ~ posso ~forD?:ar que muitos Cl- • MUlto respato os membros da commissão; mas

,'dadãoS'generosos.da~a provincia, e cor;narease não dissimUlarei, que, ao lêr a proposta, occor
dispoem. á prestaI' ~n~sos donativos para tão in- reu-me a ordem do. invasor de Portugal IUMt.
·ter:essaJltes estabelecimentos. Todavia luide voto Halão Camões, fação-se eslradas, abrão-se canaes.
na commissão, que, procedendo por ora com econ,o- - Sr. :eresidente: a nossa primeira, mais urgente
mia, e pro~do á par dos melos,. propuzeSsemos necesSIdade é a defeza; depois virá a inslrucção su
só uma universidade, eque esta deVla sadiO centro; penor do Imperio. Bem diZ o economista sagrado
pois dittundindo.;.se a luz scientifiea. como a phisica - o sabio vem -no temoo do desetmÇO. - Contente
em. U!D1l. espheral~osa para todos os lados, não mo-nos a~tualmen~ côm o pouco praticavel, e nã~
bavena melhor POSIçaO qu~ a central para um, só com o mUlto magndlco, que se não possa logo iacil
cand~abro em uma camlU'a espaçosa. Instei com a mente realizar.
maiorpopulação,' e ri<J:!leza, com a salubridade, e Se consultass.e O coração, prefereria a S. Paul0t
f~tilidade da provincll~ de Minas, mas f~ c~n:ven- pelos seus grandes ens.e~os, e serviços ao .Brasil,
Cldoá subscrever o pro]ecto das duas uUlvel'Sldades e até llor ser essa provmCl& a (lUe deu 'nascunento
indicadasnelle. Portanto agora,' addindo ao reieri- ao inslgne Alexandre de Gusmão, e já ter sido in
do projecto, indico que se creemais uma universi- dicada essa cidade pelo meu amigo o Sr. deputado
dade na provincia de Minas Geraas, a mais populosa Fernandes Pinheiro nos seus exceUentes ·annaes do
deste briJ)erio; e marco a aprazivel ViDa de Caeté Rio Grande.
como locaI adequado; o que comtudo não proponho Sei que essa é mui corrente opinião, allegando-se
tão afllncadamente, que não ceda por qualquer ou- a bondade do clima, fertilidade da terra, e barateza
tro, comtanto _que seja em uma das cinco comarcas do passadio. O inglez Southey na sua historia do
daprovincia. Havendo meios, como estou certo que Brasil refere esta opinião, accrescentando a razão de
bllVOráõ, para duas, não Caltaráõ para a terceira, que, sendo o ar Crio, os livros não são atacados dos
conocada na mais poeulosa, e progressivamente mais vermes e insectos. '
rica das nossas provmcias, como tem dito e demons- Todavia, attendendo á historia da fundação das:
tradoo Sr. Montesuma. .principaes universidades da Europa eAmerica,nã()
o mesmo Sr. deputado mandou li mesa o se- posso. conformar-me.âtal opinião'; }lois que eUas
guinteespeCl~lmente.s~ acha0 nas côrtes, ou nas grandes

• estancias mantlmas.
Cl ADDITAMENTO As actuaes circumstancias tambem justificão, e

tt Ao ~ 1.0 Haverátambemuma universidade na até necessitão), o estabel~cimeD;to da .univ~idade
provincia. de. Minas-Geraes, na ViUa Novada Rai_nesta côrt~. urlord a mais antIga ~Il1verSldade da
nha do Caeté.~idc.ll-Foi apoiado. ,Europa, fOI fundada pelo~ande rei ~a Inglaterra

. '. . :T _.. 'd· d 'd 'Alfredo, quando era a capital do remo, e se acha
.,0 SR. ~lUU10 JAlUA mostrou li. ne~essl a e e só á duas legoas de Londres, que tambem foi -depois

propÔr me~~s de sustentar 0.5 estab.eleclmentos ~uea séde de grandes estabelecimentos litterarios.
se -pretendlao crear,. e.a .vantagem de ha!er em er-Edimburgo ,é ta.mbem '. universidademaritima, e foi
narilbuco \UIl,.cu.ISO. Jundico co~o se ha'Vla lem~r~-. ,fundada quando era côrledos reis.dà Escocia., As
d~PIara S~ Paulo eVitando-se Eorem. o estudo do.di- côrtes de Pàriz; Vienna, :Berlim, PetersboUfgo, têm
reltt! r~~ano comtanta demaS1~ ensm~do em COlm:-, :universidades. Na America do Norte a' primeira
b,ra; e llJ~ntando-~e ~utro pbilosophico ell?- cada u.niversidade foi. na sua metropole, Philadelphia.
um,a,das du~s proVlDCias~ ;No .~ do seu ,discl;lrso O Mexico, capital' desse imperio, tem ~.auni
(em ,que ,nno se entend~u o tachigrapho Vlctormo) versidade, que, seg~ndo reiere o padre Vieu-a, lhe
mél!ldl?ua mesa, a~'segw,ntes" 'llMicou' ~m~~.· conclusões mag!las de the?lo~a~

"':' 'Cl!OONDAS:' :quandô em.PortugaJ era calumn!ado, e opprnDldo. '
. ..' '. . . , ., .. ; '.' E' não só natural, mas até mms economl.CO, que

,« A~§.4.~, H!ive!á .n~s Cl~ades.. de. Olind~ e de em tae~ situações s~ facilite!D' os me~os deliUer~';'
S_;' }lamo ~me~so Jundl~ .~.Q~tro· ph~osop'bieo.-- tura, Vl~/!., ~,u:r~aDlda,4e, ate pela maIor' confluenCla
A'fa~q L~'f!W-' ».... , ,,';,~ , . ..'. .' ...,de estrang(lir,dS. Tàlvez. :Evora e Coimbra) por serem
. ·«l>rôponb.o.€U1ea·'c91I1mlssaoes~ele~ os orde,,:, uni.ve.rsid.alies.. no inter:ior de Portugal, pouco'con
na~osp'arlll)S: I!1E!$'Cs',',~~psíun~os P~ll asdel)pezas·'trib.l1ir~o .pars,.o progressO doesp~to humano.~
.;..Atau}O .:r;~m,:(t; »~:F.or~9 !lP9ladas• . .,.' .'. ,Ao, contrfl,tlo,osestudol) ~e Lisboa1 que tanto
, O:SR.,:su.VA.;~ôÀJ':~Sr. :presi!:lén.te,.,.depo~.d~.promoveU: .0Infant.e ·D. Hen:nque, e at.e dando. pa
tã.nt&.disctis~~· ,e $~il() .a:,ID,I!.i,etia .!8.sffl, .8.!1~~. d!3-, :I~~~~ elp;, se~. pa,,Ço "ao~ Il!lclonl!-es e e~trll!1gelfOs,

f~ar' ·,.tenho qfÍ .pe.,â.lD..• ,qã,'.0 ".SÓ ]laCl.,en.CI,~,m.,a~lDdul,.-..e~J.>~ln~'lllen:. .tll !os. ,l.. llStr,w.dO.5 .~m,C!lSJ!lograp,. hiat occa,,:,
, n~âest.ailUgüsta~~I~",' .. ',.. '~marllo,~,fo!Ill~reJD~~evaroeslDsI~esem'1e~1'3ls,
~E~,~conlteci!la a,Jlrg~ncill..do f.1St~b,elepmento d~, ;~~" :nauhca, )politi~,' e,de~cobrlrelll-se ~'in~
_lil\iv2rsidide"nG~;' :ma~o. n.u~~!~, ',~ ~. ;~o-,. :c~gn~ta~,,~\e,s,i:lo ~und\l. Nesta, ~Ôrte do Rlode'
cAlsao..p'bjectog.,de)dp.Vl~a,..A.aop~ao,e,qu~: J~~() Ja .estãp Çls alicerces de,~. ~an,de,estabele
PQI' ora ~»a,deve..ser ~!UÇlh ~:l1~~(l!CÔfte...j, ~~n.. do .~. :C!l1l!3n,' ~o .li~~r~p. ,Tetp9s" P9l' llsslm dizer, l!()m
IrilnA):'iQ, ":ver rn~r p~tijaçã.QeopWeJ1.Cri8-' deverão 'casca,,~,JlavlO. . '. ~ . .. .
~:vãi~..Univ'~~~s ~,ôtitr~p~oVinçia:s on4~' : ·.V~sej~o,·$~~ficio levM~Qo~.,bem ~úe ai~d~e~
se.achiliem melhores' ptl;lp~rções.,. • .,... 'mlDlatura, com aulas d~.sClenClas maiores, da aca-

, ~
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demia .aa.Ul~a. J!l~cina, coJ!lbibliotheca" e! ~ ~ támbem notado Por grandeS· DteSties em poli
~~p~~~~li~.laritim botameo, e de }\lantasI tiea, que nas Cô~, ,~s estud.es:p~h~~~mio()
;;xuUCâ:s. t' wuseu. ...• .". ..'. . caracter ~ecessano d~C()rté~, e. profundidade;

Nos conventos, e no seIlUDano do bISpo diocesano por se apresentar maIor- numero de' combmaéões
se ensinão theologiã. iJistitUições canonicas etc.: só m.ais desafferro de parclalidadeslocaes, maiorco"nhe:·
faltão os estudós de.direito para um cursojuridico, t1lI!ento dos homens, 'e dos negocios do' mimdQ.
que o tb.esouro p6de pagar sem graye encargo. Eis maIS atrecto ao governo estabelecido.
pois já uma ~versidade quasi fóf!Ila~a; . '. .~elizmente tem havido nas proVincias partidos
. A? contr~o, nas outra:s provmClllS. except? a diSSlden~da causa do imperioconstituicional. Im:..
&lil!!,. é ~ClSo crel1! qUasl tudo. A que proPOSlto, porta 1?0lS, ~eos que deVem inBuir nas claSses
preClpltan~o-~ as ,:po~ dos melhoramentos, se me~~s mstruidas, veDhão fazer estudos, e firmar o
tenta m~uplicar unlveI'Sldades, P8!'l haver supera- esP1!1to do nosso systemll na Roma Americana.
bundanCla de d~utores desproporCionados aos em- ASSim praticou o celebre summo pontifica Leão X.•
pregos necessarl0s do Estado~ o que é um.a_das cau- na restauração dos letras dll christandade. creando
sas. ~orque actualmente a VaIdade e amblçao tantemaIS de cem cadeiras das sciencias. segundo con
accusao aos goyernos '1 ., vinha (como disse) na capital do mundo catholico.

Es.t.a côrte Já é uma das maIS. sa~s pa~tes do ~uvi dizer que nllo coovêm universidade nas gr:mdes
Brasil, pel? plo~S$o das bemCeltonas pul>hcas, e Cidades, porqu.e ahi ha grande distracção para os
culturas CU'CumVlsinhas. Parece conter ~ndes estudos.
principios vi~es, que resis~em aos defeitos do lo~l. E porque não otcomu esta rllzllo (torno a dizer)
N~~numa cldad~ temm~ constante abun~anC:1a, nos fundadores o govornos das mais lotrndalJ nar.ões

e facUldade de odifl~ções. Já ~em dous semlnanos da Europa e Americll? •
para ~ar aceommodaçoes d~ eqUldad~ ~os estudllnt~s. Insishndo-so nusta r:uiIo irião os flsLUdiotloS ara
Pelal~berdade de comme~lo, e pOSlçaO g~ographlca CarLuxa, Trappa, Tobllidll, omUm para o mllto~
especl!Ümente ~ monçoes, em b~~e vlagem po- Que compnrl1t.i1o tom 11 unj'lll'llídadll da 'f lo
dem,vir os alumuos dos portos O?arlh'!l0s ~o nor~ com a de Pari:' o !l4
e ;lW: as correspondenclas e a~slste.nÇ1as sao mlua E' do lIumme importa!1cla lletuAJrJll1Utn 11 univllr
'P~omptas: até podem ef!l fe~llls VISI~ suas pa· sídlldo no. cône; porquu alóm dll quu lluln rllgra da
tnBs. O porto de S~tos lám~ sera tao fre9Uen- cscriptura-o olho do Rfti dillllipll todo o mAI-, u
tad?! como o do RIO de llnel1'O, para dar 19uaes Imperador honrando com e IiUll prolSon~.a IUI IUllel o
facilidades. ..' _ . gul L os actos dos examea nll univonldDdtl, nilo !lO elcitarA

Este empc;lflo é.tao Sln ar,que o ord Am~rsb, a energia doa jovenll, mal lAmbem turA n oppur\u
CJua~do ,aqui tocou na passage~ ~a ~ua embaixada nidade de conhecer os mnlll disUnctos e3ndidAtos
~ China, na obra que della publi~ou disse, q!1e te.ndo para llS ml1gistrntufAlI, o mnls repartlr.be:l, Mul&o /lO
l~O até o mar amarellot nunca ~acousa. tão ceIes- faz notavel o par=Sl'cpho do projoolo, um que 66
tial como ojlorto do R:~ de jane~. -A Vlage~ por omitte a ~açi1o do um 1'1)\\01'. U&6 \1IlHignn ~ómünt"
~rra ã~. Paulo é de••~e~tosa. a lmportaçao de um vice-reItor do corpo dali lontul;
livros e Instrumentos é di.mcil. :. Apezar da natural riqueza do paiz e de rios nave- Isto n.!í0 ê Cavoravel li subordinaçuo da~ cstudllntflfl
gavels, é bem sabido, que, pela trasbordação de CJ!le s6 SilO be!D ordenlldos, vendo ~utorldl1de !lupa
ãlguns a cidade tem por mezeS molestias endemicas, nor d.e alta diS!1idn~o. QUI1.ndo 65tl\'0 em Coimbra,
eas gJndes cachoeiras de outros quasi impossibi- e o biSpo. Condo-reltor velO á Lillbon uu ,aeto ~
litão a comlllunicacão entre si, e com os portos; o acclaml1Çllo da.Senh~rl1 D. Maria prlmelrll, nau
que muito diminúirá sempre as vantagens do seu obs~ante, ficar VIce-reitor o lente d~ prima do tl1eo
commercio interno e externo, e consequentemente l~gla, fOI ~ a desor~om, quo qwuiI pareco,u rcsur7
o progresso da sua riqueza. gldo o antIgo o flUIlo,,~rancho da carquo~l1, O\;VI

Isto foi dito pelo seu patricio ex-ministro das tratar com desdem ~5 uDlversidn~osl o o vo.lno cfltdo
finanças ha ponco neste congresso; e. o Sr. Velloso. das cartas. llC!ld~mlCl!.6, como btlUOll de httoratura
tamoom o Dota em sua obra. . ,. . . que nada slgD1~Ca~, ~stranhllndo-5e do algum modo

Nem se deve esperar a continuação dá biu-!lteza aue tanto se requelrllo para os empregos do E:;\ado.
dos viveres e edificios, havendo concU;rrenCla de Om no~r~_membro o Sr. Mello assaz mostrou, que
estüdantes de tão va~to circulo dessaprovincia, é:das,essa o'plDlaO, bem que de alguns mestres escrlpt.o-
limHrophes. '.' ..' .' .. . '. . . ." ~re~, nao é fund~d~.

Tanto mais que tal baratezaédeconslderaçao. _.Eu tambem direI, que, supposto o grande lJacon
niui subalterna em taes' estabêlecinientos; esendo no seu orgão das' sciencias primeiro fizesse eSSll
tã~ ob~a"jarilai~féz peso ~mJantos fU1;ld.&dox:es das c_e~sura contra as nniversidadest Cl!Ie reJlutava co~
unlv~[sldaaes,que, na ~aIor parte, onglDarao nas p.osAe massa densa, coo? for.Ç8. ae lnerCla pua re
côrles antigas e modernas. Essa 'mesma vantagem SIStír ao progresso das SClenClas, perpetuando dou
se minora pela'carestia dosout,rosai'tigos qe iIripor- trinasantiqua~as, e. crassop,erros, .~quando aliás já
taçã.o ." ..". .. , .' ,. ."' " as luzes"correntes, e aS'socledades htterariasp'arti-

E' h~ie:.qua~í ,géfaJme~te !econh.e~ido' p()r e~~- .• c.úlares~ :~~ri:i"aPurado as'verdades, e.progredido.em
distas praticos,que nao conveIll faCilitar demasll~do .conheclmentos,' O· que tambem ésegwilo porSmlth;
á. tódas as classe.s.os estudo~ s~periôres, idl~' d~:que' c~~tu.do".não obstante a. áut0!idade destes sabios
entre ~6meDte, a, Justa,propor~o .d()~ semdores do, d.~; pnmelfa",or!iem, ql1e s6. virão o lado esctu,"O, e
Estado, .segu,n.~o ad~mánda' do. palZ. ; e,. 'para q.ua. . n~O oclat..o, .de taes esta.ll.beloClm.. e~tos. (o ~e ta~bem
tarilb~.qê~glll,"~nt,uls ao pu~hco,como pe~en-:·~roced~upor.a.charementhromsa.d~ o iI~spotlSmo
centes á certas fair.ilias 'remedladas,ede conslde- litterano deseculos da 'escola. . anstotelica, e da
rav,eÍl!'posse~. A1i~s óssupranum~rario~ barat~o;'errqneae~o~omia politica' íias.praças. camaras, e
ou não ~rão se,?- justo preço, como e~ todós os ge- ga~lDetes) é mconte~:v:el,.. queelles me~mos,e ~s
DelOs, que entra9 no ~ercado. '. . ... mlllores mestres das SClenC18S,' se formarao em um-
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ve~~ad~, e !lue a ~ul8:,çã~ dos estudantes, c0J.:'ltrés'.na e~oquencia: Gallia causidicos do~uit. fa~:
a ~)Dr~çao ae OUVll' as llÇ?es, e faz~rem os mlUS ,cunae BritannOs.· ...,. .' ., '.' ,
exelClC1os~e·e.xamesl!cadelDlcos, ~mto. contribue. - Emfl.nl oSr. D.J'oão VI havia destinado esta-o
~ a soli?a 'lDstrucça?, e bon~hab1tos. b:eleeernesta cô!oo ~.collegio das artes, e umins-
. E experunentado, que os qUe não fizerão. estudos tlt.Uto polyteck~co, e até mandado vir com a pensão.
~ados nas universidades, ainda que sejão mni del:400Sréis,a~" bem conhecido sabiô·francez
estudiosos, epro~~ctó,sem qualquerr~o litterario, !tIr.. Le.B~ton, ~e foi secretario da classe das artes
sempre ~m toda VIda sentem um V8Z1O"ó". ~e nada do mstltuto naClonal da França.
suppre; salvas as~on~rificas raras:excepções de .. O nobre meinbro oSr. Montesuma é de opinião
p.essoas de ext.rao~marlo talento, que são'como as que a univers~dade deve ser estabelecida na Bahia.
esLrelIas da prlmerra grandeza. , Eu tambem smto o. pendor ápatria. Ella no go-
. E com<! poderáõ os particulares aprender as scien- vemo de EI-Rei já havia pedido uma universidade,

CU1S physlCas sem os gabinetes, muzeos, laborato- ofi'erecendo o fundo de 80 contos.
rios, observatorios,' théatros anatomicos etc., que Mas, ainda que o seu porto é de varias leguas de
só o governo póde fornecer'? Ouvi desattender aos abertura, e, como diz um escriptor inglez, póde
estudos de direito civil dos romanos; mas sempre conter a marinha de todo O' mundo sem confusão;
deverá haver quem estude a não facil sciencia de todavia considero preferivel esta côrte, como tendo
juris'prudencia civil e patria, para haverem juizes já as opportunidades precisas. .
(ie direito, ainda que aliás a constituição estabeleça, AssÍD!, entendo ser mais conforme â politica e á
jJlizes de facto, instituição ditllcil de tomar raiz no economia nas actuaes circumstancias do Imperio.
B,rasil: e nem serã maravilha, visto que Bonaparte O SR. NOGUEIRA DA. Guu,:-Tudo o que se tem
disse. que nunca se naturalisaria essa instituição dito sobre a necessidade de universidades e colIe
de Inglaterra na França. Sr. presidente, ainda que gios para a instrucção da mocidade brazileira é do.
no direito romano se ache um montão de leis e re- ultima evidencia: portanto pouco mo domor~rei e
gr~s ,ipdi~estas, e erradas, comtudo o facto é, que sóme~te farei algumas reflexões tendentes a apla
aiclVlhsaÇllO da Europa moderna se de,:e, em gr~de nar difficuldades qu~ se possiio otrerecer á prompta
parte, á achada das pandectas, }lerdldas pela m- execução de um proJecto sem duvida da maiS trans
VQsllo dos barbaros; e q~e ~on~l!luarã? DlI:rbaros cendente van~gem para.a naçào brazileira.
os pab:es em que nem se. lnstltulrllo uDlversldades, Não entrarei na qnestao do numero o local das
nem se ensinou por elIas. Apoio o additamento que Ullivesidades e collegios: por agora parece que só
~ nobre membro o Sr..Fer~ira França fez de se mente em fSeral se d~via trat.8f da urgente o abso
1.,neorpora~m lÍ noss~ unIversidade tambem as artE~s. l~ta necessidade. da mstrucçllo publica em univer
~em duvida, é g~nu1Da a lembr~ça, que t;ne nao sldades e collegtos, reservando-se para depois li.
unhll oecorndo. Sem eUas, (diz o economIsta sa- questão do seu numero, local, estatutos e dotação'
grado) não se edifica a cidade. Deve-se crer ao pe- como porém se tenhão já avançado muitas proI>o~
rito nn sua arte. sições ataes respeitos, seja-me tambem permittido

Assim se removerá o schisma com que até agora, o dizer alguma c~usa.
por vaidade e injustiça, se separavão .as sciencias e Concordo perfeitamente com todos os ill!1~tres
beIlas lotras das artes, não sendo aliás cada arte deputados que têm mostrado com tanta erudlçuo a
m~is do que uma sciencia pratica, em que .nas ope- absoluta nece~sidade da. pub~ica instrucção: nin
r~s meehanicas mais llJuizadas se proporcionão guem a podera negar; nao qulzera porém, que por
meios ú fins, para immediato uso e proveito da vida. uO? momento se retardasse um t.&o grande bane
Até por esta razão a priineira universidade do Brasil flClo:decrete-se quanto antes o estabeleciment.o de
deve ser nesta cOrte. Rogo aosSrs. collegas, que ~niversidades El d~ collegiosem .geral, quantos se
vão no muzeu, ondo, ent.re as suas collecções uteis Ju1gar~m necessa~os para a ~acll e ~ommoda ~in-.
e ricas, acharâõ em miniatura ~odas as artes primi- strucçao d<,>s.subditos do Impeno, cUJ~sestabelec.i7
Uvas, com os seus respectivos mstrumentos.· mentos se lraopara o futuro e succ.esSlvamente ;c~7

Todos sentiráõ o que eu sent~ quand~ ~s'vi: pa- ordena!1do ~os lugares que s~ r~~nh~cerem mazs,
recia nchar-me no centro da SOCiedade C1VlI A Vista apropnad.os, mas desd~ Jâ pnnClple-sepelaprom
dest.es moldes se convenc'e que' tudo quanto se pLa creaç.ao d~ uma UnIversidade nesta c.ôr~e, onde
acha de magniflco na industria humana, não é mais Jâ temos quas~ ~odos os elementos necessarlOS para
do que o etreito do pro~esso e refinamento das a sua composlçao.. ".
artes, cada vez mais, e mais mostran'do os prodi- . Além das aulas de prlmeiras letras t.emos.as de
gios .da divisão e perfeição do trab,!1lho, que aliás ~ammatica latina, detheorica, dep~s~phia ra
não's6 o vtilgo, mas os que se reputão doutos, ana- clonalemoral, de grego, de fran~ez,de mglez e de
thematisão com o labeo . de":"luxo~ Ahi v~se, que desenho; temos uma academia militar e' outra de
a-s obras das mãos dos homens s6 manifestão a imi- marinha em que se ensinãotodos os ramos das II}a-.
iação da infinita vàriedade dasobras danatl!feza, t.hematicaspura~e das suas applicações á ~te~a
isto é, da infiniía sabedoria e bondade.de seu,autor, guerra.6 da mar:1Dha: ~e~os aul~s ~e·zoologJ.a, ~~":
qll.e, :bem se !fiz nas sa~~das 'letras, parece que neralog~a, bota;uca,.phisl.cae chiIDl~a:, temos uma·
]jnncou naterra.para·dehcla. dos homens-Ludens acade.~la. med~co-Clrurglca. e .hosp~tae~ . para: ·OS·.
in orbe terrarum -t'udo variando em fórmas,'côres, exerclClOS ~raticos:. temosuma.mmto; unpGr.tante.
figuras etc., até n~]jaleias;como vi na Bahia'minha livrariaputilica,:alé~dasdos.pa~culares.e<los,re~ .
patria.. ,.; , .• :. :--" . ;....' .. '. 'g~ares, temos um nco mU~eJ1."em>~.uese ençon.
, :Osinglezes que hojetanto·si3bresahem nas SClen- trao osproductos dos tres re1D~S da nl!tureza.euma

ciás;se' presão· de' ainda serem .maisemiJientes D~S impor~ntissima collecção de :qJ.!>delpsJde'llla9J1i~~:,
~es, ,r.egosijll!ld~se de ser~Ill ';todos, ell~!,osmals temos. mstrum~n~~s as~roI;lomlCos e po~~nse
lnstruidospratlcôs;tiUvezllo]e ,excedendo aos fran- quencla' a po~slbIlidade d~ fazerem como Já. se fa
.cezéi;,que' até·JUvena); disse terem sido os seusme~ zem observaçoes astronomlcas:' temos um bom 'ga-



'bi!ietê"de··ma~as\ 'PhiSieas\ e ;;Uma,~conecção'.od~ C' , c, « 'pAaBCE1l.
JIllDeraes arraDJad~s pel~ ..systeD!a,de\W;~rn~n:~.te ..t c:'. ".' ;': ,:: o. . .'

mos:aul$;de,.mo~.',de;tnE!~gJ.~.e4~ dir~."~- .<CÂ; ,commissão .de·:Podeles,.eIaminandoo·di~
n~.mco nos,oouegJQS.r,d,9S!.,re.Ware.s:.e .n.. ~.~:epI.SC.~: ',Ploma d.. 0. sr•...José.. de,Ábreu. .eSüv.&:,.. ,ldeputado,su})T
pa.es;-que nos.faUa:P9$nto.~ •... ',"; .. ' .. ,;.' '. 'p~n.~"Prla. pr~vincia de MiDas-(ieraes, o acha

.; ~alúi.I-~ s~[ooD.te,um,.c~. Jll.~l.dico;.~~f~.J~:. se •. legál Il?f... ;;e:;ach...arconro.'~e com..a.acta geral; e ~om
en~.a indi5p~S4Ve1s~~m,·da ~El~~' ~ \o.d~cre.'o'.~.ms~eçõ'e~ de 3 e 19'de Junhode'l8ZZ;
geral e ~m ~cular,.addiClo~~~!,as:"tao-.:e é,!le .p.are~e):que:vIsto acbarem-~.ausentes·dotis
n~~s ~deU'as .deecon9~,l!-p~li~.l(:~, ..de ~s.ta-depu:w,dospropiletarios,os Srs.LucasAntómo Mon
ta~lea, de. diplOmaCIa e, de agJ:lc~·: .. ' .. ' , . ". ,teiro ~e.:a.arrQs..,e·I?ão Evan~elista de Faria Lobato'..
· Em.ne~hwn outro 10çaI;do Irilp~tJ.9._~e re~ep?sem estarem amda sUbStitUldos, omesmo Sr.. de,;,

tantos· e t.ã0 bons elementos,/gue:t(j~lI.~o sun;rm.a:-· :p~~do sllPplente venha tomar assento nesta assem
~ente facII o co~eç~ dos. tr!ilia!hos ~e ~~ uI\IV.el;- ;uIéa' atêquecssse a ausencia dos proprietarios.·
sl~ade: até o edificlO para ~sau!~,'4as:di1ierenteS': ··.<c·Paço da'a5sembléa 22 de Agosto de l~l
faculdades se póde· rep~~ J~ .pronipto .ou dei)'en-Espe'lJài)'Ribeiro'deRe~kde.-AntonioCarros Ri
~depe.!ll1enade~p.eza~ ... ' ..... .' ,bet.rode'A'l/,driidaMachado e Sil'l7G.-Manoe~ la-
· Nao obs!ã0 .as r~oes po,r.algpns da:da:s.p~r~d~-:cíntM:!fO:gtteir(j,··da·Gama.»-Foi approvado.

Viar. o ens1D~ publico .das ca:plt~es",:e~ ~:e h~~e, Por não.,haver mais pareceres se uiu-se a d's-
continuo m~tos e variados. motivos de... !Ü~~~çao cusSão, dainàicacão do S 111'0 'tesum

g
4' ~d

~ a mOCIdatie: oulras vantagens de IlÍêllor monta ".. _, . . - .' r. m n •a o~ereCl a
se apresentão para o progresso das scíencias eSlla~a ~ssao de 23 do corrente e quEt fiCara adiada na
CllltUl'a nas cÔrteee grandes capitaesi,já' pelamái.s : e .. .,
facíipropagação das l,uzes emeonsequenciaM !te-, .0 SR.;,M<!N'I'ES~~-~r_pr~idal1te, q~aDdo eu
quente 'commlltlÍcaçãocom'homens instruidos ie 'ci;';' Pli~UZ ,a.,minhalndicaçao s6 tive por l}10tlVO .a .n~
viliSados, quer nacionaes,quer :estr'angeiros;' já_cessida~de: sabermos,~'!l que se g~tão os din?el
pelá';brevidade cmnque'se recebem asnoticias'.(}e:: ,ros·PJIblicos,masa.declsao âa matena flcouadlada
tddas as descobertas e inTenções.utéis'·nas'arrese: .PQl:,dar a.~ora. . . .
scienciasõ'já pelaablUldânciade.liVrose Mjomaes . : Nasessil:Q.:segwnte um illustre. deputado contra~
litterarios que só mUi!'ovag~os~entee·á. cust.s. ;de fIOU as~:mlnhasreflexõespr!ld~Zlodo alguns argu
grande despeza, chega0 aomtenor' do'pa1Z ()u·atls~tos,. antes de tudo d.eseJo tirar-me de uma ~~~
lugares de pequena povoação;. já" finalmente- .pela' •VIda.e :V?Pl '. a. ser, se o mtendente geral da poliCIa

.poli~ez e desembaraço que se 'adqtiirecom·· a resi~' entra n.a" ord~~;~os emp~gados que pO,dem dar
deneia' 'nas ~~es capitaes.: e 'm.i.úto principaJ- ;~es~, ~emblea informa~es. sobre .05 obJectos da
m'el1te pelo vivificador orvalho quesobre' as artes e' repartiçilode .que :!le .(lclião Incumbldos; quando a
sciencias de qualquer natureza lança a presen~·.doas&embl.~ ,delillerouque o. nobre me~bro fosse ao
chefe da nacão.· . . .,.. ... ~esmQ. te~po· deputaâo e lDten~eDte Julgo que lhe

Não' nos -devemos prender com'8 faltâ -de -esta:":' uao confenu tambem a' ~aculaade de responder
tutos e de rendas proprias para semelhantes'· esta.;.. :dentro.d~ste .congresso;. cUldoque 'este empreg~ é
belecimentos: trabâllie~e naquellese busqnem...:ge·se~ll1lda:J}Q.:e)I~~Jhe ,nao toca aqu,eUa p'l;'erogatlva
estas com assiduidade; no .entanto lance-se-mãó dós ,de; que ~oza9:~s; ~gentes do poder executlVO. .
estatutos da universidade; de Coifubra eemquanto ... Eu propuz,q!1e .s,epedissem informações ao ,go
se' nao melhorarem' as .renda\; 'publicas'do Imperioi .verilo;cá ,nos .enten.~eremos· com o governo; elle
coirio.é de.esJ>eIar" para.que' se, possão IÍlulti~licar:nos. i·re~onde~ã deP.oi~ de. eX!gir dasa!1tofidndes
as' umvemdades'e colleglOs em numero suffiClente' resp~qt~"as: a. ~orm1l.cao. quaJ Ulgar precisa. ,. .
para a instraccáo fàcil e eommQda da DlOcidadé . ,Se o illustre deputa.ào fallou como tal nada tenho
brilsileira, estábeleeà-se 'no'!menoS" quanto antes,:qtle:ilize~.;:mas pareceu na verdade, quando res~
uma universidade nêsta e6rte e''Sépril.leipie asslDi'Ja': :pond:~u ,ás,.minhas observaÇÕes, faUar miis como
dar:'~eiós para~,a mstrucçáõ';dos bi'asileÜ"~ Ílo'~: 'autondad~r~~ormanted<?;qu~ com~ membro deste
propno- 'plUZ, lívrand~se da penosa necessldade dé,c,op~ess9,: e, '15to como .Jã dIsse, nno póde admit
atraVesSar os'mares para irem·a:dquirir ao ltl'ngee'á: tn;:se, :porqJl,esõ. lhe compete entender-se com o
eusta'dé' 'grandíssimos illc~mmodos edespeias:que.g~vettl~·~ nUI}ca díreC.tamente com esta assem
nem' tódos podem !azer, ·amstrucçã.().que· lhes fa1M: ,bléa:: ... ,:. .. " '. - . ..
no seu paiz natal. . '0'.' . )J.rre1agOl',8.,algumacousa sobre o que expendeu
·O':pequeno 'augmentOd'~. :despezaiqaese :dévàrá ;o_m~splo n?'bre..depjl~90' respondendo ás .m:i.r.illas:

fazér;cOm um.tàl estabeleCimento ·uesta: eõrOO; ;paTa~ r~fl.exoes... .": ..... . . . ,:
o~~\jã~~mos .a maiOr'pme.dos 'elementoS' neces':...' . ,.A.,respe.*) de. ,pre.s...o~ disse em g~ral. que. a. Po,li.c.~a
SlttlOS{ 'UaO nos deveembaraçar;ie:uma: 'vez'decre-' ~1i1hâ..,P9!lCOS e ~e .o~ das galés eraO' preClSO~õInaS~
tada: a·ereação. deuniversida:dé5'e' 'collegios' 'litte"' nq.\fel .n~·J;!lesma. dUY1d~ sobre.o seu .numeroe'. soo::
rarios,:quantosiorEl.ttr'ne'cessarios's'egmiàO'a..~xten;.i bI;e)l.fu'i:l.COm, ql.l~,~e.fazem despezas com os clla-.
~ãol rillaeza, povoa~oe' distatrei?-'j dá!;; '~provin.cias.: méUlo~ p.:t:é;S!)S. ~~Jllia" ~liS cobras e portanto.de. napa;
ll''lí ,0' governo :~ccesslvamente:cUldanàO:da:sual:ef"; )Ue. s~r:Y1u;;a s~~I?ng~ !.e~posta ~ estel'e~elto. '.
féêti.va' otganisação segundo ():plan~ 'que seadoptar' c • c..sobr~-9·artlg~~d~p~za.em diversos· objec~.á
n~~do iOS 'pro~SSól'ilS e suppri;ndo·s~s llespezaS~gQ,·d~pl~~~Cla~se que e~tes gastos e~ta:'"
pe~~sa;'g~ral}ia :renda'pú~hea1:qug.;nflo:póde.. ;VaG.alltqn.~o~; que:~I'a~·necesSIWQs :pe~os Pel1g()s
tet'niam utillappli,caÇã~'" .... ',:,". J':~!'. :d.qs tempos; e que esperava que em breve ~~a~

:·O·,;~..;;;;,,.,,· i' ' 'd' _'·cl.2~ 'c di": d" .... '.. ;,:~ . ";": ,'\ ,,' :na<l;;poréPl:fica.JnQSlcomodantes sem se·saber quOe'
..r..n=lDENTE aCllUVU a a a a w:>cussao' por .'- ".." .,.. . "

sét. 'aí.eg···ada"'a hora da.lel.tiif.ad.os.".'p'tiroe./cêÍ'es>~ ': f;·.·· pb.~~~~._1..s_,s.ao,.eas.es.::d~c~... to., ..s~edO';assim. Ç0t;no_'." . " . ,'" ..... '.. ,'....: '.:' ;. ~o ..s";'Jt'~s:~~sªo os.serVIçose:traordmarlos·
-O: ~,j~' BiBEJaO·DEdlEZE~; iCGIl:l:Q ;reW&;r,· da. ~,a lllwn~~ll;, paga:qo~!grà~üléaÇÕes;:)~T~o.: me;

cermmssaO!de poderesr leQ;Qse~w.DJ~;', . ..' .. ''I'94e Pas~:pela:1dêa:ums6m()~vo parir d~l,'.a:p()- ,.
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licia gratificacões;porque o gratificar não me pa- m~t1Ip. vintem e na mesma persuasão estou a res-
rece qUe seja'dasua'attribuiçào, pelt~aosmeus anteces~ores naquelle lugar.

Nó meio. deste mysterio grita então o 'publico Nao pretendo encobre nada e nem receio que as
--estasdespezas são feitas com espiões.-, con~ appareção: entrei com honra para o lugar
, ' Eu não sei se ha coin etreito espionagem;· mas se de mtendente e quero sahir delle tambem com
~stá, em uso' estaabomiriavel medida, será preciso honra, '
.que.aassembléa tome isto em consideração. Se ha . O SR. CARVALHO E MELLO: - Na presente indi
~spioliageínfechemos todos as .portas, não se pas- cação que se discute trata-se de mandar ao govern~
seiede noite nem se converse; pois quando se dão que expeça ordem ao intendente geral da policia,
ouvidosasemelhailte:gente ninguem estãlivre de para que apresente um esclarecimento das contas
sahir culpado 'pelo qile disser qualquer desses ho- que publicou, principalmente da pequena parcelIa
mens indignos.' que, se ~ão declara em que se despendeu. O nobre
, . Conclúo' pois que de tudo quanto disse o nobre membro, que a propoz, estabeleceu o principi~
depútado nada serve para nos illtistrar; estamos que nenhuma despeza publica se podia fazer sem
ignorando as mesmas cousas que ignoravamos an- que constasse a esta assembléa em que fora feHa.
tes.do seu discurso e ostá portanto em pé a necessi- O principio é em geral verdadeiro, porque deve
dade da minha indicacão." . ,saber-se ne~ta augusta assembléa em que se des-·
.'Eu nádatenho· com- o. actual intendente, nem em pendem os dinheiros publicos, mas esta regrü geral

cousaalguma ocriInino, antes o considero. muito tem alguma excepção não s6 em pequenas par-'
digno;' ataco unicamente o· methodo de apresentar ceTIas, mas em algumas das que tem algum destin~
as contas daquellarepartição em publico; conser- particular,
vando misteriosa a applicação das quantias des- Sempre que se trata do lugar de intendente
pendidas.' . ". ' geral da policia, principalmente nos governos li-

Insisto por isso, q-ue seapprove a minha indi- beraes, causa assombro e estranhesa a existencia
de um magistrado que não tem um regimento es:"

caCão á qual pretendoaccrescentar depois das pa- pecial, ou para melhor dizer, que tem tão grande
lá:Vras--especificação e fiscalisação-as seguintes: jllri~dicção no alY8:l"á .pelo .qu!U foi .creado, em qüe'
-:-de:cadauma das parcellas dos ditosbalanços.- se dlZ, que tem dhmlladaJunsdlcçao, e que não dá
, .Queira v.. Ex. mandil:r-m'aleara eu fazer osobre- aggravo das suas decisões, Ou este magistrado nã~
dito additamento. (ASSIm se ez.). deve existir, ou existindo, deve ter toda a larguesa

...0 SR. ~i:.ANçA,:-Sr. presidente, eu me oppo- e amplidão que é propria daquelle emprego, e sem
nho a que passe a indicação, sem que deixe de lou- a qual não p6de ser exercitado. Até o anno de 176~
varo o .nobre zelo dO.illustre deputado que a: fez,. Portugal regeu-se sem este emprego: os magis
por:que ter!ho.p~ramim que dahi nenhum proveito trados criminaes cumprião com parte das attri
se segue agora á causa publica. .. . buições que hoje lhe são inher~ntes. O regedor das

A inteIldenç~a da policia é uma repartição subaI: justicas era o superior ã quem se recorria dos re
terna e agentedo poder executivo. O governo e feridôs subalternos. Naquella época se creou est.e
pois que)Il entende ou deve entendere fiscalisar magistrado, unindo-se-lbe a policia ordinaria e ~
nu bem ou mal que as consignações ou .rendas q)le se chama alta policia, á maneira do que se
deUa:segastão. .. praticava em outras nações.

,Se ha malversacões na suaadministracão e toda- Em consequencia desta creação lhe ficarão com-
mo goyerno as' consente 9u não ~sc~isa, ore· petindo as jurisdi.cções de .um~ e outra policia,.
mediodesse malnão o posso eu.descobrlI senão na sendo comprehendidos na prlmeIra os pontos prin
etrectivaresponsabilidad~dos 'ministros: e .esta. de~ cipaes delIa, que são, s~gurança, limpeza e bom
p~nde ~oeffect~vo c.umprImento .de uma le~.regula- mercado, a que elle satIsfaz por meio dos magis
mentarque nos falta, Tempo VIrá, em que ella te-trados criminaes que lhe são subalternos. Na outra
nba etreito;.e tudo.andara a bom caminho. Por parte da alta policia está comprehendidotud<r
agora nãopassaráo ;depons, desejos essas diligencias quanto :e6de concorrer J>arlJ. ~eg1!rança do governo
de,informaçõe,s. .' . .' . e salvaçao do Estado. Por tao Importante autori
,OSR. RIBEIRO DE .REzENDE:...,... Levanto-me para dade é esta magistratura odiosa e principalmente ()
dizer pouco e com o san~ue frio d'um homem. de será em todo o governo livre, em que estão 'esta
bem é não com o calor lmmoderado do nobre de- beleéidas as garantias dos direitos individuaes do.
nuta.doa Sr:' MontesUma'. cidadão. ,Mas toda esta doutrina é mais apropriada
r e tem lugar nos governos jã firmes e' estabelecidos.

Quando respondi ·ássuas obs~rvações s6 tive em e em que não ha precisão ainda de cautelas anteci-
vi.sta-pôresta~sse~bléa.ao facto' .da verdad~; m~s- padas',·· ,
tran'do'que odmheuQ que sehavIadespendIdonap.· Nesta supposição, nem n6sesLamos ainda em
iinha>sido. mal gasto; 'nem sei a 'quErfun'perguntou esta:dode prescindir deste magistrado, nem elle foi
.cmesmoillÚstre deputadose eá tinha f~llado sobre supprimido, nem as suas funcções coarctadas: por
-esta materia como 'deputado ou como .Intendente. tanto está .e.lIe :eni circumstllncias de dever faze!'
-:;Crei<?~tré?~sii:il,·como· pos~o '.fállar sobre qual- da: sua parte quanto fôrnecessario 'para bem de

.gu~r outroo~Jecto,D.1e,é permIttIdo ,fall~r neste re- firmar a segurança p'ublica; e ,para prevenir o que
la.,tIV'O. a.o..ca'rg.o. 'q.1!eoccupo;s.ealgu.ma di.fferençah.a .lhe. p6d.e Ob.staré. necessano.pÔr os meios, no que-.,
na{)Jl~a,e' Ser ·1l!aIS _gue ade poder~sclar~cer.me- de força deve faze~' algum'a.s ilespezas> O actual, e,
lhor a assemblea sobr~esta materIa por se tratar, os que o precederao são reputados homens de cre~'
da repartição em que SIrvO. . ' .. .. dita e honia;e por este ponto de vista devem ser
-Para>nadâ'occuHai,ao Jlublicoé:<Iuefiz:p~oceder olhados :como incapazes de concussões e desvios

ao halanço,que o'iniprÍIJi e fiz :~istribuir; :p~r elle dos'~inheiros ~ublico;' acreditando-seque asd,:s:--.
se vê 'que'·asdespezas nao têm.sIdo malfeitas: ao pezasque fizerao, malOrmenteas';pequenas;forao
menoseu'estoupeiSuadido qúe'não .tenho gastado feitas a bem da causa publica, ainda que nãoapre-
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~entem .umaoeSpecm?-clareza' de cada.Uma~t ':Entretailto<H16que se não p6de drndai.é· .
em ~ular, ,e millS quai!~q. algUmas dellas nao:J-sendo este lugaroccunado desde o aIino de '18Õ8~.
"'od"",,,,,, ·'>.T\ll'e".,n.'>.ll'_S" a" ",,,..t.n,, -o~e "~-';e ~"'e.."!i' V" •. TÕ::>._. ih .r. ••_v "'ro- w~_..... ~ .~ .1;'''''''''''''. l' ~:t... ~..o.... - I.....,uo '...·e e~lI'O' ae :.lc.:;~ pelo 'conse eno Paul&.
:na.o· o fim porque foraQ feItas.· Ha al~m"disto al~ Fernandes Vianna, elIe se prestou..eom o ,maier
,gum~;mes~o.das que pertencem á prIm.~na classe zelo .' no .serviço .publico, empregando :as rendas
d~ baIXa _p0I!Cla, .que por serem demasIadamente deste cofre em beneficio ,do estado, cOmo era Seu
mludasvao mcluidas. em o.utras, e não se póde ~ever, ~ão:s6 eJ;:eeutan,<lO, as ordens que de S. M. F.
apresentardellas especifica clareza. . ' , unmedI~tamente:recebia .para mesadas a diversas

,Em taes circuJIlStancias conside~eu a de que se pesso?s, :UI~inações, ,e festejos' em' Ocasiões de
tra~ :nenhuma:outra cousase ~ar!apedindo escla- regoslJo public~,eou~ dss{lezas extrao~dinariaS
~en:to de,llas ao govem?,malS do que d:esacre.,. pa:ra ~e!!tQs destInos ate em palZ~estrangeI,J:os,mas
dH~.o magiStrado por tão pequeno motIVO, ao pnnclpalmente mandando edificar .. p()ntes, fazer
mesmo tempo que da natureza do seu emprego é calçadas, e atte~s, e outras muitas obras de inte
() co'nfiar-se nene em cousas ainda de maior porte.. resse g:eral,que saooutros .tantos testemunhos do
Em.fim,.Sr. pres~dente, qu~ndoseju1gareonveniente s~u cmd~do, e vi~ancia,p'ois bem sab~ào é que na
extmgUIr este lugar,' extinga-se; mas emquanto cI~ad~ nova, e maIS suburblos desta capItaltodos oS
existe, e nã.o se julga inutil ou prejudicial, deve ter e.ddicI~, e arruamentos .se. fiz~rão .depois<.{Ue
toda a consIderação da parte do governo, a quem S'~'.LO assentou nesta côrte a sede da monarcma;
incumbenão'desacreditar empregado algum sem asSIm co~o. é constante 'quea maior, parte das
culpa legalmente justificada. E' á vista disto, e do estradas vlSlnhas erão intransitaveis, especialmente
mais que por brevidade omitto, evidente, que esta no .tempodaschuvas com aguas estagnadas, e la~
indicação deve ser desapprovada por injusta e desne- merrOs .até de~tro da.' cidade, corooa.contada no
cessarIa. ~po de Sant Anna, e largo do RoClo, que São

, O SR. PEREIRA DA CUNHA::-Entro com violen- hOJe duas ~xcellentespra~s.; sendo tudo até' o
ciil neSta materia,assiIn como' fui constrangido a prese~tefeIto ã custa da poliCIa. . .
oceupar () lugar de intendente, direi todavia duas . MUlto ~mJlora se tomem paril .o futuro medidas
palavras em abono da justiça, e defesa das argui- ad!'lquél;daspara se despend~;rem estas rendas debaixo ,
~e.s que se pretendem f~er a esta re:t>artição~ Prln- de~ s~stemab~m .orgamsado; eq11lUlto a miro.
CIplO {lor notar que este Impresso fOI offerecido a senamUlto propz:lO, e conducente que el.las entrassem
esta illustre assembléa, mais por obsequio do para o co~e do l11ustre senado desta CIdade a~m de
honrado ministr? que ag~ra serv~, doque por alguma .serem .bem ~esemp~n~ados seus de,yerés nos'objectos
ordem que~a lSS,O receDesse; VIsto que a contabi- d~·.economIa. mumcIpal '<DIe estã~ a seu' cargo,
1i:dad~ do cofre da i?olicia, não tendo um regimento dispensado o'mtendente destes minuciosos artigos;
pec~, est!- SUgeIta ás regras,gemes da publica ficaI!do-lhe assaz com .~e. se~t!'eteJ!h!i no,seu.
a_~lUlstraçao,pela qual deve responder o respectivo omClO.' empregand~sua 'VIgtlanCla eactiVIdade em
mInIstro d'Estado, «tue approvar suas despezas sem tudo qu~pertence 8 segurança do estado. '
o cu~ho da legalidade. Se esta conta fôra exigida', . O'SR. MONTÉSI1MA::~ 1)5 illustres preopinarite~
officIalmente llor esta assembléa para saber o seu que acabãrão de'.fallu taxál'ào o meu discurso de
estado, havenalugar p~a~ste exame, encarrega!1do pouco decoroso sustentando 'a.riIinhain~cação. Se
e~ ta:efa a uma; comm~ssaopara dar-lhe p0I:lel a PO! eUa se ~Il~endeqtle eu qJlIZ ~tacar o mtendente
~l1'eeçao que maIS conVIesse. .. geral da Po.~lil,· dec}aro- desd~ ja 'qu~. não' ~oi essa
_Quando tive a honra de succeder neste emprego nu.nca a m.. moa ten.çao ; para ISSO. sena p.reclSO que

ao conselheiro Paulo Fernandes' Vianna tratei de eu fizesse delle máo conceito" eao . contrario me
, b.alancear o cofre desta reparticão para resalvar merece. muiboa opiiiião; O que'propuzs6, tampor

min}1a responsabilidade s!'lguIido ã. nova fórma de' fim o .fazerqu~o balaDç,o~ia eomodeve sair,emen
gov.ern.o representatiyo. que ,então.. se proclamo.u, dand.o-s~a. mao..O... · ilublic(} ~ve' sabe~"e.m .'qJle.. ,
~azendo constar pela Imprensa o seu resultado; o. segas~oas rendas- ~a' .n~o; e. 'ho~e ·.olha-se
qué se contin~ouoa pratIcar contra.os erros antigos p~' as .~on.tas dasdifi'erentes repartições 'coaf
de segredo lDVIolãvel no manejo dos negocias mUlta ~unosldad~; até servem de matai" o temp'O
JlJlblicos, especialmente rio que era relativo á fazenda aos OCIOSOS' que tudo, perguntão e,. tudo querem
nacii:mal.d'onde.nascerãoosabuzosquesãopatentes. saber.... ". .: ': .', .... <. .:'
Demais, estabeleci um cofre detres chaves, paguei.. -Al~~ .dISto 'a"'Í!~quez~ ..'é o melhor ·melou;de
quasitoda a divida antiga, e ~g1l18i o, met~odo.qlle: adqmnr a boa opIUlao ~ublica; ese2cad~-1.UIl()go~
s~ dev!a guardar na .Slla receIta edesp'eza; methqdo de ver c?mo ~SC~U~S 'Vaoe como n.aov<!.o, servirá
que meus dignos successores têm segUIdo, e apenei. até a. minJ:ui.mdi:caça~. paré!-, qu,e o ,me.~o1lÚ\:!,nd~nte
~()ado. ..' ',' . ;~on.s~rYe.();:,:eredito,:~e ~~ece,mos~J,"~dQ~ ...~~
.·,Eu,não fuiencarregado de glosarcontas'preteritas," .lndiVldu,a~t\)qas.app,-Icaçoes, d?S;q,llantlas}ndi~

nem havia, algllIUa coisa que fazer a tal respeito;.. nos bal~nços, q~'nao ,houv~,.malve~saç!1?%',e .ql.le,
o: meuexercicio princíp,iava naquelle momento, e t,udoteve··o .d~stlU,O, re~p~tl'Vjo 'ÇI)~ !ltili(!.a~e,~,
isso fixava minha attenção pa.."a não,dispor. dos ren., es~ad~.Nada, ~~to;dissec0!1tr~,()(~cl.ual.~nt~n.
d~mentos deste cofre senão para os fins, a..que dente:, nelA~~;l!.u.~,nun.ca.aJlpll~r,,á,:pessoª,deUe,
leg~menteestàvão destinados.; tanto mais que o: ·O-~etelp.;$:()4i,oso ,.a'3u.risâicçao.;~.nne;a a,<t ~U:.
Senhor. Rei DoIoão;VI;, declarou {l0r um' honroso, empr~o, -~ssaz .a~stada .por" lll~~tas .empeti::-,
decreto que aquelle ma~strado tendo merecido: ~-sua ,~~~_~01E!nCIa8.:: ÇrelO, .ter .satiSf~ltQ :cq:w,esLllexph~
completa confiànçao servira muito aseu~ontento;caçao. ...'. " "... , :....:, " . .
e,sa~isfação"e que.os l'enIDmentos dá policia, forão '. Ju)ga.n..~o-se...'..~.. c~ti~a..ma~.r.ta,p~9. pÔz oSr. :pr~
applicados, conforme.. snas "; o.ràens:, ~ando-lhe'por sid~nte ~~n~~o, ~,fOl ~~ge~a, <: ,.., :: .,.'
conseqllencia wna·plena quitaçãode toda:suaadini- " D:,SR. :P:aEsIDEN'l'Ei'assígnou ~para : a < ordf:UIl d~
nistração., ,. .' "àiÍl:l~" Ai continuação da:: primeií'adiscussàtl dO'.



PARA J'oSÉ D'ABREU E SILVA

Sessão em ~8 de' Agosto de ~:823

PRESIDENCIA DO SR. BlSPoéAPELLÃo':móa

.A- .assemblêa ge~ constituinte e legislativa:' do
Impcrio do Brazil m~da participar a V.' S. que
deve quanto antes, VIr tomar assento neste augusto
congresso, e ter parte nos .seus trabalhos; como
deputado á mesma -assembléa pela provincia de
Mínas-Geraes, -Deus guarde a V. S. Paço da as
sembléa, em Z1 de Agosto de 1823. -JoSé Ricardo
da Costa Aguiar d'Andrada. .

SESSÃO·.mf28.DEAGOSTO·DE 1823

p~ojecto para. a fundação.de' duasuniverSidildes :.2.0 Icivilisação.da Europ~ depois da invasão dos 'b~
Ã: ~ompetenCIada matena.daproposta do Sr. Car- baros,wnbemco!!.eor.:e..'"ão pa..-a as desOrdens.dos
ne~; da Cunha sobre o córte do Pão Brazil :3.0 governos,.e que a Inglaterra as não adoptou. Res
-Regnnento da assembléa.. . po!1do que os povos da Inglaterra estão,emvarios

Levantou-se a sessão áS 2 horàs datarde.-Ma- obJeclos,separados do mundo pela sua sítuacão,
noellosé ·de Souza Franca, secretario. como.jã diSSe Virgilio-Penitus dimsos Orbe Bri-

• tannos..
-.. RES.OLTTC.Õ.:F.S DA AS"S-(,MbT.,t,. O seu governo! q~emuito'respeita osantepassa-

IV - .lliW)~ d.os, adoptou o direltoconsuetudinario·dopaiz, de-
nvado d?S seus ultimos :conquistadores; e tendo
e~elecldo o .systema.mmo, regeitou o chamado
Dirtnto .Impenal,porque no codigo se firmou a
regra despotica-Quod Principi placuit, legisha
bet 'Digorem.-O·povo·não reconhece a lei -quero
porque quero-,esóaquella quese·considera ser
expressão da vontade geraI. declaradapEllos rellre-:
senla!1te~ da nação em parlament~. Todaviã ,os
seus JurIsconsultos não deixão de consulLarasPan
dectas, como as fontes da jllrisprudencia civil.

O seu modernoinstitutario BlaksLon cita asIeis
dos romanos, ainda que 'mais sobriamente do' que
os escriptores aos outro& paizes.
. Os. se~ mesmos autores. sobre jurisprudencia
commerClal se referem ãs leIS, onde se achão as

Reunidos os Sr. deputados pelas 10 noras da ma- bases das decisões sobre letras de risco e avarias,
nhã, fez-se a chamada, e acharão-se ,presentes 64:, que vêm nos titulosdo Nautico Famare, e .Ad
faltando com causa os Srs. Andrada Machado, Go- Legem Rhodiam àeJactu. . .
mide, Xavier de Carvalho, Andrada e Silv:a, Pi- . O insigne Buded~nas suas celebradas ReflexõeS
nheirode Oliveira, Duarte Silva, Carneiro de contra. a revólfl9ão da França, em que tambem en
Campos, Ferreira Nobre, Nogueira da Gama, tre os seus mil desatinos, se afi'ectOIl desprezar in
Velloso So~s, Ribeiro de Andrada, Rodrigues da teiraments o Direito Romano. SÓ inculcando os
Costa, Ferreira de Araujo. seus doutores do Palais Royal, falsos Direitos da

O Sr.·PRESIDEN'IE declarou aberta a sessão, eleu- Homem, que :unão obstante o indigesto das Pande-
se' a acta da antecedente ctas,.ahi se vê a colligida razão. dos seculos, a arte

de appiícar os originaes principios de justica á .iD-
O SR. VERGUEmO :-Vejo na-acta uma declaração finita multiplicidade dos negocios hiunanõs:o seu

que creio não ter lugar pelo que decidiu 'a assem- tribounal não .deve ser usurpado pela arroganeia e
bléa. Quando o Sr. Souza rúello requereu que se hil " d b
iriserisse na acta o que J"ulgava neeessario 'para p .aUCla. os que não experimentarão outra sa e-

dona méUS que a suapropria.» . .
fazer constar quenao recebera, afelicitaçao do .go;" O famoso Gibbon, na historia da decadencia do
vernador das armas das Alagoas, resolveu-se que lm{lerioRomano, faz um admirave! summario da
nao.se fizesSe menção na 'acta,eportanto entendo leglSlaçãoe politica do Imperio Romano; nem.é

, que' o que diz respeito a este negocio devia ser possivel prescindir do estudo das leis de um povo,
omiLtido, . . . que durou, em varias fórmas de !governo, por mais
.. O SR.· COSTA AGUIAR :-N~ aeta'. não' ha falta ,de de quatorze. seculos, e. que ainda depois de. destrui

exactidão, porque nada mai~ s.e fez:do que_refer~ o dos, regerão a tantos paizes. Os. francezes, :depois
que se passou; o que se d!lCldiofol que nao se ·ro- de tomarem aos; seus sentidos,. as rêverenceião no
sensse na acta a declaraçao CJ!le o Sr. Souza Mello seu novo codigo éivil,onde se encontra ;o fundo do
mandou ámesa; e esta resoluçao' estã executada. . Direito_RomanQ, e as.: dissertaç~es dos .sabias ~e
~ ConsUltou-se a asselnbléá e foi approvada a aéta.. confessa0 as excellencias' das 1e15 romaiJàs, relãti-

'0 SR~ PRESIDENTEannunciou que estava ãpona' vamente aos contractos, propriedades, etc. Esse
dO salão ti Sr. José de Abreu e Silva, deputado .codigo com suas dissertaçéesestã traduzido.no idíO"
stibstitutopelapx:ovincia de ~a:s Ger~es,e .sendo mNióglr:~mmendài excessos em estildos;d~ Direito
introduzido na f6rma do, e~tyloprestou Juramento e Româno, taes ,como' I?rdeii.~9 ,os estatUtos deCoiln,;,
tomoü lugar na.assembléa~_. ;'. ..... ..•. ., . bra, onde se determinarão sete. eadeiràs .detál di~
{)Sll. COSTA..,AGUlAR d~ c0Bta das plÜ'ticillaç?eS rei~o. Talvez em lugardealgumas,bastáriaW'ná

de molestia dos Srs.Ferrerra de ArauJo ,e ~enem!- (j,e: ~xposiçãodo .9-itO codig~ fr8Jlcez;. IÍotando-o p~~
Nobre.__FicQu a assembléa in:tÉliiadl!-~ . fessorjudicioso as suas aberracões; como odeC1àrar

.Passou-se á. ordem doma,. (p.te..era a c<mtinuação: 9.cas@1en~0.umcóntl,"acto.ci#,.0 .queé.gtâ.~~
dadj'ldiscussão,do. p~jectoparaacreação~e-4up.s e~~,pordessai5r?-r·.o<mat~onl(),:.,pu so~edâde
universidades.no Brasil, com; as emendas·offerecldas COlMl1gal, .que;o nosso Sályador. ~S.:ee.Cliilln~nte., ~o~
pelos Si'S.:Goiníde· e Araujo· Lima'~!1 sessã1l an~ l"~ CQID.0 ,s~ndo. um mwod,eiegItima propagaçaô
cedente..,<c·', lia,~!!pecie.~um~a;., ;,';_ ,;. .: : '... ,:
.,O: Si: SlL"\iA'LISBOA ;..0;;. Sr. presidente,. na sessão < .])8 fac.to,;ain4a.h~jel s~n()~!, os.~wp~t~s~

de hontem o honrado membro o Sr.Limanoto~ ~~ndeza e sabedona.,d.o;gqv~rn():r~~o;:(ls.r~s:
com:menosapl"CÇo .a.I:~commendaçã() que fiz.~ D~- tlglOS, 4asestrada~r:que se!l~hao ,e.m .v~os: e~os
Nilo Romano no;cursojuridico da:pr~jectadauRl•• c14tos'~~'~~if!..~so~~.detan~ ~e':l~,s,,~~
versidade;.arguindo. I!:ne. ~,.c.oIDO ~u ,disse. all- Pan~ s~, ~~IIllraone P!l~C~é1~s~c:Ia.rta1ia~ :~~iifo ;~~
dectas,"Sendo '~chadaS~ .c.oIltribuU:ão muito, :para a truetlvas até a,s:rrnnas;.. pOIS' com e1Ia,sse: ~~p~r-
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taráõ e' :renYeráo as o sciéncias 00 e' artes, beni' queIaqne]le her6e; 'não pOdendo maco a o braro entrar
fõssemdosseculosclossens despotieosimperadores. em!nta como gigante, Talen-se de mDa pedra
, ,Não é de Iazão' prescindir do estudo das leis da IJa-l"ê! C r..r;p =~-WWêiiôe; eu. usarei da mesma arte
anâguiliaàe. onde seaebãooresWso·de ,forças ntaes e'erei se posso_repellii- o ataque do hõnrado mero
da"-~o promovida pelos -romanos, que até bro. entretanto que não posso, apresentar-me em
conqm..c:tarão o Egypto, onde. pelo seu systema campo na presença de tão gr:an~ athleta;e =o
COD5el'iador. inda ora se notão as pyramides, e farei? R~rrendo ao seu modo de argumentar.
obras,que têm affrontado ossecolos. Disse o honra,do membro que os inglezes rejei
- Os francezes,que no fim do seculo passado inva- farão a legislação 'romana, porque se alli sustenta
dirão o Egypto.' fuerão em vista os exames d.os que quod PJ:iflcjp.i placuit, legis habel ~em.
monumentos sobre as leis, lettras e artes do palZ- E' .erdadeua a causa que aponta o honrado

Uma razão mui ponderosa me occor.re de mais. membro; aquelIe principio e outros fizeIãoque os
-pala a preferencia dá u:Dive.-.sidade nesta côrt~ e é, inglezes, sempre ciosos de sua liberdade. rejeitas-

, para que se conserve ap~ ec:~uncia da lingua ~D!: um ~ito ~o proprio para plantar. a esera
'porlugaeza. que. ~~odiz 005. com pouca ndão;mas isto.n.a~ d~ O que amnceI, e é que
'corrnpção crê que e lat1~•. Sempre'. em todas as talvez a ~a leJeIçao à~v~o 'eIles a sua liDerdade,
nações se raI!ou.melhor ~ Idioma naCional nas ~- p~rqne D!l0 sendo admitti~~ nas escollas aqueUe
tes~Nas provmClllS ba dialecloS, com seus partI- direIto, nao te.e efie occasIaO de 'calar nos animos
cnIares defeitos; o Brasil os tem em cada uma, que dos inglezes, e por isso de corromper o amor da
é quasi impossivel sUbjugar, ainda 'pelos mais liberdade. O honrado .me~ro apontou a ca~,
dOlitos do paiz. ' ' em que eu concordo, mas não destrniu o eJreito,

E' reconhecido que \) dialeeto daS. PaUlo é () l!Ue. é preciso dizer; tlão se deve a ella -só; e se se
mais _Dotavel. A mocidade do Brasil; fazendo ahi quizer dizer que aqueDa rejeic;.ão já pron o amor
OS seus estudos. conkabiria pronuncia mui des- da libe.'1lade que fulhão os inglezes, não se me
agrcldavel.' _ poderá negar que ella o firmou, 011 pelo menos

Demosthenes, sendo perguntado qual era a P~- aparto~ da Inglaterra uma consa que o poderia
meira prenda do orad?r, respond~u, a pronufJC1.a; destruír.
a ~'"!IDd,!", a J'7:OOUflCZa; a ter::ena,. a pronUflC&a. O SR. VERGUEJRO :-Estamos na la discussão em
, 'Quintiliano diz, que por ~aIS sabIO. e eloqn~te que. segundo o regimento, se \rata só da vantagem
que 'seja o orado~, ~esagradará tendo !Dap~nun~: ou inconveniencia do projecto; mas já perdemos um
Verum 'pt'oounciatw cu~corru.ml1t. li..T~to Livio dia. e o de hoje leva o mesmo eamfuho.
sempre se notou o ~alecto .d!1 PataVlDldade; oa O Sr. Lisboa, a quem muito respeito. não tem
TheophraslO a a1iectaçao do atti~o;a R~bertson, feito mais -que dissertações sobre o Direito Romano
o 'dialectoescossez; e a Borke o lCliotLSlIlo irlandez. e. sobre a pron~cia dos oradores; ora isro,Sr. pre
, ..Qnantoao l@e. se :ponde."Olla favC?f do estabele- Sldente, ~ ~ mUlto ,f6ra da ordem, po~e nos de
cunento da· U~veI'Sldade na ~a. a ;d~eremvemos limItar sómente ã consideração de ser ou
haverdullS. apOlO a esse re~el~ a OplDIaO do não mil () proiecto; ,se assim continuamos não sei
Sr. Montesuma, por~ser, a pr:..meIra met.ropole do quando terá:fiÍn a discussão. Peco por isso a V. Ex.
fuasil,e-a que, dep01s'desta côrt.e, ~m ~s estu- a observancia doregi,mento. •
dos ; consta ll!1e della se tem ~didomaIS estu- (FaIlarão tambem os Srs. Muniz Tava...-es. e Car.
dantes para Cóiml!ra, com a proteeçao, ~o Conde do~ nell'O da Cunha, mas D&O se entendeu o tachi2t'a ho
.A-..-eos, quando fOI governador da Bahia. o qual fOI Silva) , l:> P
depois' tão indigna, injusta e ingratamente mal- • - . .
tratado pela:Cabala .Anti-Brasilica.· ,', , O SR. MONTRSU!!A: -: Quand~ ~on.tem op~eI
_ O mesmo Sr. deputado mandou paxa a mesa~a que· vol~e o Prol~c~ a commlssao tive em mta

'emenda, mas ,por não estar conforme: ao regimentO o p~vemr,que elle tíves~ea mesma sorte que outros
foi restitnida ao seu,illustre autor para accommodar PJ;O~ectos, que por serem poucos exactos~ sof~
a doutrina á cada Um dos artigos do projecto. frido um sem numero õ:e em.endas, e se acha0 con-

o o o -,' .' - d ' .'. {lISOS e talvez 'contradictonos em algumas partes.
_-O Sa.:ARAm() LniA:"'79 regunento â-me direIto Com as ~e por ora ha, e,provavelmente se ofi'e
a~ntrar no, aebate para responder ao Sr. deputado recerãõ hoje, temacommissão bases para de novo
Lis~a. o ," ood . oo - trabalhar, tomando em cOnSideracão a maneira de

O honrado m~mbro fez-me a ho~_ e ,fazer al- regular ess~s'c1lI'SOSjuridico~,fund()spara despe
gumél;;S obserya~es so~re o~ que ~se honte,m a zas", e lDethodo geral- de ens1Oo. Se não fÔr assim
respelto do Direlto Ro~(), e deI} a ~ntend~r gue acontecer-1he-ha o mesmo que a dos ausentes. o', "eu tinha em despreso aquella legIslaçao; é por 15SO Entretanl . to' I ,o 'd o, o. ~ ,
, e e'l1 direi"ai~a e'ousa. '; , oo o . ~ YJSto .er-me evanta o para liillar
lJU'Hontem'Sr.' présidente, eU: confessei a sabedoria se'!1~~"drrel.<J1;1e nao possoaccom~dar-mecom.a
QÔs.,,'aúto~s' o.aqnellê:'dfreitó; e seus cO,mmenta-:- op~ao do Sr. Lisboa, s0]Jre a !undaçaod~ umaUDI
'doreS mas á'Céi'escentàreique"elle não fezmaiS'do versIda~~nestacõne, 5a.o mUltas as razoes q~e me
·e~ssegurar a ,escra:vidão'do~povo~._assimdos determmao '.a pen~assun, mas como es~ na? é o
~esinôs romanosópara; quem se lDventarãoaquellas lu~ .propl'!0para.as expe!1der eu me reseryo para
àistiricCões"e"aquellii'Jiírispriidencia ,:formularia, a"2"~ussao,e~ ~xporelo<'> I!1e~ parecer,_por,ora
Como dos' po,!os:quc. ao' depo~ o.·abra~o""J~élos SÓ dIgo que p~a ,oao a(~lIllt~ll' taffu~da~o ne~

rinci oios aru enunCiados; e disSe,e' t<lrno a 'dizer; CÔrte é para mun de sobejO a lDfluen~l~ q:ue ~nao

r~ / ~~,~~;~U:=&~,C~~:?das de~f.etae~ ~;~~~~~~oJg~~fci.o.Para t~~~:s~dirJgn: alli~e~~
;,~eside.n~i o ~oIi~ad,o IJ].embro'~preserita'um~ _:O Sa:::P~REI~:DA cÇUN.lrÃ: --Desneces~o:me'
'maSsa, tal de 'conhecunentôs,queiacilmenteesma- par~ce- rep~qdUZll' osar~entos,::e razoes, _que
"i7ará aqaãllei ,qiIe, 'com:o'éu; ose lhe oferecerem' em' devem' sustentar ,amatenaque faz a base essencial
'~pô; pôréiD 'eu·se:rvfr~me-heidas arinás de David; desteprojecto. Esta',illustre assembléa animada>dos,
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Jl~~~tos que~ inspira0~cr.dapa~ , maiores despezas a decente subsistencia~o ace não
nao ~dmar~e~~ecmo_:m.d~!"Sl~ ~€iilquaiquer outinlu.:,nar. -
a flml!ação de~~e collegic:s nes:e l'aSto - .A nossa, lristoria nos apresenta um exemplo.
~peno para se~ osconbeeUnenws, ~~ Sendo a ~àa~porm...cruetainstituidanofim. do
~as ar".es e SClenctaS, sem as quaes se nao seodo decimo \ereelro por~-lle!D DiIüz com es
~ obter-aquelle grão de cioilisa~oque faz a pros- colas maiores,,e menores,~"'b.an~emUshoa
jIe!ldade~ das~ , , ~ p~pn05 para a SIlaresidencia. fo."'ão taes
_R.~ poiS propOlCl<mn os melOSp~para as disserições entre 05 alumnos e os mOIadores da

&ao 1JDportante empreza, ponderar-Ihe as dillicul- cidade, que ~Q indispeasanel aIreda-la deste
~es e remover~ o que poder o{lpor-se ã sua ~ e colloea-la~margens do li(md~ttOno l)rin
maIS prompta execuçao. Sendo po..rem absaluta- ClplO do seealo segmnte, onde se conservou por es
m~nte.im~~lecerm:stemomen~~as pa~ de 7l! annos, e donde &-Rei D. Fernando por
asmsülwçoes que enge onQSSO nnmensotemtono. mandar Vlr lentes eslrangeiros" que xePUeonarão
fundando-se oniversidadesem~eren~provincias ~orar em ~iUlbra, no~ente a t.rasIadou. para
para commodidade de seus babltantes, e Cle swnma Lisboa. e ahi se demorou por mais de um seeulo
~dad& eri"cir ao menos uma que faça menos até que B-Rei D. João m, reformando a univern:
ditiCGUosa a sua frequencia, e apresente melhores dade com habeis mestres que mandou contidar de
proporções para facilitar o seu desempenho. ltalia. F~ça, e Castella, e achando-se Lisboa nesse

Em nenhuma parte do :Brasil (ouso àffirmar) tem~ maIS ~pnlosa. e com grande expediente de
occorrem mais favoraveis reqnizitos para com tanta ne.,<>oc1os publicos pelas descohe~laSdonovo mundo~
promptidão se eseeatar este plano. do que DO sitio tomou a esta.beleee-Ia em Coimbra, aonde até e
iJe Belém, districto da Yilla da Cachoeir:l. aonde presente se tem conservado.
existia um semina..-i.o das proscriptos jesuitas. ou Emendemos e..c:se erro grosseiro do antigo sys
em outra qualCJ1!er das ricas villas do Recenco_o lema, com o qual prele~dia a politica portugUeta
da Bahia, que mais vantagens oirereça. _ ~ons:nar-n05 na escra~dão,e na d~pend~ciade

Não éo espirito provincial aue me indw: a dar-lhe ~o5 _buscar a duas mil Ie~as de distanCla a !la
esta p:efe.""encia, o Brasil é rIDnha patria. e muito bilitaçao, e 1uz:s de que preClSa~os para sennos
folgarei de o ver PI'(b-peral" a todos osres~tos ainda e~p~dos., ~u.s.tando-nos excesslVas des~, e o
nos seusmais remotos sertões. Ã. pronnclada Bahia. peJOr e ~CrifiClOS ~~('S .peJos males emmen~
formando porsoa situação geOoorapmca o centro da que comamos na pnmeua ldade, longe da patria.
Brasil, facilita (quanto a nossa policia o permiUe) e :05 ~ren~, e en~crues a um,co~ndente
todas as correspondencias por mar, e por~~m !lU ?U Dao ~llla, ou nao ~~sufiiClente força para
o resto do Imperio, o que se não obtem tão fàcil- ~rrar sentimentos de religl~o, mo~l, e boa edu-
mente em qualquer de suas extremidades. caça0 de que. tanto ~ ~ecessJ.ta n~s "erdes anDOS.

. . . . . • Este negOCIo e da maIor lmportanCla para todos em
Exis'.em la alli mUltos- eIemeJ.lto~ de ~e se póde geral, e eom es~ialidadepara os pais de iamilias,

lançar :mão para este nobre edifiClo, ,e ~n~em se ê necessario dar-lhe o impulso que exige o bem do
atrevera a negar de ,que_naqu~lla pro~~a e trans- nosso paiz, e pcr isso proponho a sel?uinte
cenden~ a educacao litterana. e se distingue pelo o

gosto para aslet~. de maneira que é muito para « El!E.''DA
notar, como mais de uma vezforooslestemunhas,
~e de todososbrasileiros que frequentavão a uniyer- ({ Ao § L o Haverá duas universidades, uma na
sdadede Coimbra, ametade, easvezes os dOIl terços PrQvincia do Mãranhão, nolngar que mais convier
erão babianos, para.o que muito concorria slla por sUa l()~dade. e circumstancias, e outra na 
maior po~ulasãoe riqueza. Accresce ainda que sendo provincia da Bab.ia. no siti? de Be!em. distric~o da

. a provinC!a da Bahia a de maior rendimento (á ex- Y~a ~a Cachoelra, e~lD?- maIS um colleg1o {le
cepçãoda doRio de láneiro, aliás jámui sobrecarre- SClenclas naturaes na provmcla de S~ Paulo,.e outro
galLide enormes despezas} só ella p6de, sem algum na cidade de Marianna.provincia de Minas Geraes.
vexame publico por novos trloutos, acudir a?s gastos e finalmente um coIlegIo da iaculdade de leis, e·de
precisos paIa -fundar, e alimentar uma llUlverdade philosophia na cidade de OJinda. aonde haverá
ao. ,menos para as faculdades de direito, medicina, igualznente um.a cadeira do primeiro anDO oiathe-
e ·phUosopma.8{lIoveítando-se ~ pe~~oas habe~s matico· . . . '.'
que' entre .nósenstem. para o magISteno, e conVl- _ «Ao § 4.° Entretanto se dará principio' á run~
dando-se da Europa as queprecisas-forem .para.as dação da universidadeda Bahia logo que se propor
respectiVas _cadeiras. com apossivelparclmoma, cionem osmesues e professores para exercitàrem o
até que sé possa dar a esta fundacão a grandeza, e magisterio assim .nas. séiencias exactas,como nas
e~len.dor de: que são susceptíveii tão UtElis estab~ positiv.as, artes, e bellas letras, servindo de norma
lec.Unentos. para sua in!,>tallacão os estatutos da-universidade de

'Não posso· portanto' conformar-me com o ar- Coimbra, com .aqueIIas modificações, e alterações
bitrio lembr-adopor alguns demeus honrados com- que cada uma das juntas, .o~ congreg~çõesdas res,,:
panheiros de se arranjar por agora Qma universidade p~ctivas facu.ldad~s, pre,sldidas pelo lD~pector, o.u
,neata-;côrte emquanto.selhenão pódedar :Ollt~ rel~or da llUlversldade, Julgar.a p'roposlto, contn
melhor' situação, porque _exigindo o estudo das,~cl"" ~Ulndo o. c~fre da me~m~ provlDCla c?mas ~espe
euéias :mui~, seria . meditação. vê-se: que esta é m-I Z!lS ne.c~sarIas_para taout~1 .es~~eleClment().. ;
compati.'Vel.com :as ,distraççães, e divertiJnentos que ..« ~o;.§ 5.0 O- g(}ver.no ~omeará um reitor,--o~
que as capitaes oiferecem. Alérode·/l';l~·.o_ alto lDsp~c~or da mes/l?a uDlversldad~, que reuna_ e~ 51

,- preco das Cl:l.sas ,indispensav.eis <para bah).taçaQ de as dlstmctas qualidad~s.que eXlgem um tão un
todãs áspessoasqtle:coznpgem:ocOrpQ.a~ademico,é portante lugar. Paço da asse.mbléa, 27 de Agosto d~
mais uma-,dificuldade para::realizar'o:plano,nesta 1823.--0 deputado, Peretra da Cunha».~ FOI
côrte,aondeo- luxoestã no seu auge.: e exige porisso apoiada. . . .. -' m
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o Sn;.!.aOUCiIE BENooN: -Sr. ~dente)farei lsidades desde jã bajão as faooldadesde jurispru
muito por nào fullarfóra da ordem. Tém-Se faDado dencin ~ de philosophia. Voto pela soppressào do
muito contra este projeeto. e a meu ver injuS-.a- § 3'>. e em seu lugar (salva areda~~Q) Off8r-"",-V {jS.

mente. eóm alguns additamentos elle ficm-ã tom- ~ paragraphos addicionaes. .'. , ,. ~ ,
pIem. Ànalise~os o projecto com -vagar, e madu- .« 1.0

, Matriculas de 50S aunuaes por cada estu-
reza ~ra julgar deDes. ' dante. Os rendimentos do subsidio litterario, e os

No lo §decretão-se duas universidades, uma em da oontribuicão litteraria farão parte das rendas
S. Paulo.·outra em Olinda. Que precisamos de uni- applicadas pàra ambas as universidades, perten
versidades ni~auem duvida: a questão serã se basta cendo áde Olinda da Bahia para o norte, e á de
uma, se são necessanas duas ou mais. A eommis- S. Paulo do Espirito Santo para o sul com as pro-
são teve attencào li immensa extensão desde o Rio vincias centraes. ' '
da Prata até o' Amazonas. conheceu que a haver só .<( 2.0 Uma subscripção volnntaria em todo o im
uma.deveria ser no centro do Brasil em su~m~ di~ pe~o do Brasil, s.olicitâda pelo,governo, formará os
tanClll dos seus lados, e por consequeoelll. mlltil capitaes produetivos de um e oulro estabelecimen·
~menteasprovinciaspromnasaoAml'2onas; to, na proporção da liberalidade dasprovineias, a
concluio portanto que não podiào ser menos de que ,cada uma pertence, clljos fundos entraráõ por
duas. e para isso contou com a riqueza do Imperio, •scções no Banco Nacional para annualmente sa·
e liberalidade dos brasileiros. Sendo portanto duas hirem os lucros eorrespondentes'. '
era preciso qué uma servisse para as provincias do ct 3.0 .Ao capital pertencente á universidade de
norte, e outra para as do sul, nestas cireumstancias S. Paulo, se annexarlÍõ as pareellss otrerecidas
era preciso escolher locaes que nào só estivessem nesta côrle no governo~do para um semelhante
nos respectivos centros, mas tambem que nelles se estabelecimento lit&erarlo. Paço da assembléa, 28
encontrassem todas aquellas qualidades que a pru- de Agosto de 1823.-Ã7'Ouche ».
dencia e a e~pe..'iencia reputão neeessarias para se- Creio Sr. presidente. que esta. subscri~.ão dará
melhantes estabelecimentos, taes como a salubri- uma somma de vulto, o Brasil tem riqums, aos
dade, a barateza dos generos, o socego, e quietação, brasileiros são honrados e libemes, nós acabamos
a amenidade do clima. ete. de ver a liberalidade com que se tem concorrido

Eeis llqui porque a illustre commissão se lemb!'"'~ para:l marinha, e não devemos esperar menos para
das eidades de Olinda e de S. Pauio. Logo não ba este fim em quo utilisão todos os pais de faroilias.
~e dizer contra este § 1.° Vamos ao segundo. e as que não tem filhos tem netos, tem sobrinhos,
Neste diz-se que as ordenados dos mestres e seu nu- tem parentes. Estabelecidos estes fundos Sr. pre
mero, a ordem e arranjamento dos estudos serão sidente, enlão encheremos as nossas universidades
regulados DOS estatutos. Está claro Sr. presidente de babeis mestres, então crearemos coUegios nas
que no corpo desta lei não devião ingerir-se cousas cidades principaes. Volo portanto que o projecto
miudas, qU6. sào proprias dos regulam.entos~ A lei passe li 2& discussão.
~il\"e determmar .em grosso, as partlcularldades Proposta a emenda do Sr Arouche foi anoiada.
devem ser especificadas no regulamento ou esta- ., •
tutos que devem acompanhar a lei, e que fazem O SR. FRANC.\.: - As muitas emendas ~e já têm
p:1rte dena. vindo á mesa nos provão assaz, que o proJecto· não

Temos portanto até aqui bem arranjado o pro- satisfaz l) principal fim a que nós propomos, que é, e
jecto. O§~ é quanto a mim imperfeito, porque os deve s('r, d~ já impulso efficaz, eprompto ácon
fundos para Laes estabelecimentos devem ser mar- veniente instrucção ae nossos conciiladãos de modo
cados por uma lei, para que pois é deixar essa que se habilitem igualmente segundo o exige a lei
materia para outra leI, se el1a é toda pertencente para os lugares de magistratura. O projecto diz que
ao objecto deste projecto'l _. haverão duas universidades, e que seus ~latutos ete.

'F'Por isso qt!e eu voto pela suppressao deste pa- se regularáõ em tempo competente. Eis uma boa
ragrapho) e offereço em iugardeUe tres outros que promessa de futuro, mas que nenhuma utilidade nos
mandarei á mesa. Mas antes de os ler J)llsse- otrerece de presente, quando as nossas cireumstan
mos ao . § 4.0 Aqui ha uma emenda ou a<ldita- cias instão porque se metta immediatamente em
mento do Sr. Araujo Lima, eIDlJue diz que tanto accãoeste assumpto, ao menos :(l0r Uma maneira
em S. Paulo, como em Olinda prlDcipiem desde já pl'óvisoria, emauanto outras medIdas mais morosas
as faeuldades de jurisprudencia, e de philosophia. se não tom~, éonvenientes á um systema regular

Estassciencias'são asde que nós temos mais ne- de todas as doutrinas que deve comprehender uma
Cessidade, e é 'por isso que eu apoiei a em.énda do perfeita univei'sidad~ que o não seja só no nome.
,Sr. Araujo Lima, e continuo a defende-Ia, e por Na universidade de tíoimbra temos grande numero
este modó fica bem arranjado este § 40

, pois que não de estudantes brasileiros que depois (la nossa inda
sendo possivel ~aba1!tarem jã t~das as. facul~ad~s pen~encia têm a Il!aior n~cess!dade de voltar ã
de ambasasUnlVerSldades é mUlto possl~el.p~1DCl- pat~la j e talvez o naO têm Jâ felto, por não terem
cipiarem logo com aqueUes dous cursos JUrldlCO, e aqUl onde conpletem os cursos dos seus estudos
de philosophia. No § 50 trata-se do vice-reitor,.e de jurídicos, que os :nabilitão para entrar na .carreIra
quem o hade ser, essa questãll é mini.ma. a assem- da 'magistratura: ~is aqui-. entre outros um motivo
bléa:póde resolver ou segundo o proJecto, ou.cre- que nos deve tambem ápressar para estabelecermos
ando-à logo com seu reitor competente, o que nada t"adeiras desta faculdade, segundo o methodo de
envolve para s~ dizer llue o project? é defeituoso; ensino re~bido n·a.quella lúüversidade'jainda que
Lerei agora à mmha 'emenda concebida nos termos para o futuro se haja este' de ,melhorar. 'e ,reformar
seguültes, ,. em outro systema." ,,,.'., , ' ,

, , ' ',' ,Eu "ajo: que: se 'trata no projecto de numero de
,« EllENDA .. 'universidades, edelugares'adsptados para eUasj

« Sou' do mesmà paracer do Sr. Araújo Lima no' e que se,defe~ 'ainda: o ~eueIreCtivo estabeleci..
additamentoao §.4° para que em ambas as univer· mento para'depols~ AsprimeU'llS questões sãoinuteis;
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a ultima deve' ser corrigida. São inuteis as.primei- rpublico e dolaciol e se continuB;I'á ~tão a discussão.
rasduas questões 'Porque entendo. que s~ devem - O deputado, l,.ança.• »-F01 apOl~. .
crear peio correr do tempo tantos e.s~elecunentos O SR. CQSTA BARllos: - Sr. presidente : Não ha
liUeraI'iQs desta natureza quantos eD.glrem as neces- muito tempo, ou para melhor dizer, não ha muitos
sidades dos povos derramados sobre um _~nde dias que nós com lagrimas nos olhos pediamos
territorio qual é o nosso, logo que se propol'Clonem aulas de primeiras lettras para algumas provincias,
os meios praticos para isso; P<!}s não c?ncebo. nem donde se póde colligir o estad? em que ainda nos
posso conceber nenhuma -razao <;uIDClente porque achamos: e como procuramos Já de presente esta
haja de vir o cidadão de Piauhy. por e1:emplo, bus- belecer universidades onde não ha mestres de pn
eu instrucção das scieneias maiores á provinei~ de meiras lettras? Sr. presidente: cu sempre desconfio
S. Paulo. Todos têm direito aos commodos pubhcos de quem me promette muito; e nào tendo nós ainda
de geral utilidade que a sociedade deye manter, e um bom coUegio não sei como nos meUemos já a
entrão neste numero as escolas matores que se ler duas universidades logo de pancada I Parecia-me
devem dar aos cidadãos na propria provincla, u.ma mais asisado que cuidassemos de estabelecer uma
vez que esta as possa sustentar, que é t!>d~ ~ difil.- (se é possivel) e depois de fundada esta cui~ar da
cuida.de da empreza: e posto este pnncrplo de outra, porque não podemos ter já as commodldades
igualdade de direitos, o ponto importante da e meios que havemos de ter para o futuro. Quanto
questão fica reduzido á pergunta: onde estab~lece- á escolha do local inclino-me a que se r.reflra a Da
remos desde já, um corpo academico malS ou hia como ponto mais central do Brasi I e por algu
me!1os perfeito, em que p~vi~riamente.se vão ins- mas rasões particulares.
ttlllndo os nosssos concldadaos. suppr1t~do-se-lhes No tempo do Sr. D. João VI, projectou-se fundar
li. . extempora!1ea falta de ~ma unlversl~ade, ~e aUi uma universidade, e para a instituir olTerecião-se
d'além mar ~hamos em COlmbra? ~ maIor fncili- muitos contos de réis: ora isto e algnma cousa •••
dade de ~unlao dos elementos propr~o~ para um tal Eu estou pela opinião do Sr. Pereira da Cunha para
es~eleclm~nto é que nos deve decldU' a es.se res- que se estabeleça uma universidade no Maranh~o,
peito; e CUido q~e nenh~m .lug~r do Brasll.pode e outra na Bahia, etambem voto por uma terceira
ench:-r tanto á mao essa mdicaçao como o RIO de em S. Paulo; mas isto para o futuro; para agora
Janel~. . . . . ., sou de parecer que se funde uma na Bah~a e

Aq.Ul temos Jll. creadas.• e em etTechvo elterçlc~o ficaremos já bem servidos. E' este um dos maIores
mlUludlls pelo estado vanas aulas, o~de se ensmao bens que podemos dar ao Brasil' e estou certo que
as linguas .latina, grega. frane.eza e mgleza, a 10- no dia em que se decretar uma' universidade será
gica, rethorl~, e as methematicas; além destas ~a inexplicavel o jubilo dos brasileiros, e muit? grande
tambem cadell'as concernentes. ao e~tudl? da m~dl- li. nossa gloria. O Sr. França prefere o Rl0 de Ja
~ina e cirur~ia; ~emos um.a COpl0Sll: hvrarla publica, neiro para assento da universidade por existirem jã
um muzeu, JardIm ~otanlCO, .h~spltaes ond~ suftl- reunidos aqui muitos elementos precisos: eu não
ciente~ente se pratique ~ ChDlca eI!l quasl to.das sigo esta opinião, o silencio é sempre m~is proprio
as va~l~dades de doenças I abundanc!,a (le SU~l~OS para o esludo,.e no retiro se apura ~ phll~sopho; e
ac~)Udiclo~ados para regerem as cadeiras de direlt~ por isso osgrandesestabelecimentosbtterano~âevem
que de mais se liouve:em de crea~ : finalmente a.te fundar-se em partes onde não haja o estrepIto nem
se nos o!rerece o part.ido das dotaçoes que desfru~o a confusão da cÔrte.
o seminario, episcopal de S. José. e o dos orphaos Demais a existencia desses elementos nào é para
de ~. Joaq~~on~~tati:~i~~J:~d~ee:::p~:r:e~: mim rasão sufficiente para se preferir o Rio de Ja
ven ura o. . I neiro; os mestres, por exemplo, de que faIlou o
~ad~m~O~~u~~~~s ~~i~~d1~;~aseáe:::~~~:':ie~: nobre d~pulado. se ~_ univers!~adese est~belecesse
~t . meiae!: academicos a cujo corpo se na BahIa, para la lao; a utibdade pubh~a .é qUl'

rel or e mais o • " .' e satisfacão regula, e se esta os chamasse para a BahIa, opa
dê esse nome com ~statuto_ proprlos,qud . '1 triotismo os levaria sem neceSSidade de constran
por ora a necesslda~e dos temJlos, e a ~U:lr~ ~e o gimento. Voto Jlorianto que ~e funde já uma uni- .
correr do. ~mpomator e.xtençao e per ~~~id~ versidade na Bahia, e que para o futuro se trate de
qu.aes facilidades todas Dao descubro,eu, estabelecer outl'as no l\laranhão e em S. Paulo.
em tão grande numero nas outras provmclas.. , .

Iem-se dito que Olinda tem muitos d~stes ele- O. SR, ALENCA.R: - Bcllos dISCUrsOS tenho OUVIdo
mentos que igualmente se podem aprove~tar.•Con- dos lllustres deputados que tem fanado,.pret~ndendo
venho que se aproveitem na mesma dl1'~cç~o; o cada um que se deve estabelecer a UDlversldade na
que importa.é que alguma cousa se faça.Já.a e~te provinda que Ih~ parece. Entendo que..o Sr.•França
respeit.o; eo melhor seria que fosse aqUl debaixo é o que tem segUldo melhor o ponto da questão, po.r
das nossas vistas; das quaes deve receber a obr~ o que realD?-ente. do que .s~ trata. é se deve oun.ao
melhor .impulso. Sou portanto de voto e re~u~llo haver uDlve~ldades.E. lDques~lOnavel o proveIto
que 'Volte o projecto.â commissão para seredlg~r o da sua fundaç~o,e por ISSO e,u Jull!av8 que a_tê sem
seu contexto sobre estas bases que tenho expendldo, debate passarIa á segunda dlscussao; mas nao te~
embora se haja de promover uma ou mais.universi- sido ~ss!m; e largamente se te.m tratado.de }>artl
dades. Mando á mesa para este fim a segumte'Cularldade~ como é o demonstrro: qual seja o lug~r

. . 'mais proprlO:para um tal estabelecImento, Nós preCl-
«. PROPOSTA samoS de uma sem demora; e esta me parece que

n ueiro que volte o projecto á illustre com- .deve institttir:-se aqui no Rio de jane~o,;porque,
.({ - eq om todas as emendas apoiadas, para se attentas as nossas pequenas forças pecumanasrPara.

mfss~. Co mesmo projeoto' de maneirà que se ponha tão grandes. despezas! convé~ escolhçr o agar
re un 11' '. ma ou mais univerSIdades. apro- onde se encontrelI! mal.s,materlaes rellD1dos para a
~~~ia:dO?s~a~~s~ocaesem que· se eUas' houver,em obra,para com ma!Sf~Clhda4e e prestElsa.'Se l~vantar.
de. estabelecer os elementos que houverem ..de ensmo PreCIsamos, Sr. preSIdente, de uma unlversldad~.~.



cc EMENDA.

li Proponho que a haver uma unica universidade
no sul que esta se estabeleça na cidade de Ma
rianna.-Tei:ceira de GoutJ~a. »- Foi apoiada.

O Su. CARNEIRO DA CtrnBA.: - Sr. presidente:
Levanto-me para fallar a favor do projecto, mas
não posso de nenhum modo accommodar-me com a
OpiIUão dos illustros deputados os Srs. Silva Lisboa
e Alencar~relativllmente a ser instituida a universi
dade no 1\io do Janeiro. Parece-me evidente a im
possibilidade de haver nesta cOrte uma universidade,
onde o luxo desmedido, e variados divertimentos
devem necessariamente ter grande influencia nos
animos dos estudantes, incitando-os à fazer despezas
para gozar deUes, ao mesmo tempo que as mesadas
se limitão apenas ás quantias necessarias para os
'gastos de sua subsislencia, e compra de livros;
Além disto, falt.ão aqui muitas commodidades que se
achão em outras provincias do Imperio, e que são
indispensaveis; os viveres são caros, e a renda das
casas muito subida; ora se na universidade de
Coimbra, onde as casas são de mui modico preço,
e tudo'barato; assim mesmo quasi que não chegão
as, mesadas,' como: .chegaráõ nesta côrte. Demais,
sen'hores~ devemos.considerar as localidades para a
instituição de dÚl!-s universidades porque uma só,
pela grande e~.tenção do Imperio,n~o pr~encheria
o fun que nQs pro.pomos,por ficar m~lto dIstante d~
algumas prOVl1iClaS,devendo todas eUas'gOsar dos
mesmos.commodos: .:' ..' . ., .'.
- Tenho' 'ouvido, fallando sobre localidades, 'uns
p~f~riremPernambuco,'outros terem por ín-elhor,~
Bahia~ e-finalmenté o Rio'd~Janeiro";e as:rasões
dapreferenciá consistem nas vantagens que 'se tirão
doscollegios já estabelecidos; do augmento que em
geral alli se nota a respeito das mais províncias, e
de 'seus maiores' reudinientos, do que resulta mais
facilidade de adquirir livros, mestres, e tudo o ne-
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iá';, COmI? de pão ' ~'_;a: .boca; ~s_muipoueos,' cessario. Cada ,um que tem·.falladO: tem'stipposto na
~cbare~ lIlll'aos"lugares ~ maglStrátura,e além pf<?vin~a em'queJlie parece que deve·furi.dar-se a
disso ;es~oCh~an,do_ .~~ _Co~bra ~ el?tuda':l~ que ~D.lVersldade, todas estas vantagens raunidas,e tem
se recolhem á sua pa~,e e preClSoque haJa 0!lde tirado-por coIisequencia que alli se deve instituir.
eUes ,c?mpletem os seus <:ursos que lã começarao; ,Quanto aos rendimentos, devo dizer,que' as rendas
temos 'lguillmenteneces:lldade de homens capazes para a'univers!da~eI!ão devem sahirsó da provincia
para; os empregos pt4llicos,e, ~té .para entrarem ondee!la fÔr mstltwda. mas sim. de toda a massa.
n~ta .augusta,'a~semblé~~ e é mdispensav~l que da 'naçaol porque a ,nação toda. tira utilidade deste
haja onde elles vao a~qumr ~ luzes Ilec~ssanas. estabel~cu:nento, que .nã~ pertence privativamente

Eu ,estou, Sr. ~re:>~dente, tão. pe~suadido da boa á proV1!1CI~ onde se mstltue;'e assim, como todas
vontade dos braslleU'os a respeIto d um tal estal:e- as provmClas concorrem para as despezas da cÔrta
lecimente. que julgo queaherta uma subscripção (porque só o rendimento do Rio de laneiro'nã~ .
para este fun elia seria preenchidapromptamente, chega) hão de tambem concorrer para esse fim· nem
pois todos conhece~ ,,:_precisão e u~dad~.Adopte- póde ser privada nenhuma dellas dos bens ~e re
mos portanto a opmlao do Sr. Silva Lisboa que sultão de um tão interessante e util estabelecimento
e~teriho .por ~elhor.~ contentemo-nos com uma e por ter mais. ou menos rendimentos. Vejamos agora
fei~ 8qw. servm.do-n~s por ora dos estatutos de os commodos qu~ pódem achar na Bahia, ou Per
CO!!Dbra;e depoIS cUidaremos da outra, que nos nambuco, ospms de familias que mandão seus
prometta a commissão, em.tempo competente..... filhos á universidade. . ,
~ettamos mãos_ á o.bra; abra-se ~ subscripção, e A Bahia é uma cidade grande de muito luxo, e
nao Ile.s faltaráo mel?S; no enthu8lasmo que deve que tem, com pouca di1ferença, todos os estabeleci
prodUZIr nos povos a ldéa de ver neste novo Jmpe- mentos desta cOrte; os alugueis das casas são caris
ril?, uma uni!ersidade todos con~rib~ráõ á por~a s~os, e tambem os viveres; Pernambuco faz alguma
para se realisar este bem. Estunarla que hOJe difi'erenÇD., porém não deixa de ter alguns destes
me8m~ começassemos a tratar desta importante inconvenientes, po.is ai!1da que não é tudo tão caro,
mataria.. nem ba tantos divertimentos, como no Rio de

O SR. TEIXEIRA DE Gouvh: - Como vejo que lan.eir? e Babia, ~empre ba alli distracçóes mtúto
muitos Srs. deputados têm votado a favor da iuo- preJudiclaes ao adiantamento dos estudantes, como
daÇào de uma siS universidade, e póde ser que passe succede aos do collegio de Olinda.
esta opiniãO, proponho nessa hypothese a seguinte . 0_creador. deste coUegio, como !ls estuda~tes lhe

tmhao respeIto, por suas luzes e Virtudes, alDda os
continha. e reinava neUe a melhor ordem possive1;
mas logo que morreu, mudou inteiramente, e
póde-se dizerql1e os mestres se pagão debalde.
porque os estudantes não perdem nenhuma qllinta
f~ira ~e ir ao Recife, para jogos, theatro e outros
dtvertimentos.

Ora se isto acontece com os estudantes deste col
legio, o que nãoserâ quando se instituir a Ulliver
sidade'l Não vi ainda nenhum, dos Srs. deputados
ponderar este inconveniente, quando eu .acno que
uma das cousas muito essenciaes, para o estabele
cimento de uma universidade é o procurar umlugar
accoDUDodado. e que· não tenha dWuacão, ou[a
menor p.ossiv.el; de outro modo póde'estanelecer-se
uma umversldade mas não preenche os seus im
portantes fins. Talvez, olhando oobjecto s6mente
pór este lado, eu preferisse S. Paulo ao Rio de Ia
neiro, porque não oíierece tantos meios de dissi
pação, e até é mais proprio para o estudo, por ser
frio; mas tem outro inconveniente, crue é não ter
edificios', proprios, para f~er" uma umversidade, e
ser a cidade tão pequena· que nemos estudantes
acharião casas, para viver. _. ;' ,

Portanto, tendo pesado todas estas razões, e co
nhecendo; que não épraticavel o estabelecer-se a
universidade nem em S~ Palllo, nem na Bahia. nem
elri'Pernambuco, é muito menos no Rio de Janeiro,
digo que preferiria a Parahyba. Enanão é a minha
patria, porque nasci em. Pernambuco ; mas se sou
dep?tado da Parahyba, ta,mbem, (> spu de· toda "a
nacao.·. \ ." '.', ... ,:. "

Ã Parahyba ofierece, muitas vantagens, que não
encontro nas provinciás que'já" citei; clima mode
rado;· abundanciade' víveres,: .todas ascommodida
des necessarias,para a subsistancia, e' nenhuma
distração ou· div.ertimentos. ". ,.,.. .
-O,povo daParahyba é um povo simples, de cos';
tumes aindamui singelos,' onde não ha theatro, nem
dissipaçao:de"qualidade alguma~ Tem alémdfsto
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gràndes' ~cios. que~pó4em. :servir, .tanto::p~a~o ( ausenléS; :Pr.!lnieltiamG-nos· destruir •. este· tribunal
esta:beleemlento' do coUegto,·'como para hablta~o onde' se ap!l."ao tan~s !GuOOs'mas talvez nada se
dOs estudantes. , : . ." '. verifique porque o projectonmica mais apparecerá
'.,P~o·nor\e se~ente~~ hauma só provin- eficaráõ os!adrõescomas unhas afiladas, pararrem

ela 'que tenha nm tãobeUo ediftclO como o convento laneando maO ·de tudo quanto poderem.
de.S~'Francisco da cidade .da Parahyha, que tem :fu fallo (leIo que a expenen.cia nos tem mos...
uma grande cerca, e todos ;OS commodosnecessa- trado; e por lSSO digo que mão occulta pretenàe que·
rios; eum edificio'immenso~ e só precisa de alguns esta a?s~léa não}il:.ça cousa alguma,.até que os·
re:paros. Além deste convento·na o-de- S. Pedro onde seus mmllgos coDSlgao que eUa se dissolva. (A'
emtem.dolls fradeseolltro de' Carmo que os íra- ordem, á ordem.) .
deSjá não querem habitar., Eu não faço mais que dizer uma verdade provada
. ·Eis 'um paiz bello para se estabelecer uma uni- pela pratica; e se assim falio é pelo desejo que
versidade, no caso:de se adiirittir que deve'se~~a tenho de CI!1evá ávan~ ·este projecto, ao m~smo
só; porque fica m8.1sperto do 'resto das proVlnClO.S tempo que Julgo ane á VIsta das emendas que Já sà
do·norte. '. apresentão na priIÍ1eira discussão, e das que se pro-

Eu. acho que de nenhum modo se deve desraz~r jectão paz:a a segunda, isto se v~ precipi~do em
nas que são pobres, porque' se .os povos da BahIa um lal:iynntho de Creta. E' por lSSO da mlUor ne
têm maior riqueza, se os pais'de familias são mais cessidadeque vá á commissão, para que tendo e~
~tadosn~o ~ê~~r isso d:h"eit~a serem favora- V!,sta a~ ~mendas ap.res~1!-ladllS, al~!1mas d~ quaes
ndos com a lnstitmçao.da unIversIdade na sua pro- nao deIxa0 de ser JudiCIOsas, redija o proJecto do
viuma; pelo contrario,peuso que lhe não toca es~a melhor modo possivel; aliás se isto não toma al
preferencia, porque têm meis meios de pagar os guma fórma, o mesmo Sr. secretario não saberá
transportes; e as mais despezas qne fizerem seus o que hll de fazer com tantllS emendas, nem nin
filhos. Demais, tendo a&hill os collegios neces- guem se entenderá com elIas. Portanto, voto
sanGS para os estudos preparatorios podem os estu- que vá á commissão;· e votarei semDre que passe
d~tes, depois de terem estuda.do nestes coUegios, porque é indispensavel o estabelecimento de que
ir ~ra 11 universidade sómente para tomar o grão trata. ,
de doutor, e por isso não ficão de modo nenhum Praza a Deus que se consiga o termos ao menos
privados de se applicarem na sua provincia aos uma universidade I
estudos. Se isto fizermos, temos feito um serviço ineBti-

:AI vista, pois, do que tenho eXllendido, e atten- mavel, muito principalmente se a houver sem de
dea'lio a que li universidade estabelecida na Para- mora. Eu já. me contento com uma só, assim vá
hybll fica ~is proxima do M~ranbão, Pará, etc., ávante o projecto.
voto que alli se funde. p~rs~adIdo que em nenhum Por não haver quem pedisse a palavra, propoz o
outro local se reunem tão lmportantes vantagens. Sr. presidente:

O' Si\.. AauJo Vumu:-Sr. presidente, eu me 1.° Se tinha lugar o requerimento do Sr. França.
levanto para fallar a favor da orde~; se eu q.uizesse -Venceu-se que ~ão. '. .
fa11ar fóra deUa, tambem mostrarIa que dena esta-:- 2,0 Se a' matena estava suffiClentemente dlscu-
belecer-se uma universidade'em S. Paulo, provando tida.-Veuceu-se que sim.
contra oque .se acaba d~ dizer, as. grandes vantagens . 8.° Se passava o p.rojecto ã 2mdiscussão.-Ven
que resultarião da escolha daquelle local. Mas a ceu-se tambem que Slm.
discussão não versa sobre o lugar onde se devem Seguiu-se a segunda parte da ordem dia, isto é, a
estabelecer as u~liversidades, nem ~~bre ~. n~ex:o discussão da competencia da materia da proposta
~enas,ve~ !1I1lcame~te ~obre a ufilidad~ ou lDutl- do Sr.Car,neiro da. Cunha sobre o córte do páG
~~aae_ do proJecto~~ sao.tao c~ras asva!!tageI!s~e Brasil. (Veja-se a sessão de 28delunbo.) ,
resultao da adClpçao .deste proJecto, que Julgo lOtel::- O Sr.. CARNEIRO DA. CUNHA:~Sr. presidente, .ell
ram6~te desnecessano cansar a assembl~a com uma jã· expendi. algumas. razões, poslo' que não sufii
matena .em-que toda ella estãperleltamente de cientes, para mostrara quanto era urgente tomar
accordo. . ' algumas medidas sobre este ramo tão importante,
. Que!!!:neg~á o grande bem ~e po.der a nossa m~ que a natureza concedeu ao nosso paiz natal, -e de

Cldade íDstl'l1lr-se ~o seu·p~pno palz, quando antl- que tirou o nome este riquissimo Iriiperio.. .. .
~ente 's~ o po?ia fazerwao .a Portugal, _que de .A dimulUiÇãodestegeilero é o resultado da niil
m~ls a:m8.lS é'~oJe,. ~~~s de felta a separaçao, um administração antiga, que deu o terreno à um: in~ .
remo est:raDgeU'o ~~unlgo''l .. . diViduo,e concedeu a outro individuo o poder de

Se, P01S,~~ta utllidade, ~ém .de~~tas ~utras Já _tirar do, terreno daqueUe o páo Brasil; e. destrUir
mostradas 'sao a ·todos eVld~ntes,_ nao sel,porq.ue tudo. E' está a causa principal, porque· ninguem
nos;demoramos '1l~m' ~. 'discussao, qu.an!ioaliãs qp.e.r.erá ter em seu. terre.no um,. s.ó tronco. de. PãO,·
me:.llarecea !DatenamlnS-:que suffi9~ntemente de-- B:rasil, a~tes todos'. conspiràráõ para o destrpir,
batiâ~: '~Apowlos. l.. . ".. .. '. .... , '. ,·P1U'a., se livrare~ ~de. uma cO,~sa C(Ile longe de da;r
. 'f) Sa:DàS:-Aqui desgraçadamente quliS.1 .nada lucros ~ausa preJlpZosenormes,e Impede 0_ p.ode~~
llÓlie'passar,.porquê a milltillllcidade das emenda~ se agpculturar a terra. Ell falio _por eXIlerlenCla
ê dlvergehciade opiniões,deitã() tudodo ave~sQ, e prqprls.:•••••••..•....• : •.•.•••• ~ ••.••: .,:.~ •• ~ .•
jititlslío muito'dtiridó que :vá! ávante este' proJe.eto. :•.••... ~ •••:.. Por~t.lsa. distoumap'xo~ncl~c()ml)
'Mão'iriiüiiga, màS ój:culta, 'de.strae todos' o~ pr~ .a-~ahyba,que. tmh~}m_menso P,lato v:rg~m,. todo

~.JeCto~Wpor .'~~lh()'tes· ·.que: sejão;. semp.r.e ~. um. máo~!l._ e,.,de:.pã,oBraSil.'. bOJ.e, n,.ao. tem. Ja, sen!1o ll.ma.,p.o.~T
g.enio a'pparece, ·s.em.. que s,e. Balba de ,ond.e vem, ~,O.mU.. ltopeq.. 1u.'e.na., Er~.: tal aabun.danCl...a ,qu.e h.aY!!i
-par-a:desarranjar: tudo.,. . " .' àe:.pão Brasil, queantlgamente até,dellese fazlS0
"..Multo bo.aesper<lDçaC<ln~bemosquan!lo appa't' .a.s. casas. . ., .' . '. .' . ..~. . '. "
l'eeeu. o,:projectosobre.~ tribunal.dos defuntos e f. ,Ora, ..é desgraça,que lStoe~teJa tão ah~donado~
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tanto na Parabyba como em PemambllCO,e :Alagôas~ ~~. queem.$Uà.SWras fizera:apparecei' este prin
onde existe ainda gr.inde porção de .pão Brasil, CIplO, do seu mcommodo'l Não se apmssaria· ao des

é no Rio Grande.; que se ·extinguirã :do mesmo faZer-se de.lle, reduzindo a carvão todo ....::mto pá..
modo,'re:nào se ,wma..-em providenciaS. :Eis o es- Hrasilabi houvesse, para maisuão ser1nquietado

'tado do páo'·Brasil, ~ta .~ a causa porque pedi na sua fazenda?· Certamente que·sim: Pois é justa-
que se tomassem providenClas.'; ',. ' mente,:lhe'respondi eu, o que,ha'de' aconteeer,com

Eu deno este n~"Gcio á consideração' da assem"; todos os proprietarios de-terras. " ., ,: ... ,
~léa, mas peço qo.e? auendend~se ao eroposW; se A arrematação do cóne vai interessai-os infalli
JWgue ~ntee digno de contemplaçao,para se velmente a todos em: 'deitar' abaixo ,e reduzir, a
mandar á commissão de fazenda, ,para0 redigir a carvão os mais ricos madeiros do páo ,Brasil, que
um projecto' que satisfaça quanto fôr possivel o fim ppr seculos têm occupado as suas respectivas terras,
a quenospropôftlOS, e promova do melhor modo Ja que delles nenhum proveito 'tirão senão inauie
passival o interesse e bem do Estado. tação em seI! domicilio: e como o pódem fazer

Temo, porém, alguns Srs. deputados, que quando occulta e impunemente, em poucos annos viremos
se apresenta um projecto, logo se levantão para o a ficar privados .d.e uma riqueza nat~al,de que o
contrariar, e que apezar' da contemplacão que lhes bom senso e poliüca do governo devena antes pro
merece tudo quanto é a favor da patna.;'estão sem- mover o augmento e regeneração. _
pro promp\o~ amost.ra~ que não lia ~~ncia, ~ara Poroutra parte, dizia eu, que necessidade tem'o
que se não t.lre uma só pedra desse ediftC1ogotlilcO, governo de tomar o córte por sua conta? Não é
desse simulacro de governo que existia para bem de melhor que deixe ti industria e inieresse dos parti
pouces e mal de muitos; cujos sequazes pescavão ciliares esse mister; e que .só se contente com o
quanto querião, e repartião com quem. bem lhes pa- monopolio ou estanco dã compra e 'Venda, do ve
recia fazendo todos desgraçados. ' , getal, que é li. unica operação productiva de inte-

Não será ainda tempo, depois de dons annos que resse? fia de o governo por contracto ou por .conta
os povos do Brasil esperão aociosos pelas reformas, haver o córte ia melhor mercado, do que se eUeso
de remediar tantos abusos e males '1 Não será tempo generalisdra? Cemmente que não. E por argumento
ainda de tomar alguma medida, quando por ella se computemos que, do trato successivo e mario,
vai fazer com que o Estado tenha maiores meíos de andào muitos lenhadores e mateiros occupados no
poder augmentar suafl forcas, de ql!6 tem necessi- córte de mAdeiros, .em serA1 para combl18tivel e
üade, e até de promover ã instituição da universi- construcção, tanto civil como nllvIlI; e que 8e aCASO
dada, de que esUlmos llctunlmenle traUlndo'? Eu se dividir o preço actU41 desS4 madeira que cortão
julgo, Sr. presidente, quo é urgentissimo, e lI.ue pelos quintae! que 0114 pou, de cerlo teremos
Cleve cuidar-se deste negocio quanto antes, e assU1\ em resultado, que o eontraclaóor do córLo do páo
espero que o considere esta assembléa. Brasil, qualquer que eUe naja, não empreitará a

O SR. FRA!i~: - Voto contra a urgenciadeste sua mão de obrA por menos preço. Segue-se, pois,
projecto. O zelo do seu illustre autor pela causa que facilitando-se a todas as pessoas que se appli
punlica é assaz conhecido; mas todavia não temos cão no córte de madeiras o especial do páoBrasil.
necessidade da lei, quo no mesmo projecto se nos se fará disso um ramo de industcill; em que se in
apresenta, para remediarmos um mal que sQ resulta teressem os mesmos proo:ietarios das matas pelo
de um abuso, que á disposição do governo ,está o lucro van~oso que' póde" reportar de vender á fa~
evitar, mudando o máo melhodo com que até agora zeod.a pu~lica um madeiro que eUes reputarão como
se tem fornecido do córte d~ páo Brasil.para as patrJmomo seu, e que terão interesse em Dão de
especulações do seu monopolio, que cons&ltue uma cepar pelo tronco.
das rendas nacionaes. Conclúo, portanto, que a attender-se {1 mataria

Para isso é assaz e sobejo que se manüeste ao do projecto, seja como !ndicaçã~ para se oftlçiar
mesmo governo o !~:tame_que soli'rem ,'os' povos ao go!ernG sómen~'ao dIto respelto, afim de eVItar
neste ramo de admlDlStraçao, pelo modo com que a queua dos povos. , .
está em pratica actualmente; e que um pouca mais O S1\. Mmnz 'hVAl\ES:-Sr. :presidente, eu co~
de consilleração com os. mesmos povos. ha- mUito nheco quanto é necessaria esta mdicacão. ' . .
teria feito cessar.· . ,'. E' innegavel que um dos maisricos,productos do

Ha poucos annos que oministerio do' antigo go- nosso s610, qual é o 'pá<rbrazil, é desgraçadamente
vemo de que sahimos, pretendeu entender neste Qque mais se, estraga. o viajante que passa pelas
mal; mas o remedio, de que se lem~rou nâo sei se pr0':Íncias 'que o produzem,admira-se devêr. lodos
era peior que o mesmo J.Dal, que VInha a s!3r: . r.e- os dias os machados empregados ;em· derrubar àr-
matar-se o córte· deste nco vegetal a um so'suJelto 'fores tão preciosas. . .. '.. , ..
quao forn~,cesse por preço cert~ déq~taes á fa- Os proprietarios com quem tenhoJallado•. longe
zenda publica. . ' ... :' " ',.' .'. de ,se opporem áestadestruição,.sáoos' primeiros
,Bom meio m:epa~~~ste p'ara de uma vez: se <J.Ueconcorrem ,pa:ra.issO:;,porquequerem vêr-se
~xtinguir 'este manancIál ~denqu:e~ que aterra livres de-um tal InImIgo. " .'. '
e~ontaneameÍltenosproduz, e ,dISSO em poucas E: preciso pois,tomarmedidas _~ui sei'i~ para
paIavras,convencieo a:um c:onselp.eiro·do cO!lselho fazer ,cass~ e~.m~".',que' em,.póuco, tempo. fará,
da'fazenda; onde se o negoClo fÔra consultar., . ·coIIl que nao ,baJa IIla~,páo,b~azil nestElImP~no.:
-:Pergun~:va-me' e~te 'que' pensava, -eu' do. eip~ "Portanto,v0t.<l,que dévé:i:t ã',cGtnmissâo, para uue
diente da arremataçao docórte do pao'Brasll, e',eu ,examíne,onegocio esé decida~se,dév:eindicar-súo
em 'resposta: lhe tomei e,sta'pergun~:..:-~ey. S~ ~verno queopre ~E!~ã:ó-u.:-daqUéUá,..lI1~êir~"po/-
liv.erêi1u.m.li."faze.nd.a. ',d.e lavoura, ond.e ". por..ventura ua acho ser m te d ,netenCla

. '" ,-. "". ~·Al '. lli·' . 't ' . te" ,q,' ,:' ... a I:Ia a noss~:~o.m.r', • ,,;:"houvesse: esse 'Vegewu~.~. VIsse- a 'en rar, 'VIn .. 'o,U
mais'homens;:arm:ados demachados;adilce~;..llie O StI.. lIENl\IQUES DE fuzmmi:~r;presiGénte,
os. matos della a titulo de,ocortar, e e:drabir,'dar- jillgoa':materiaem si' mesmaLttlilito urgentEiímas
se;;hia por contente'lNão~'~e;indignariacontra a 'Creio qUe a indicàçã6 OU',Ptojeeto, como: lhe quize.:.,
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tem chamar, do Sr, Carneiro da Cnnha,nã~ só nãoIdo Brazil; mas continuando. a pratica antiga, :0.
~.nsegue, ,o fim proposto,:m.as até traz llllUOr.pre- só!*' _não ap!'avei~":Í.õ seus donos, mas até em:~
J~.: ' '" ,.: ~o .o ~e considerão causa'de muitos prejui-

'E'~ que o proprietano vendo suas terras e zos. :. .' ó •• Não fallo nis\o por· intelesse prol!rio
mattos invadidos!lQrqmuquér, ,procura. desemha- os terrenos que possuo .não têm. pão htaiil; íallo
raçar~se do. páo!Jrazildestruindo-o, pa;ra evitar se- porque dese~o ,vêf promovido um importante ramo
melhantes lUVasoes nas suas,terras; e .Jáem muitas de comma!CI() que tanto póde augm6nw as rendas
~ ep.e vai .faltando, porque os ro~dos dO,al- da na~o.
godao vao derribando tudo. . J.do-se afinal discutida a materia e osta ã

Vem pois o Dobre autor da indicação a deixar aos ,!otaçao venceu-se que 'fosse romettida a in~cacão
proprietarios das terras o direito de corta-lo e ven- as «:o~ões reunidas de minas e fazenda parà a
de-Io 'no lug~ competente, para assim o, interessar re.em projecto de lei, indicando as providencias
~a, conservaçao ~ propagaÇão do pão·,b~l. Mas mlUS adaptadas.
Jsso nada aprovelta, uma vez que, se lhe lmpõea Como era chegada a hora da leitura dos pareceres
tara. " ' de commissõ~s, leu o Sr. barão de Santo Amaro os
:' O mãl tem outra raizCJ.Ue é o monopolio sobre a quatro seguintes pareceres:
compra e 'Venda do dito paojemquan.to ,alie não íÔr
abolido o mal é o mesmo, porque o preço não con- U PRIMEIRO
virá nunca e o proprietario nenhum interesse terá u As commissões de constituição (} estatistico. to-
em conservar () geneto. mando em consideração li. re~resentação de ThomAZ
_' Cumpre pois abolir o monopolio; mas eu não sei Antonio da Costa Alcamim Ferreira, em que pode
se neste sentido a indicação será urgente, por isso a creação de uma nova provinciCl, da qual seja C~
que o páo brazil tem um destino certl\ e llmll appli- pitaI o arraial da Carinnanba, para commodidade
cação marcada, que,viria com ~so a ter algum aos povos que morão nas vizinhalllças do Rio de
transtorno. ,... ' S. Françis~o, desme~brando-sa para olla porções

E' portan!!) a minha· opinião, que se remetta á das provmelas da Ball1a, Pernambuco o Mino.s-Ge
commissão compeLente para· propôr sobre, isso as raes: e outrosim as duas representações uma da ca
medidas que julgar justas, visto que a idéll proposta mara da ~pa~bll da Princcza, pedindo quo o sou
pelo nobre deputado não remedeia nada. antes traz term~ sala eregtdo. em comarca. separando-se da do
maior prejuízo; porque por um lado o propnetario S. Jono de El-ReJ; e outra da co.mara da viUa, de
autorisadopara o cortar, nãoconsentiiá mais que Santa Maria de Baependy, pedindo o mesmo com
algum o córte; por outro lado não achando conta a clausula de ser li. nova .comarca composta do sou
no negocio assim taxado, deixa de corta-lo e vem a termo, do da viUa precitada e do de S. Carlos de
faltar no mercado proErio; porque os que morarem :T~cuhy: são de parecer que semelhantes pretençôes
mais peno do mercadO não serão tentados pelo n~o podem ter lugar. emquanto pela constittu«Ü-o
pr~ç.o do duzentos réis a ~~ba por cada legua. nao fo~e~_.dete~~adns e Sl1n~ci<!nadas as di,visocs

l'lao sou tambem da OplUlão de que não é precisa e subdiVlSoes politlcas do. terrlwno do Im~no.
medida legislativa; é precisa; 'porque todo este ne- «Paço da. assembléa, 26 de Agosto de 1823.-
gociodo pão bl'azil anda regulado porleís.' Manoe.J Jac..ntf;o Nogueira da Gama. -Marti1fl

O SR. CARNEIRO DA CUNHA.:- EU.conCOldo 'que F!anet8co ~\be:'TO de Andrada.-P~d,.o àe AraUJO
, não preenche os fins em parte do qUEldisse o nobre ·~tma.-::-JOfle lllcartlo da Costa Agu~r de An~rada.
preopinante mas não em 'toda a sua extensão; -lJarao de S~nto ~maro.-:-FranctSco Munt.: Ta-

Disse que não inipediao monopolio eque é, in- 'Va'Te8.~AntontO Ltn:: Per~rq,da. Cunha.-Manoel
dispensaval cortar-se; assim é; mas iII1pede o'grande Ferretra da..Oamara.»-Fol approvado.
mal de ser tirado o pão brazil por um homem que « SEGUNDO
não está sujeito á responsabilidade alguma. . .: , '... .

Disse mais o illustra deputado que podendo os « ÂcommiSsão de fazenda, tomando em, consi-
proprietariosembaracllr que 'se córte o páo nas suas deração o requerimento do chefe de esquadra An
terras e não lhe fazéIido conta vende-l0 pela taxa, tomo Joaquim dos Reis Portugual, em que pede
faltará no 'me~do e cahirá este ramo de riqueza uma. pen~ã~ de seiscentos mil réis. com. sobrevi
publica. , . venCIa á ~ua mulher e filha, em remuneração' dos
, Eu estou certo que isto nunca succéderá; uma seus serVIços abonados llelos documentos juntos:
vez que teribão odireito'de o vender á fazenda por .édepare_cer, que o deferunento de'~emelhante pre
UID pre~o certoil raZ'oaleI, não hão de deixar de se tençao nao l<Qmpete ã esta assemblea, por haver lei
àproVeitardeste iDéio deadqtiirir;' e:assim1ucrará que .regula a rec!)mpensa de taes serviços pres
a fazenda publica-e'ta:mbem o proprietario•••••• ~~' tados ao Estado. .. ." ,
. Quando' a fazendaprecisar,por 'exemplb, de 200. cc _Paça da assembléa.. 25 .de A.gosto de 1823.
girintaes;diz aosproprietarios' que. os'apromptem e ,Barlfo de Santo Amaro•.~Manoel. Jaci1l-.tho No
liayerão muitoS' que'o quereráõ:vender, sem 'ser ne-: guet.ra da Gatrn;a.-Mart~m' F1'anCl8CO Rlbeiro de
cessarioforca-Ios. . . . .' . Andrada.~Jo.se Arouche de Toledo Rendon.--José
.. Oque'é p~iso é impedir o mal de poder um ho- :d~.R~Z,endé p?sta,»-:-:FoiapPz:ova.d~.·
mementrare'dest14lir umaplantaçáo 'para cortar "', ':' .... . «TERCEIRO.,.' ,
pá~; em_se provide-ilci8!1do isto osmesmosproprie.-': .' , :.. ~': ' ,,".. ., ' ,..
lârlOS hao 'de. consentir ·que se' vá "cortar. Estou' '«,A: COIlllDlSsao de fazenda., para· mterpôr.o' seu
persuadido' .até que-uma: vez evitado'aquelle mal, •}>~e~er sobre ,8,: ~'maneira .de:, se pôr em ~teçuÇã.Q' o'
não s6 se ha; de mandar cortar pelo lucro que·se tira'de~tet9;de16,de A~ril,d~'~8?l~"lffl~',de~';llÔl:a "ra-:-:
~a~,. ql;l~ .atE!; $8 ha.~,}!an~, .P!ltqu!'lc!la :verdade '.~l?~a ;a. arr?ca.~~çap., dos' d!zUJ;l.o~; .p~a.ç~sa .qUe, ;s~.
pód~ d;izel -:se, COI!l.r~<! que,,é.aarvor~dl1-s:patacas; .6XlJa.·~a rePat:tJ,ç~(), do thesouro .pu~,lico todos ,o:s:. '
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. ,.~ ,À.'eommissão de fazenda examinando o~e- ." A.~o ~~.. l~.s1ação Vénd~ o reaueri
rimento dos ofliciaes das secretarias d'Estado dos mento..do~ moradores ao termo dá 'Villa de ~to
ne~os do im~o e da justiça. sobre.ás causas Xntonio' de Sá, que teqUeretn a emncção do eon
que têm occasionado a perda ~ gránd~ .~~ção tra:i:to do vê~ naqueRé termo: é de pllrecel que de
dos seus emolumentos que fazião a pnnCl~ ~te vem. ~ supplicantes esperar pelas reformas gemes
da. sua subsmencia,. ~!' iSso ~e os seus ordenados que 'haode comprehender a economia das camaras;
são unicamente de 400S000: e de parecer: e'entretanto poaem e devem recorrer aos meios te-

CI: 1.0 Que os sllPlllicantes estão em circum.stan- ~ !lUand<? se verifiquem ~vexaínes de que se
cias de.serem attendidos. ~o&~ticados pelos rendeuos,· ou seus jurados

«2'.0 Que dependendo porem qua1~er d'élib'e:. 8 m8lS o Claes. .
raçãO' a este respeito das reformas e futüra oi~- tt ~~. da ~emblêa,. 28 de Agosto de 18m.
sáçio das secretarias.d'Estado para então se deve AntO'F.".o R041'iguesYellosotkOli"eitd~--J~ Ttf.-
reservar a decisão des~ requerimento. ~)t" t!d fomeca ..~~Uos.--Jesé Ât\'tOnio ds

" .' . ono Sdt)a ~(J1G~-D. HtiftO Eugenio ele Locio•.....;Jodo
~,Paço da ~mb!éa,.25 de- Agosto da l~.- Anton,o Rodrigues de Ca"CJIho.-Eetevão Ribtiro

lí(a7'~ '1'Bnt\SCO .Ribeiro k ~ndrGde.-~nw de de Re.:endc.-BeTMrdo Josê de Ge'OO.Jl-Por haver
SiJ,'f)to .JltMro.-- M(JfiOll~ laClntho N~ra. do quem fa1lasse contra eUe,ficonadiado.
t;;iiM•.4osi Arouehe de Toledo-lltMoft.-losé d8 Leu 6 __'-'A_ •• - d . -
~&deCost(J~»-Por' haver quem faDasse contra ~ uma requ1S1çao. a mesma COIDmíBsão

n 16'· ~".d " para se mgtrem com urgenCla do governo infor-
~.e, ueoua~ n. .. maçõe8'sobreo ~erimento daPanialeão Moreira
;'-0 ·SR. RODRIGUES VELLOSO, como relator da com- Mossa, 1estamentelfO de ÂntoDio Ignaeio Brandio'
m!issão, de legislação, leu tainbem os seguintes pa- a favotdettes escravos do fallecido, para se suppnr
reeeres:' a nullidade que houvera no 'testamento 'Pela falta da

« l'lmmmO assignatura éle umatestemQnha.-Decicfi~ que se
pe~~. .

. rx::A 'co~são,' de..'iegisIa~o te~doem vista o O' MEsMo SR. .DEPpT~o le~ !gunl~ente•. -por
requerimento "de j9ao,~osé M~sPam'plona,Parte da mesma c~mmtSSa~, o.proJ~cto Já redigtdo
preso na fortal~d~Bair!l~!a:~dede~~tos.e~. (JUe s?bre a confir~açao da le~la~o enstente e Conce
suPp1ica ser adouttido a JUstificar-se para ser solto bldo nos. segmntes termos.
declarando-se-llie. a. culpa para' entrar no livra;' CI: . .A assembléa geral constituinte e legislativa do
manto; .8. combinimilO-O' com' .!\imormà~o ãadã Imperio do Brazil, decreta:
pelo ministro,s~~~o.de.Esta.do.d~sJ:!.~ocios da « Art•. 1.0 ·As ordenaÇÕes, leis. regimentos, al
Justi~: é de pare~~r qu~ deye? ~ppIicante esperar ,varás. deeretos·e resoluções promul~das pelos Reis
o resUltado das diligenClasJudiclaes1 a que se tem de PortugaJ e pelàs. quaes o BraZl! se governava
mandado proceder por ~rdens re.pe~das ao iuiz de ;at~' o dia 25. de Abril de 1821 em que o Sr. D.
fóra.;. ~e.santosH:endoSldo'aultima;de;}8~de lu1holoao,VI'Rel dePórtuga!e~es se ausentou
Fó~~p&ssa~o. ·atO.. ~mpaJ!hada:,de'pspelS'neces-.desta côrte; e to~as as que forão ilromLJhi:adas da
Stirlos,p'araas ditasdiligenClas-. . .,' 'quella data em diante .pelo Sr. D. Pedro .de A!can-
- c;:Pâ' da' ásseinbi'éa'2S de.Agõstod~'l823~-taIa ~omo Regente d~ B!azil. emquanto Reino e
l.nwn.:J.ioà"gues. VeZrJso âc Oliveira." :'BêrMTàó ;co~? Imperador.consti~uclon~ d~e, desde que 56
lóSé'a,q,'Giifrri;G.4àiit;J ·Ant(Jfj.'ii{,Rodrigiiis deCar_·erlglO :e~:Im.pe~o. ~~o.emmtelrovigor, na parte
fJaUio.-JoSé TeiiêirG.tf?'FOns.'ecà 'VasCOOêeUos:- '.em 4u,enaoctiverem. Sl~O l'evo..gad~,para..ll.0r eUas
D. NUM :E~éf!,~ 'il6:Lpç#J'711ste-vãf> Rib~róiJe :86regul~~_n~goClos.domterior (leste l!Dperio.
Reze-nde.~osé A'ntontoO 00 s;rva Ma.~.~Por ~_~~a.ntclsen~~jjrgamsar um novo codigo. ou
ver Ci!1em fallasse. cong-a eUe,Dcou êldiaaO~' ;na,Q.q~espeClé1Wl~nte alte~adas.. , ... .>...... __-......., :. «·.Art•. 2~o·Todososde~tospub]icadospelas CÔr-
. ..' " ,.« SEGmIDO. .', . ~es de P~~~gal, @e- vao .especificados na tabella
.: ._'. :" ..... :.~ .' c' iJunta,··ficao, igualmente,vali~sos, emquanto não fo"
- «-A 'eOmmiSsão de.;legisià"Cão;tendo -rlsto o:re.- ;rem expressamente revogados••Paço-d~ assembléa;
querimento de José Aritonio -Alves RodrigueS, ~e :27:íle~g~s~d~ l~.~Afl~\O Rod~ V~IlJS!>
recorre.á esta august8.'a..~mbléa, por lhe ter Sldo !~ •.Ql""el.ra• ,,:1Je'rnf1h'dolose.d{zGamo,•...,..José,Tel'
indeferida. ~r Sua MagestadeImperial a ~eixa :x~':'G ool·.OfI,Se~, Vascor:ce'lQs,.;.-losé, Antomo. d<z
dUêfez dô' jiliZ dtf rór.a: '€i 'CâinàtadifVilla de $aiito !$;lvtJ; J!!iUk••; ..Jp!WAntOflf.o,llo,dNg.ues tle canJalho.•'
An'tb'iüô:lde;S~p'lOt:ú.Jiifudo' rémé'mó 'ãS'Violenciü ;.í~!s~t~a,() RiPet1',o: tle .1l6.ZeAAe·-D. NUM Eugenio
cin.í~"én~'~~~:;.prepsa:'que'o'go,vê1'J?o'~~;l: ;;~~~. 11. . .:. :"; .', ';',,: :. .. ,

~e~ p'ara,~'!1,~s~ntes ~. Die~a ~lDU1~~'a: .0. SR;. CARNEiRO :DA' CuNHA.:;.;.i",Peço a palaVra's6
quelU .do suppliCànt~ com as diJigenéIas a que ~pará: fazer' umâpêq\l~na altera~o. Orei- de Po'!'tu.~



SESSlo EM %8 DE' AGOSTO DE 1823 , 153
Diz o illostre preo~inanteque elle nos governou, e
~e até ag'O-~ re~dmnos as suas leis. Vião na du
VIda, governou-nos, mas o que foi já não é. lam
bem nós fomos. por~ezes, e hoje somos brarilei
ros; e o Brazil que f01 parte da monatehia portu-
gu~ é h~je lim: e independente. '

Alem disto, nos por ventura não tratamos assim
os mais reis da EUropa't Em que se lhe falta al>
decoro quando se dii o rei de Po~oal. ou S. :li
Fidelissima? Não dizemos nós do meimo mod~
S. :M. Catholica, ou Christianissima? Não posso vêr-
nisto falta de decencia; e por L"So entendo que só
mente do nosso imperador devemos dizer o senhor
Dom Pedro, e de mais ninguem.

O Sa. RODRiGUES DE CARvALUO :-Pedio então &
palavra e offereeeu a seguinte alteração.

II Proponho que se emende na fórma seguinte
Por S. M. Fidelíssima actua.l rei de Portugal e AI
gnrves.-o deputado, Rodrigues de CarvalhO. -Foi
apoiada. . .

OSR. VERGUEIRO: -Sr. presidente: O que me
parece é que este projecto não está ainda nos ler
mos de ser sanceionado, porque falta a tabella das
leis que se ba dI) imprimir, para se examinar quaes
são as que devem ter execução entre nós; e por isso
proponlio que se reserve o sanccional-o parI:
quando se approvar a dita tabella.

O SR. PRESIDENTE, j~ndo discutida a maleria,
p'ropoz a emenda do Sr. Rodrigues de Carvalho.
Foi approvada.

Perguntou depois se na conformidade do que
propuzera o Sr. Vergueiro, se reservava a decizão
tlna1 p'aradepois ~a approvação da tabella das leis.
Decldio-se que Slm.

O S1\. Mm'TESUMA. :-Como estamos na hora das
indicações requeiro que se me mande dar pnpe~
para fazer uma indicação. Eu quizera lIue se dessem'
para a ordem do dia d'amanbà os dous pareceres
adiados, e muito principalmente o que trata do re
querimento do preso Pamplona. ESte negocio não
póde sotrrer demora pela sua natureza, pois não co
nheço nenhum mais importante que 11. liberdade do
cidadão.

Tendo-se feito algumas breves reflexões, o mesm()
Sr.' deputado mandou á mesa a seguinte

« INIlICAÇÃO
«Proponho qUe os dous pareceres adiados sejão

objecto da ordem do dia d'amanhã, attenta sua
antiguidadeemateria.""-o deputado, Montêstema. »

O SR. FRANÇA. :-Ao menos o do preso·Pamplona
acho que devo, entrar na ordem. do dia pela impor
tancia da materia; não é justo que se deixe de acu
dira um cidadão opprimido e sem apoio.

O SR. PRESIDENTE propoz á votação a indicaçãÕ
7

e venceu-se que se désse para a ordem do dia o'pa
recer adiado sobre o preso Pamplona; '. . , '

Por não haver mais quem pedisse a palavra para
ler pareceres, ou indicações, passou-se ao regi~
menta da assembléa.· '. .' . .

«Art. 154:. As commissões nomearáõ' para cada
negocio um secretario e um relator, °qual em acto
de assembléa exporá o parecer da commissão sem
que porisso .fiquem os outros,membros privados de
poderam. fallar sobre este objecto. »-Foi approvado.
. II Art. 155. As alteracões 1e~bradas pelas com
missões seguiráõ.o ~esmo 1!r?cesso. que as outras.
(Art. 158 e. segulDtes.) .»-,-Folapprovado. .'
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~ por ser pai do SenhorDomPedro primeiro, nàoceia de ser um rei estr.mho; e por isso entendo
que não \eIIlI~ o chamar-se-lhe no contexto da
lei o senhor Dom João VI.

O SR. COSTA. AGUW\ :-Isto é contra a ordem.
..\. primeira cou..~ l@e nos deve occupar é ver se
está redigido na coDformidade do que se venceu; e
depois se algum Sr. deputado tiver emenda a pro
pôr póde propol-a, mas por escripto, para ser apeia
ãa; porém. onerer alterar o proJecto por este modo
Dão é permiitido, por ser contra o que ordena o
regimento.

O Sil. Mmcl1 TA\"Al\ES :-Parece-me desneeessa
ria neste caso a formalidade do reduzir a escriJ!to
esta pequena alteração; então nada se poderá m
clicar sem ser por escripto, o que seguramente nos
ha de fazer peider muito tempo.

O SR.. MOnESll!iA :-Eu quero apoiar a emenda;
mas sigo o que diz o Sr. Aguiar; venha por escri
pto para a assembléa decidir.

O SR. ARA.UIO LtIU :-Sr. presidente: Nós de
vemos seguir resU'iclamente o que nos manda o re
gimento; ora se cste diz cxprcss:unento que qual.
quer alteração que lembrllr deve ser proposta por
emplO, como queremos ir nesttl, contrao que está
estabelecido 'l Que imcorm que c!!a seja pt!quena, e
que nào infiua na su slancUi da matoria? O regi
mento não distingue; nós não podemos distinguir; e
assim se evitão muitas duvidás.

O Sl\. CA.lOOUl\O DA. CUNRA. :-Eu mando 6. mesa.
a minha emenda que é concebida nestes termos:

11 Em lugar de-o senbor Dom João sexto- o rei
de Portugal-PllÇo de assembléa, 28 de Agosto de
1823.-Carneiro ilG Cunha. li-Foi apoinda.

O Si\. llsNi\IQUES DE. REzENDE :-5r. presidente:
Ainda que somos hoje uma nação nova, e estamos
separados daquella a que já pertencemos comtudo
sempre nos devemos lembrar que uma nação nobre
em todo o caso trata com decencia os que por al
gum tampo li. sove.rnarão. Esta lei chama. o seh;nor
Dom João sexto re1 de Portugal a um que nmda VIve,
e que nos governou, embora o seu governo fosse
me~bor ou peio~, e cujas leis nos vam~s ago~a au
torlSa1'; e eu nllO veJo nesta expressa0 mlUS que
uma. demonstracão de respeito e acatamento por
aquelle que actualmente nos governa, e que delle é
Olho.

isto é mera sombra que nada influe; porque todos
os brasileiros sabem que ·pela declaração da nossa
independencio. nada mais temos com Portugal nem
com a dynastia de Bragan~, porque a nossa casa
reinante come~ com o nctual imperador, sem que
aqueUa dynasua possa nunca aspirar ~~ t~o.no
deste Imperio. Demais. senhores, esta lel f0.1 ~s
cutida, e venceu-se da forma que se acha rediglda,
portanto não tem lugar a emenda, e deve ficar a lei
como,se acha.

O SR. CArommo DA. CUNHA. :-Embora sejão s0m
bras, como diz o nobre deputado; eu nunca por
minha parte hei de consentir que elias fiquem. Se
jamos coberentes, 6 mostremos nestas mesmas pe
~uenas cousas que nem esperanças nem sombras,

, lia de se renovth- a união.
Sr. presidente 1 Nós não reconhecemos po~ n~sso

monarcha senão o senhor Dom Pedro prune.lro,
todos os mais são estrangeiros para nós, e o rel de
Portugal.o é tanto como qualquer outro:so?er~o
da Europa ; portanto não deve haver distmcçao.
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, «Art.l56.QnaIqllerdepma.doquenãofôrmembro lhes dEmriõ dar: manàa-mILO ~' angtISto
-de commissão. póde mandar-Ihe os apontamentos senhor, que eu me dirija. a V. Ex:.,,pazaque faea
-6Umemorias que iulaoan:onvenientes aos negocioschegar este objeero aoco~da asSemblea
;qn-e:c.e&s sa tratem. a--Foi'approvado. getal oonsti~lee Iegish~do imperio do,BraSil
- «: Art.. 151. Feita a iosf.allacão com a presença do ~.de q;ze, JWgand&-O~pno- de soasde~
Imperador: é o primeiro trabaTh.o a mocão de graças çoes. as ,mande commmucar ao govem~ o~nao
e'sUa dL~;.'cujo resultado rerã· apresentailo jWg~feo:aveniente tomar~~ sua~.~
por_uma depntacão llS.&f- Imperial. D nem a ~de 4espeza ~da,~ o regresso~-

O S -' ~; ....1..·· d' qnella wpa, nem os mconvementesque ~o
R. =o:n'ES~, .J:"'"""'o a 1""'""ttêl e man on a a~ntecer-com a sua consena~o dentro do ,UDj!e-

-~ a emenda ~CF1lUlte_ • no. Deus gUarde a V. ELPãço, em 29 de AgOSto
••Cf Proponboasuppressao:daspalavras-es~ dis: de 1823.-' João Vieim de CarctJ1Jw- Sr• .JoSé
~• ......,.Odepntado. Hontesuma. D - Nao fOlRieardo da Costa~». '
apoiada. , O SR~ C"tlmBO Di CmmÁ.: - Este negocio é

.ç SR.. M~TAVABES:-P~fónna que oaI'tigO da co~petenciado gov-erno; nem precisa ir a com
está C?nce~ndoparece co!!c1~~se que se o Impera- '~~<>umapara,dar parecer sobre eRa, pois é
.dor nao Y1er á assemblea,~o tem.l~ o yoto ~e da maior necessidade que se retirem estas tropas o
_.graças; m~como talvez nao é esta a m~genClamais depressa que fôr po~vel, e é o governo (f!leDl
;.f{U~ lhe ~ao os ~nstres autores '!,o proJecto, ~m .odeve :fazer; g:aanto mais te!Zipo se demorarem mais
-sana explicar-se isto. porque me nao~ mmto gasto estão fãzendo' á naÇão. PortantO retirem:.se
daro. , . Já; tão para a~ pátria, n!Ss não precisamos cá de

O SR.~ DA. CtooU :-(Não se OUVIO.) . homens que estlverão com,as arIDaslla mão COlltra
. O SR. FuNÇA:-Põde V. Ex. propôr á assem- 'nós, nem podemos viver com elIes•
.1l1éa se ha de haver voto de graças quer olmperador O Sa. MUNIZ TAVARES: -Pois elI'julgo ~edeve
:venha quer não venha ao CO~SSO. ir ó. commissão ~!lla examin;u- se este negocio per-

Fez-se a proposta. e decidio-se que honvesse em ience á assemblea oa ao governo; o que me parece
qu~quer ~os casos o voto de graças; e passou é que àeve dar o sen volo com muita urgenClllpGr
asslOl o artigo, salva a redacção. que na :verdade esta tropa estã. fazendo despezas qiJe
. O Sa. PusmENTE assignou para a ordem do dia: cumpre sem demora evitar. .
1.o.~~radia~o_sobre o p:esoPamplonl1: 2.: A O Sa. Noc1l'ElBA DA G.ua:-Se parecer urgente
.~~l~ ela co~o de mUlas e bosques: 3. O ã assembléa a decisão deste negociQ,:e assentar que
.proJeeto de leI so~re a fÓ!IDa ~e pa;.-:sar cartas aos deve ir ás commissões de guerra e fazenda. como
.ilumnos da aCll.deml11 medico-cllUl'glca. me parece, podem os membros destas commissões

LeV1lIlteu-se a sessão ás 2 hora~ da tarde.-Mafloel retirar-se para darem hoje mesmo o sen parecer•
.José G6 SOU:<i FrClRfa. seetetarlO. Depois·de algumas reflexões decidio-se que fosse

remettido com urgencia ás commissões de flWlnda
e guerra.

Sessão e= SS de Agosto de !l8~ O m5!1fO Silo SECRET.UUO leu tambem o seguinte
PRESmENClA. DO SR. BISPO CAPELLÃO-Bióa omeio do miI$tro de Estado dosnegocios do im-

perio: .' "
Reunidos os Srs. deputados pela 10 horas da ·(Crom. e Exm. Sr.- Tendo Sua Magestade o Im-

manhã, fez-se a ehamaaa e acharão-se 'prel>entes perador de~ado,'por, portària de 16 do eprT8n,te.,

-69, faltando com causa os Srs. Andrada Machado. d
:Gomide, Rocha Franco, Gondim.Andrada e Silva. mez que ointendente geral da policia pl'Qce ~e
Ferreira Nobre, llibeiro de Andrada. Rodrigues da ás'necessariàsave~gn~ções,afuride se conhe«?8r'se
C Ara · Um 10sé Fernandes Barbosa. que ora se acha na Cldat;le

osta, e aJo a. do Porto. é. OII não, suspeito á causá do Brasil~; e
O Sa. PaESiDRt';TE, declarou aberta ã sessão. e ' ~. d iIl d

li'da a 'ac'ta' da an~ftcedente1:oi ,approvada. qu~ lU ormasse .0 s.eu res ta. o; yara ClU:e a assd~D;\-
"'" J.' _ DIea:geral constitumte e legislativa podesse eli-

O Sa. SECRETAlUOCosTA. AGuu1I., deu conta de berar com jQSti~ sobre n prorogação, que eUe peàio
duas feliCitações dirigidas á assembléa, uma pela de'maissels mézes'~ além do prazo' ~tabeléciiio!la
'Villa·~e·Gua..~us, e outra da camara da·cidade·da proclamaçãO,'.ife 8 delaneiro desteanno. porJ:1ão
Fortaleza da provincia do Cearâ.- Forão ambas lhe ser posSlvel l"egressar para0 Brasil dentro do
~bidas' com particular' agrado. '. . mencionado Prazo'; comO V. Ex. me participon liO

Deu tambem conta de outra· .do eidadão Francisco seu officio de 12 'do corrente jde ordem de .Sua
1tIs.noel ,Mar&ins cR~os com.: a, qualofie~ecia'~ Magestade'Imperial iemett<t a V. Ex. a inclusa
e~mplares do m~nifesto.publi~~o e;n sua prop~a informa~l?'do intendente .~ral da policia" sobre
'justificação.~Fo~ ~ce~lda a.felimtacao com agraa;o aquelle obJecto, e o summano de testemunhas, que
e,se; mandarão distribUIr os exemplares do ma~ll- a acompanha, para-qtie sendo pre~n~sna mesma
fe&tQ. . auguSta aS~mDlé8; possa esta d~1iberar o que fôr

Leu depois o seguinte omeio do ministro deEs,. conveniente-. "D~ns'gnaTde a V,. EX. Pa~, em 27 de
tado dos negocios da guerra: . ,Agosto·de l~.-:-José·JofUJ'f!'1.f1&CtLf'ne;rode Cam-
, «Illiri~:'eExm~Sr;':- Sendopresente a Sua Ma- pos.. -Sr;·Y~é Rícar?o ~aeo~ ~gmar.de. /UJ..-
. ~1ádéo)iriperador, qüé~as proyinci~ da 'Bahia~e ~ada.»- FOI remettldo a comIDlssaode constitUl- .

~rnambl1co se acháo 'maIS de'mil e.~e.ntosho- çao. ,'. . . ' . , . _
menSdas~'tropâS iu.sita~,aIém·de mais!le ce~PaSS()tHeaorde~ ~o':dia, e.ent~l)u em dlSCUSsaO
ínirlheres &criança.s,~1De,I;lte em:· Pernambuco, apn- ~:parecerda ~l)mmlSsao d~le~slaçaosobreo reque
sionados .pela nossa esqua.dra; e represen~do os n'!lenttl de J0a..0José Martins ,~a,m.plona, q~eficara
góvernos' daquellas-provinClas 'sobre o'destIno '1!Ue adiado ·na'seSsaG antooedente...



155
o 8&••~:-Euiá tk.ha. pedido homem calp;l fumlada. e da demora. quetem.lravido em

a.palaTrápaza fallar~~~.~e 'i'etS1. tersido~~.. . o':. .
_some o requerimento des:e~quepzha.8 F.:~ mnegaTe!"eseguido por &Qdas as
..mezes preso~ cW.pa fozmada.Parem-me mJ..e.a~ ci.TJlisadas" que ~'"Uem. ;Ie-çe ser preso an
.eommjssão deveria ~tar desIa de~ e todana tes~e cu4Ja:.fomIa.da.~ ~ fiagrante. e em certos
.nem uma só~ diz a este teSpelto.deliCiOS.maIS gra~lmmediataIriente offensíros da

Desde Dezembro do anno passado até 28 de Abril~ publioL. F elle desde o betto da. monar
nada se~ porqu~ só ~o ~ 29 é que.!JS~~ ~~ es:abelecido nos dNéisos codiooos
ch~<>arão a sec:reW:ia da]U..<;üça. demoRdos até ãlli aeDa. .
..na dos n~ooci.os do imperio,etendo o minis#P..rio da -Nas mesmas Côrtes de Portng;d se estabe!eeeu
.jllSâea notado falia de~ entre os que S& lhe como regra. resenando-se para. declarar. como de
nmeüerão ~o-os.e ·fotão:-lhe enviados da repar- pois c §ieIão, qaaes erão os casos em que podia ter
ticão da fazenda no dia 2 de Junho. ex:ped!ndo-se lugar a prisão antes de culpa formada. No prin~c
a )0 as ord~ precisas ao jai%: de fóra de Santos. hOUTe diversa. legislação, Dão se estendendo a mais
que forão repetiilas a 18 do mez passado, sem que do.que aos crimes 4?Jja pena era a de dez annos de
o tal juiz de rora tenha feito cousa alguma desde~O degredo para a Afriea. se.:,oando o decretado Da re
de Il1Dho até hoje. . formação da ja...qjça, e depois se ~"OQ por um aI-

Eu quizera. Sr. presidente. conhecer a razão de nrã de l'i58 aos da ·pena de 8 aunos do referido
~ta demora; po~e hade este miseraveJ. soffrer ~aredo.. . '
tantos mezes de prisao sem saber porque? .Omo~ro fOI a n~dad~ de nãofi~ im~u-

Eu não entro na. indagação se e1le é, ou não. mdos deliclOs de tnalor grandade, fugmdo os .reos
criminoso, falIo sómente do modo com ~e se pro- antes da culpa ronnada; ere~d~ os feg!S!a
cede com este homem em menoscabo das lelS de do~ pela se~ça ~oal do cidadão; e.pela ne
aue ene espera prote,*o; e julgo que 11 commissào ces51!14de e utilidade p.ubllca de Dito ficarem tmpunes
Dão deria passar isto em silencio. lUltes sobre esta os enmcs, estabeJec~o estas resras, que na verà::dc
parte do requerimento cu quizen que tivesse decJa. se eslen~Cl'ào A~ do que cmnpna.
rado que o governo devia casti"l1r quem tivesse feito Mas nao ~de d1%CMe Gbsohllamen~. que hou-
somar a esse desçl1çado t4r1&: jnjusti~. v.esse d~wdo de.est,a~elecer as ~ara~r.w n~-

Para que os difeil05 do cidadão sejilo respeitados nas 6 hberdade lnd\V1dU3l do Cl~dllO. HIlVI~O ~
é que nós aqui estamos, pois do gozo deUes depende carlas de oogw:o. monumento precIOSO da ll;!ltiSW-
11 seguranÇA e felicidade nacional. ~de. para se 1iv~m ~~ro5 em certos crunes os

• . .I:.' . d l'OO5 que esca~vno 11 pnzao decretada peln pronun-
VeJo pel? requénmento do preso fi!1c 14U"1gtD o eia e boriito ainda para os já presos os alvarás de

.suas supplicas ao j;~verno. t.eye ~r í!espacho que fia~ça.
e~ pe.la deClSaO da.J~ça. é ve~de que o COntra es~ primordinl regra llÜO se póde dizer
poiier ~e~~ü~o nada 'podia.dizer sem oJulnlldo 40 ter sido preso oqueixoso; porque se não Sabe ainda.
pod~r llldiclll.nO; mas 15to naOd~e a neg gel1~ se o crime de que o arguirao era ou Dão comprebcs
inanif<..esta com que_ se tem procedido neste negoC1~, dido naqucUes em que li: prisão ó determinada antes
~ ~J~sto que a ~açao conheça que a ~~léa nao de culpa peln sua graVIdade; e quanto a Dão estar
~ ~Elrente.a ~. po~e está consulwda garante já formada. e alé já sentenciado. posto que appareca
da liberdade 1Ddiytdual.. . fi primeira vista II irregu14ridade de injustiça. tociâ-

Accrescento ronda que Dao dev~mos ~er menos via á vista das circumstancias dOcallO. nem se póde
~nerosos do. qu~ ~ côrCes de L!sboa.• e bem se affirmnl-o, nem já arguir ou castigar o jui:: do 16ra
sabe o quepraücarao com o bngadmro Manoel de San~s pelo ter retido sem culpa !armada, ,nem
Pfildro. . . !tavel-oJuIgado.

; Eu não conheço Pampluna nem saqnemé; é En posa0. Sr. presidente, di:e.r,o queba aconie
EuroDêo, mas isto não me importa; éwn. desgrll- cidonesta mataria, nol' terem vindo á. minha mão
çado À que estâ preso ha 8 mOles .se~ sabe~ a·callSa estes papeis, na quali'iJade de j U:ÍZ da,alf&ndega. '
da sua prisão; e ao homem opprumdot seja quem A embarcação·· em· que vinha este queixoso, joi.
fôr, sempfe defenderei com todas as minhas í~~. aprehendida por se diZer aue levava mantimentos
O.t?- isto mesmo queria eu que fizesse a comIDIssao. aos nossos immigos e:tistentes na Bahia; e chegada
p,orque ;sem responsabilidade dos empregados pu- a.Santosfai, como devia. demorada e ~e achl\rão
~cos não póde haver liberda~e; mas ;como eUa o nella ,docume~~s eJl~peis. que lU'g~ão estequei
não fez quero eu fazel-o, e POJ: lSSO far61 a~ p~cer xoso de pnncIplos SlO15trOS á nossa JUsw. causa.
uma' emenda que me parece fundada eD;lJustiça. e Nestasextraordinarias clreumstanclas,.o ju~ deu
que.é .concebida nos termos seguintes:, logo parte, remetteuos .papeis, e pedio inskucções
. ..' ." - ' EMENDA ! para se ,haver naquelle caso. sobre que nãotinba

. .' ~. ragrasgeraes,.ollinsLrucç~particulares: cost1lmi.o
« Proponho que se diga ao govern~quefaça p11J.?ir assitn lia~er-se· os prudentes magistrados, que não

exemplarmente as autoridades que, V10lan~O_ as 1el5, querememu•.
têm feHo osupplicante,'5t>firertão longa.pnsao; e.ao Vieráo estes papeis á. secretaria da fazenda pela
mesmo tempndetermmeque o r~o seJa. remettido qual se me! ordenou que;mandasse fazer sequestro;
piua esta c'Orte, .esteja.ou não termxnado o processo; á embarcação ralIlettiâa a este:porto ; efeita pormim
e,neSte' ultim9 .. caso terá. esta ,cOrte por h~menagem esta diligencia, constou-me depois ~e .,se mandou
atéultim~' de~~ão )udicial. - O deputado, Monte-. remetter á secrefu:r!a da j~ça os referidos papeis.
S'Uma~» ~.Fol.apolada. pela qual se deVel'18 expedir as competentes ordens~

.o .SR. C,\l\VALll()··R~Mw;.p:-O parecer d!l c~m~ . Sei que alguma d~ora!houve nes~sap~ÇõEl!l;'
missão de legislação é CODÍo.rm.e ãs regras da Justiça. ,mas de for.ea b.averIa demoras, ,por' eausa'·"d~tes·
O.requerimento..d!>,:pr~so, ~e :se ~cha .:w.Santos p~os,pel~s' v~'J~pm 'olWo6 . ~e ~Jnettem I de
-contém a queixa da:priaãose~ elleterdelicto.e sem uma',a outras.' s~~etanas~,~pela$',V1ag~ do ..BtIU'o;.
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Ol~ ~ afiIW. ~mandoo. j~ este a ~bili.~ dá an1midade que ê culpada
,hamem,.fGlmmdo-se~~ as d~en\Os~ prisão ubi\nrla .qne .~ so1ireudo este
~e~~ e~bJRl que ~ esia nQl3. ~a ~ hGmemsemseJhet<mna'r~. Os'=~~"'3.d~
~ ~~.e~ pelas maas m-di- tnem~fu lhes pneeem e os.trihunae8 supre;.
mnns.. . m.as não· as ~o; na minha ~'rincla são

Sai potWlto~ qualquer out:r3.~ mui~s ~ 'rietim.as d3S arl:litrariedades dosmagis
WleD.~ ql;e ~~ e~ nw ttad~ sem que~ tribuuaes os COl'l'ijão.
~ropn.~ Eu ml.O duVido ~e alinal~ ser B:a pou~ eu tive na mão o p~ de wn
~â.o liwe e ahsolo.to~~ e até que fcsse hom.em3 .!cito~ as precisa.s formalidades, e tom a
~te ~. mas e ~sto~a ~esgraça~ pro!l~Cla maiS ~tosa que tenho ~SID; e to
das1em~ e das em-a~as tu'C~tl3S ClaWl () tribunal da supplica~()content.ou-se de de
em.quenes achamos; naO põde porem 1Sto ~ ~al'3r. ql!e ~va mãI pronunciado; ei~qui a -ri
~do sem que por legal sentença se declda gilanm.OOstribunaesnaco~o dosmagisirados
esta materia.. . • •• . • 'Flanda tão uecessMio ê fa:ê-Ios entrar nos seu~
~ ouc:a ~eu'3. sena o Juuo ~p1tado e deveres.~: presidente; se nós nào exigirmos a

mmto malS se jà pretendessemos~ a auto- ~dadedos magistrados, nào temos nada
ridade que foi ~usa pe!o menos da dem~ra e da. feito; (.Apoiado) a,poiado.) e ~demos contar eom ()
falta da formaçaode~~ Sabemos nós ~ã.~~ d~tismo d~ potter judiciarlo que é talm; o peior.
men~ que esta autoridade se h~uve ermun~- E n~o excitara aCiençio do governo sobre
meme, .!! pelo menos com descw.do e desleIXo' esta matarIa~ que se emendem. esses eontinuos
~emos_J& certe:a ~egal ~e que é ~te hom~ absol- abusos, e se exlJ3. a obsem.ncia. da lei, ficando por
'\'ldo? Não podera 18 SIdo argmdo e até conven- elIa responsavel o magistrado. (Não se olivio o
cido de crime de alta monta, de gue ap~ào resto.)
vislumbres nas cartas e papeis' Não o podemos O mesmo Sr. deputado mandou â mesa a. se-
:d5rmar por cer-..o. . te

Que resta pois' Esperar a decisão do processo gum .
que jã foi ordenado, como consta da informaçào do « EDND.1

ministro da jllsUea; e DO caso de verificar-se a culpa ti: Que se reeommeride ao govemo que íar_'l ,'Cri-
das autoridades que oifenderão a lei, tem o mesmo ficar a responsabilidade das autoridades judfCiarias,
denominado rêo o recurso de exigir indemnisa.~.ào ou de quaesquer ou\ras, pela prisão arbl\rana ou
dos damnos e inJuria do juiz que \ão criminosa· retensão arbitraria, no caso de se veritlcar.-Ver-
mente o conservou pre:o, e lhe demorou o pro· .. F' .
cesso. Os criminalistas mais phi1osopbos, que dis. gtletrO. »- 01 apoiada. .
pularão sobre o modo de reparar os damnos do O Sa.lhN'alQllES DE REZENDE~-Sr. presidente:
que foi ysudo pelo poder juâiciano, não desco. muitas vetes me tenho visto embaraçado sem saber
timão outro senão o da indemnisação li custa do como. he~ de dar o meu voto. Porque, apenas appa·
infractor, e toda e qualquer restituição da honra of. rece aqm um homem earregado de oppressõe5 e de
fendida. . injustiças, procurando nesta assembléa o remedio

Esta ê a base da responsabilidade dos juizes; e a seus males, logo atraz se apressa a velha chicana
se entre nós não es\â ainda decretada a forma de com taes subterfúgios, que eu menào sei deliberar,
se fazer efreeüva, como se fez em Lisboa por um e o infeliz em risco de ficar sem recurso,
alvará muito circwnstanciado, se entre nós ainda Eu desejo sempre dar o meu voto em regra, mas
não ha esta legislaçjio, ha comtudo as atÇÕes ordi. como não entendo dejurisprudancia, fico embara
narias, pelas quaes eliei\O a qualquer offendido in. çado. Aqui já appareceu um caso identico. uns
tentar em juizo o que a este respeito lhe convier. poucos de officiaes apreb.endidos na oolonia do Sa
. Muitas· vezes mesmo nas senten~s se decretão cramento estavào, havia muitos mezes; prazos sem
Mnas aos juizes, como é determinado por leis; a serem julgados ~ requ.ererão á assemblea. a eUa de
~r\aDto é quanto nesta materia póde ser deferido terminou que fossem alIes sentenciados segundo os
a supplica que neste augusto recinto apresentou o papeis existentes.
prezo. ... . o presente caso é tal qual; por isso a minha opi.

Eu não me atrevo a dizer que alie seja remettldo nião é que se diga ao· governo que a exemplo
á esta côrte. O juiz, que lhe formou a culpa tem daqueUes mande sentenciar este reo segundo os
obrigacão de orem.etter com'eUa, se o achar com..; papeis existentes. Quanto ás autoridades eu estou
prehen:ilido em·algwn dos delictoS'·~m que expres- convencido que eUas são como as parreiras, que se
samente se·determinaque o remettão com as de- niiq são podadas, não prodUZlam nada.· .•
vassas ás· cadêas das relações' dos districtos. E necessario fazer nestes senhores um exemplo;
. Não sabemos em que classe·de crimes se acha in- do contrario nunca deixaráõ os seus máos habitos.
diciado 'este homem; nem eUe pede· ser transferido, Parecendo-me fundado em ju.stiea o que acabo de
e'não'de:vemos a1\erar a lei que ordena que todos expôr, eu mando á mesa a seguinte .
sejão jUlgados no fôro do de1icto, salvos os exce- '«.E!mNDA
~taados.Restringindo-me pois ao. necessario' de-
&erimento desta sunplica, aclio mui conforme â razão « Diga-se ao governo que mande sentenciar este
eã.justiÇa o pareêerda commissão, accrescenta!14o réo segundo os papeis existentes, e com urgencia,

.sómenie.que se recommende ao governo, que .Vigle assim' como. se· praticou·com. os militares presos
sobre,as autoridades para que se não desvBll'elIl dos na coloniado Sacramento. E en\retanto faça punir
seus deveres, e.para que respondão pelas infracçiles ás autoridades que se acharemcomprehendidas
que1lzeram á liberdade individual, e aos mais. di- nessa detencão'arbitraria~-HenriquesdeRezende.»
reitos: cioS cidadãos. " -Foiapoiaaa. .. . '.

O SB:~ VER:GuEm()~-Tambemsou de parecer que' . O:Sà. RODlUGUES DE CAavALao~-Gomo membro
..~deve recommendar.ao·governoque façaverülcardacommissão quero dizer alguma cousa sobre a
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'lilàle!ia~ À m~()r parte das~~~ embaração--se, .ó!d~ de· cousas havia comeÇado com a matança de
por sena'> eonn~l'e~ '>S veroanetros ~rm()S âeUss; odadaos. . ,
~ iallado nesta em responSabilidade, mas nào l'óde-sc bem dizer, como na comedia de G<lldoni
se ~m mareado quem póde ser responsa'Vel no ne- ~ue, foi tal homem buscar ti bordo do chat:ecc?·
gooo de que se trata. , .. EUe ~nda ago!a na SU~ petição, tão suecinta,e de-

Na minha C?piniào o juiz de fora de ~ntos tem suspeIto Iacomsmo, nào dit ,a? que foi, como era.
tanta culpa nisto como eu. porque o casO é este. ll;atural, nem á quem era dll'lgldo, como todos pra-
O navio veio a Pernambuco, e mdagandofóra o ticão. , . ' .
~e havia na cidade reconhece0 que nào lhe con- . O j~lZ deu parte ao ministro dos negocios d~
vmha entrar, e dirigio.se a Santos; chegado alli ~perl~, o ,qual, supposto ora esteja fóra da admi
participou-se isto ao l;()vel'nador e· este vendo que o Dl~t~açaC?, lDcontestav~lmente se mostrou no seu
na\'io trama bandeira portugtle2a juw>u que o mlDI~terlO 'er prom~'Vldo com ardor a causa .do
àé\'ia apresar; e assim o Cez prendendo tambem B~l. No pU,~hco a ldéa corrente foi, que·o fora~
este homem; os papeis~e se aeM.rão vierão remet- tell'O er~ espIa0, que talvez (osse explorar o des
tidos á secretaria~e estado dos negados do imperio, guarnecido da terr~, par~ se effectuar de imEroviso
e am estiverão demorados até que forão para a da algum golpe, de maO de mvaso~s sobre S. Paulo.
~ustica; ora em nada disto vejo comprehendido o Era nece~l'lo temp~ ~ara averlgu~ç~s: distancias,.
Juiz ae fóra ••••••O primeiro passo dado pelo go- e o~cupa~es do ministro veroslmllmente relar
vernador de Santos bmbem me não parece injusto; darao a def~za e s~ntença ,do prezo.
,io uma embarcação com bandeira portugueza, e Co~o pO.lS ~eráJusto o rl~r c,?ntra a~ autoridades
trazendo a seu bordo um sobrinho do ministro de que mtervlerao em negocIO tão melindroso't Por
estado, sem saber ao que vinha, entendeu que devia este. e.xpediente o.imporia ficará sem zelosos fiscaes;.
lançar mào de tudo, e pegou nos papeis e remet- os JU1~es soltarão réos de estado, só por falta de
tco-os para a sGCrtltarill d' estado. Portanto se ha cu.ml?rlda prova; e.c~tl~tanto todas 8~ classes fica
falm é do ministro d' estado que demorou os papeis. rão. a .me.rxê dos 1114m1goS) que Carao. tramas .o~

lambem ouço faUnr em se (azer elTectivll li ros- maIs lDSldlosos e occultos, ~~e se nltO .pode.ráo

Ponsnbilidade mas eu não vejo onde estJ (l lei ~c provar no tomp? e ~odo ~as ..eIS, que forao feitas
, N •'" ".. d . para o curso oromarIO da lustu;a.

a marca ...... ,' ( o resto M .. ,,,' enlon eu o tnc 1- Não se Illtribua ã generosidade e humanidade das.
grapho Vlclormo.) . cOrlcsll soltura do brigadeiro ~lanoel Pedro, mas

O SR. VERGUElR!>:-:-~U nãoqlU!el'll f{ue uaassem: sim ri evidencia da devassa, que da Bahia lhes foi
bléa passasse o prmclplo d~ quc por nao h~v.er 101 remettida pelo_,governo provisorio, e onde se de
q~e marque e faça. efi'cctlVa a rosponsablh~ade, monstrou, que Madeira Côra o aggressor no ataque-
n~gue~ é respOnsavel pe~o mal que faz ; s~ n~o .ha das tropas. .
amda lei ~xp~ssa ~o.bre Isto, temos os prmclplos As côrles com machiaveUica politica alTectarão.
gera~sdeJushçae~tibdadequesupprembema9ueUll justiça para com o dilo brigadeiro) e outros prezos:
fal~, para que nno llC?nteça quo as autondades ellas até levllntarião altares li quem não corres
façao. t~~o o mal\que qmzorem s~m.~mo! de ~s- pondeu li popularidade, não fazendo reFistencia ll(}
ponsabilidade; um semelhante prmclplo nao conv~m Invasor; o que occasionou apoderar-se Madeira do
que passe neste congresso, e sempro me opporel a comm~ndo. das armas, e entrar na posse do trem
eUe. de artllhnrla de excellenies parques, e muitas mil

O SR. SILVA. LISBOA :-8r. presidente: Vala pelo espingardas, da casa da polvora, e das fortalezas
pare.cer da com.missã0l e não posso assentirãs emao- da cidade: do que resultarão tantas miserias. Ogo
das propostas por a guns Srs. deputados ainda verno imperial tem manüestado aos seus inimigos
menos pelas razões do Sr. Montesuma, o quà\ muito grandes gcnerosidades e não carece de que se !h~
se ·Iundou, . em: que esla augusta. assembléa não conLrastem exemplos das Cortes de Portugal.
devià mostrar menos humanid~de _e generosidade O SR. CARNEIRO DA CUNHA: - Sr. presidente: Ell
que· as Côrtes de Lisboa, que tiverao pouco tempo não digo que seja cul{lado neste caso o juiz de fóra
prezo ao brigadeiro Manoel Pedro, remettido por nem quero apontar mnguem como tal; mas no qu~
Madeira,·e lhe mandarão dar p'assaporte para esta não posso convir é em não se fazer efiectiva ares':'
cOrte, não obstante ter estado li frente das trop~s ponsaoilidade .por não haver. regra que a marque.
patrioticas da Bahia; e que as mesmas córtes pratl- Por este principio nenhuma autoridade poderã ser
carão igllaes liberalidades com~~utros prez~s. criminada, e todas continuaráõ na: sua marcha an-

Sr. presidente: Tenho· coraçao de carne e san~ue tiga fazendo quantas injustiças .lhe parecerem i
para compaixão" dos, infelizes. Mas quanto s~ disse quando nadà. me parece mais justo nem mais santo
sobre a iustiça~dea<;l~ar cada prezo pelas aut.orldades !io que applicar remedia a tão graves I!'ales. Ha de
subaltetna:sesuperlores,. prompto remedlo e .de- saber-se, senhores, que um ministro nao cumpre a
siiggra"o, ê de razào nos .tempos e. casos ordma- lei, que 'Vende a justiça que absolvo uns 'por di
i:illS.> Tudo 'vai bem. ~u.an:do o DaVIO forte ·nay._ega nheiro e crimina. outros por inimisades., e· não sé
coni vento.largo, .e· mar de bonança.. .•.... lhe ha de dar remedio. '1 Não po~so conformar-m~,
.. Mas,. em convulsões de estado, em que p~rlga a .. lambem é para mIm maraVlJhoso o que OUVI ~o
vida e lib'erdade de todos, a. segurança pública,ne- honra~omembro que falIou contra os que advogara!)
ce~si~a excepções"ereCla,ma maiore~ c~utelas).amda a·.c~us~.~esse !treso; a~vogando ao mesmotet;npo.a
que' se·arrisqlle o mnocente a ser vIcllma de graves daJ.ustlÇ~ ~ da humamdade ; nem pOs?o.~oncl1iar;~
suspeitas. O jlliz de fóra de Santos vio-se per~lexo;queJá~em.dlto dosportuguezescomaop'llu~o quehoJ&
e isto mesmo aconteceria á juris.consulto que tlvssse enun~Ill:, .'Um3;s .yezes. os defende altnbl1ln~o o qu~
cem .1eguas de direito) com a 'VInda. de um passa- obrarao' na~ls~ldencl~ da causa do Brasll ao .seu
geirô .'sobrinho de Pllmplona, figurão nas côrtes, em.· exal~ado pll.tnotlsm.?, e lembrando. em abop.o dIS~l}
uma ,'enibarçação, 'qri~.t0cou á Pernambuco,.o 'C6co o.que. Se conta dos Judeos de Hollanda que manàao
do jacobinismo,· e surgIo em Santos, onda a. nova VIr terra de Portugal para se entelTarem com·ella
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por serem oriundos d'aqaelle' reino, outras veZes. A ,"P~poSia '9~~d? ~Ioi.se;se.deVia-approyar-'
50 nos falla em perigos de que se arrecêa por ser o,, parecer,'~~~o á. :respel~ do preso em
este homem portllcauez.,deselllpando assim o que:.se ~WS: ell yo~.~e S!Jll., e unp~onei as ~ões 'da
tem obrado contra elle. ' '., contrana opunao. ,do Sr. Montesum~.eentre as
':Sr.p'~dente, embora seja ~~1!e"t1ez, ou se.ta ràzões que mepare.mo excusar a a:rgÚilIa demora.

mouro, seja quem quer qlle fõr. dirigindo-se a nos da prisã(), foi a grave suspeita; qtle resultava da ar-
de.e _ser attendida asua queixa. e é da nossa obri- ribada embarcacão. em.que veio o 'ditó passageiro ã
gação fazer que se observe com e!le o que a'j~tiÇél Pernambuco, então agitado de partidos. que mani
manda. Igualmente não posso deiXar sem re.e:posta festavão idéas lacobinicas. edisSidencia da unidade
o qlle disse de Pernambuco tratando aqueUa pro- Central do go'erno Imperial. .
nncia·de fóco do Jacobinismo. Quanto á .çà~ .sUe um dos SIS. deputados

Se em 1817 os pernambucanos, essa po~o me fez de ser ulconsequente,nos meus escriptos,
briosa do Brasil, levantou o ~t:o da libordade, foi basta replicar-lhes, que, até em volum~ iD. follo se
porque essé Rei de Portugal, tinhaaberrado dos têm, feito concordatas da Bibli(&, e-'concordiadis
seus deveres, e abandonado os princieios com que cordantium canonum. Foi notado á F03: o gastar a
os seus primeiros predecessores, sablão dirigir os metade de suas falIas em convencer que não era
portuguezes. e qlle estreita.vão a união de subditos inconsequente. aqui só direi: não póde qualquer
com o monarcha, e em taes circumstancias os povos emendar o passado erro.com o seu posterior acerto?
tinhão direito de reassumir seus poderes delegados~ -Esia falIa foi interrompida por 5uliilltilneas vozes
Se a .empreza foi desgracada, todos sabem que se de varios ,deputados. ao que o Sr. Silva Lisboa
deve" procurar a causa desse mão exito na falta de disse.- TeOOo peito triplicado para resistir á ra
unidade, que não podia aindaeristir por não estar eazillda. (A' ordem á ordem) bradou o Sr. presi
generalisada a opinião que hoje reina. aente, e alguns deputados).-lá me cano, tendo

Não posso pois consentir que por um tal facto se muito a dizer.
vitupere um povo generoso, a~ante,por extremo da O SR. alONTESU!1A : - (Niio se entendeu o tachi-
sua liberdade, e que em, todos os tempos se tem dis- grapho Possidonio).
tinguido, ou peleijando nas terras da sua propria Julgoll-se a materia discutida, e propoz o Sr. pre-
nrovincia, ou nas de outras provincias do Impedo. °d
§e tem vacillado lÍs vezes sobre a sinceridade de S1 ente: " ,
algumas medidas, talvez tenbão dado causa a isto Se o parecer da commissão se approvava.-
diversos escriptos que têm apparecido, enlre elIes a Não foi approvado. '
reclamação n. 14 do nobre preopinante. Passou-se então â emenda do .Sr. Montesuma,

O SR. 1IENRlQUES DE REzENDE: - Se eu enten- e propondo a la parte até as ~lavras- tão longa
desse que o nobre deputado, que precedell ao que prisão, - não foi approvada. Propoz a 2'. até as
-acaba de faDar, dizia o que disse do seu proprio palavras-lerminado o processo,--e foi approvada.
coração, eu não deixaria de responder porque era Propoz.se finalmente a Sa, e foi igualmente appro-
então do meu dever resalvar a honra da minha pro- vada. '
vincia e dos meus constituintes, mas eu entendo que . Passou-se depois á emenda do Sr. Vergueiro, e
elIe alludio á opinião que os porLuguezes formavão julgando-se que' não estava prejudicada pela do
da minha provincia, que foi a primeira que attrabio Sr. Montesuma, foi posta á votação e approvada em
() seu odio) e que portanto o nobre deputado só re- todas as suas partes.
ferio os ditos de outros, por isso deixei passar, aliás Propoz-se finàlmente a emenda do Sr. Henriques
teria faltado á minha honra e ao meu dever. de Rezende dividida em duas partes. A la ate as

Neste sentido julgo ter desafirontado o discurso palavras - Colonia do Sacralnento; - foi ~eitada,
do nobre deputado da intelligencia que lhe deu o a,2& julgou-se· prei~dicada· pelá do Sr. Vergueiroo
Sr. Carneiro da Cunha. Eu entendi outra causa: Seguia-se a 2. parte da ordem do dia, isto é, a
um de nós está enganado. nomeação dos membros .da commissão de ~as e

{Fallarão tambem os Srs: Alencar e lI:Ion~swna, bosques., ' ,
mas não se eotendeu o tachigrapho PosSldoDlO)," O SR.. GoUVÊA. requereu que se declarasse se para

O SR•. SILVA LISBOA: - Os diques da eloquencia esta commissão se dispensava que se votasse 110S
-do Sr. Montesl!ma transbordarão, e não acho outro membros da commissão de constituição.., ,:
remedio que deixar passar a torrente, abaixando a O SR. PRESIDENTE propôz ã assembléa.-'Ven-
Cabeça. Quanto ao que notarão outros Srs. depu-
tados contra mim, só replico, quenadadis,se co~~a ceu-se que sim; . ,.., . ,
as pessoas de honra de Pernambuco; semprecon:' Perguntou depois de quantos membros-constaria
ressarei os heroicos feitos dos pernambucanos ,na a coaimissão, resolveu-se que fosse, de cinco. .
Historia do Brasil, quando ostentarão lealdade á Procedeu-se ã votaeão,· e sahfrão eleitos 'os
seu .principe natural, e valentia em exterminar in~ 'Srs~" Andrada e Silva côm 61 votos;-Camara' com

, 61.- Ribeiro d'Andrada com 44:.~Silveira .Men~vasores. - , on F . o F 24 .
Porém disse de transena, que o pàrentede Pam- donça com~.~ erre1ra rança com .;

p~na 'tinha,. sem saber-:s~ pBlo que, t~cado.áP~r~ . O SR.' COSTA BAlUlospedioa pal~vra para ler em
nambuco, Foco doJacobintSmo, o que digo, élDfehz- nome das commissões,reunidas de guerra e fazenda
mente,. verdade, pelos recerite~ fa~tosnóLorios i ,e óparecer que nesta ,mesma sessão se exigira cóm
bastaria para o provar a revoluçao .de 1817, onde nrgencia.· ,. ,
tanta gente:· se complicou: cofI.l .~ ~al1id~ ca,ixeito « PARECER,
Mártins, ,que se fez a~lamar: .pnnc~pe da.hbe~dll~e, ,.
() que, perdoe-se-me dizer, fOI borra,0 na-pr0':Ulcla. « Ás'êommissões de guerra, ,e de fazenda to-
(O oradp~ foi chamado á ordem pelo;-Sr. preslden~e marido 'em consideracão 'o omcio do ministro 'e se
ealgllIlS d~putadosJ Estou na ordem Sr. presidente.. cretari~ 4e: Estado dos negocios da. ~erra sobre o
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PRESIDENCIA. DO SR. BISPO CAPELLÃO-MÓR

Reunidos os Srs. deputados pelas 10 horas da
manhã, fez-se a chamada e acharão~se presentes 69,
faltando com causa os Srs. Pereii:a da. Cunha,
Andrada Machado, Araujo Gondim, Andrada e
Silva, Ferreira Nobre, Silveira Mendonca, Ri
beiro li'Andrada, Rodrigues da Costa, e·ArauJ'o
Lima. .

O SR. PRESIDENTE declarou aberta a sessão, e
lida a aeta da antecedente foi approvada. '

O SR. SECRETARIO COSTA AGUIAR leu as tres se
guintes participações dos deputados por Minas
Geraes João Evangelista de Faria, Lucas Antonio
Monteiro de Barros. e Francisco Pereira de Santa
Appollonia.

« Illm;e Exm, Sr. - Accuso recebido, o officio
de 16 del't!aio do corrente anno em que V. Ex. ,me

RESOLUÇÕES.!lA ASSEMBLÉÀ.
PARA CAETANO PINTÔ 'DE MIRANDA MONTENEGRO

, lllm."eExrD.Sr. -A assembléageralconstitu
inte, é legislativado Impe~o do Brasil•. sen~o-lhe pre
sente o parecer da c0:fWDlssãO de leglslaçao.sobre, o

;destino. que-~_deverã aar, ás .trojmSlusitan.~ que ~eriment? constante da cópia inclusa de Pan
se achãoap~das nas proVintlas~a Bahià. e-de taleao. Morel."'3. Mossa. testamenteiro de Antonio
Pernambuco '-sá\) d& ·~recer.-que nao sendo ~- IgnaClo Brandão. que pede seja supprida a nullidade
ticavela ~ara geiàl do direito das 'gentes a respeito que houve no testamento pela falta da assioanatura
dos prisiôneirQs de guerra pelas circumstancitís' de uma testemunha. afim de P.Ie poresle supprimen
actuaes do Imnerio, é forçoso tomar a deliberação to se possafazer effectiva a liberdade conferida pelo
de fazer- partii quanto antes para PortUeoal as ditas testador a tres escravos, a que tem servido de obs
tropas apresadas, oujuntas, ou~ separado, e para taculo a ~d!l nullidad~ no juiso da provedoria
se executar esta deliberação são outrosim de pa- da comarca (10 Rio das Velhas: manda participar ao
recar -as mesmas eommissõe5, que se autolise o governo que preci::a que lhe sejão com urgencia
governo para fazer as despezas necessarias com esta transmittidas as necessarias informacões sobre este
expedição. encarregandó-o' de as 1600alisar pelo objecto. O que V. Ex. levará ao conhecimento de
modo mais conveniente para que em tempo compe-- Sua M~nestade Imp~rial.-Deus guarde a V. Ex.
tente se exija o seu ragamento do governo de Por- P~ço da assembléa, em 29 de Agosto de 182S.-Jose
tugal. Paço da assembléa, 29 de Agosto de ]8l?3.- Rtoordo da Costa Aguiar d'Afldrada,
Jose de Re::ende Costa.-Manoel Jacintho No-
gueira da Gama~-José Arouche de Toledo Rendon. PARA o MESMO
-Barão de Santo Amaro.-Pedro José da Costa lllm. e um. Sr.-A assembléa_seral,consti-
Barros. ' tuinte e legislativa do Imperio do Brasil, sendo-

O SR. CRUZ GoUVÊA. discorrendo sobre o parecer lhe presente o parecer da commissão de legislação
lembrou que sendo mandadas estas tropas para Por- sobre o requerimento de José Antonio Alves Ro
tugnl talvez alli fossem ajud.ar o parti~o opp~stt? á drigt!es que expondo.ha~r-Ihe sido indeferida por
liberdade, quando lhe parecIa convemente nao m- Sua Magestade Impenal a queixa que fez do juiz de
fluir para taI acontecimento. (E' quanto se poude Fóra, e camara iJa Villa de Santo Antonio de Sá,
colligir do que escreveuo tachigraplio João EStevão pede rememo ás violencias contra elle praticadas:
da Cruz). manda participar ao governo, que precisa que lhe

O Sn. MONTEStmA : - Diz oparecer da commissão S~j~O ~mettidas as queixas do supplicante com as
que saião as tropas do Imperio e que vão para diligencIas a que se procedeu, e as mais informa·
Portugal; e ~e a este fim se dê autoridade ao ções que forem necessarias para melhor intelli
governo para fazer as despezas. OSr. CruzGouvêa gencia do negocio. O que V. Ex. levará ao conhe
lembrouque estas tropas podem ir coadjuvar a causa cimento de Sua l\Iagestade Imperial.-Deus guarde
do Rei com desfavor da liberdade que nós deve- a V. Ex. Paço da assembléa, em 29 de Agosto de
riamos auxiliar, se podessemos. em todos os paizes, 1823.-José Ricardo da Costa Aguiar ti'Andrada.
para que o mundo conhecesse como pensamos a PARA MANOEL lACJNTHO NOGUEIRA. DA GAMA
respeito de liberdade, e além disto não sabemos
como a Santa Alliança olharia para esta remessa de Illm. e Exm. Sr.-A assembléa geral consti
tropas. Creio que á vist!! desta observ~çào e da ne- tuinte e legislativa do Imperio do Brasil sendo-lhe
cessidade de fazer sahu do nosso plllZ semelhante presente o parecer da commissão de'fazenda sobre
gente, convirá achar um meio de a pôr fóra sem a maneira de se pôr em execução o decreto de 16
resultar aquelle inconveni~nte,. e sem que nos de Abril de 182], que deu nova fórma ã arrecada·
possão fazer mal. Eu até esllmana que podessemos ção dos dizimas.: manda participar ao $.overno que
fazerafavor da liberdade portugueza o_Clue fez Buenos precisa que do thesouro publico lhe seJão remetti
Ayres otrereeendo os seus ~ilhões á Hespanha pa:a aos todos os papeis que poderem dar a illustracão
sustentar alli a causa da liberdade, mas como nao neeessaria sobre este negocio. Oque V. Ex. levârá
podemos, ao menos nã~ lhe ma~demos :{)ara lá ao conhecimento de Sua Magestade Imperial. Deus
tropas que podem ir apOIar o parudo do ReI contra guarde a V. Ex. Paço daassembléa, em 29 de Agosto·
o da constitnicão. de 18l?3.-José Ricardo da Costa Aguiar d'An.

portanto como não devem ficar no Impelio, nem, drada.
segundo o que entendo, ir para Portugal, propo
nho 'um meio termo que é manda-las para a costa
d'Africa, d'onde nos não pode~ faz~r mal. A se
gur~nça do Brasil exige esta medida.

.Ficou adiada a discussão pordar a,hora.
O SR. PRESIDENTE assignou para a ordem do dia:

1.0 A continuação da discussão do parecer sobr~ o
destino dos prisioneiros ~ortuguezes; 2° a 3" dis
cussão do 'projeeto de leI sob;l'e o m~do ~e pa~sar
cartas aos alumnos da academIa medieG-Cll'Urglca,
30 regimento da assembléa. . ' '

Levantou-se à sessão ãs 2 horas da tarde.~ Ma
7iôelJoséde Souza França., secretario.



« EMENDA.

. « Prop~nho: LoQue 'as tropas luzitanas apresadas
peloJordCochrane saião para fóra do continente do
Imperio do Brasil. .. "

<t 2. 0 Que não vão para Portugal. e sim." para
aguelies .dos portos da Costa d'Africa que melhor
convier, sendo por elies "divididos, e Iiurica man
dados para um. logar só. Paço da assembléa, 30' de·
Agosto. -O deputado. Montesuma.» - Foi apoiada
em ambas .as partes~ ". ";;..' . '
_O SR. MIGUEL CA~M:ON: -:- Preseiri~dodaques

tão que se tem .susCltado sobre o recalO de que as
tropas· d'aquimandadaspara.Pcrtugalse vão unir
ao partido do rei ou ao. constitucional, a cujo 'furise
tem :lembrado, subseripcões.a .favor de liberaes,. e
outros factos, limito-me a faDar sobre o parecer da

foo SESSÃO, m·oo DE ·l00Sr0'-.bE 1823.

-Par.üciJ?ll ter ~ ~léa ge~ 'co~tuinte,eIa.~ça de signpit:ar no aug~recinto .o meu
Iepis1ativa do unpeno do Brasil ,resolvido, que eu deV1do.~nhecunento e sem prolongar o diz como
~ quanto antes tomar assento. n~. Ilug--..s;o,con- I~ IDmnas expressões me aproveito desta ºpoor~
gresso, e ter parte n~ ~us glonosos trakUhos I' melade ~ me offerecer :no servi~ de' V. Ex. a
como aeputado da ~VlDc!a de Minas Gera~.No ~em o Cio guard.e, e prospere felizmen\e. Imperial
~e por certo sem!Deaco~ a.despropo~o de '1 Cidade do. Ouro· Preto a 20 de Agosto de 1823. _
minlias. forças, tem eu Sldo mUl P(lntu~ ~e IDm. e &in. Sr. Iosé lUcardo da Costa Aguiar d'A~
que (em fu:is ~e. Ma~) me chegou pelo..Di.ftrio tf,o. drad~- Francisco Pereira de Santa .4ppoUonia. »
Gotlemo a .. notíCIa de mo honrosa comlDlssao : e se 1-Ficou a assembléa inteixada.
~'o nãoto~ im;p~~ca\"el operi~ da na~gação Leu mais o mesmo Sr. secretario a partici - o
infestad!1 8i!tãO do lllllD1go, e depols o da Vida em de molestia do Sr. Araujo G<lndim. _ Ficou .~~_
que estiv.~o dous filhos meas .atacados de febres mente a assembléa inteirada IgU.
em occasmo de embarcar no bngue FlOr do Gua- . ". ._
diana. que me otrerecera o governo desta provincia. . Pass~u-se á ordem dia que e~ li.. contmuaçao da
e eu havia sotrregamente acceitado apesar do ex- discussao do parece~ das comnussoes de guerra e
tremo aperto de tantos ~ssageiros. Posso todavia f~n~a sobre o destino. das tropas portuguezas pri
segurar 11 V. Ex. que fica Já apalavrada uma sumllca SlOneU'llS levadas á Bahia e Pernambuco.
em que depois de continuas, e inuteis diligencias; O Sa. COSTA BARROS :-0 paracer da commis.'
me força a partir a minha impaciencia de mais são .tendo em 'Vista que segundo as leis da guerra 0\1
demoras; não se me pondo por aianto a sua insuC- baVlamos reter estes prisioneiros para os trocar por
fieietTcia, e a contra monção, o outros incommodos outros ba"endo-os, ou remette-los ã custa do estado
domesticos, a que pertencem, decidio-se pela segunda parte não

« Queira V. E%. fazer-mo a honro de assim o lo- s~ porque n~o nos convinha_ te-Ios entro nós pelas
var li presença do soberano congresso com as pro- clrcumsbncllls actuaes por DllO termos embarcações
testações do meupr~undo respe,ito, ofiel obedie~cia. 11. proposito e lo~~, que lhe ~orvisse de depo
Deus gulU'de n V. rox. por mUitos annos. Reclfe,"1 !llt~; como" o fOI a mlUS forte rl14:ao, por ser ti pri
de Agosto de 1S2S. -111m. c Exm. Sr. secretario da meltil ~o~da totalmento opposta ao espirito geral
assembléa constituinte e legislativa do BrasU, José d12~ provmCll1S quo nã.o querem Absolutamente pos..
.Joaquim Carneiro de Campos, ou Q quem suas vezes !tUlr um soldado lus!t:ano. EmquaDto ia reflexíio do
fizer-João Evangelista ele Faria. Il- Ficou li as- Sr: Montesulllll ~ respeito d~ f!lodo porque II santa
sembléa inteirada. alliança eDCllr:lnn esta CmlBSaO tomanuo-a como

a Tenho presente a participação do V. Ex. par ir determinada c proteger um partido em Portugal,
tomar llSSento no a!1gusto congresso, como deputado respondo .que nada DOS deve importar os juizos da
pela provincia de Minas Geraes. Depois de trinta e santa lllbança porque nenhum aireito tem enll. do
\res· annos de serviço publico em lugares de letras, ontromc~tc~-se em nossos negocias e pouco 011
nas ilhas dos Açores, Pernambuco, Bahia, Rio de De!!hum CUIdado nos devo isso dar; por essa mesma
Janeiro e Minas Geraes, íallecem-me já as for- r:1sao pelo que loca li. lembr:mça do mesmo sonhor
cas de espirito. e corpo para qualquer emprego, ~ue de m~ndllrmos .esta tropa para a CoStll d'Africa tem
ê'lije mór applicaeão, e muito mais para a tactIca pOrarl11.mentc Julgo que não só nenhum direito
das assembléas, e' para as funcções legislativas, que temos para o fazer, como quo até é barbaro dogrll
requerem estudos, qualidades e virtudes, que não ~os _aqueUes homens só porque flzeriio 11 S\!ll
são communs, e que eu não tenho; comtudo em obrlgaçúo., .
um corpo numeroso de deputados escolhidos em Sr: presldente~ esta tropa tOl miln~lldll para o
todas as partes do Imperio, e de uma eonsideracão Brasil pela autoridade a quem e11a devIll obedecer,
superior. a maioridade das luzes servirá de suppi:'i- desempenhou os seus deveres, e nós devemos 4e
monto ás que me faltão, e á escassez dos meus sempenhar os nossos: no numero das terras d'Africa
talentos; e attendendo aos dicta~es da pr,?-deneia, apo.Dtadas pe!o mesmo senhor ~ntrou Serra Leôo.;
e da probidade e tendo por gUlas os malS abali- creIO que o !Uu~tre deputado nuo se lembrou que
sados publicistlk, espero não desorientar-me do eUa é possessao mgleza.
verdadeiro rumo. ... O SR. MONTESUll!A: - Eu não quero falIar ainda

<t Para a minha vinda, e Jlar~ o meu ~egres~o, sobre a materia; quero p!opôr prinieiro a minha
todos sabem que me determmarao conslderaçoes emenda para vêr se é apolada, e então direi o que
bem dürerentes das que tem por objecto a minha entender. Eu vou le-la. •
pessoa, e os meus particulares" interesses; os da
patria estão em primeiro lugar. e devem preferir a
tudo; em s6mco da mesma submetto-me ao cha
mamen~o legal; e desde já vou tratar dos arranjos
necess<.triosao meu embarque. O que V. Ex. terá a
bondade de participar ao au~stocongresso. Deus
guarde a V. Ex. Recife de Pernambuco, 10 de
Agosto de 1823.-Illm.e fum. Sr. José Joaquim
Cirneiro de Campos- Lucas Antonio Monteiro de
Barros. -Ficou a assembléainteirada. '
: « Dlm~ ~ Exm.Sr.-A oftieiosa participação,

com que a .bondade de V. Ex. me assegura: ter· sido
dispensado de comparecer no augusto selO da as
sembléa geral e constituinte do Brasil. e continuar
o supplente que jã teve assento, conforme o p~~cer
da"commissão dos poderes; .me leva agradecido a
accusar a recepção ao dito omcio e pedir a V~Ex.



~mmissão ~~ ~~ ~l1tl~dQem principios dejus:- ~nb;a::-;a\na~o-~ brasileir~.~ o deputado;. !)::.:;:-tc
tiça e de poutica:.~· mdj.spu\avel..qu~ ~~: ~eyemo:s Süoo.»~Foi apoiado; . '. .
desfa%elt d~\es 1.5O()bomens nOSS05lIlUDlg<!s-lli:Il.~ -:-"08 -~··;Go '. " - '. . " ....: ._
bor~:.se dlga <IU:e os melhores colonos ~o: ~J!iadO$'" 'diJ~~' UIDE·-Os.nossos.uunugos- forao ar.,.
aiIeitos aos trabalhos da guerra, e se. ~nt.em rol~ _s nas n.ossas. p.mas. ~l:rom.()S s~hre e\les.
exemplos disto.; ~~ -s$lpre direi' que admitt.à-o $àiigiemo-los e beb~os.-lhes o·sangue. Dilaceremo
Brasil os eStrang$Os para:augmento de sua.pop.tl~ lo~ -e banqu~~emo-:nos com as sua.s carnes..Salte
lação mas não estesportuguezesi estes.não podem mos em ~rgI~'ao redor das fogueuas,. e d~e~os
ser: bons :co1.onos porque são -nossos: ininiigos. e jà no ~~.ntão dos osso.s o mo~um~nto ~a nossa Vln
derramarão o nosso sangue; taes homens não pó.,.' ~ca ~a~ nossos netos..-:lli. Sr. presld~nte, ~omos
dem existir entre. nós; mandemo-los.para () seu paiz alD~~ .~pm~bás ou babltan~es;doBrasil 't Nao. Os
natal como diz a commissão. (No resto não :se en- braslle~s~~t.l!JDos 1l0sconstItumdo em uma na~()
tendeu o tacbigrapho Pedro Aft'onso.) , . grande e Clvilisada. O que ~ .mâu em n:Otal, n!l:()

'. . ...•... .' . póde: ser approvado em polihca; esta nao éD1éUS
. O SR., jíUNIZ TAYAUS.-~ obJectodeque se que a' moral: universal; que dirige' o todo; ou uma

trata ~ d~ summa unp~Cla. Versa o'parecer da collecção mais, ou menos extensh·a da especie
eommlSSaO sobre o destiJio ~ue ~eyem. ter e..<:SaS humana~' . . . .
barbaras tropasportuguezas hOJeprlSloneu-as, e que O 8' 'Calm' • • •
ba poucodespresarão com altivez as condiç5e5 que . s r:;.. ont e Duarte ~Ilva me prov~n~r..o.
se Lhe propuserão para a sua evacuação. Occupamo- : •.presld~nte, o p~er da lllustre commlSSllC?, Ó
nos agora de remover para fórado lmperio es~s.b~o, prude.n~e, pobtíco e c~ngruente co,? o~ prln
inimigos.depoisque.praticárão ·os maisnorrorosos ClplOS da rasao, da humaoldade.e da Justiça. 09
attentados, e fugirão vergonhosamente; pois o con- ~ossos _conterraneO$ Ilnglo-a_merlc~nos na c~lebro
serva-los entre nós seria o mesmo que debtar ficar atalh~ de. Sararoga gapharao maiS no credito do
uma hydra para nos tragar. ,humamdade, e moderaçl1o em tod~ as. cOrtes da

Nós queremos remove·los com humanidade por- Euro~a,.e mesmonq parlament.o.bntnnmco. do q.uo
que cabirão em nosso poder, e só. merecem noje ~a ~ 01'18 de suas armas, aprlslonan~o o. exercito
com~ixiio. Comtudo o meio que aponta a commis- Inteiro com o gen~ral Burgoyne. O umVCfllO tem os
são não me parece acertado; ainda ma lembro ~lhos ~o~re n~s. Slga:mos t~~act.amente o parecer da
que as tropas que sabirão dePernambuco paraLisboa, comml~sao, e ~ltrah~remos á pró da nossa causa os
apenas lá'chegarào se offerecerão p:u-a voltar, e su1fragllls, ~ as ben~os de to.do o mund.o. A cruel
farão com 'etreito as que viemo á BahIa; além disto dade, e a YlDgança s~o as pa~xões domlDant~~ nas
o governo não póde com tanta despeza bem·basta ,a!mas pequ~l,1as. A prulantr\lplR c o cosmopolItlSP1l\
as que já se tem feito com embarqu~detroJ(las. sao o apanaglo das almas grandes.
devendo tambem.atteilder-se a quepelos~rejwzos O SR. CARVALHO E MELLO": -Sr. presidente: A
que tela soffri.do o'nosso commercio, tem diminuido materia.é de grande importancia, e digna de toda 11
as 'rendas pu.blicas•. Como porém esta tropa não ponderação••.\s regL:as do direito das gentes, e por
pôde fi~r~ntre':nós segue-se determinar o lugar todos os escriptores delle abraçadas, silo, que os
nara onde elIa-possa ir com omenor dispendionosso. prisioneiros. de guerra -sejão bem tratados e guar
Nilo sigo a opinião do Sr. Monteswna quelembroll ~dos:atê sere.m remetti4os, por convenções parti
a costa d'Africa,· masparece-me que commodamente cu).are,s a"ntes .dos ultimos. tratados.definitiv~s de paz
poderião'.passar-se. para as ilhas' de· Cabo Verde; p~ quando. estes se fazt:m, em. que, por V1a. de re~
C'~a viagem nào é tãolonga:cOD1o a de Portugal, -e gra, se,estipula a en.tr~glli:eciproca.. .
d'ond~ o'governo port.'IlgUe7. os póde mandar'Ql15car . 'Nósmemos prizioneiros oS,soldados de i>or\ugal~
se·qUlzer. .' .);.;::;;:c,~,: que ,ora·.estão ,em'Petnambuco,e·Bahia e,seguirão a
. Entendo que deste mod?·se então os', in.:çonve- eausadaqüelle reino.! :Segundo:() costume.praticado..
nien~es apontados, e que nao se falfaáhuman..idade; eo<que eu·disse:ser·preceitodo. direito das .geI1tes~
eUes' mesmos. esti~aráõ e5~ .fóra· de ~ortugal; deverião ser:guardad?s até que·! ,por .nego.ci.ações se
quando eu la e~'Ve .o~sar~61.'que a malor ~arte houv.esse-de remetter a nossa custa,· ou,de. POrtug~
11estli gente deseJava-,sil)ür- d alli para Angola,. Cabo segundo seajustasse~ Persuado-m.e, porém, que ,não
Verde, e outros domullos portuguezes, por pensa- não dé,vemos esperar parae.sse.' tempQ",É·perigqso
rem9,Ue .lhes ·itiam~lhor po~' .l..á;do que ~na :sua conse~a.·los, :pórq1l8 :são",.:inimig~s·:ll~c()rp~o~.e
p~na te1'l"a~ 'Sou 'pOIS de'op~ao"que vaopara .po~enao<concorreI.>:para, I.evoluo;~oes'ln~estlDas.;.~
Cabo"Ye:d~, apar~ndo-me.por ~s(J:doparecerda lDUlto c0I!-vem.'olhar pàr~;;a. opl;lllao:pu~li~, <!--ct.ua!
,comnnsSliO.' .. '..... ' .... -;> ...... ,.•.. ,:-. ·1Denteremante,nas'proYmClas~::.onde.·nmguem'.por

, ,'Q::Stl~ DUARTE SíLv'A:~ Sr~ presidenta:; Não D1evia:.:de: regl;a .vê: ~om. :,olhos .' in@'fer.entes ,e~!l
levànto'para fallai"sobre o parecer.: da nobre COD17' , :homens,: porque sao·.p~~ezes" '-.e, po~que ,'.•.~~
l!iissãb' aepois :défter; sido' elucidâda:a ~~teria·:por. ~ld~~os,. -que:nestas :p,tQV1~clas.fi~ra!lJl.:; gu~rra·.e
tão' :Sá!i'lcs 'oráilores 'qúa ''PodGIia'~q.!dizer? Pedi' a' :tmgrraQas ~a~s. as e~padas;.e: ·a.s ,bayonetas, COIll
pa1avrapâI:~pro.p:ô.r:~.2~d.ilit~ento;~E'.sabido:,!qae: s~~gue.brasile~o., .. :":;·"'1e.!: v;;: ::.'; '." ,:,., '._

ê!Ii:;t.o~os' .tis~·~~p~s:, ~sJ:naÇ?~s ·b.eli~ep1tes)'"te~\ ";'P6de .iambe#l .diZer:':se': ,qi:i~: "ellês" seguirão:: as
re~~g'enerosiientr~ga:'àÇ's'pnSlOne!l?S;: umas vezes : '.. ,dens.· Qos'seuscÓinm:a:dd~ntes;':e:esteg asd~El~Réi
e.oIJ1~.~n~çõeS'!:Qu.~r~s ;s~~_éllas:: S.'e.'1Í~(J:lll1Poze.rmos. '~I>9.r~~iiU~~qH~~.po:r:~.e#.'~ii.~s~lle!S,tiadãO ~ri~';n~
:cundlcad'alguma:a esta.Strõp~ p~a'regréssar~m;.~~. 't~zião *Uel'ra nol" nos nào' reeo,nhécer lloteilClaln'd~
~ett'.p&iidi§~~~ :V.~ltarj:llfazer-II:oBgUett~:; el~U'D:a() : • ')3" <I~:i" .'e l ,.,t'~ dfcólúiÔ.cruÍDie' 'falhão":ara ;com
q'iliZera ~que" estês.: hospedà~: .tor.na.s~~ ~'; n~s~as ·111~s'asr~@deEii'el.tó;dasOgentés:s\)bre pri1rioiÍÉ!irós:

.praias. Ofi'ereçp pt>lS um, .a!lditâmell;w <iU0)i.tlgo (p~e-, P.oderiaocconer queconsel'vando-se estes homens:
cisó;' ê'~E! '''vâti II\â~.~ ;ârpesâ:~:; .:i,',?' ,., '.'1\ .._. 'e::.:llsrietSand':.o~por'tOtlo' oéSO!O" btâsil13ir6 :sé }h~
~."'; :.r;,'ç.' """~('h\;-:r.&ENTo ,,;.~,:j<i :1"" :i,~~',.' ..' -'l~v""~'sek'éej:ff's~côlônDs:e·;Cültivll.dores'·"é
·f! tj.;j;:·',;~,: "':- -"'UJ,,:rW"L""_ '·~'·'-'I"Ir") ,"t·;·,:,i', ffi"nha~Oesteiôdo:·ô)'r-i%dU-dt6".d'ÓSseüs:biacos-~,::e
,('ttê.~A;J~~~n!l~..,~~~t(), ..d~bn~~ ~gm,~~~!íl,I,~~"k,;,t1'};'G ';!~'" ·,;éil.)P",.,\T ,,;~ ~: •. : :';'.:':; ,\.:.~!:"~;"•. ,•. • _,o . 41 •.. . ...



pÔUpa~Cl:.8l".ândedesp~~qú~-~ha:,~éfazet~~1o_:tiu--se~hontem- tan.tofaDado em humanidade, e
a SU~ retuada. . - - ._. ",. ,'" i ~eroS1dade, com lingoa:: de-umadc~e~eedente
~.' Mastodas,;~~nsida:a~~ ~d,w:a, neces- aó,lÍQ~l, a reSPeito' da- dem<mfda prizão uo- parente
~~dade~:~!?en~~~antes, paranos ~orrarmos,__ • . de-P~lon'a; Um dOs figllroes .dafarça-revoluci
a~_pengos,~·Já,r.etene ao,d~sto, das p~~- ~n~~~~_~rtugal.'~osuspeito de éSpiãono porto
,elas ;ll.~m a t\es~.:que, c.Gm ,15\o.~ ~1" ~?e de SábiOS, mdó explorar'(fdesguárnecidoda-; terra
~nos ~este~r. ~m ma~a d~ admlIllS- para'p~pararalo"llIi:tgolpe'~eúiãO\comoô" pUbliCo
traça0, to.da:a theona consiste em n~o ~fazerem presumIa; ~·8$Ohi.J.)ropôi..;.seneste con~lho nacional
d~~ ~ri.ll1as;. mas .esta é tão ~da cC?m a' desmnamdade-, :e. t~a:' de' sea"n'ojarem 1500
a cau~ poblica. e com.o mteresse.. deste ImperIO. hcmensâ elimas~fuhospitàes. 'ei:pondo,,;os'aoS
qu~ nao ~de ser conslderada,senao.co~o nec.e~ horrores,'~~' fam"!!, 'E: da ImSeriaT·Sr.presidente, a
sanae' util. Nem póde ,0b$l', que ,seJaoagora sorte dagoerra·é'incertà:· Maranbão. ,e Pará inda
remettidos, podend~ ser sacrificad~ aofuroi. do estão sob o jugO 'lusitano: é 'impolitico ' sobre
novo partido. como lembrou umill,us~ depu- desbumano.reduzir oshornensá'dese~eração. "
tado., , _ ' ' ,'.' ~ ~Jlasque ·alli se acbão, faráõ os esforços de

Em caso de tanto allerto nno nos dev~mos ~po~ heroicldade~, a historia mostra dos povos vale
com o que se ha de fazer na caza alhela; po.s que roSOS., quando souberem ~e não' têm esperanca, do
é p~nclpio de direito das, gentes, .clu~ .nenhuma salvação;, ainda rendidos. Ninguem de,honra insulta.
naçao se .deve en~melternos.negoclo~ lOtemos d.a a prostrados•. Quando osfranceze~ forão vencidos na
C?utra.: SIgamos pOIS este pll1'tldo, que al~~ de .util batalha. de- VImeiro, fez-se a convenção de Cint.ra,
e fJl0!10so. s~ndo .um exemplo de generosldade, que em que os nossos alliadososlo,.glezesse obrigarão
enstlrá na hlst,orul do futuro, p~r havermos gene- a levar por mar os inimigos â França; e assim se
losamente en"'l~do. Pfl~ o seu palZ e Ú nos~a custa executou, não obstante as declamacções de que taes
os nossos proprlos l~mlgos., tropas tomarião contra Portugal; porque sempre

Â lembrança do ll!ustre deputado, que propôz era, vantagem Uvrar-seo paiz da presenca dos
quo fl:!SS8m !Ull:ndados para l1 Costa d'A.fr!ca, é de inimigos, e-dar tempo para a ~rganisaçli'o das
certo lDadmlsslvel, porque era sobre lDJusto, um COl'Çlls; afim de futura resis~encia a nova invasão.
procedimento indecorozo, obrigando-os a serem O Brasil é mais que parelha à Portugal para guerra
oesgraçados e S8uitleodos ti fome, desesperação, 'ó defensiva.
â morte. Não dellllcreditemos, Sr. presidente, ,as Nàó tem razão de temer, que elle torne a expedir
viBUs sabias do governo deste Imporlo: ostentemos lbe esse o~ maior numero de tropns, que ora, se
generosidade e bumlU1idade; sejamos em tudo achão prizioneiras. Ainda mesmo as não temeria,
grandes; formemos assim o caracter da nação, se ellas Cluizessem em novo juramento entrar no
demos a conbeeer aos nossos inimigos e á europa serviço tirasileiro. ou, sandoilesarmadas, entrarem
inteira fi iusl.i~a de nll~8 aOÇÕes, ~ conbe.Çll,. o n~s trab~os eco~o.mico8 do paiz (4poit:do. apoiado).
mundo por estec outrosactOs, que a Daçao brasllolra Nuo me reJo por ldcas do vulgo, SIm pormaximas
-e grande e generosa. de estado; que aprendi nos classicos (la que hoje
. O Sr. SiLVA. LiSBOA: - Sr. presidente: A·bonra alguns repuw.ovelha litteraturn da Grecia. e Roma,
brasileira estlÍ empenhada na presente discussão: que formou' os Socrates e Demostenes,. os Catões, e
por isso me levanto para declarar, que me conformo R~gulos pa~a exemplo da gonuina virtude' patri
ao parecer da co.mmlssão,' que.entendo ~er fundado, otlca: ~hemlstocles, dando um co~selho em se~do
na opinião pubhca. e prudenCla; e ti Impugnar li á ÁrJStldes sobre o meiliodo f'aol1 de destruU' os
emenda, ou, o quer que é,do Sr.. Montes~~a,9ue inimigos! aqueUe grande .director do estado o não
~ropõe se remettão a~ lropas IUZ1tanas, ,pnZlODelraS comm!1nlcou a~ povo, d1Zend~"",:" q~e. o conselho
para os porLos de Africa ou nhas de Cabo-Verd,e! e era util, mas nao, hone~to. - Tlto LiV10. louvou a
nãO' para Portugal; pelas razões. de que a pOhtlca Romulo;:fundadorde tão grande Impeno, porque
dictades:truir as forças de inimigo,e. porque as ostentara o verdadeiro liberalismo politico, de
noticias pronmas poem em duvida, ~e' essas tropas encorporar os ve!lcidos com ?s v~~d~res. faze~do
irâõ reÍo1"~r, ou o ~ido. de. EI-H.el dePol'tugal, q~e nO mesmo dia Roma VIsse lnlmlgos, e Clda-
'Ou:ópartidodoS ConstltUClonaes,; ,e ,finalmente daos. .:. '
porque; qualquer que seja o pa,mdo ,.vence~or, o ,Toco.esta especle delicada. p?rque.o Sr. Monte·
governo portuguez,.hade semp.rEl' ~erer.domlDar, e su~ad~sse~m empha.~e, e re~cenela..,que bem 'se
lDonopolizar o Braslkcomo fez ã3seculos~.·. .:, . sabIa a razaoporque nao ..convlDha·a .demora .. das
. Sinto dizer. tal opinião 'me p~~e ~ !lousa m~s' tropas lusitanas n~ Brasil. Nisto aliude eU~ ~ rumores

ini<Jua,· deshumana, ·l!troz,e: .unpohtl~ ; "muttodo. vulgo; ~as nao pode. _ç~ber ~o, espl1'lto desta
~lUs poreonstar:officíalmente havern~s.-tropas assembléa; Q\1e"nogeneroso anuno. de ~. '~'; o
priZioneirasmais,decem ,mulberes.. e >cnanças~; O; I!J1peta~r,.l;lDt~sse~,a e~se. respeito, prlnc,Iplps
governo de:Pernambu:co ob!-,ou bem:' em esperar.as sllustros•. ~lm :;COn:v:é~ ,expedirJ)ara Portugal ,as
ordens do go.Y,ema un",..' penal; e· esteo,b,rou, ",com: ,tropas p'~IQ.I!-elr.a~~~~),tan&,sJ:!Jor. dev-e.r" s~.res.~.:, o
;Sabedoria ,remett.endo a, de,cisão ,ã" esta. au,gusta; nosso <üre~to. pllbhco-; ,~porqlle Já" a~l,~ o .ordeno~
assenlb!éa,mariif~st;iri.do"o seu~nstàn.te, lie,3ej()' d~ :o,{mpel'ador;~,es.e exe~~tOU;)n~~ Çôrre,. e .,e~ :per'7
harIIloma com·, ,os ;rep'J,'~~lU,ltes ,1;1.a: inll;ça~.-, ~-C?nambuq'L:~Qnf.eID Que:9l~er.l,o! na~:l1teoSte~~ a
.Diario;.~~. Ço11~ .;se~ ~al1s.~e~ f) ,'ofiil?-~' .,do: magnallfnüdade,do l[J)peno,. ~oll1aJ;l~.: ~qu~.',~a-:
Loi'd ·Cochratle' ao dlto ,g9,verno, recommend.and6 de-bellar 9s:s.Q~rbo$,;E! ,..per~a!a~§"I~"~nuSSos, ,~
tratamento, de h,ul.n:á~id~de:ãS.:tropas 'qUe ,fez',~r.~ip;.. ~o~~a;hqrro~~,:q!le se. i()pine-' reffi~t~~ "~stt;(lpaS
neiras., ,': ",'_"':';':' ,~, '.>,",' ,:, '"".,' ,."',,.-.'--:, pr~on~lr~;para,a'~fnea;,•. " ,:,,: ,,',:,'..: :;<,
~.~,Esta reCoriUAeud!-~o con.y,em::S~.~;~X~é~t.~~,);~m. ]st~ e:x.C1ta, li: hor.rlda)~mbra.Il,Ç!l ~a, se~tençada
primor:, lJeJIl ,qlJ.e nao:ex:an.eç:.essaJ.:la,:'Vls~o,~~g~a:" relaçao da. B~b~a, que~,~~o:..~~~~dó. em algun.~ réos
nimp" caracter de}" n,osso 'Iiijperador" .e, .do ·-;P-Çl)'o. ~a ,pro;::ll_ JtA:~4~ca .de., ;conJ U~~,~?S .~na: rebell!~p de
brâsileiro. Comá pois sepode'ouvir com. 'set~n1C:lade wcura gente ·no fim' dO'-seculo" passado,'todma" os
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condemnou a serem laneados nas praiasbarbarasda I tuidas .de f1mnaYne~to,. e .·~to .que .seme1las. ·eu
Airica, onde alguns dos'réosJorão em~dos,~os votaria ~hesitar {)elo parecer dá c~~:i
carres. Ainda que osprizioneiros lUSltanos ü:res- mas á VISta do que póde reiultar·se as· mandarmos
sem praticado C!Uezas na injusta ~erra, qu,: ~os para lã, inclino-me para a opiniàõ .do 'Sr•.Mu$
:fizeràona Bahia, comtudo a~umamdadebrasileua Tavares,.porquemep~ arrasoa~a sem.sefal~
não pode sustentar a phan~a de os ver .acabar em á humamdade, O Sr. Lisboaqu.e \ao compademdo
desesperacão, á fome, e D:tiseria em paizes, inhospi- se mostra destes lusitanos que derramárão o, sangue
taes, comõ já dis:>e.. ' dos brasileiros não sei .como se compadeceu tã,9
. Não posso oUVIrn~ augusto colle."l'esso palavras pouco.de um prezo em CUJo fav~r se falIou. nesta .as

de. cobardia, como se os habitantes do Brasil estre- sembléa porestar recluzo mwtos mezes. sem culpa
mecàssem de mil e quinhentos soldados dePor~; formada; todavia nada disse em seu favor\ e tudo
comose estes eonstituissem um e~ercito de,Hercu1es, guardou para defeza dos que commet~o !l0rri'9'~i~
e Gigantes, ou, se apresentassem qual ~ P~al~ge attentados, {lrofanando conventos, prostituindo VU'
Macedonia dos Argjraspidas que se ílguravao lD1- gElns, e prat1cando quanto lembrou ao seu. furor e
mortaes. Só attendemos á sensibilidade das nossas depravaçào. '
mulheres, que não podem, sem indignação ver as Eu bem sei que elles hoje não sãojáesses inimigos
cataduras dos v('rdugos do Brasil. Nestas mesmas poderozos, e sou de parecer que 50 obre a seu res
nào falia coragem "aronil: na Bahia houve mais de peito com generosidade; mas devemos conciliar esta
uma hcroina semelhante á Joanna· d'Arco: é no- com o que exigem as circumstancias já p.onderadas
torio que no l\econca'Vo, ,innumeroveis mulheres por alguns dos illustres p;-eopinantes. E por isso
ardiãoem patriotismo, fazendo e embalando cartuxos aue voto que vilo para as llhas do Cnbo-Verde oU
de polvora, concorrendo com o seu conti~gento Para outras: o não para Portug:l1,llLÓ pelo .risco de
para, o feliz eX!,'to da guerra. Os soldados lus1tanos podermos, lodo para aquelle remo, SaCIJl(lcllr os
(a guem não contesto o valor) entrincheirados atô vazos e II gente.
os a.~ntes, nunca se ~im~o sen~o em ~odrosas O Sn. H8NRJQVES De REZENDE: _ Se esse laDce
s~rtldllS de eequenas dl5taD_C1as sahlr.dlls I1nhabda de generosidado podosso Ler lugar sem comprometer
c~un"~llaçao.: portanto DIlO tememo.s a nen un,s 11 nessa propria segurança cu de bom grado conviria
seJao ml1 e qUlDhenlos, ou cento e Clncoenta m11 que eIles fossem ospalhados pelas províncias afim
Podemos,dizer- venha todo o PortuRaI; ~asta o de promover a populaçl1o : mas está de um lado Il
!10sso pao-fen:o para ,dezancar, e desqueuar os generosidade do outro 11 nossa segurança, que sem
~vasores (ApOiadO, apotado). O nosso grandethinto duvida devo ter II prcforoncia. DCVQ.s~ 'portanto fazer
e sustentar o muro de bronze, a m~aUia d~ n~ snhirdo Brasil essa tropa ~rizioDeira, Mas do nonhum
que asse/?ura a· nossa Independenc1a ,d,e ortuga. modo posso convir na oplDião de al;;una Srs., 'iue
O autor_aa natureza f~z ~hegar . a. ~Dd~ época da sejão mandados para os portos d'Af'riCll, porque isso
separaçao, pelasmultlplicadas 1IlJustu~~s da.metro- seria summllmento injurlozo ao carllcter, e honra
i!0l~: os seus g!>vernos n?~ têm ~aendido alem dos brasileira; e uma infracção do direito dne gentes.
limJ.les do llerdao. i só esplrltos .ns se p~dem sub- Dizem que niandando-os para Portugal, elIes se
J.Detter ao âe~potism? metropolitano (Apotado, apo- poderiãobandearcomo'Reicontrllosconstit.uciona~s,
wl1o) renunClando a de~eza que nos deu.am~~ma cuja boa fortuna tanto dezejamos. ou se bandear1iio
n~tnreza, fazendo o Bras.il de uma peça l.ntemça, com os constitucionaes contra o Rei; o entlio um
Clf~umva~ado do ~t1antlco, ~endo por sentine~os dos dous partidos necessariamente se queixaria de
malOres gigantes d agoa, ou r10S do mundo, o a- n6s. Mas que temos nós com o que succede lá em
zonas e o Prata. . .,.. . Portugal? " '

Bem podemos dIzer-:- o.pp0s:"tt natu'I'a.:-DelXe- Não queremos no Brasil gente tão perigosa, ha-
mos ,Srs. o .systema de 1rr~taçao: osamer~can~s do vemos de mandal-os, ou para Portugal, ou para
norte, depOIS do rec0I!hecunento da sua_nd.ep~n- Angol:l como querem onUas senhores; no Erimeiro
dencia' receb~rão .os .lnglezes, seus enc!U"IllçaoS caso ~eixá.se um dos .partidos, no segunlio com
inimigos, e até os preferirão DO ~0!DmerC1o eon~!a promette-se a honra braZileira.
as apparencias de que. por ~tIdao, favoreeen~ Nesta 'colisào devemos salvar a nossa reputacão~
aos, ffa~cezes. EriUim ,permItia-me dstaaugdus Não nos devemos por esse modo ingerir em os ne
assemblea r~~ordar aqUl o cons~~o . °d~~:n~ês~ gocios'de uma nação estranha; vão-se embora.esses
hU!Dano poü:tlco da europa, opre~l entebdiz solda.dos; mandemol-os' para Portugal, deixemol-os
qUleu, ~ ~osso' co~mnm mestre, que emtad . hno na sua liberda.de' e' independeneia; ,se quizerem
seu esplIlto das le1s - Quando em um es o a ,. ' .,' .' ~,. ". .' .

. d di ' limão deve dar muitos umr-se ao :t:el que se unao~ se se qulZerem nm~ aos
mu~tas causas ~? ?",a, re ,o~ . h .,- liberaes mUlto embora nós. nada 'temos com 1500.
melOS' de ~econcI1iaç~o:-. E~ta he.a~ a OPlDld, .Agoi'à se' quizerinos 1jtidàr' os' 'cunstitucionaes,
~"comod1sse .no_ prmClp1?,.voto,pe o pat~c~... ,~ cujos'principias ~ão anaJ.ogos 'aos~ossos,e: f~er:a
illustre COnIJDl~sao. . .... . '.,"... guerra, a Um rel que iem o arrojo de .se 'lDtitular
9SR~ CARNi!t1\O,DA.CUNR~:·-Eu cre1~' estar:)!l nosso senhor, e' que teve a ousa4iade querer sola-

f6rà"à,e'duvi~a, que a,a,ssem,~lea reC,onhece. a n~.ces,51- P,Íl,I:.a:íl,d,eli,·da.d,ed~ ~i,~,'a pr,,OVinci,.~', para,,',s,aparai,'~
dada de sabu' deste' I':Dpen() a tropa .llorttj~ueza da: cl>nimunhãQ btasllica' (e então 'para que? Para
priZi()neira,.~~:portânto,s~b~r,o lugar pata, ~nde Süjeitar~se' à~, 'pcid~r absolut~" e'~' min:is~
~e; ha de enV1ar'ie.para· d~Cl«!U'. este. p0!1t~ Julgo bestas,qjle puxem o carro :do ~1' ~e Pot~~,gaJ) então
lndispensavelse~uíJ'os prlD~lplOS do dlf~ltO das fà,ça~se',pe16Brn.-~~uma ~ub~cnpçao,:eeuconçorr~
gentes e o que d1cta a humamdade e até a genéra- com metade- 'da" mmha ,dlma por um' mez. Mas,'~

5id~~azõ~s qu~ ~e:têmaÚ~g~do"P~~ '~~~. :~andar ~oJi:~~-l:doPS:D~art~;~~i,à:l0iilrEl?~~ C~~}
estas tropas. para portugal,: e que saotil:lldasdas , , ,.,' .. , ,.. . ' ;:''-''

. circumstancias óm:que:se achalactu~ente ,aquel!e "O" SR; ,CosTABARROS.:-:-Sr":' pres1~e~te, .,trata-se
reino, div.idido e.m partidos, não mepaJie.cem;. destl~ de tomar, ;uma' das me~ldas,'L'ou .d~entre 'n.éll
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·furta passo ;àigo a 'furta passo porque sabirão Iinfluencia nos negocios de Portugal nos deve ser
-d'aqui para o fazer e logo entrarão com elle feito ;indifferente
-ese não estou illudido houve nisto algumapreci- Quanto ã 2a, isto é, ao receio de nos poderem vir
pitação; -nào se penson \J que era preciso' em ne- fazer guerra, digo que tambem não merece atten
gocio de tanta monta; procedeu-se como se o objecto ção; estou bem persuadido que se Portugal se de
fosse o dar alguma gratificacão. Comludo, diz-se terminar a fazer-nos guerra nào deixa de pôr e~.
que é fundado em principios ne humanidade, vota- execuCào o ptojecto por não ter lá esta gente;
se a favor delle, e aos que o não seguem dá-se a 1,003nomens de mais ou de menos não influem.
entender que tem coração de féra, que querem sa- para que uma nação se decida a fazer ou não a
ciar sua raiv(\sa vingança bebendo o sangue dos guerra á outra. Emfim, taes rasões não podem des
prisioneiros; pela minha parte sempre declaro que truir o parecer da commissão; nem convém demoras
não tem lugar no meu coração semelhantes sen- na decisão porque a tropa não deve estar encarce
timentos. rada a bordo das embarcacões com mulheres e

Se propuz a minha emenda foi para salvar a nossa crianças e fazendo uma despeza muito considera
reputação de interpretações sinistras, que terão lu- vel; por isso voto pelo parecer para que se ponha
gar seguindo-se o parecer da commissão, pois man- em execução.
dando-se estas tropas para Portugal ha de SUppô!-se O SR. SOUZA MELLo:- Levanto-me para fallar
que as manda;mos para protegere.m algum .partl~o, nesta materia, não porque a questão dependa dos
e desta suspeita não nos. póde lIVrar a d1scussao. meus argumentos, depois do que se tem dito pelos
Demais, este negocio velO do governo e o governo illustres preopinantes, que tão dignamente têm
tem laços de par~ntes~o com o de Portugal, e talvez fallado;. mas levanto-me, porque o caso sugeito
se presuma que 1stO sao cousa.s tratadas entre o~a- toca mwto de perto ao procedimento anterior, e
binete da Boa vista e o de Llsb!la; quanto a m1m actual de meus constituintes e do Brasil em geral;.
estou certo que taes laços nada lnfluem, m~s p6de entretanto não me farão peso algum as duas re
isto servir de .pre~exto para assoalhar suspe~t~s de flexões que agora fez no seu discurso o Sr. Monte
que se manda0 Já estas tropas para aunho de suma, a saber, sobre a pressa com que a commissão.
partido. deu o seu parecer neste negocio de tania conside-

O peior é vir tudo cahir na assembléa, quando o ração, entrando para o gabinete e suhindo logo·
governo podia daJ; o desti?o que lhe parece~~e a com elle promIlto; e sobre a remessa do mesmo
estas tropas, como Já tem felto em oulras occas1oe~; negocio á assembléa pelo governo, quando debaixo
nem sei porque o não fez, nem com lJ?e fim velO das attribuições desle estava o decidir a questão e
consultar a assemblén: Poré~. o n&goClo está. em expedir as convenientes ordens, segundo as leis
deliberação e é preC1SO dec1dil-o '. o que des.eJo é eXIstentes; o que tudo faz com que elle nobre pre
que a decisão se faca com toda n cU'Cumspecçao, o opinante chame a attencão da assembléa, como-
olhando-se o negocio por todas as faces. . para descobrir delicadeza·nestes dous nclos.

Se a minha emenda não fôr approvada adopte-se E' com ctreito cerlo que nenhum peso me fazem,
·outra; e se a assembléa a;;sen.tar que ha o~t~o lu- estas ~uas reflexões; emquanto á pr~meira porque a
gar melhor que a costa d ArrlC8, eu cODvnel, em commlssào procedeu com tanta breVIdade em con
gue vão para esse. Comtanto que não fiquem. no sequencia da especial deliberacão da 8esembléa, a
Blasil e que não vão para PO~l1gal, votareI a qual á vista do negocio e de súa natureza, determi
favor do . que se propuzer. (O. tach1grapho declarou nou que a commissão désse o seu parecer com ur
que não pMe acompanhar miUS o orador pela velo- gencia, e que immediatamente se retirasse a esse
cidade com que fallava.) trabalho, como succedeu; e lanto assim, que hon-

O 5R L01'ES GAMA:-Se para dar o meu voto tem mes~o, ~penas appar~ceu o parece~, se ca
sobre es'ta materia eu consultasse só a minha rasão, meçou a dlscut1r com urgen~la, e sen~o .adiado pela

·nenhuma duvida teria em declarar que o melhor hora, se deu na or~em do dia para hOJe. em~uanto
artido a tomar seria o de espalhar esta gente em á segunda reflexao, é basl_antem~nte e~deDte,.

Pusta roporção por todo o Brasil, de cuja medida que e.ssas tropas apresadas uao ~s!.!t0 nas Clrcum-
-~egur:mente nenhum mal nos proviria; mas é ne- stanClas de serem t:atad~s pelo dl!~ltO ~as ~entes e
cessario attender á opinião publica que nem sofire da guerra na consl~~raçao de p~lSl~neU'as, porque
b·. demora' e nestes termos o melhor modo o actual estado pOlitlCO d? BraZlI uao p6de soffrer
d:~ahi~u~este emb:u.aco é seguir o parecer da com- e~sa marcha ou essa retençao; port8;nto .se o governo

- . -.' dar 'á ós prisioneiros para Portugal. tm~a á ultrapassar os termos or!iJnano~ e estabe-
-mlssao,e mau. J . _. leCldos, por accommodar o negociO ás Clfcumstan-

A emendado Sr. Montesuma nao vem a ser nada cias e mesmo se tinha á fazer com isso despezas
menos q~e: uma sentenca. de ~egredo para homens extraordinarias, nada era mais natural do que re-

-quefiz.~rao bem a sua ormgaçao. metter a questão á assembléa e com isso cingiu-se
· Pareceu ao nobre deputado que devia~?mar-se com muita pureza ao estado actual das cousas.
expediente por duas rasões:.1a, porque podlao estas Entro pois na questão principal.

-tropas augmentar algum:dos partidos :em Portugal: Eu vi que n~s Alagôas o povo he~oica~ente de-
2a, porqne podião voltar a: fazer-nos guerra. poz a tropa lusl~na e outros funCClonanos portu-

.: Quanto á la, respondo :a·nação portugueza é guezes e os fizerao embarcar para Portugal; e em
·hoje tão estrangeira para nóSC3mo a Inglez~; que tempo. ?9ui1:Ildo ~ortugal se achava no cal~r
_ora supponhamos. que havia ..agora uma revoluçao da. sua maIOr lJ;1d1gnaçao .p.arl!- empecer a separaçao
em Inglaterra, e que succed1a tambem chegarem e .lDdependenCla ?O Brazll, vl.tambem que em Per-

-aqilialgumas embarcações com tropa daquella na- nambuco se pratlcou. denodadamente o mesmo.e
· çâo, impediriamos nõsque alla fosse para Ingla- no. J!le~mo tempo; vlqu.e .l!.a Parahyba e ou~ras
terra para que não·augme!ltao;se ~gum dos par-provmclas do norte se deCldlIao da mesma maneIra,:
tidos? Creio que ninguem dITá que Isto se pudes~e sendo sempre conc~rdE'.s em relD:etter para PortugaL
fazer' pois o mesmo digo da tropa portugueza CUJa aqueJlas tropas lUSItanas expellidas., ~



1.66 SESSlo E!tF30 J)EAGOSTO DE- ~i823

Vun..os·tol:I~s quequando·no.lUo de Janeiro os 'viIicia se.~; e os europeus não esca..-menta
batalhoes IUSltanos commandados. pelo geIleral Jor-dosdo mUlto 'que têm n"'dem"do 'co- e~-- - ft'ge d'A-"têz to - ~"d ~_~__ Jt - . .... ,.!!! =..."'aO .... -re
'. ,.Yll -: ~o o~nga OS, a CULUcU-c<i!, :toraO .en- -mexer-se, desorte.qne foi preciso que ,se apreSan-
VIados em direitura para0 porto de Lisboa; e iml tasse o reprehensiveLbatallião ligeiro' mas emfim

-que tempo, senhores'l No mesmo tempo em quo foi preciso. '-. - '. "
:-.portu:ga1 preparava expedições. contra o Brazil e -, .Além.~~ °l~rdCochraDe·mand~pa..l"1lalli 1200
.carecIa def?~ para engroSsal-~. . soldados prlSlonmros e t6dos armados e municiados

Se o Brazil pOIS nos_tempo~meus arnscados mos- recommendando ao.governador •que os fizesse .des:
trou ao :m~ndo ~e nao temIa as forças de Portn- embarcar; porque precisavà dos vasos. Eis a . . o

. gal, restitnmdo:lh'as e s~n~o .generoso com as tro- povo grita!,-do. -4raição do lord, traicão do lo~.
pas· queexpelha C?mo lDUDIgOS, agora que tem. Sr. presIdente, a provinciade. Pernambuco tem
eo~pletado o sen tnumJlho deve~os ser cob~ntes soffridomuito: manàem-se os prisioneiros ara
e na~ J.1os devemos des~sar- do bno e genercSldade onde quizerem, menos para a miIiha provincia:

P
de

'brazilelra,. embora :eoss!10 regressar ~ntra nós essas claro,em nome deIla que lá não.os querem
tropas, pOIS que serao VIvamente batidas, como têm, . ' •
sido todas. : ~ulgou-~e afinal discutid~ a materia e propondo

Além disto, Sr. presidente, é necessario reflectir fiSi'· presld~nte o .p~recer a votação foi approvado,
que sendo enviadas estas tropas para diversos por- cando por ISSO l'eJ eltadasas emendas. .
tos da AIx:ica.se p6de dar azo ~m política a; que ~-Propoz depois o additamento do Sr. Duarte Silva.

l,recta ou mdltecLamente se diga que aSSIm forao -Foi approvado. .
. remettidos á degredo os soldados lusitanos que fo-
rão nossos prisioneiros de guerra e que como taes O.SR. SEC.Rf!lARIO COSTA .A~UIA.R l~u os seguintes

;.não gozarão do direito privativo; o que não é muito OmCIOS do mlDlStro dos negoclos dOlmperio:
-honroso ao grande caracter brazileiro, que eu devo <l ~nm. e.Em. Sr.-Ho.vendo a junta do com
.-defender. Portanto levanlei-me para faUar nesl.a marclo, agrICultura, fabricas e navegação dirigido
,.mataria por ser coherente com °procedimento de á ~ugusta presença de S. M. o Imperador, como lhe
-meus constituintes e do Brazil;. e approvando o pa- fOi determmado por portaria da secretaria de flS
,,zec?r da coI?missão voto que a remessa das tropas tado dos n~gocios ,do i~perio,-.de 19 do commtl~
,lusitanas seja quanto antes e para Portugal, como mez, em Virtude do .oftiCIO de v. Ex. de 18. dito. a
-está no dito parecer. c~nsulta re~lvida.sçbre or~que~entodeD•.Hen-

O SR. HENlUQUES DE REZE!\"])E:-Ouvi dizer que n~ue~ Eml1ia ~ortm',a de FI~eU'e~o e D. l\1ano~&
se tinha censurado o ter a minha provincia expel- Ã

M
ellUdeMMo~elra, Ul;has, •do .. f,allecldo cODselbeU'o

lido os batalhões de Portugal'1, a!l0el orma de ,;FlgueU'.edo, em que pedião .. os
Pois saibão -todos que eUa está decidida a expul- meIos ordenad~s, com que, fôra ~posentado .seu pai,

sar °batalhão n. I, n. 2, até n.' 1500 e quantos lá em remuneraçao de seus.semços: de ordem de
,lforem, agaste-se 9Jlem se agastar.. S. M. °Imperador remetto ãV. ~x. a mencionada

Tornando ao obJecto, digo que para nos desem- consul.ta, para que .se~do prese!1te .Da augusta a~
baraçarmos desses inimigos não devemos lança-los semblea. geral constltulD.te e legISlativa do Imperlo

,sobre os outros. do Drazil, possa e.sta deliberar sobre aquelle otijecto
Talvez que os habitantes de Angola se auetrão o que fÔr conveniente. . '

'unir a ~ós e ainda não tenbão podido poi causa .~Deus guarde a V. E.lt.-Palaclo. do Rio de 1~
do parhdo europeu ~e lá ha: como pois havemos- nllll'o,.em.29 de Agosto de 1823.:-José Jo.aqulm

-lhes mandar mais immigos? Car'TI:~ro ae Campos.-Sr~ José l;bear.do da Ço~a
Isto seria tyrania. Aguiar de Andrada.»-Fol remettldo a commlSS80
Consta mesmo que eIles se querem unir ao Brazil de fazenda.. "

-e é do nosso interesse; porque qualquer que seja a cc ~. e.Exm.Sr.-Havendo a junta do com
resolucão que °Brazil tome sobre o commercio de merClO, ~grlculturá, fabricas e navegação dirigido
escravatura, isso não se fará a8orae.mesmo é pre- á a~~sta pr!lsença'de S. M:.o Imperador, como
ciso que se faça com economIa. Portanto para lá lhe fOI deternun~dopor.porta~la da secretaria de es

.não os devemos mandar. tado dos negoclos ,ao UXl'peno, de 19 do corrente
Agora se querem que sejão espalhados por todas mez~,~êonsultas origina:êsa que se tem procédido

-as provincias, bem sei que eUes não podem fazer sob:r~ os requerimentos de João Goncalv~sDual;te
-muIto mal: mas eu não sei qual é a oplDião deIlas: PereU'a ',e, outros commer,ciantes destã praça~' c~e-
-quanto â minha provinci~ . desde já digo que para dores do fallecido José Teixeira:· Meno, comai(datas
"lânenhum: dou a razão. :sr. presidente, ha annos~e'21 ~e'lulho de l~l, 3d.e Agosto de1822, 1° .de
--que aqueUa provincia sofi're trabalhos com esta l'everelro e 6 de MaIO doco~rente anno; eporcu,as
,.genLe: pozerão-n'os f6ra e osremetterão para Por- resolucães forão indeferidos'os'supplicantes,negàn
tngal; de lã to~arão a vir para a Bahia e derra- de-se-flies a prorogação que pedírãon~adminis-
marão o sangue brazileiro: já para o ftmiugirão e o tração dos bens daquelle fallecido a beneficio do

-mais é que alguns aqui estãoempregados. seu embolso: de ordem de.S.,M.o.Jmperador,re-
:Alguns escriptores têm tido o desaccor.do de pu- metto á:V:~Ex. as -mencionadas consultas; para ~e

Iblicarque o Imperador deu com jl oonstltuieão de ,se~do .preseJltes,na augusta asseml?léa geral ~OJ1Sti.
'Portugal por terra: ontros escrevem q:uepor'lngla- LUlntee legislativa des~e Imperio,' possa esta. de~
terra se mandou dar ceDto e tantos mil cruzados ou berar.Eo.bre,aquelle obJeC,t(),oque fôr, conve.Dlep,t,e.
cento e tantos contos para o conde de Amarante: "<c. Deus guar~e a V. Ex.-Pa,ço, em 29 de Agpl?to
sãO ,falsidades e calumnias; mas o certo é que andão de 1823~-:.rose JoaquimCa'l''l/,eiro de CafJ/,pos~",:

;eseriptas e 'um povo desconfiado pega em tudo. Sr. J:oséR!cardo da. Costa Aguiar,de. Andrad~.ll:-
Demais éhegou ã Pernambuco noticia que tinha Foi .remet.t..ido á com~sã.o, de ,legislação. ' , .

lido aba.!X() a const~tuicão de .Portugel: chega a pro- . a: ,111m·. e Exm•. Sr.......Havendo .a, ~unta. do-com
elamaçao epOl1aría d'El-Rel mandando que a pro- mercio, ,.agricultura, :laMicase'navegaçãodiriaido



_4 augusta presença de S. M•. o Imperador, como lhe tando igllal,mente á S. M~ Imperialque muitas· po
.foi determinado .por .portaria.da secretaria ..de •es- voaçõ~s centraes ..da prQviJ!.cia do ~ar~nhão~llra
tado dos negocios do imperio, de 30 de Julho pro- cârão Jã o systema da independencia por occasião
ximo passado, em virtude do omeio de ·V. EX. de aa entrada das tropas do Ceará e Piauhy nos pontos
26 dito, as copias das consultas a que se tem pro- que guameeião; sendo de esperar que brevemente
eedido e que alli existião sobre materia de registros, se declare e triumphe o enthusiasmo patriotico por

.com as datas de 22 de Março e 29 de Julho de 1817, toda a provineia: o mesmo augtistoSenhor congra- '

.visto terem baixado as consultas originaes, sem tulando-se por tão satisfactorias noticias me ordena
serem resolvidas com o destino de se prQ~er á que assim o participe á V; ·Ex.,para que, levan
nova consulta e formar,:"se um plano geral,sobre do-as ao conhecimento da augusta assembléageral
aqueUe obi~cto: de ordem de S. M. o lmperadQr:constituintee legislativa do Imperio do Brazil, lhe
re-metto á. Y. Ex. as mencionadas copias, :paz:a,que -seja constante aactividadecom qlle se acha feliz:
sendo presentes á asseJDbléa geral constltuinte e -mente progredindo á causa nacional.
legislllhvll deste imperio, possa esta deliberar ~ ,que ({ Deus guarde á V. Ex.-:-Palacio do Rio de Ja-
lhe parecer justo. -neiro, em 30 decAgosto de 1823.-IoslI Joaquim

« Deus guarde á V. EL-Falacio do Rio de Ja- 'CaNieiro de Campos.-Sr. José ·Ricardo da 'Eosta
neiro, em 29 de Agosto de l823.--José Joaquim Aguiar de Andrada.» . .
Ca~ciro de Campo8.-~r., losé ~icardo da ços..ta O S1\.. ~oN'rESUMA,:-Eu não sei se sou perluxo
Agwllr de Andrndll.»-Fol. ,remettldo á. commlSsao no que vou a dizer, ,mas parece-me .que está augUsta
de fazenda. . asseln.bléa··não deCâhia D:~da da su~ dignidade em

a lllm. O Em. Sr.-Havendo li. Junta do com- oftIeiar pelo,.seu secretarlO ao mimstro de esta~,
mureio, agricultura. fllbricl1!i e navegação dirigido como em resposta á este ofiicio, congratulaI!do-~e
Aaugusta ~roBeDÇ4 do S. M. o Imperador, como lhe com o governo por tão boa noticia.. Não vejo nisto
foi dl.torwlDado por porLllrfll da Ilocretaria de es- inconven,ie~te e por isso o proponho á considera~o
lado dali negocios do imperlo. de 12 do corrente da assemblea. ' .
mez, om virtude do omeio do V. Ex. do 6 dito, duas O SR. COSTA AGmAa :-Não me opponho a. ~ue
consultas jA 11lll0.1vidclI li l{uo lU mandou proced~r se faça; mas devo dizer que a pratica é receberem-se
c quo /lll llchav~o noquolJo tribunal !iobr~ coloDl- taes noticias com muito especial agrado; quandó ha
llIlÇll~, civilllloçao u catochllil1çAo doa indlgenas do motivo (lara congratulacão da assembléa com o go
!!ra:nl, com ali t!at!lll do 8 de ASQ!ito de 1812 e 19 verDO dlrige-se uma deputaeão á S.]\Iagestade, por
do Outubro du 1819: du ordem do S. M. o Imperador que é esta a f6rma dignalde expressar seus senti
rcmotto A V. El[. cs muncionndas consultas para mentos.
quo, .s0f,ldo prolio,ntc/.l na augusta cSIl~mblóll geral O SR. MONTESUMA :-Creio que não p6de haver
co~stltull1Lc o logwllltlvll delito imjlorlo, possa esta estylo para noticias desta .natureza porque a sua
dehber~r Bobru I1qulllio objocto o quo llie parecer participação é extraordinaria e o ~stylo f6rma.:.se
convenlcnte. , ' . i:la repetição de actos, Portanto o que se diz não

~ Dous gUllrde á V. E". -PIlIllClO do Rlo do J"!1- vem para o caso que é muito particular; lembrei-me
neuo,. em 2!J do AgOllto. de 182S~-José Joaquim de se expedir omcio por ser mais simples selI\ o ap-
Ca~mo dI' Cal/lpoa.-Sr~ José R~cardo dll ço~ta parato áe uma deputação. '.
AgUlllr de Andruda.ll-.i"ol. remettl~o ~ commlssao .. _. . . .
do colonisllcllo o catochlsllr.uo dOIl Indlos. :Qocldl(). se ,.que ~~~~a a. as~e,mbléaP,ltell'ada,.e
., que recebIa a nO,ticla com ,mUlto esp~CJ,iM agJ1~4.o.

« Illm. e Elm. Sr.-Do ordem de S. M. o Im- Chegada a hora da .1eituradosp.ar~ceres:leu/o
porador rometto 6 V. Er. pllra so~ presente ,na ~u· Sr. Ribe~o de Rezende, .pQr parte lla.commi.ssão,de
gusta . asso~blt\ll gorai conliti&~1Dte e leglsI.atlva poderes o seguinte . .. .
deste lmperlo aB duas consultas mclusas da Junta' .
do commorcio. l1f{ricultura, fabricas e navegação, « PARECER ..
com as datas dll23 o 26 do corrente me:, ~as quaos (C Tendo a commiss~~do~ ~o.\l.eres..a~,,$r.d~ ~9r,~~
em cumprimento das ordens quo lhe fo~ao e::pe- o seu pllrecer sobre a mstante ~upphca qUf;! dl~~g~,a
didas pela secrotarin elo elltado aos neg~~10s do lm- augusta asseD;lpléa o Sr. JÇ>a~~l!J1 Âlves de. Q.\irveJIa
perio, por portaria de 31 de Julho. prolumo passado deputado, nOI;!eaao pela pl'o,Vln.Cla ~e ~oy;~z .P.w.a,.~~~
a mesma junta dá a necossarill lDCormação so~re isento de 'Yi,r tOlD;a,r,assento neste reCln~~ p,élªs,~,Q;
o estado Ilctual dos estudos da aulll do commerelo, lestias. que, padece, e, que na, .falta~e p~pré~sq!.~,~,
estabelecida nesta cOrte. , , dous ,. peritos jUJ,'amentados d.ec1a,r.ão ,~,J!l ~ ay.tp

« Deus guarde b. V. Ex.-Pall1clo do lho de ~a- de exame ser o. mal d.~ eq~as~aI:-~e-~~n.do(ç~tne,
neiro, em 29 de Agosto de 1823.:-/084 Joaquim um ~ncalhe, e um enfar.~e n.oªg8,~O~~~"'.~,~~lZ~W
Carneiro dI' Cam]Jos.-Sr. losé R!cardo da ços_ta gallica por toda, a, ~~ffiao ,,~o~,wo,;e ~~ c.~m

·Aguiar de. Andrado..»-Foi remeUldo á commlSSao. effllsã~ dem~tena~, e uma gra~O:e re~lcaçao, cWª~
de instrucção publica. mole~as. e ~l.l?pe~.lmen~o J?hYSlCOS ,comprpvíll í!lJD-

H d S M I - bem' sor :meloa~umaJq~tl~ca~o,edua~a,tt~$~
« Illm. e Ex!p. Sr.- aven o .' . o mpe ões o governádor dobisp,ado e do reve,renCl.o

radar por amCIO do elovemo proVlsono do Ceará ç.. ···d --ir· .".. . d· M·· 'p ... ,' .. E' d ' ,--'.'
-. ... <1U p. a.h b . b.d . Vl,gano a etweZla a ela o~te ~ . ep,arecer
edo JUIZ de f6ra da VI a da arD. Y, a, rec~ 1. o que lhe" 'seja' 'collcéilida a escusa' qUECpede elISe
~ fa~sta notici~ de se achar a jll'OVInCla d~ ,Pl~uhy se'a chim.1adoo immediato em'votos o, Sr.' intorno
lnteJIamente hvre da oppressao de seus m~~g~~, l~sé TEliXeiradeCaivalho expedino.o:-seasnêéess.~.
os quae.s pelo denodado esforço daquellesllels ,a ,1- rias J!Í!.1'tlcipações. 'Páço,d~ ~ss~mblé.l!-,,29 de A~.. p..s,to
tantes e pela ~enerosa ~ooperação ilos da provlDcla de' r~.-Estevâo Ribeiro de 'Re:t.e'1\d.e.~#A~o,~l
do Ceará forao eomb!1tldos e de todo ~s~~,as as JaMn1ho Nonueira, da, Ga.rp,a•.1'~Fo~.ap'p,ro~~ijo~·
suas perversas tentatIVas, ficando por tãog~.~OISªs ..",,~, ~ ., ., .. , .... . ....,,'
accões firmada alli a independencia e.reu~~fA ,.o..Sa.ÇA~'VALHO E ~Lo,~eu..ta~bem,pqfl!PAli~
mesm.a provincia á integridã.de do, impI.lFio;,~~ .~"comIql~~a.oF da ;r:ed.él!;Çél;O"das l~lS, oP~°Jec~ #
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"re<ligido pa.íi a. revogaçã.Õ diídec;rê.ro.: q:aecreaa (I. ~ Carta de IeNe 5 de Julhodo nie~oanno~xtin-
com;~.lho dos proc~dores de provmcla.. ~~~ todas as taxas, ~ co~demnaçl)8sproveIUentes

'. . . «DECRETO u Dita de 14 do dito 'mez' e anno declarando o'de-
u A assemhléa geral constituinte e leaic;lativa do Cl'~to_del'1 de Maio,'queextinguio Os juizos de com-

• . .' C-. nussoes. '. .
.Lnpeno do B~deereta. . a: Dita de~de AgostO do ditO anno para se distri.-

« ;Art. 1.0 FIca revogado o decreto- de 16 de Fe- buirem por duas secretarias os negocios; que cor
ve.re.u-o de l~,qJle c~ou o conselho de procura- rião pela secret.a:riados neg.oeiosdo reino. .
dores deprovmcIa.. _ . .... ti: Dita de 21 de Outubro dó' dito anDO para que os

u Art. 2.0
Os clda:dã?s,!IU~ dign~ente desem- secretarias deestlldo venção o ordenado de

penharão esta COIlUIllS~o,le"!ao co~go as graças 4:800~OOO. .. ,'." .
da ~ação, e s~us semço.s ficaQ reglstrados na me- a: Dlta de 12 de Novembro do mesmo anno e~tin
mona da patna agradecIda... ,'. _ . guindo todas as devassas geraes, que a lei incumbe

« Art. 3.o.Procurado,res das proVUlClas, sao UIll- a certos julgadores. . . . . .....
camente os ;:;e~ !espectlv~S deputados em onumero lt Dita de 19..Ôomes11101118z e a.!lllo,111and~lldo
que a C()nstltUl~a() deterIDlll3.'r.. " _ executar o decreto'dás côrtes:que restItue aQsclel'lgos

,«..Art. ~.o Emquanto a ~ollStltUlçaO nao de~re~r e regulares .secuJ.a.mados&<lllelle$· direitlls civicQS
a. e::ustenCla de.~ conselho ao Imper~d?r,.Sao tão que são compativeis com o sell' estado..... '
sÓUlente conselheU'()s de estado os mmistros ~ se- « Dita de 28 de Dezemhro do mesmo anno admit
cretarios de ,:stado, os quaes serão :J:esponsavels natindo rias alfandagas.as. fazelldaS. da Asia manufa
fórma das leJ.!>. Paç? da assembléa, 29 de Agos~o cturadas com cÔres, sajão tecidâs,-1>intadas, ou es-
· de l~.,-L'Ut::: /0Sé de Carvalho e #eZZo.-~o(J,o tampadas, sem dependenciade.yirern de..spachadas
Seve1'.zano Ma!zel. '!f' C~sta. -ltf~guel Calmon pelas alfàndegas. de .Gôa~'1?io•.··e-Damao, ou de
à~ pzn e Àlm~àa.-i'ranc~co Carnez1'o àe Campos quaesquer Outrosportos;a!emdoCabo daBoaEs-
-José da SiZv(f, Lisboa. '» . • peransa•. ' ..' .:: . . , .... ::~,~. .

Feita a leitura perguntou o Sr. presldente: «Díta de 19 de' :O~zembro' do dito anno mandando
1.0 Se estava conforme ao vencido•....;Decidio-se ~x~êUtar o decr~toda:s Côrtes·que ~etermina que.os

.quesim.· , JUIZes. que '. ass!g1lare!D por. ve~cldos os accordaos
- 2.<1 Se aassembléa sanccionavao decreto.-Decl- 'PossAo declar~ essa Cll'CumStancl,a. Pa~ da aSsem
·dio-se quesím.. bléa, 30 de Ag~stodel82:?~Luzz .Jose Carvalho e

O mesmo Sr. deputado leu igualmente, por parte Metlo.-F,.a~c~.~aT?l>et'l'()de.C'ampos.-Ma1Wet
da commissão especial, atabella das leis, <lua de- Caetan:o.de A.lmeuk ~Al~uq,ueTque. » ..
vem· ter execucão no ,Brazil, na' conformidade do Deculio-se que se'unpnrnlsse para serexammada
projecto de ãecreto de Z1 de Agosto apresentado na pelos Srs. deputados. '. .' ; ..
sessao de 28. . Leu-se depo~;porp.artecla.coro~~são;delegls-

« TriELLA laç!lo, outra proJecto tambem Jã redigldo, e conce-
. . ' .. .. . . .' biâo nos termos seguintes .

({. Decreto de 12' de Março de 1821 extlngumdo .'. ..'
todos os ordenados, pensões, gratiiieações, propinas \( D:BCnFrO
e outras quaesquer despezas, que não se aclíarem
estabelecidaspor-Iei,ou decreto. «A assembléageral oonstituinte e legislativa do

«Dito de 25 do roesmoinet e anno determinando Brazil decreta o seguinte:.. . . . •.....
que ·aos credores do thezouro publico se admittão « Art. 1.0 Os deputados á assembléa constituinte
encontro a respeito de seus debitas. . não poderáõ 'exercer qualqu~r outro emllrego du-

o: Dito de 10 ao dito mez e anno declarando Os ha- rante o t6I.l'lPO da sua deputaçao. . :.":
enareís.formadosemieísollem.can,ones habilitados li Art. 2.~ Não 'poderáô· outrosiIJl p~dir, ou
:para'os '.lugares de Jna~tratUra,s~mdependencía aceeitar graças. e empregos ,alguns, para 51, ou para
de leitura. . ..' .. , '. ': .' , outra qualquer pessoa.: ,. .. '.' . .'
: «Dito de Ude Maio do me~mo ailno fixando a de- «Art. 3.0 Poderáõ porémacceitaraquelles em-
·te'txD.inal}áo 'Vaga do al'Vará.. de.'1 de .Janeiro de 1'750; pregos,' que lhes' competirem por lei na sua res-ee
relativainente ás: t{)upas, e camas; ,e outras cousas ctiva carreira; e neste caso, ou no de terem sldo
que :se dáÓ' aos. ministros, a titulo, de aposentado- promovidos antes da deputação, ~d~que não te
m, lndo.:ero co.rre,i~o ou diligencia; , . nMo tomado posse, não serão preJudIcados na sua
· «Dito de 1'1 domesmomez .6 anno emngmndo antiguidade. . " _ '. . .
os iuizosde coíiunissôes~ ... , '. «Art. 4.° Exceptuao-se ·do art 1° 05 actuaes

,« Dito da mesma dataabolmdo o esty~o das ten- ministros e sécretariosde.-Estado,o intendente ga
cões emlatim. '. ". . ral da policia, e aquell~s ,que ora e:s:ercem outros
~«( Dito de 25domesroo mezeànno abolindo os empregos nào incompatlv~. Paço d~ assenililéa,
i)ri~egios de \.aposentadoria, . ass~.í:n,activa, como 29 ae Agosto de 1823.-Antoniá :Rodrzg'iJes Vell~so
passiva, ióra dos. casos expressos no mesmo deeret~. àe Oliveira.-Jose Tei:1iCira àa, Fonseca .yas.o/n-

.C( Dito dl3;29 do mesmo mez e anno para se ll1J.(J ceUos.-José Antonio 'd(f,Silv(f, Mdia.-c-:-loao 4'!l:to-
assignaicqni rubricas~ . . . ..... .' nio Rodrigues de Ca;fvalho.~D. Nuno Eugenzo àe

« Dito'de 9de Junho facilitan.doaos, d~vedores íls- Locw. -Estevão Ribeiro .de Rezende. -Bernardo
-cáes,. iÍlcwpavelmenteirnpossíbilitados de pagar, o Jose ilaGama. » . .. .
pôderem pagar. por prestações, .0uletI:~ sem ven- S. . ·n '.' t emsusci.tado al-
cimento.·de.juro,. ' . . O J\. P~ESIDENT~:::-,I;:or se. er ,

D'to de· 28' dá .dito mez e'anno permittindo'a .gíllnas dUVidas. se ·na() .sa~cc1.ón.?ueste proJecto
·qu~qtier o ter" escolá' .aberta de primeiras letras, quando se ulti~ou" a 3a dlscussaoJdsetalgrn dos
~m depen.den.cia de eume; ou. de ãlgmná:licença.. senhores quer hOlefallar sobre elle p e aze -o..
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o SR. Ih:N1uQUES DE ~E :-8r. presidenteIrespeito.) Ora se acaso se accrescenta, como por
é de absoluta necessidade que se supprima o art. l° emenda do projecto original, e se sancciona o addi
deste projecto apezar de se ter vencido; e foi por tamento :-A aquelles que ora exercem outros em
isso que se requereu que a sancção ficasse para de- pregos não incompativeis - temos destruida por
pois da redacção. O art. 1° iliz que nenhum Sr. de- esta .ampliação toda a doutrina do projecto, que se
putado poderá exercer algum outro emprego durante contém na these do art. l°: e temos de mais ne
a deputacão; o art. 4° diz que são exceptuados os cessidade de um juiz que julgue em hypothese dessa
actuaes ministros de Estado. e os que occupão em- compatibilidade ou incompatibilidade de exercicio;
pregos actualmente. Ora isto sem duvida destroe que eu não sei quem haja de ser: de sorte que le,a
toda a disposição do art. l° e por isso digo que a lei logo á sua nascença o sobscripto da sua re
deve principiar esta lei do art. 2" por diante; o provação, ou da sua inexecução.
qual ordena ~e nenh~ Sr. deputado possa pro- Além de que a lei não tira aos Srs. deputados os
curar para SI nem ac:ceItar empregos durante o empregos de administracão publica que tem, ou no
tempo de sua deputaçao, nem para alguma outra exercicio do poder execuíivo, ou do judiciario: sus
pessoa. penda-lhe s6mente o exercicio emquanto estão

O SR. ARAUJO VIANNA :-Eu tenho o desgosto de empregados na legistatura; o que exige a natureza
ser o autor deste projecto; e se antevi..ra a desgra- do emprego. Voto pois que a sanccionar--se o de
cada sorte que elIe havia ter certamente o não pro- ereto seja com correcção desta antinomia, que
punha; e tanto que se me fosse permíttido retiral-o torna a lei nulla.
antes da sancçã~ eu pediria lic~nça para o. i~er. O SR. CARNEIRO DA CL"NHA :-Quando OSr. An
Quan~o o offer~C1 a ~sta assemblea, o fim pnnClpal drada Machado propoz este additamento nunca eu
q~e tIve em V1~..a fOI o bom desempenho das}unc- pensei que eUe passasse; mas enganei-me; e firme
çoes de deputado, para o qual concorre o nao .ter nos meus principios declarei o meu voto na sessão
outras que ao mesmo temllo o occupem. Um ad!lita- seguinte. Ao mesmo illustre autor do additamento
mento do Sr. Andrada ~ach~domancou o pr?Jecto eu disse que eIle tinha destruído o projecto. Todos
e dell~procede a antinorwa com qu,: salno da os deputados que vêm para aqui das outras provin
rcdncçao; ~omo elIe está nunca eu dareI voto para eias largão por isso os empregos que lá exercem,
a sua sancçao. . de sorte que desta clausula s6 se aproveitavão es:-

O SR. FRANCA. :-Sr. presidente: Tem o 11lustre clusivamente os do Rio de Janeiro; ora isto é um
deputad,? sobeja razão no que diz; e por !J.~nrada absurdo manifesto, que não podia admitir-se; ain4a
assemblea entendo, que ou deve elIa comgIr uma que..não houvesse, como ha. a clara antmomIa
saliente antinomia que eu ~onsidero no context~ entre o art. 4° e o l.0 Se ainda ha remedio .é pre:
do art. 4,0 do decreto combmado com o que VaJ. ciso dal-o. para que não appareça uma leI em SI
disposto no art. 1°; o~ que aliás. ~ão dev~ s~nc- mesma contradictoria.
cionar tal decreto: pOIS segundo Ja eu aqui disse, .. . . - d d h
e n- o cessarei de repetir não se precisa nova lei hcou adIada a dlscussao por ter a o a ora.a, .
para· que se não consintão exercicios de em:er~gos O SR. COSTA AGUIAR participou que ainda haVIa
accumulados, porque ha muito que são _prohibldos outro projecto já redigido, e que fôra aprese~ta~o
entre nós; e os representantes da naçao devendo pelo Sr. Rodrigues Velloso por parte da comnnssao
ser os primeiros e mais exactos observadores das de legislação; mas como tinha dado a hora ficou
leis eXIstentes, não havião mist~r de dir~ito D;O!O na pasta do Sr. secretario.

. para se reputarem comprehendidos na dlSpOSIçaO O SR. PRESIDENTE assignou para a ordem do_ dia :

. dellas. . . 1.0 A continuacão da discussão sobre a sancçao do
Mas finalmente Julgou-se a proposIto. fazer-se decreto para nãó poderem exercer outros empregos

uma lei regulamentar para elIes em partIcular, e os deputádos da presente assembléa: 2.0 a 3." dis
decre~o~-se e~ these qu~_osdeputados á assembléa cussão do projecto sobre o mpdo ~e' p~ssar cartas
constItwnte nao poderao exercer qualqu~r outro aos alumnos da academia medIco-<;1rurglca : 3.0 re-
emprego durante o temP51.da sua deputaçao, c9m gimento da assembléa. .
excepção s6mente dos mlDlstros de Estados•. e m- _ . . _
tendente geral da policia actuaes (porque t1Dh~ a Levantou-se a sessao as 2 horas d!l- tarde.-Ma
assembléa dispensado pouco antes com elles ao dIto noel José de Souza França. secretano.

....
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