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DO IIIPERIO DO BRAZIL •

Sessão elU t P de .Julho de'" 823

I'RESIDE:'icn Dl} Slt•.\::'IDR.\D.\ E SILVA

Rcunidos os 51's UI'putltos pelils lO horas da
manhã, fez-se a chamada, e acharáo-se presentes
;~, faltando (l0r dllentes os 51's. Gama, FCrl"I?ira
B.11'rI.'to, Sil\'elra l\1"llllol\~a, e Lopes Gama.

O SIl. PIlESIll~:xn: <lPl"/nl'Oll (l1>('rla il sess;io, u lida
a acta da nntcccilenll' foi nppl'r,\·ad.i.

Anllunci~)u-sl' UlIi[1O qlle t'stara á porta tla sala
u Sr. ;:\i(~oláu Per"ira dl' Campos Vl'rgueiro, de
putado I'it'ito IJl'la provinda (lo S. Paulo: e sendo
introduzido 1111 f,ínlla (1III'st\·(o, (lro,,!Ou juramento,
e tomuu assentI) IIll a':sl'lllbl~lI.

POl' ná" havor l'xpl'l!:elltl' passou-sI' Ú Ia parte da
ordem do dia, 11"1' era li rl'<;illll'lItll da <1'::'1'111

l.lléa.
l( Al'l. 8-1. \l'lIhullIa prtopnsta s('rú approvilúa,

sem ler sidu diseutida trl'S rcZl'S. II •

O SR. ALE~t:.\1I Sllstl'IItOIl '(111' era dl'Slll't'essaria a
:3a discussilll, 1lIt1s1r;\lItlll qlll~ as dllns ctil') slIffieiell
tes para SI! cxalllÍlIilt' flualqllt'r úoull'j,W, e l!elillt'wr
,;obre 1'1Ia.

O SIl. COSTA ,\I:n\!\ :-51'. PI'I'siuc'nle: Estp ar
tigo den; passar ti:! ({Ili1l L'stá n'digído, c a sua tlUll
trina é de toda a (:ircll1nsp::c~'ilO " lltiliLhHlc', soure
llldo nas materias de pondcmç;llI: porquu é pil!"<1
mim um principio Ile L'luma Yl'l'úaqe qlle us corplJs
legislatiYos peccãu m:ti3 pelo l'xcessi\'o nU1IJNO de
suas decisões, do qne pela falta. 011 cs('asscz das
mesmas, e por isso tudo (!lliUllo idr coarctar eslil
\'ontade c de>'cjo de fazer le:,;, som maduro conhe
cimento do negocio, e sem a,; infol'lual}ies e averi
guações necessarias, será sempre util e mai,; cun
veniente ao bem dos pevos.

Ora é isto o que se consegue prla letra do arligo
em questão... especialmente se o combinarmos com
os seguintes, em qlle se declara o fim e o objecto de
cada uma das discussões, o que tudo é conforme
com o meu modo de pensar a este respeito: por
qUi.utO tratando-se. em geral na primeira discussilO
das .vantagens, Oll lllcoll\'enientcs de uma proposta,
jámais poderá esta passar, ou ser approvada, senão
depois de pesadas e bem joeiradas essas mesmas
vant.agens ou inconvenientes, no que de certo llluito

se lu_era ~ porg~e se é appr~'·ada. na primeira dis
Cussao, 1St? Ja. sen'C de mUlto peso, e é além disso
de con....cUlel~Cl<\ para a segunda, onde então se
kata em particular de cada um dos seus arti"o<o e
assim por diante; e se a proposta é rl'''eit~d~' na
primeira ~iSCUS5ào, tambem poupamos t:lo tempo',
que deverlamos g~sta r na sf'gunda, que por via de
regra deve .ser m~lJs longa do que a primeira, pela
ana!ys~ e Ú.lscuss.ao de cada l.!Ul dos seus artigos, c
o.que e malst eVitamos que passe Ullla detl'rrnina
çao, por se nao ter dado talvez maior pezo aos in
convcllll'nt.es que delta púdem originar-se. Em vista
do que de1~o expendido, voto que passe o ilrtigo
tal qual estil.

O SR. Fn.\l'iç,\ :-S1\o necessarias as tres discus
sões que ('stabelece o regimento, pUra se recebera
votação sobre qualquer projecto úe lei; nem foi
sem fundamento que ahi se admittiu esta economia
e divisào de traballlO. Purque na primeim discus
sào versa n debate sómente solJre a admissüo do
projecto (:111 geral; isto é, se elle merece ou não a
aI tençüu da assembléa para se discutir.

Extronar esla questáo das outl"a~, é seguir a razüo
de ordem, que exige a tactica do raciocinio nas Illa
tl'rias polemicas. Ne~te debate náo se tonsiderão
sen~o as relnçô.es gemos da lei fI.ue se propõe com
as ClrCllmstanClas gerae,; da SOCiedade para a qual
derl' pila ~elvil'>

Na 2.' disclIssão jú ventila-se cada um dos arti"OS
da doutrina em qne é concebido o projccto. Rela
ções particulares dl'ssa doutrina, a conreniencia ou
desconnnicncia da sua applicnção ás diversas hy
polheses qUê se púllem figurar, e as emendas de re
dacçüo são as que constituem o objecto prilllario c
pon to principal do deõate".

Na 3:" discnssão finalmente faz-se uma resenha de
todo o' projeclo. Ani são os contraditores cieIle outra
vez autorisados para o combater em globo, e em
cada uma das proposições da sua doulrrna vencida,
e redigida pelas em'endas, se algumas tiverão lugar.

Bem conheço eu, qua projectos hi1yeri.Í, cuja sim
plicidade llilja de dispensar este triplicado trabalho:
mas essas. poucas-excepções não d~vem empecer ao
estabeleCImento de uma regra' geral quo compre
hende todos os casos, fixando as regras da mais cir
cumspecta moderação com que cumpre se fação as
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depois da 2" leitura, podendo o projeeto ter a sorte
dos outros.

Insisto pois em. que já náo é livre ao Sr. presi
dente perguntaI:' se a mataria passa á 2" discussào
e que deve declarar-se que este artigo só regula na~
legislaturas ordinarias.

O S!t.•4.LMEID~ E AL~UQUERQUE :-Eu julgo na-
cessarlO lln:! additameuto, porque não. entendo que
deva prevalecer à tudo"a antiguidade da apresenta
çã?; a importancia da materia tem para mim o
pnmeiro lugar. Eis aqllÍ o meu additamento para o
fim do artigo:

« Excepto se pela sua importancia dever preferir
ás outras.-Albuqllerque. »

O SR. Ofu,ELLAS:-O que lembra o íllustre depu
tado já está acautelado. no Capo 110 , art. 162, que
diz o seguinte: - A ordem dos trabalhos indicada
na distribuição diaria, só poderá alterar-se em caso
de urgencia, ou de adiamento. - A' vista disto
julgo desnecessatio ° que propõe o nobre de
putado.

Proposta a emenda foi :rejeitada, e o artigo appro
Yado tal qual csta"\'a redi~ido.

IC ArL 81. Se a assembléa assentar que não deve
passar <Í 2" discussão, ficará. rejeitada a proposta. »
-Foi approvado.

(C Art. 88. Para a 2" discussão terá sido a pro
posta inse.rta na distribuicão di,tria dos trabalhos
reduzida pelo secretario da"assemOl~a a Uma fórm~
regular, com as alteraçoes e subalteracões que se ti
verem orrerecido para cada artigo. 11 •

O SR. ALENCAR: - (Não se entendeu o tachy
grallho.)

O SR. F1U:WA :-Eu sei que á 2."leitura de qual
quer projecto póde ainda qualquer dos 51'S. deputlt
dos oífel'ecer as emendas que lhe oecorrerem. E' isso
permittido pelo artigo 111 do regimento; mas isso
não tira, que possa passar a doutrina deste tal qual
está redigida. Porque o regimento aqui dá a regra
geral do methoclo, com que se deve proceder nos
trabalhos da discussão; \lIli indica urna providen
cia, para se aproveitar ttma idén qualquer que de~

mais pos:;a ainda oecorrer a qualquer dos 51'S. depu
tados no progresso do debate, determinando a
maneira porque se deve ana inserir, e accrescentar
á doutrina que já está em via de discussão. Não se
contradizem. pois estes dous artigos: elles consti
tuem doutrina de diversos res?eilOs1 que não se
implica. Voto portanto para que passe.

O SR. COSTA AGUIAR :-(NãO se entendeu o tachy-
grapho.) .

Posto o artigo á votação, foi approvado..
« Art. 89. Na 2." discussão delmter-se-ha cadl\

artigo da. proposta de per si com as alteracões e
suhalteraçóes correspondentes, escolhendo-se por
meio de votos as qlle houverem de substituir em
todo1 ou em parte, os artigos a qae se referem. »
Foi approvadQ.

« Art. 90. Se nos dias em que principiarem a
primeira e segunda discussões, nào poderem COll~

clúir-se por falta de tempo, '!- assembléa decidirá
para. quando hão de ficar adiadas. » - Foi appro
vado.

« Art. 91. Debatido cada um dos artigos da pro
posta o presidente porá a votos, se-a assembléa
julga concluid! a segunda discussão ;-e decidido
que sim porá a votos se-:u proposta deve passar á
terceira discussão. »-Foi approvado.

leís. Voto portanto que passe Q artigo, sem ne
nhuma altera~ãf), e como foi redigido.

Posto o artigo á votação, foi approvado.
« Art. 85. Não comecará a primeira discussão

de qualquer proposta seroque tenhão decorrido, pelo
menos, tres dias depois da segunda leitura. Esta
primeira discussão versará unicamente sobre as van
tagens ou inconvenientes da proposta em geral, sem
entrar no exame de cada um dos a.1Üg05. })

Depois de ligeiras obser,.ações foi appronldo.
« Art. 86. Acabada a prillleira discussáo o pre

sidente porá a votos se-a proposta deve passar á
segunda discussi":o;-e determinando-se qae sim,
entraril n~ distribuição diuria dos trnbalhos, para
se tornar a lleoatet, quando lhe competir 'pela Or
dem de nntiguidade. »

O SIt. HEXl1lQtES DE REZE:XDE :-Entendo que este
artigo 86 implica com o que ha poucos dias a!.fl.li se
decidia.

Tendo esta assernbléa sido convocada paru fazer a
constituicão e as reformas inc1ispensaxeis, e tendo~
nos nós àisto obrigado pelo 1\(\S50 juramento, se~
riamos perjuros, se nos ÍllrtasSetuos a fazer aquellas
reformas, que a assembléa uma vez decidia que erão
indispensaveis.

Foi por isso, Sr. president$!, que tendo sido re
jeitado o projecto do Sr. 1\luniz Tavares, um nobre
deputado i'equereu, que pata não gastarmos dias em
uma discussão, e depois ser a proposta rejeitada, e
ficar o tempo perdido, logo no principio se deci
disse se cUa era daquellas que estavào debaixo do
nosso juramento, e ussim Se venceu.

Ora como era possivel que decidindo a assembléa
que ta.l materia estava debaixo do nosso juramento,
púdesse ella ser rejeitada na primeira disccussão?
-Creio que nesta presente assembléa, decidido de
poi" da segunda I.eituru, que tal projecto é indíspen
s.wel, j<i não é livre a V. Ex. acabada a primeira
discussão propôr, se ella deve ou não passar á se
gunda díscussão : porque nós som.os .p:lo nosso ju
ra.mento obrigado:; a fazel' a eonstItmçao, e as re
formas indispensaveis; furtar-nos a isto seria
sermos perjuros,

Digo pois que se deditre qu.e este artigo só regula
nas legislaturas ordinarius, e não n~~ta ass~mbl~a
constituinte, onde os proJecto~ em UlS03ussao sao
indispensaveis.

O 51\. ALENC.\R :-Ainda que a assembléa decida
que ê urgente a mateda depois da 2· leitura, não se
SelTue que acabada ala .discussão, não possa res01
ve~ que não passe a 2'. Púde <I!la.lquer mate;ría á
primeira vista merecer-:l1os um JUIZ.O, e depOIS de
disculida. outro: a manelra de a conSIderar nos dous
casos .6lão é a mes~la, e por isso _não acho contr.a
diccão entre o artigo e a reEloluçao da assemblea.

~ .
O SR. I:hNIUQüES DE REZENDE :-0 argumento do

nobre deputado não, destróe aS m,i~has razões. ~
ímencão da assernblea quando decldw que depOIS
da. Za"leitura se resolvesse logo se a mataria estava
compl'ehendida no nosso juramento, se era das in
dispellsaveis, foi evitar que nào acontecesse o 1{ue
.aconteceu com' o projecto 'do Sr. Muniz Tavares,
isto é, gastarmos días e ser rejeitado; quiz pois que
.só tratassemos de cousas indispensaveis, como exige
o nosso juramento; e ist~ quer dizer que sendo a
materla indispens~veI n~o n?s podemos f,?-rtar.a
-dar-lhe remedio, ahás sena oc!osa aquella eXlgencla
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2.°
HaveriÍ uma cOll1nIissão militar composta de um

presidente, que será o official de maior patente,
immédiato ao chefe da forca· armada, e de cinco
oillciaes superiores, ou de patente immediata, e de
auditor letrado.

3.°
Todos os cidadãos Brazileiros em qualquer parte

nascidos, que se erigirem cabeças de rebelião, e os
que fôrem apanhados com armas na mão, execu
tando-a, serào julgados na sobredita commissào até
um a pena àe morte inclusive.

A assembléa geral, constituinte, e legislativa. do
Imperio do Brazil, decreta.

1.0
Todas as pO'VO(J.ções deste Impedo já declaradas

pela sua indepelldencia, que sem serem coactas por
forca militar, se desunirem, fazendo causa commum
com Portugal, ficào fóra das leis ordinarias, pata
serem tratadas militarmente na fôrma declarada nos
artigos seguintes.

putados não podém fazer juizo sobre qualquer
propostll:' sem qn.e esteja impr.essa, parece-me des
necessan8 esta leltura pelo regIsto 'é uma especie
?e fiscalisação que julgo inutil, depois que tudo está
unpresso.

O SR. BE:mIQUES DE REZENDE: - Não sou do
mesmo parecer porque na impressão eonunettem-se
~nos, e é por isso mais exacto que o Sr. secretario
leia a proposta tal qual o seu autor a offereceu.

O SR. Fp",\~ç'\: -:- Se este artigo passar como
está redigido andará o secretario sempre com o
livro na mão; quando elle deve ler eonferido os
impressos com os originaes, para se verificar a sua
exaetidào. Eu 'fou por isso otIerecer uma emenda
que creio poderá bem substituir Q artigo; e é a
seguinte.

C( EME:\'D,\

(( O secretari; a quem tocar lerá sempre as pro·
postas e emendas pelos impressos que deUas se
tiverem feito, depois de as haver conferido com os
registos, ou com os originars, respeclh'os; e na
2.' c 3.· discuss(\es, depois de cada artigo lerá as
~!terações que lhe forem relativas. - O deputado,
rralll:a. »..

Sendo apoiada esta emenda, fizerão-se algumas
reflexões; por fim foi proposto o arlirro tal qual sr.
acha"ü redigido; e não passou. o

Pl'OpOZ depois o Sr. presidente se pass<n'ü com' a
emenda orrerecida ; e 'venceu-se que sim; ficandQ
portanto redigido na fórma da mesma emenda.

(( Art. 101. Lido cada artigo da proposta, antes de
comecarem as discussões tratar-se-ha de ver se as
alterâçôes e sllbalterações sfto, ou não, apoiadas; e
as que nã.o forem apoiadas por cinco deputados ao
menos, serào regeitadas. II

Depois de um breve debate fico 11. adiado por
ser chegada a hora da leitura dos pareceres de
cOll1missões.- Foi approvado, e o art. 102 ficou
adiado.

O SR. RODnWUEs DE CmVAWo úedio a palavra
e leu o seguinte projecto de lei da. êommissão espe
cial, sobre a mensagem de S. M. I.

« PROJECTO DE LEI

« Art. 92. Se a assemhléa assentar que a segunda
discussão não está sufficientement~ profund~da,
aprasará o dia ou dias· para se continuar até a Jul
garem concluída. li

Depois de algum ,debate, requere~ o Sr. Ale~car
a suppressão d? ~rt.I~O; ~as co~o nao fosse apOIada
a suppressão, 101 pOSl.O a vo~çao e appr~vado com
o augmentli da palana Pres~de'1tte depOIS de sufli
cientemente pro(undada

( Ar!. 93. Se a assembléa decidir qU!3~ proposta
não passe á terceira disscussão, ficaráregeitada. »
Foi approvado.

«( Art. 94. Para a terceira discussão terá sido a
proposta inaerida na d!stribuição diaria do~ tr~balhos
suppriminoo-se todas as alterações que nao tIverem
sido apoiadas, e acrescentando-se as qu.c de. novo
tiverem oecorrido. lI- Foi approyado.

« Art, 95. Na terceira discussão se debaterá não
só a proposta eIJi geral, e por arligos, mas tambem
as alterações, podendo confirmar-se ou refutar-se
o que tiver sido approvado nas discussões .ante
riores. lI-Foi approvado, com a emenda da palana
_ approrado- para -apoiado.

« Ait. 96. Terminada a terceira discussão o presi
dente porá li yotQS, se-a assembléil. sancciona a
proposta com as alteraçOes approvadas (no caso de
te-Ias hayido; )- c o exito d~staquestão será tambem
o tia proposta.'l-Foi approYa~o.

« Art. 9'1. Se a proposta tiver sido app1:oYa~a
inteiramente na materia e na dicçáo, (J secretariO
I:scrcvertí no re"isto dü$ propostas, na pagina desti·
nada para as afterações- não hou,'e alteração. »

O 51\. FI\A:'ir.,\: - Eu só lembro que já se venceu
que fossem doüs os.lintls. um de .p~opostaS'e ou~ro
de emenda:;, c por ISSO de"c redIgIr-se- este artIgo
de-modo que fique em conformidade com o que se
acha jâ vencido.

O SR. COS'r.\ ÁGun'l\: - A nova redacção. é
indispensavel para que a sua doultina fique .em har
monia com a resolucão antel'ior da assemblea sobre
\) registro das propostas e ell1end,IS; e. creio ql;lc se
devem suprimir as palnnas-na pogwa deS(Lllada,
pata as altertu;óes, -eacrescl'!1tar-se a pulavra-o
1Jl atgem -depois de -cscI"eura. - Deste modo c~n
cordará, como é preciso, il disposiç[to d~ste artlgo
com o que se venceu reliltivo 11 esta matcrw.

Posto iÍ votação o artígo foi approYa.do com as
alteraç~es propostas pelo Sr. Costa AgUlar.

I( Art. 98. O secretario porá no fim do ,registro ,de
cada proposta, e das illterações respectIvas o mato
que tiverão. »-Foi appro\'ado, mudando-se a pa
lavra registro-para-regislos.

(I Art. 99. Nos dias em que houver de principia~
cada uma das discussões o presidente annllnClara
que -vai proceder-se a •.•. (aqui o nome do autor
da ptl.posta) appI;ovada para deliberação em ....
discutida pela ... ' (primeiro: ou segunda vez qlle se
-der este caso) em.•. )]- FOI appwvado.

( Art. IO(). O secretario da assembléa, a quem
tocar, lerá sempre a.s propostas, na pri~ei~a ?i_s
cussã9~ pelo registo, e nas outras pela dlstrlbUlçao
diana dos trabalhos, lendo na segunda e tercelra
discussões, depois de cada artigo, as alterações que
lhe forem relativas. »

O SR. ANDRADA MACIiADÔ: - Como os 8rs. de-
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bens dos Portuguezes residentes em Portuaal qUe
se achão em sequestro na conformidade doed~cretu
de 11 de Dezembro de 1822.

14.

To.do o cidadão Brazileiro . em qualquer parle
n~.scIdo, 9:ue pr0!!l0ver, e c?adJuvar efficazmentc â
ae;m~rencIa, e umao de provmcia, ou povoação ainda
dISSidente ã sagrada causa do Imperio do Brazil é
decla~a~i' be~emerito da patria, com direito aos
preIJH68 ~e mteresse, ou de honra, de que Sl:
mostrar digno.

15.

Da mesma fórma é deêiarado benemerito da'
patria todo o cidadão que effectivamente promover
ou coa.dtuvar qualquer t~ntativa de que resulte ~
destruIçao, ou a evacuacao de tropas inimtgas que
occuparem as lerras do1mperio.

16.

Se qualqu~r estrangeiro praticar alguma das
honrosas acçoes c?mprehendidas nos dous artigos
antecedentes fica Igualmente com direito ás remu
nerações, e as ~raças com que a nação premearâ
sempre osque dignamente aservirem concedendo-se
lhe até o foro de cidadão, se o pedir~m.

17.

A aisposição desta lei terá vigor, em quanto pela
pub~icação da constituição, ou por outro qualquer
motivo não for revogada.

18.

Ficão revogatlas todas e qnaesquer leis que se
oppos~rem 11. presente. Paço da assembléa 1.0 de
Julho de 1823. -Antonio Cados Ribeiro de A'lldl"ada
Jl/achafjo eSilL"a.-José Joaquim Carneiro de Campos
-:-Barao de S~lI~O Amaro. - Antonio . Rodriglle.~
T'elloso de Ollre/ra.-Pedro de AraUJO Lima.
.kJsé Antonio da Si/n/ JIaiu .-AnlollioLui: Pereira
da CIl11ha.-llJanoel JaC'inllto.Vogueira da Gama.
Marfim Francisco Ribeiro de Andl·ada.-José Feli
ciano Fernandes Pinheiro.-Joiio Antonio Rodrigue,~

de Ca'l'va lho. .
.Julgou-se urgente o projecto e fez-se segunda

leitura. Acabadl! esta, propoz o Sr. presidente
tambem a urgencla da c0111petencIU da materia c
vencendo-se. que ~ havia, .Illando.u-s~ ü~lprimir pdra
entrar em dlscussao depOiS de distrIbmdo.

Seguio-se a leitura do pareceradiado da commissão
de fazenda sobre orequerimento de Antonio ~Iachado

de Carvalho.

O SR. AL}"'icAIt: - Eu conheço Sr. .presidente,
quando cal~ulo o estado do thes?uro publiCO', as
nossas lllUltas despezas, e as circumstancias do
tempo, que não podemos dar a este cidadão remu
neração correspondente aos seus servicos. Comtudo
não P?SSO deixar de notar qUE) a câmmissão foi
demaswdamente mesquinha; se não temos para
dar-lhe em proporção d?s se~s serviços, parece-me
qlle ao menos se lhe podia arbItrar quantia sulliciente
para a sua subsistencia e da suâ familia, pois estou
persuadido que 11a de passar miseravelmente com a
qll:e estabele~e a comm~s,são. Eu não quero que
sejamos ~rodll!0s; mas Ja que reconhecemos que
seus servlços sao grandes, dê-se-Ihe um auxilio com
que pos~a viver sen~ precisões; é isto o que me
parece digno da naçao que representamos; e portanto

13.
Os bens que fazem objecto dos arts. 10. 11, e 12,

reverteráõ á posse de seus legitimas senhores com
a restituição dos fructos, lucros, e interesses, pagos
pelos bens dos occupantes ou pelas roassas dos

As despezas do exerc~to, ou. força empregada
contra os rebeldes serão mdemmsadas pelos bens
destes proporciolJalmente, não se podendo extender
obeneficio da amnistia, ou perdão a aliviar os agraci
ados da quota respectiva.

8. 0"

A líquidação das despezas, a designação dos
multados, e a quota altinente a cada um serão
comettidas a uma commissão. militar" a que .se
unirá ao audictor, e juiz territorial letrado, ha
vendo-o.

9.°
Ficão re~ponsaYeis por si, e seus bens, todas as

pessoas de qualquer dignidade, ou emprego, que
que sem invencivel coacção, poserem em execucão
ém qualquer provincia deste Imperio a lei de 21 .de
~arço do presente anno das curtes de Lisb?a que
mcompetentemente manda proceder contra Cidadãos
Brazileiros.

10.
São irritas, e nnllas todas as transaccões celebradas

em virtude.da sobredita lei sobre bens nacionaes, e
de cidadãos deste Imperio.

11.
Na mesma nuUidade incorrem todas as arrema

tacões de contractos de rendas nacionaes, todas as
arrematações de bens feitas para solução de dividas
publicas, proveni~ntes de.contratos ·fiscaes, e cujo
producto tenha Sido apphcado em manutenção de
tropas Portuguezas, empregadas contra a Indepen
dencia da nação Brazileira.

12.
São igualmente irritas, e nullas as vendas de bens

de subditos do Imperio, que tiverem emigrado das
terras do Imperia, occupadas pelas armas Portu
guezas, e a que se tiver procedido por ordem de
qualquer autoridade toroando por fundamento o
facto da emigração.

4.°

O goyerno poderá autorisàr ao chefe da força
armada em operações para confirmar, e fazer exe
cutar toda, e qualquer sentença. proferida contra os
que fôrem achados em acto de guerra na fórma do

. artigo antecedente.
5.°

As sentenças porém proferidas contra os .cabeças
que nji.o fôrem achados com as armas na mão não s~
darão a execução sem serem' confirmadas por um
conselho, formado do chefe da força armada, como
presidente, de dous officiaes de maior patente, que
não tiverem sido membros da commissão, e de dous
juizes, letrados, os quaes deverá o chefe chamar
dos lugares mais prorimos, e de qualquer pro
vincia.

6.0

Igualmente poderá o governo autorisar, os chefes
da força para concederem amnistias, ou perdão a
aquelles que tiverem entrado em processo, excluidos
em todo o caso os cabeças de rebelião.

7.°



SESSÃO E~I 2 DE JULHO DE 1823 5

Sessão em 2 de Julho de t 823

PRESlDE:'ICI.\ DO SR. A:'IDRADA E SILVA

Reunidos os srs. deputados pelas 10 horas da
manhã, fez-se a chamad~, e acharão-se pre~entes 54,
faltando com causa motivada os srs. RodrIgues Vel
1050, Xavier de Carvalho, Gama, Lopes Gama, Fer
reira Barreto, Rocha,1 Silveira Mendonça; e sem
causa participada o sr. Ribeiro Campos.

O SR. PRERlDENTE declarou aberta a sessão, e
lida a acta da antecedente foi appprovada.

O SR. SEORETARIO CA.RNEIRO DE CAlIPOS leu um
officio do governo provisorio da provincia. de
S. Paulo, felicitando a assembléa pela sua ms
tallação.

Foi recebida na f6rma:do costume.

,'oto pelo 8;ug..mento de 300$000 á quantia arbitrada O SR: FER:SA:'IDES PI:'IHElRO: - Sr. presidente;
pela commlssao. ~onvencId? de que noções estatisticas são da maior

O SR. A:'iDR.\D.\ MACHADO; - Sr. presidente: l:upol:tanCla e .interess.e para uma assembléa, que
A commissão s6 teve em vista acudir as necessidades constIlue. e legIsla, POlS que saberá então remover
do pretendente por elIe representadas; nem o the- com acerto os obstaculos, extirpar os éibusos, e es
:louro está em circumstancias de podermos ser pro- tabelecer os meios de prosperidade; tenho a honra
digos. Além disto se olQarmos que a lei remunera d~ <?fferecer uma obra dessa natureza sobre a prc
()s servicos de um coronel com 220$000, ou 24:0$000, VInCla, que me vangloreio de representar, á qual
os de wll brigadeiro com 300$000, não acharemos anda annexo um mappa corographico.
mesquinha a commissão que para estes arbitrou Ig~al.n1Cn!e peço, que a illustre commissão de
650$000. Por fim, Sr. presidente, remunerar ser- e~t<ltlst:ca ~ a qual provavelmente será dirigida) se
,iços não é sustentar quem os fez e a sua familia ; I dl~e ounr-me, todas as vezes que desejar illus
e a tudo isto attendeu a commissão. Sou por isso de tr~çoes :>obre rlIa, porqne aonde !lCO chegarem
voto que o parecer está muito bem fundado; e que mmhas obser,:a~~es pessoaes de mais de vinte
este cidadão deve ficar :>atisfeito com a quantia annos de domICIlio, on não puder satisfazer pela
designada, pelas rasões que se tem exposto_ p~hreza do Ill.ru talento, tenho dous amigos om-

O SR. RIBEIRO DE A:'IDRADA :-Disse muito bem o Claes engenh,e.Jros, que ali servÍiào com distincção,
nobre preopinante que remunerar não é sustentar; e os. fJ:uaes Ja bemgnamente se olferecerão para
a remuneracão é um reconhecimento da naeão aos coadJ.uvar-n.w.
servicos que se lhe prestão; demais a conlmissão FOI recebIdo com agrado.
attendeu á indigencia do supplicante, e assignou- p(l:>SOU-S\~á (?r~l'm do dia; e p~'ocel!eu-:>(' ~í dei~ào
lhe uma pensão com a qual seguramente pôde da m~sa prmclpl.ando peio presllleutl'.Obllwrão a
passar, se não aqui, em outra alguma terra do p!urahúade re.latlva os Srs. Andrada e Silva, e Ca
Brazil onde são menores as despezas, mara, e por l~SO entrando em segundo eSCl utinio,

Emfim, senhores, reparemos que não ha muito ficou a final eleIto, com 38 \'otos o sr. Camara.
que pelos serviços feitos pelo tenente .general ~Ia- Sc;;uiu-~c a nomeaçáo do vice-presidente; e
noel Marques de Souza, que commandon exercllos, tendo obtido tambem a pluralidade relativa os srs.
se mandarão dar em remuneração, seiscentos mil barüo de Santo "\llIaro c Pereira da Cunha fiCOll
ré~s ; e disto p~der~mos concluir se a commissão nüo Ipor Jim eleito, no segundo escrutinio, com :30 ~otos ,
fOI generosa a vIsta de taes exemplos, de que :>1' I o Sr. barão de Santo Amaro.
serviu para se regular. . Passou-se á nomeação dos secretarios e sahirãó

O SR. CAR:'iEIRO DA C'(;~H.\: - Eu tambem sou de eleitos para ellecti\"os os Srs. Carneiro de Campos
parecer que os serviços deste homem merecem maior com 34: votos-Franca com 24 - Costa AO'uiar
r~muneração; m~s ao mes~o tempo considero que com 21-l\Iuniz Tavares, com 20; e para suppí'ente~
naO estamos em ClrcumstanclélS de sermos generosos o Sr. Fernandes Pinheiro com 17 e o Sr. Maia
como desejariamos. Além disto não é só com di- com 16. . ,
nheiro que se recompensão serviços; poderá haver • . .
algum omeio de que se lhe possa fazer merce; e O ~R. PRE:::iIDE:STE de.claro~ que segundo a. ordem
portant<l approvo O parecer da commissão. do dI~ e_ntrava e~l d'isctIssao o parecer ~d~ado da

Julgou-se afinal a materia discutida; e sendo COml?llSSaO de marI_nha e guerra sobre os omcmcs re
posto á votação o parecer foi approvado, vencendo- mettldos. relo barao da Laguna, e presos na Ilha
se igualmente que se fizesse o pagamento pela folha d~s CobIa"
da obra pia. O SR. AÚ:'ICAR: - Sr.. pre~idente: T~llho hoje

O SR. PRESIDE:'ITE assignou paraa ordem do dia l.0 de !alIar a favor destes ~llfelIzes; eu q~.llzera, se
Anomeacão da mesa; 2. o O parecer adiado da com- nhores, que cada um de nôs figurasse na fantazia a
missão d~ marinha e guerra sobre os officiaes vindos desgraça de se achar metlido em uma fortaleza de
do Sul, e presos na Ilha das Cobras: 3° O regi- Lisboa, e depend~nt~ o sel~ ~esti.n0 da eo~paixão
mento da assembléa. ou crueldade, da Justlça ou lllJustlça da naçao por-

Levantou-se a sessão depois das 2 horas da tarde. tugueza : par~ apreciarmos bem os males dos outros,
-lo ' R'cardo da Costa Aglâar d'Andrctda se- o melhor melO e,suppormo-~os no sel~ estado. _
, e ta~~ I , Passando porem a materJa, eu dIgO -que nao
lI' no. posso considerar estes homens nem como pri

sioneiros de guerra, nem como espiões; eu os con
sidero unicamente como individuos que não qui
zerão adhelir á causa do Brazil.

Estes homens, Sr. presidente, forão presos em
2 de Outubro; nessa epoca dav<lmos nós os pri
meiros passos para.a nossa independencia mas não
estava ainda absolutamente proclamada; reconhe
cíamos o mesmo chefe, e formavamos com Por-
tugal uma s6 nação. .

E' verdade que no decreto de 18 de Setembro de
algum modo se indicava a independencia ; mas
essa 'mesma indirecta declaracão seguramente não
tinha chegado á colonia do Sacramento. Em taes
termos não os contemplo prisioneiros de guerra,
porque o Brazil, não era então uma nação separada
e diversa daquelIa a que fomos unidos, e a que elIes
pertencem; e tambem os não considero espiões
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porque quando os apanharão nem seu trage era mu
dado nem tentavão occultar-se; pelo contrario ,ejo
que forão direitos ter com o ehefe e a este entre
garão os officios que levavão.

Logo são daquclles homens que não quiserão
adherir á causa do Brazil; e de nenhum modo
podem ser considerados inimigos, ... nem julgados
em conselho de guerra.

Eu sei que devemos destruir todos os obstaculos
que se opposerem ,í nossa independencia; mas
nenhum âireito temos de punir homens só porque
não quiserão adherir á e!la ; o que podemos fazer é
expulsa-los do 11 osso seio. -

Demais Sr. presidente, eu deseja,a que fizesse
mos conhecer ,ís Cthtes de Lisboa que não erão mais
generosas do que nós. Quando da Bahia forão re
mettidos para Portugal quarenta e tantos homens,
logo os mandarão processar c julgar sem demora, e
pelo Erario H' t~xpedirão ordt'ns para as suas pas
sJgens; e o brigadeiro l\lanocl Pedro de Freitas,
que na mente dos Europeos merecia o maior caS
tigo, foi julgado illnocellte, e j,i se acha entre os
seus.

Quereremos ntÍs por wnlura que estes homens
passem ainda mais seis ou oito mezes em prisào;
alem do muito h'l11po que jií padecem. para sahirom
depois innocl'ntt's!

Que t.ristl, iMa daremos dos nossos principios de
justica:

E 'que utilidade, Sr. Presidentl', resulta á nossa
cansa, do castigo destes llOmens, ou dI' os retermos
por mais tempo presosJ .

Se algum bem nos nesse taln'z me conformana;
mas sendo nenhum o proveito, porque nào lhe fa
zemos o qne elles qnerem, que é voltar á sua patria,
onde nos não fazem Illal algum?

Por isso mesmo que pertencem hoje a uma nação
nossa inimiga, mostremos-lhe que sabemos exer
citar actos de compaixão e-de humanidade com os
mesmos que seguem a causa contraria á nossa.

Mandemos pois estes homens já para o seu paiz,
e não aggravemos os seus males com injustas de-
moras de que nenhum bem nos resulta. .-

O SR. H:E~RIQUE5 DE "&ESENDE :-Sr. presidente;
Eu entendo que o illustre deputado não está na
ordem; porque a commissão diz que este negocio
não é da competencia da asssembléa; e portanto
é necessario que a assembléa declare que é da
sua competencia, p.:lra poder entrar em discussão.

O SR. FRANCo\. : - Sr. presidente : ~ão é por com
paixão, mas por jU~liça, que devemos tomar em
consideracão o requerImento destes homens.

Serrundô o que examinei forão presos em ~ de
Outubro, isto é, 10 dias antes da proclamação da
nossa independencia, que foi no dia 12 do mesmo
mez. Antes daquelle dia estavamos sujeit.os á 1)01'-

_ tugal.- com ene faziamos uma s6 na~ão ; forão por
tanto presos quando eramos ainda todos portu
guezes; e daqui conclúo que é de justiça manda

.10s embora porque no que fizerão não commetterão
crime algum; concordo pois com o nobre preopi
nante; mas declarando que não sou movido por im
pul~os de compaixão, e sim por princfpios de
Justlça. '

O 8R. ANDRADA MACHADO: - Sr. presidente: A
questão a meu ver não é esta. Quando uma parte da
nacão entra em guerra com a outra, ainda que estas
duãs partes não estejão separadas em nações diffe-

. rentes. é de absoluta necessidade considerarem-se

como taes os dous partidos contrarios, e observa-
rem-se as leis da guerra. .
. P?r conseguinte, ainda. que nesse tempo estava
mtelra a grande monarchla portugueza, nós já fa
ziamos um partido differente do qu~ seguião os por
tuguezes Europeus; logo em acto de guerra todo
aquelle que for apanhado com armas na mão, ou
pretedendo de qualquer modo destruir o nosso par
tido, deve ser considerado prisioneiro de gl18rra;
o mesmo farão aos nossos os portuguezes Europeus;
e se por acaso se provasse que erão espiões devião,
sem du,-ida, ser tratados como taes.

Nao digo que tenhão esse caracter; porque não se
mostra que viessem occuItos, antes entrarão á vista
de todos, e se apresentarão ao chefe a quem entre
garão os omcios que levavão; a meu ver são uni
camente prisioneiros de guerra.

Ha . comtudo ~utro ponto de vista em que talvez
podenamos consIdera-los culpados; e vem a ser, no
tempo em que estes requerentes forào presos ainda
go\·ernav.a como regente o actua1 imperador, e como
regente tlOha dado ordem que se retirassem aquellas
tropas, e estas er~o obrigadas a obedecer-lhe; mas
dias desobedecemo, e os requt~rentes forão nns dos
da dcsobediencia.

Considerados por este lado parece que devem entrar
em conselho de guerra como soldados desobedientes
ao. sell chefe; mas quando cu digo isto não posso
deIxar de acrescentar, que em verdad~ se a~ cousas
ainda existissem naquelle estado, se Sua ;\la"estade
ainda fosse principe regent~, devião ser j~lgados
~m cons~lho de guerra; porem elle hoje é lima en
tida.de dIversa, e não sei. como possa exigi.r obedi
encla ao que se determmou em uma ordem de
cousas que ene mesmo abandonou.

Confesso que se eu fosse juiz nenhuma culpa lhe
acharia, e que tambem os mandaria embora; como
porém já se achão em processo decidão os desem
bargadol"eS o negocio, que provavelmente será de
cidido desta maneira. pois não lhe descubro crime'
mas c~m? !là? sei com ~erteza o que fizerão, tome ~
poder Judlclano conheclmento da materia.

O S!t. FRANÇ.\.: - Sr. presidente: Não ha corpo
de dehcto para que possa este negocio ser com-
mettido ao poder judiciario. .

Estão além disso presos ha 9 mezes, e alimenta
dos á custa do estado; para que fim estaremos nós
a sustenta1" estes homens?

Se não se .lhe póde fazer justiça porque falta o
corpo de dellcto tratemos de nos alliviar do pezo
que nos fazem, e mandemo-los embora para a sua
terra.

O SR. RODRIGUES DE CARVALHO: - Peco a leitura
do o~cio do barão para me inteirar da m:iteria.

Q SR. SECRETARIO CARNEIRO DE C.UIPOS leu o dito
officio nos seguintes termos:

cc Illm. e Exm. 81'.- Havendo eu recebido sobe·
raDOs decretos de Sua Alt.eza Real o Principe Re
gente do Brazil, e não podendo faze-los executar
cercado como estava deatro da praça de Mon
tevidéo por uma faCÇão de subditos inobedientes
que suffocava a minha legitima autoridade, e a qu~
eu tinha mostrado alguma differença na esperanca
( que me falho~) de os levar com prudencia, •e
tempo ao conheClmento de suas obrigacões; marchei
para o quartel das tropas, tão valentes, como su
bordinadas; que se achão ás ordens do brigadeiro
Manoel ~I,:rques de Souza, e com.eçei daqui, na
plena frUlçao do meu lugar, a expedIr as providen-
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cias, que Iue era ~e~ess~rio.tomar para qu~asde- O SR. ALEXCAR: :- A s~pplica dos requerentes e
terminacões do mIlllsteno tIvessem cumpnmento. o que acaba de dI~er o !!lustre preopinante, é a
O que eu assim manda,a, parte era obedecido, mesma cousa; mas nao esta nas mãos do ""overno a
pittte não, pelas tropa~ da divi,são estacion~das em brevidade da. decisão do negocio. porque"'se espera
Montevidéo, e os faccIosos ate se attreverao a no-· pelo summano que ha de remetter o barão da Lá
~ear o brigadeiro D. Alvar? (qu~ teve o desaccor~o h'llna.
de aceitar) commandante mtermo,emquanto nao E quando mandará eUe. Sr. presidente!
che""ava a Montividéo o brigadeiro Saldanha, que E para que vem cá o tal summario '?
eUe~ pretendião acclamar por seu chefe. O barão diz no seu omcio que mandára proceder

(( Outros varias passos criminosos derão aqueUes a ~_ummario porqu: estes omciaes se oppunhão á
alucinados deixando de ler aos soldados as minhas UDl<tO da monarchla; logo se o summario provar
ordens' C~Iltando-lhes mentiras e alehoes para os que eUes querião a divisào deHa, são para nôs vir
indispÔr contra as autoridades constituid~s.e levan- tuosos, estão Ilas mesmas circumstancias em que
do-os atrC'peladamente por outros meIOS seme- nós estamos; e portanto não sei qlIl' por estl' sum
lhantes para um estado de anarchia; e considerando mario possão ser criminosos, Ilem que por eUe se
que lhes faria muito para o seu caso perverter os deva esperar.
di"'nos batalhões de caçadQres, que sempre Ee tem Por ultimo, respondendo ao que disse um nobre
co~duzidocomo verdadeiros militares; encarregarão deputado sobre os presos de Pernambuco e da Bahia.
desta commissão indigna ao capitão José de Vas- advirto que nllo disse que não tinhão sido sentf."n"':
conceBos e aOS alferes JoséFelippe Jacome e Domin- ciados, mas que forão logo sentenciados; o que lo
{Tos l\lan~el Pereira. de Barros, a quem já tinha apla- tambem uma demonstraeilO de vontaue de SOCrL>rrer
~ado O caminho o capitão-tenente Bernardo Soa- a humanidade opprimidâ.
res; mas logo qUE} salLarão em terra forão presos O SR. FR.\:\,Ç.\: - Sr. presidentr, purque não
pelo benemerito coronel Manoel Jorge RodrIgues, ajuntou o barão da LaguIla ao omcio quI' fez o pro
e remettidos a este quartel general: e como apesar cesso destes homens?
de serem réos convictos pela. propria confissão de Porque os mandou para aqui presos stÍ com um
seu crime, a que dão nomes heroi~os, não h~ja aq.ui oflieio de que se não pôde tirar cuusa al~uma "!
juiz competetente. que. l~es apphgu~ ~ lei, .c.nao I depois dt, novl' Illl'zes (Il' prisllo. ainúa I'ste~
convenha á publIca nndlcta e a dlsclplma mIlItar, desgraçados hÍlo de eS[JPrar '1ue u barilo da Laguna
que fiqnem impunes; tenho resolvido. ~elo ~eso lhe faça o favor de lIlf's mandar formar culpa! J::u
que fazem neste destino, remetle-Ios a V". EExs., vejo nisto um procedimento contrario a touo o di
a quem rogo se. dif!nem lJlan.~ar que elles sejão em- reito; e por isso sou de pareCI'r que sejão julgadus
barcados na primeIra occasmo segura para a cô~te pelos papeis existentes, servindo ('stes do curpu dl'
do Rio de Janeiro, afim de que Sua Alteza Real dls- delicto,sem se esperar por esse sUlllmario que o barilt.
ponha deBes, á vista do summario a que mandei mandará quando quizer ou I1lf' parceef; pois nllll
proceder e que remetterei quando estiver prompto. sei que elles devào estar gemenúo ('m uma pris;lO.
o que fô'r a bem da justiça da causa pu?li~a e da porque o barão da Laguna não eumpre com os seus
união da monarchia, que elies tanto forceJavao por deveres.
acabar. Remetia-se, pois, o negocio ao guverno e diga-

Deus guarde a VV.EExs.-Quartel general na villa se-lhe que faça sen teneiar estes homens pelos pa
de S.José, 8 de Outubro de 1822.-111m. e Exm. Sr. peis que existem, sem dependencia dos que se pe
vice-presidente e mais membros do governo da dirão.
provinda do Rio Grande de S. Pedro do Sul. - O SR. HENRIQUES DE REZENDE: _ Quando cu
Bm'ào da Laguna. » disse que a assembléa se não ingerisse em um nego-

OSR. HENRlQ.IJES DE RESENDE: - Eu tinha reque- cio que está entregue ao poder judiciario, não dissc'
rido que primeiro se .decidisse se. era da nossa com- que se esperasse por esses summarios que deve
petencia este negocIO; quero dizer que ~e ~ratasse mandar o barão da Laguna: disse só que se dissesse
de apurar. ou não, o parecer?a c~m~mssao: mas ao governo que os mandasse sentenciar; e então
como se tem entrado na materIa, direi que de ne- eu sou de opinião que sejão julgados segundo esses
nhum modo nos devemos ingerir neUa: estes presos papeis que ahi existem, sem se esperar seculos, quc'
estão affectos ao conselho de guerra, esperem pola cheguem os summarios que manda o barão da La
sua decisão; para que é mett~r~o~ a.mão em nego- guna, que certamente tem sido omisso: e esla falta
cio da competencia do poder JudlClarIO '! . de exactidão não deve servir para demorar-se tanto

Quanto ao exemplo que cita o Sr. Alencar das tempo a decisão de homens, que já estão presos ha
côrtes de Lisbôa, é priso n~o tomarmos.a g~açano ar. nove mezes, .'

As côrtes procederão msso com maIS clrcunspec- Não entro na questão, se elIes são desobedientes
ção: quando forão para lárem.ettidosquarenta e ,?ousl ou espiões: sobre isto claramente faliou já outro
a cujo numero eu pertencI, o que eUas fizerao fOI nobre deputado: só direi que a desobediencia e a
mandar que o poder judiciario decidisse logo este espionagem têm seus caracteres proprios.
negocio, segundo os papeis existentes; estava are- Sejão pois julgados segundo as leis, á l'ista dos
lacão em ferias; abrio-se logo, e fomos soltos por papeis existentes, sem mais delongas.
sentenca.

Parece-me que com os que farão da Bahia acon- O SR. CARNEIRO DA CUNHA: - lambem convenho
teceu o mesmo. q~e s~ja remettido o negocio ao go~erno p~ra que

Os outros dous de que falla o nobre deputado ti- seJão Julgados sem demora, como disse um lllustre
verão um perdão que recahio sobre sentença profe- deputado, que as côrtes de Lisbôa praticarão com
Tida; isso difierente é do caso em que estamos: es- quarenta e tantos presos que farão de Pernambuco
tes presos estão mettidos em conselho: é o meu para Portugal.
parec.er que se diga ao governo que os mande sen- Eu, fallando a verdade, não sei como se possão
tenciar. considerar criminosos, nem me canço a prova-lo,
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porque os illustres preopinantes já mostrarão que de delicto os papeis existentes, visto nãõ ter man
não são espiões, nem prisioneiros de guerra; já se dado o barão da Laguna os mais que pertencem a
disse tambem que nenhum bem resulta ao Brazil de este negocio.
sua demora aqui, antes nos servem de peso, pois. O exemplo que se citou dos presos de Pernam
está despendendo com elIes o estado; mas decida-I buco e Bahia me parece muito a proposito' sejão
~os ..isto:.se são criminosos julguem:os já, e se o julgados, mas i!11gados sem demora; e ~ssim 'prati
naO sao, vao-se embora par~ o seu palz. caremos com éues o mesmo que se pratlCou com os

O SR. DIAs: - Sr. presidente, peço a V. Ex. que nossos. ..
proponha á consideração da assembléa se os docu- O SR. ANDRAD.l MACHADO: - Só como espiões
mentos que. existem são bastantes para lhes formar ~o~e':ll estar.culpad0s..; e a espionagem não se prova.
corpo de debcto. Cnmmo mUIto o barao da Laguna em nào ter mim
. ~u não sei decidir desta m~teria porque não sou d~do o summario ; é n~glicen~i<l;, e negligencia su
jUl"Isprudente; ruas o que seI é que estes homens' pma; mas para nos nao preCIpItarmos parece-me
estão presos ha immenso tempo, e que taes delongas bem. que se espere até o fim deste me~ pelo sum
são escandalosas. marIO, e que no caso de não vir até então se con-

Tambem nunca direi se elIes sào ou não crimi- tinue o processo com os documentos existentes para
nosos; esta decisão pertence aos julgadores; mas Iserem julgados pelas leis da guerra. '
sempre considero que quando forão presos não es- O S C C'- S . .
tavamos legitimamente separados de Portugal,nem a ", R. A~NElRO D.\. U.NHA. - o dIscordo da
nossa independencia bem proclamada. Além disto opIDIao d~ Illustre preopmante em querer que se
d

. .., . espere maIS um mez.
evemos procurar vencer os nossos Illlmlgos ate no As c' te' d P t I d - . I I

coracão mostrando-Ihe que não temos em vista or :s e. or uga man ara0 JU gar ~go os
-". d f' presos da BahIa e Pernambuco pelos papeIS que

senao a. se~araçao, e nunca o .sangue os que or~o existião sem esperar pela devas~ . f
nossos nmaos e o podem nr a ser ~elll que seja ,_ ~a, açamos agora o
necessario apa;tar-nos da nossa indep~~dencia. mesmo; eu nao approvo a demora.

O SR. AXDR.lDA MACHADO: - Como hão de ser .. O SR. FRA~ÇA: --: Não posso convir em que este
nossos irmãos? Como homens sim; mas por outra IJUo. presos por maIS tempo; já o. estão ha r;nais de
qualidade nunca. Ino' ~ m~zes, elI! menoscabo da leI que prohlbe que

No juramento que demos está expresso o não 5er- o ~Idada? esteja preso sem culpa formada. Sejão
mos unidos á nação alguma do universo; a nOS8a I POIS. OUVIdos no ~onselho ~e guerra, e faça-se-Ihes
independencia alli está estabelecida para sempre. JustIça pelo~ papeIS. que eXIstem.

O SR. DIAS: __ Ainda. me não desdigo, São meus datoculpa e do ~arao da !:aguna que nào te~ man
irmãos; nem por serem meus inimigos deixão de o alhei o processo, e elIes nao devem sofrrer por falta
ser. Devo exercitar com elles todos os aetos de ca- a.
ridad~; e .uma y~z ,que não estejào com as armas . OSn. A~DRAD.l l\hCHADO: :- Eu c~nheço Sr. pre
na mao heI de assI~II-los. . I~I~ellte, que e~tes homens tem sofrndo muito pelo

Quanto ao ~ue dIsse o nobre preoplllant~ sobre a IInjusto procedimento do ~arão da Laguna; e creio
nossa separaçao, concordo; mas lambem lllgO qne a que S. ~1. J. o reprehendera severamente; mas uma
independf'ncia n50 eXIge que seja immoral nem consa é exigir responsabilidade de um mão execu
falto de caridade. tor, e outra é soltar homens sem ao menos dar

O SR. AXDRADA 1\IACHADO: - Aqui não Sl~ tratou tempo a que possa vir a culpa e conhecer-se a ver-
de immoralidade, isso é difrerente questà,); fallou- da~e. . .. . ..
se de independencia, e sobre isto ainda PI'ÇO que o Confesso que e Ja mUlto o tempo d-: prJSao, mas
illustre deputado se explique, porque desejo saupr com~ se mandou nov~ orde~! talvez nao tardem. os
se entende que ainda podemos vir a fazer parte dessa papel~ de,z ou doze dIas; e Ja agora, onde tem Ido
nacão, e nesse caso requererei a ordem; agora se o n:azs va o menos.. .
quêr dizer que os deremos tralar como homens, res- .Nesta peq~ena demora nao. acho gra~de lUconve
pondo sómente que o nobre deputado nüo é mais lllent~, e pode s_er que. v~nhao causas lIllPortantes.
humano do que eu. • DemaiS, o caso nao esta tao claro como se faz; sem-

. . pre se póde presumir alguma cousa de espionagem;
O SR.. ÁLE:'i"CAR: - Eu julgo que naJa I~a mms portanto demos mais um praso de quinze ou vinte

superfluo -do que este argumento; porqne o. Illns.t!'e (lias, e se dentro delle não vierem documentos,
deputado quantlo f~llo~l, declarou logo era!} poderI~o sejão julgados pelos que existem.
ainda ser nossos Irmaos, sem que fosse nccessarlO '"
apartarmo-nos da nossa independencia. qSR. PRESIDENTE prop~z se a ~atefla estava dIS-

o ~., cutlda,e vencendo-seque slm,fizerao-se algumasob-
O SR. ARAUJO LLlIA: - :'r. preSIdente, nús esta- servações sobre o modo de pôr a materia á votácão;

mo~ em guerra c0O?- P~rtugal: tropas portuguezas e depois de um pequeno debate, passou o Sr. piesi
estao no n,osso t~!rItorlO; _e pode acont€<:l'~ (I~W os dente a propô-Ia do modo seguinte:
noss~s officIaes Caia0 nas maos de ~ossos Immlg~~; 1.o Approva-se o parecer da commissão sem pre
por ISSO eu qu~!O q~e tratemos estes como desejo judicar as addicções que hajào de fazer os Srs. de-
que. os no.ssos seJao paI elIes tra(ad~s. . _ putados? Venceu-se que sim.

Ja OUYl apon(ar em sua defeza a epoca da pJ.:lsao ; .. .
e na verdade a esse tempo não havia propriamente 2.0 Deve dIzer-se ao governo qu~ mande Julgar
separação, havião antecedencias, achavamo-nos na logo aqueHes reqllere~tes pelos p~pe~s que eXIstem,
lide, mas não se podia dizer de que lado estava a sem esperar pelos pedidos .ao ~arao oa Laguna, se
razão, nem que ·eramos nação independente. Por g.undo lembrou o Sr. AraUJO LIma? V~nceu-seque
todas estas considerações já feitas, e que julgo muito s~m; accrescentando-se que fossem Julgados Relo
justas, o meu voto é que estes homens sejão julga- dIreIto da guerra.
dos pelo direito da guerra, e que lhe sirvão de corpo O SR. PRESIDENTE assignou para a ordem do dia:
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1.0 A terceira discussão do projecto sobre gover

nos provinciaes.
2.° Regimento da assembléa.
3.° O parecer adiado da commissão de legislacão

sobre o requerimento de José da Fonseca Pereira.
Levantou-se a sessão ás 2 horas da tarde.
Jasé Ricardo da Cosia Aguiar de Andrada, se

<:retario.

Sessão em 3 de Julho de :1823

PRESlDE~ClADO Sl\. C.UIARA

Re~nidos os Srs. deputados pelas 10 horas da
manha, fez-ze a chamada, e acharão-se presentes 55,
faltando por doentes: os Srs. Gama Gondirn Rocha
Silveira Mendonça, Rodrigues Velloso, Ferreir;
Barreto e Lopes Gama.

O SR. PRESIDE~TE declarou aberta a sessão, e lida
RESOLUÇÕES DA ASSEMBLÉA a acta da antecedente foi approvada.

O SR. SECREURIO C\I\NEIRO DE C.U1I'OS l<lu o Se-
PARA MARTIM FRA:'iCISCO RIBEIRO DE AXDR.\DA guinte oflicio do ministro de estado dos negocius da

lIlm. e Exm. Sr. - A assembléa geral consti- guerra:
tuinte e legislativa, do imperio do Brazil, appro- « Illm. e Exm. Sr. -Levei á augusta presenca
vando o parecer da commissão de fazenda subre O' de S. 1\1. o Imperador, o oíficio de HJ do presenie
requerimento de Antonio Machado de Carvalho, que mez que V. Ex. me dirigio da parte da assembléa
pedio em contemplação de seus serviços uma pen- geral c.ons.titu!me e legislativa do imperio do Brazil
são que o salvasse, e a suas cinco filhas, das des- com a mdlcaçao proposta pelo deputado Francisco
graças da indigencia, manda participar ao governo de Paula Souza e Mello, relativa aos destacamentos
que tem resolvido que este benemerito cidadão, re- milicianos na provincia de S. Paulo. E tomando o
duzido ~ condição miseravel por acçücs gcnel'usas Imperador em consideração um tal ubjecto houve
e proficuas a seus concidadãos e ao estadu, receba por be.m dar a este reJpeilo as providencias que por
do thesouro nacional, pela folha da obra pia, tanto agora Julg0!l n~cessarlas, mand.ando expedir ao go
a pemão de 2508 de que gosavão annualmente as veroo provlsono daquella provmcia as convenientes
suas sobreditas filhas, em virtude do decreto de 2 de ordens. O que participo a V. Ex. para levar ao co
Abril de 1819, como a que se lhe concrde agora de nhecimento da mesma assembléa.
400$ annuaes, que prefazendo com a primeira a « Deus guarde a V. Ex. Paco, em 30 de Junho
quantia total de 650$, passará por seu fallecimento de 1823. - João Vieira de Car·wlho. - Sr. José
a todas as suas filhas repartidamente. O que V. Ex. Joaquim Carneiro de Campos.» - Ficou a assembléa
levará ao conhecimento de S. M. I. inteirada.

Deus guarde a V. Ex. - Paço da assembléa, 2 de Leu depois uma participação de continuacão de
Julho de 1823.- José Joaquim Carneiro de Campos. molestia do Sr. Silveira Mendonca. - Ficou igual-

PARA JoÃo VIEmA DE CARVALHO. mente a assembléa inteirada. •
lllm. e Exm. Sr. :-A assrmbléa geral consti- O SIl. CAIlNElIlO IlA CU~lIA: - Pela segunda vez

tuinte e legislativa do imperio do Brasil. tomlmdo me resolvo a levantar a voz neste augusto recinto
em consideração o parecerda commissão de marinha para f8:ll~r em favor ~e u~s desgraçados que consi~
e guerra sobre o requerimento de José de Vascon- deJ.'b Yl~tlmas da arblt.rarlCdade dos juizes.
cellos Bandeira de Lemos, José Fplippe .Jacome de DesejO que os magIstrados reconhecão quo esta
Souza Pereira Vasconcellos. e Domingos Manoel assembléa ha de punir e defender a lIberdades dos
Pereira de Barros, todos officiaes da divisão de YO- povos, e que nunca perde de vista a observancia das
luntarios reaes d'EI-Hei estadonada em Monte- garantias do cidadão.
vidéo, remettidos presos a esta curte pelo barão em. 51'. presidente! De que servem as leis se ellas não
Laguna, como emissarios da referida divisão para são executadas 1 Confesso que muitas das que nos
revoltar a tropa da colonia: manda participar ao tem regido até agora sào más; mas o abuso da sua
governo que tem resolvido, que estes olliciaes sejão execução é mil Vezes peior.
julgados pelas leis da guel"ra, á vista dos pa.p~i~ aqui Bem tristes 'provas nós temos na oppressão dus
existentes, sem se esperar prlos que Stl eXlglrao do povos do 8raz1l, qlltl por tres seculos sulfrerão toda
barão da Laguna. O que V. Ex. levará ao cõnheci- a eseecie de viulencias e despotismos da parte dos
mento de S. ;\1. L-Deus guarde a\'o Ex. Paço da JlIagistl'ado~ sem'pre prumptos 8: sacrificar a justiça
assembléa, em 2 de Julho de 1823.-José Juaquim a seus sordidos llltel'C,êSes e paixões: não faUo de
Ca7'nei7'o de Campos. todos porque alguns tem havido, mas poucos, de

honrado caracter e mereCedores do nosso reconhe-
PARA JosÉ BOr\IFACIO DE A1'lDR.\DA E SILVA. cimento.

. Illm. e Exm. Sr. :-A assernbléa geral consti- E' pois, SI'. presidente, contra este abuso que eu
tuinte e legislativa do imperio do Brasil tendo pro- clamo; e como estou persuadido que não ha objecto
cedido hoje a nomeação de presidente, vice-presi-. mais sagrado do que a execuçãu das leis, peço a esta
dente, e secretarios, para o mez que decorre do dia augusLa assembléa que torne em consideracão a in
de amanhã até 3 de Agosto: manda communicó.r ao dicação que offer~ç,) para se expedir sem demora a
governo, que tem eleito para pre~idente a Manoel sentença desses CIdadãos presos na ilha das Cobras,
Ferreira da Camara Bitlancourt e Sá, para vice-pre- em damno seu demorada.
sidente o barão de Santo Amaro, para secretarias De que nos serviráõ, Sr. presid~nte as leis mais
effectivos José Joaquim Carneiro de Campos, IUanoel liberaes se não forem executadas? De que nos ser
José de Souza França, José Ricardo da Costa Aguiar, virá a nossa constituição, por mais sabia ql1e seja,
e Francisco Muniz Tavares, e para supplentes José se não fôr observada?
Feliciano Fernandes Pinheiro, e José Antonio da Será uma constituição de papel!
Silva Maia. O queV. Ex, levariÍ ao conhecimento E' preciso pois que os magistrados executem as
de S. M. L-Deus guarde a V. Ex. Paço da asseln- leis, e por isso diga-se ao governo que os obrigue
bléa, em 2 de Julho de 1823.-José Joaquim Car- a cumprir os seus deveres. Eu leio e mando á mesa
nei1'ode Campos. a seguinte

3
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« lNDIC.4.ÇÃO .: Se por isto dou a entender que me persuado qU€
ha faltas na execucão das leis, tambem o nobre

« Proponho que se diga ao governo ~e faça ex- preopinante em seús discursos já nesta assemblé(\
pedir a sentença dos presos da ilha das Cobras, com tem fallado dessas faltas, e asseverado que ha de
a brevidade que as leis lanto recommendão aos juizes clamar contra elias como sentinella da liberdade' e
de guardar nos processos dos presos visto que consta portanto se póde notar-se parcialidade em miD;l ta~
que ha muitos di~s tem o dito processo em cOllclusã.o. bem o nobre deputado não está isento dessa nota;
Paço da assem~lea, 2 de Julho de 1823. - Joaquwl mas nenhum de nós é parciaL o amor da justica €
]~fa7loel Carnezro da C1/,nha. » que nos guia. -. •

O SR. PRE~IDE;';TE dec!arou que entrava em de-I E';l sempre falIei a favor ~o povo; sempre fui e
bate a urgencla da materIa. . sereI o defensor das garantIas do cidadão; aindll

O SR. FRAXÇA: - Será possivel que alguem deixe ~esmo nesses dias de ho~ror, no tempo da revolu
de conhecer a urgencia desta indicação. Cuido que çao de Pernambuco, .faUel a fa'"?r dos presos pelo
não. governo, como pod.erJa provar ate com alguns mem

KeUa se trata da materia mais importante, que bros de~ta a~semblea.; e. fiz os e.~forços que pudepara
póde oecorrer nesta assembléa depois da da sulvacão salvar cldadaos opprlmldos. Nao tenho talentos; as
publlca do estado. • minhas ·expressões são f~acas; mas com estas P?ucas

Trata-se de oecorrer á oppressão, que sob côr de forças se1?pre clamareJ. a favor da huma!11dadc'
justiça se faz á uma porção de cidadãos, conserntn-l q;uando a Julgar persegUlda. São estes os meus sen
do-os por longo tempo presos, ora sem se lhes dar tImentos.
livramento, ora demorando-se-lhes a sentença. O SR. A~DIU.D.\. ~hCHA.DO: - O illustre deputado

Que é isto pois á f'lce, e na presença de uma as-' que acabou de faUar não percebeu bem o que eu
sembléa t~telar dos direitos -,lo cidadão? Se:r:emos diss~; ':lão lhe chamei parcial; disse que parecia
mudos e frws expectadores da guebra que aSSlm se parclahdade affirmar-se o que não se sabia.
commette das leis existentes? Não teremos direito, Eu faUo sempre como legislador, creio que os
nem ('n~rgi.'l bast~n.t~para despertar ao governo de outros o me~lllo fazem; e. bom é que a nação se per
sua stolCa lOsenslbihdadc;- afim de que faça entrar suada que so temos em VIsta o seu bem, e não mo
as magistrados nos seus derere:>, quaes são os de tivos particulàres.
decidirem logo e logo os casos, que por sua gravi- Disse a verdade o iUustre membro quando lem
dade se declarão summarios, como é o de que se faz brou que eu tenho protestado ser a sentinella da
cargo ~ estes pres.os "/ . . • . .. _ liberdade; sim eu gritarei todas.. as vezes que me

APOlO a urgencla, senhores, da mdlcaçao. Nada constar que ha falta de execucao de leis, que se
nos dc"e tocar -tanto depois da salvação do estad~, violão os direitos do cidadão;' serei o primeiro <t
como u causa do cidadão opprimido; e opprimido pedir a reforma, e a exigir a responsabilidade; mas
com injuria da jUitiça, como são estes. emquan~(j isto me não fOr provado não serei tao

O SR. AXDRADA MA.CHADO: --Eu julgo tão desne- t~merarlo que dê comO certo o que não passa de
cessario fallar nesta materia, que até direi co~ a ditos V\l.gos. _
minha costumada franqueza, que noto uma especie . Q~anto a .estes homens qne se acha:o. presos, eu
de parcialidade em se tratar deste objecto ; nem sei dlrel que os Julgo em pro~esso por sedlclOso.S e per
tambem para que se trouxe á memoria o passado tubadores da_ordem publwa, e que os Illaglstr~dos
governo despotico ; nós não estamos já nas mesmas talyez ?e acha0 e1lJbara\ia.~os para os se.ntenclar;
circumslancias, nem Deus tal permitta. pOIS ate ouço que pert~nCl~O. a uma sO~Iedade se-o

Passando porém a faIlar da indicação, digo que fA"eta. Eu. mesmo seJosse ,~Ulz, me vena perplexo
nin"uem sabe aqui se esses homens estão bem ou em taes Clrcumstanclas. Nao censuremos os ma
matpronunciados; e que desejaria ql!e nunca pas- gistrados antes de tempo; sejamos mais prudentes;
sassemos além da nossa méta. e esperemos pelas sentenças.

•Eu acho mui singular que se mande dizer ao go- O SR. ALENCAR.: - Sr. presidente, eu ouco fallar
verno, sem motivo conhecido, que faça a sua obri- geralmente destes presos como de liomens iJinocen
gacão; parece-me que o fim que se tem em vista é tes, e creio que a maior parte dos illustles membros
atácar um determinado cidadão; e eu quizera que desta assembléa são da mesma ópinião.
isto nunca se praticasse. Esta devassa tem sido taxada pelos homens probos

Para censurar qualquer autoridade deve haver de injusta, e filha do despotismo, não havendo nem
razão justificada; e eu vejo criminar magistrados se quer corpo de delicto; appareceu simplesment('
por faltas imaginarias.Estes processosha muito pouco uma portaria do governo mandando-a tirar.
tempo que estão ':la .ralação; qualquer do~ desem- ~e este acto a~b~trario se ~ão acaba, até a assem:
bargadores tem dlre1to a vêl.-os, .~ a exam1nal~o~; blea se desacredita; ha de dJzer-se que não ha aqui
isto leva tempo.; e o decoITldo Oao é tanto que Ja 'quem falIe e puna por estes homens, apezar.de já
possão ser arguldos de dell1orados,. até porque a ma- terem apresentado documentos attendiveis conlra
teria não é de pequena importancla. Por lSSO acho semelhante devassa.
intempestiva a indicação e voto contra eUa. O que parece é que eUas são victimas de odios' e

O S1\. CARNEIRO l>A CUNHA: - Como o illustre vinganças part~culares; e por isso devemos procu
preopinan.te ataca a minha indicação, como filha de rar C[ue se .u1~lmem seus processos,. par~ que não
parcialidade, eu me levanto para defender-me. soffrao por malS tempo a. de,sgraça da prlSao sem

Quando é voz publica, e aqui se tem affirmado c?-lpa alguma, e o que malS e em tempos constitu-
nesta assembléa, que ha injustiças nos processos .ClOnaes. .
destes p~esos não sei que seja parcia~dade pr.o~ôr .N~o. Sr. presidente, ná? abandonemos estes.ap
que se diga ao governo que faça abreVIar a demsao, pTlmldos; velemos pela hberdade do. cidadão; ao
nem. vejo que se siga algum damno da minha pro- ,men~s ~ão demos 'lugar a que se pense qne '"emos
posta. com mdltferença. a oppressao. "
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Faca-.se pois o que fôr possivel para que. sei.àO

-quanio antes sentenciados estes bClmel1s, cUJa 1ll
nocencia toda esta cidade apreg?a, e a cuja .op~
nião eu tambam me uno; e por ISSO V'oto pela mdl-

- cacão para que o pder judiciario acabe com estes
próce~sos, e se saiba se Os julga innocentes ou
cu~ados. .

O SR. ÀRAUJO LIMA: - Sr. presidente, a qu~stão
reduz-se a saber se os magistrados tem faltado a sua
obri<Tacão. A lei manda que eIles dêm suas selen
ças e~ prazos ~eterminadus, se elIes s~ te~.desviado
da regra, se Dao tem executado a }el, eXIJa-se que
cumprão os seus deveres: est\ls sao Os termos da
questão.._ .

Eu tenho a honra de pertencer a classe dos ma
gistrados; mas nem por isso deiJ'~rei de <l. censurar
quando souber que o merece, porem tambem a de
fenderei qllando a.vir. i~juriada ~em !a.zão fundada; é
o que dictão os prmcIplOs constltucIOnaeS que tenho
gravados no coraçào; e. se não olharmos para estes
principios não teremos liberdade.
_Nãoduridemos, senhores, o que garante a nossa

liberdade é a divisãú dos poderes; sem eIla voItamos
ao antigo despotismo; sem ella nào ha governo
constitucional.

Disse o honrado membro que nO juizo publico
estes homens são innocenles; não duvido que o
sejão; mas eu não sei se o são; e COlllo tem de serem
julgados, nós veremos se é verdadejra a opinião ~o
publico e conheceremos se os magIstrado:s faltarao
aos seu~ deveres, se atropellarào OS direitos do ci
dadão; mas por ora conservenlOs a divisão dos po
deres; deixemos que os hom.ens sejão sentenciados,
visto que se está tratando dISSO.

OSR. ANDRADA ESILVA: - LeV'1IIlto-me para res
ponder ao iUllstre deputado o Sr. .ll1encar que disse
que não houv.e corpo de deli~to; isto não é na~a

-menos do que avancar uma falSIdade. Essa portana
de que o nobre deputado fallou foi conseq\lcncia de
uma representação da camara e dos procuradores
geraes das provincias do imperio, em que designa
vão certos homens como cabecas de sociedades~
cretas; com correspondencias 'em todas as provl~
cias para fins subversivos, e em qtIe rogavão a S.
M. imperial que tomasse a.lgum~ medida COm que
se atalhasse o mal que parecIa emllJente.

Eis aqui pois o corpo de delicto; isto é um facto;
e eu· desejára que nenhum dep.utado, por conhecer
pouco os negocios quese trata, avançasse proposições
falsas contra factos sabidos e a.té impressos.

O SR: ALENCAR :-Seja-me licito responder ao
nobre deputado que me a9cusou de '!-vançar fal
sidades: nào costumo serV'lr-me deIlas para fim
algum; só tenho em vista, quando falIo, a verdade
e a justica.

E' um facto, Sr. presidente, ai~da novamen~e_o
affirmo; não houYe corpo de dehcto para a prlsao
destes homens, embora houV'essem representaç~es ;
isto é hoje uma verdade de que ninguem duvIda;
tem sido victi~as do odio e d~ vinganl,;.a de seus
inimigos. . .

Não se prende um home~ se~ te! prahca~o
factos em transgressão de leI; 8-has nao temos lI
berdade; e comtudo sem preceder culpa estes fórão
presos e sepultados em masmorras I .

Sr. Presidente I velemos e guardemos a garantIa
mais sagrada do cidadão i eu não sou magistrado,
mas não é· preciso sê-Io, para conhecer qlLe ta~s
prisões forão actos de despotismo, e que para maIS

oppressào destes perseguidos se tem retardado es
candalosamente a decisào dos seus processos.

Não sei se a culpa é dos magistrados, ou de quem
é; mas sei que não se provão ddictos, e que elles
soffrem em prisões. Embora mejulguem partidista;
sim. sou partidista. mas da humanidade.

Nenhum receio me assusta ~ nunca deixarei de
expôr o que me dictar a minha consciencia ; se de
sagradarem a alguem as verdades que digo tenha
paciencia; hei de sempre punir pelos opprimidos.

O SR. VERGUEIRO : - Tenho visto que este negocio
merece especial contemplação desta assembléa ; e
na longa discussão que tem havido. alguns 81'S. de
putados accusão de demora os magistrados, e outros
os defendem, asseverando que não tem havido tempo
para se proferir sentença. .

No meio destas opiniões contrarias entre si,
julgo necessario haver a illustraçào que nos falta
para formar juiso seguro antes de deliberarmos; e
a esse fim proponho a seguinte emenda, que man-
dar~i á mesa. -

« Sobre a indicacão do Sr. Çarnciro da Cunllu,
proponho que primêiro se pcção informações cir
C'lImstanciadas ao governo.- rel'gueiro ».

O SI\. HENRIQUES DE REZENDE: -Levanto-me parn
opinar, não pela indicnçào do Sr. Cnrneiro da
Cunha, que como bem demonstrarão outros nobres
deputados, não tl.'m lugar mas opinarei pelo que jlí
ouvi aqui lembrar, isto é por uma medida que se
extendÍl a todos os Pfl;SOS, que existem nas cadêas.

Sr. presidente, seria affectação fingirmos ignorar
que existem nas cadêns presos eternos: nós cstamo~
ao facto de que nns prisões os ha de 10 e 12 nnnos.
porque não tem partes, e elies não podem continuar
os termos do processo: e a justiça nada faz ex-omcio.

Esta assembléa tem feito, ifnelizmente, leis cri
minaes; porque não faremos agora um acto de be
neficencia ?

Eu sei, Sr. presidente, eu mesmo Yi ; ha presos
de 10 e 12 anntls sem se ultimarení os seus proces
50S: outros já sentenceados, e com degredo, retidos
muitos annos; e o qne mais é trabalhando em obras
publicas, esporando que o governo lhe conceda uma
commutacão da pena por esses trabalhos; e quando
essa comínutação lhes chega, ainda depois de tudo
vão para o degredo.

Acabemos pois com lantos abusos; diga se ao
governo que faça sentenciar esses infelizes, para
não estarem morrendo nas prisões, como os tenho
visto.

O SR. A;,!DRADA E SILVA: -Eu tenho ouvido com
satisfacão expender idéas beneficas e principios de
philaniropia; e propor-se que se f'spertem os juizes
para que não demor~m os p.roc.essc:s desses presos;
mas não posso apOlar a mdIcaçao porque eston
cerlo que os magistrados vão ultimar quanto antes
esses processos. Vejo nisto só uma medida pre
cipitada; e as desta natureza não fazem honra á
assembléa.

Julgando-se discutida a materia, e proposta á de
cisão do congresso foi regeitada a indicação e a
emenda, havendo-se ambas por prejudicadas pela
resolucão da asserobléa, tomada na sessão de 23 de
Junho sobre a indicação do Sr. Xavier de Carvalho.

Passou-se ao 1. 0 objecto da ordE'm do dia, isto é,
á 3.& discussão do· projecto sobre os governos das
provincias.

O SR. SECRETARIO CARNEIRO DE CAlfPOS leu o pro-
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jecto, e entrou em debate o art. 1°. (Vej. a. sessão
de 9 de Maio.)

O SI\. CARNEII\Q DA CUNBA: - Como sei dos re
ceios e desconfianças que existem em diversas pro
vincias, pois estou bem informado do que I!0r lá se
passa, sou ainda da mesma opinião, isto e, que se
appliqnam alguns remedios, mas que nãO'Se ponha
já em pratica o projecto, reservanilo-se a sua exe
cução para quando tivermos segura a liberdade pela
constituição. (No resto não se entendeuo tachy
grapho).

O SR. Al.'lDl\ADA E SILVA: -Nunca se diga que os
governos das provincias não precisão de reforma;
alguns ha que acabão de fazer cousas que parece
im~ossivel que sejão praticadas por governos.

:E1les saiem fóra das suas attribuições; commettem
erros e absurdos a todo o momento, e actos arbi
trarios de toda a especie; atacão o mereci
mento; exaltão a indignidade; em uma pa~Ha
entendem que podem fazer tudo o que lhe parece,
porque tudo julgão que cabe nos limites da sua au
toridade.

Ora eu não sei como taes governos possão ser
conservados, sal"o se é para continuarem a fazer as
mesmas desordens.

O SR. C.4.RNEIRO DA CUNUA : - Eu não duvido que
os governos pro\'inciaes tenhão cahido em faltas, e
commettido injusticas; mas isso succede em toda a
parte; por esta ou por aquella maneira todos as
praticão; e os homens mais sabias e babeis se en
ganão ; portanto isso ná o pôde servir de fundamento
para se abolir a forma de governo mas sómente
para se darem algumas providencias. Eu fui sempre
deste parecer porque receio que da eXf'cutão do
projecto se originem males mui graves nas prorin
cias; e quando se julgue que elle deve desde já por
se em Qbservancia, eu quereria que não fosse geral
para todas as prlJvincias, pois algumas seguramen
te se não tem ql1eixado, e em qnant(l os povos se
contentão com o que estú, não YEljo razão para a
mudança, principalmente quando della se podem
seguir prejuisos consideraveis, motivados por par
tidos qne se combaterâõ mutuampnte, eausando
toda a especie de desgraças.

O SR. ANDRADA MACHADO: - Pondo de parte
• despropositos que causão riso, e não merecem at

tencào; entrarei na materiil que se discute. Sr. pre
sidênte! A forma dos governos aclnaes das pro
vincias é monstruosa, como já se tem demonstrado;
é uma hydra de muitas cabeças que mutuamente se
dilacerão ; é preciso decepa~las.

Os seus defeitos são claros; e é claro tarnbern que
procedem da sua forma; julgo escu~ado repetir as
razões com que isto se êem pl'ovado. Sr, presidente:
Nós somos represl:-ntantes da nação brazileira; e
como taes, quando o bem geral o exigir, devemos
decretar as providencias que julgannos acertadas.
Devemos proceder segundo a vontade da nacão;
comtudo não tomaremos por guia os caprichós, a
vontade momentanea, mas só o se'J interesse real,
{lorque esta é que é a sua '!ontade constante, e o
será sempre, segundo me parece.

Uma nação. s~mpre quer ser feliz; sempre quer
ser bem admmIstrada; ora se 05 gO\'ernos provi
sonos administrão mal, a nacâo quer a aboliéão dos
governos provisorios.· •

Por alguns momentos póde·uma naçãoest<tl' il
iudida, e querer a conservação do mal que não co
nhece ; mas ainda assim é da nossa obrigação instar

contra o seu capricho, e estabelecer a bem enten
dida regularidade.

Demais, que receios podem. ta- os povos, quando
nós não fazemos mais que dar aos governos parU
culares das provincias uma fôrma analoga á do g()~
verno geral do imperio?

Não nos assustemos; a naçào ha de bem depressa
conhecer na nossa obra Q cunho da prudencia, e
que s6 nos interessa promover o seu maior bem·
se elIa está por ora enganada, diga-se-Ihe a verda.de ~
é dever nosso servi-la bem até contra sua vontade ~
porque se elIa tem agora essa vontade, é momen
tanea, é filha de illusões; e não é esta, como já
disse, que nós devemos desempenhar.

Po.r~anto del!l0s aos gover~os a forma de qlle .
preCIsa0, e deIxemo-nos de frIvolas preocupacões
que nenhuma influencia devem ter nos animos"dos
que estão encarregados de fazer a felicidade da
nação.

O SR. CARNEIRO DA CUNHA.: - Sr. presidente:
Não respondo porque nâo posso fa1lar t1'es vaszes..

O SR. ALENC.\R: - Ell não duvido, é creio que
ninguem duvida, da necessidade de reforma; a
questão versa unicamente sobre o tempo em que
póde ser util pô-la em pratica.

Eu sou de voto, e algúns mais ha da mesma opi
?-ião, que se ordenasse agora algum regulamento
mterino, em que se marcassem as altribuições dos
governos, e se guardasse o projecto para depois da
constituicáo.

Não atiender ás queixas dos povos que tem pe
dido rellledio aos seus males, seria desanima-los;
seria obriga-los a pensar que não faziamos caso de
suas desgraças; mas não julgo acertada já a mu
dança absoluta de Iórma de governo, porque póde
renovar-se o suito de se verem governados outra vez
pelos capitães-generaes.

/1. isto seguramente se refere o que disse o nobre
deputado, o Sr. Carneiro da Cunha, quando falloll
de desconfianças nos povos; e estes receios mere
Cem attenção; no meio delles eu creio que as me-:

'das que se dão por este projeclo não vão remediar
Sf'tlS males; porque o 1'emedio não aproveita

agora, mas depois que a constituição apparecer....

O SR. HENRIQUES DE REZE:'iDE: - Eu votei por
este projecto, e conseguintemente por este art. L'
escusado é expend!u' mais as mesmas razões, em
que então me fundei. Mas agora levantei-me para
fazer uma dedàração, que ulteriores consitlerãções
mo suge~irão .. Sr. pres~dente, eu aindu estou que
este proJecto e necessano com as emendas que lhe
fizer a assembléa.

Um escrnpulo porém sinto eru mim; a Bahia está
com o inimigo a braços; as linhas estão á yista uma
da outra: este estado de colIsas envolve planos e
circumstancias, que talvez exijão a continua~ão
daquelle governo: e eu não sei se a execucão déste
projecto iria cansar algum ~ranstorno. •

Quizera eu pois que no momento este decreto se
não cumprissealli: que se já amanhã cessasse ali a
guerra, no mesmo instante fosse :executado: mas
de outra fórmadeixemos acabar a guerra: por ora
este decreto náo tenha cumprimento na Bahia, onde
talvez a mudança do governo transtornaria os
planos: é a .dec!araçã~ qu.e julgo do meu 'dever
fazer a este prImeIrO artIgo.

Quanlo ao mais, as razões porque eu votei por este
projecto, forão bem differentes das do nobre de
putado: nào é porque esses governos provisoríos

o
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essa . autori~ad~ que o illustre autor da emenda
quena; e !lao e necessario este aditamento.

Quanto a segunda emenda, lambem jul"'o inutil
por~ue o nobre autor deste projecto já lI~e cham~
reglllle~to em um dos seus artigos; e bem se n}
pelo artIgo 13 e s~us. d_iversos paragraphos que jil
lhe .n~arca as .attnbUlço~s : e as ditrerentes emendas
lhe _Irao supprmdo ? maIS, que lhe falta; é por estas
razoes que Julgo nao nccessaria a emenda do Sr.
Arouche. .

Tall~bem a terceira eme.nda não tem lugar; por
que dIZ elllqlw7!fo por arllgos da cOll:<fil'llicâo outra
CO'/lsa, se nào det.er/llill~. E' .preciso não êsquecer
m.os que est~ p:oJec~o c provlsorio, e que depois dc
f~lta a ConstltUlçao e que se ha de legislar constitu
cIOnalmentc. par~ os governos pro,irJciacs.

Para que e pOIS este aditamento do Sr. Franca-:
:\. pal3:~rü prov.isorio que leva em frente este pro
Jc:clo, Ja quel' dI~er (lue depois de feita a constitui
çao de outra forma se Im de orgnnisar, ou marcar
tixamentc os gn1-ernos provinciae:::. Portanto ,oto
contra todas estas tres emendas, e a faVOr do arti"'O
tal como está. .,

O SR. PRESIDE:'HE declarou adiada a di~cussão do
art. 2°, ]lar ser chegada a hora da leitura dos pare
ceres de commissões.

_O SR. TE.I~ElRA DE GOGV.EA por parte das cOlllmis
soes de polICIa e fazenda leu o seguinte

procedessem de Lisboa, como eu então disse: elIes
todos forão confirmados pelo nosso chefe do poder
executivo, e desde então é que eu faço datar a sua
existencia legitima; desde então são enes mui billl
autorisados.. "'!"

Julgou-se a materia discutida, e posto o artigo á
votacão foi approvado.

P;ssou-se ao art. 2.° com as suas respectivas
emendas, dos Srs. Fernandes Pinheiro, Arouche
Rendon e França.

O SR. PI~HEIRO DE OLIVEIRA :-( Não o ouvirão
os tachigraphos ).

O SR. ALMEIDA E ALBUQUERQUE combateu o addita
mento do Sr. Arouche Rendon, mostrando que não
havia precisão de l'egimento, porque na lei se mar
ca'l'ão as attribuições do governo.

O SR. AROUCHE REXDOX:- Sr. presidente:
Apesar do. que disse. o ~obre dep~ltado i~pugnando
o meu addltamento, mSlsto em que o regImento não
só não é superfluo, mas muito necessario.

Não conheço autoridade com attribuições e juris
dicção sem ter um regimento.

No corpo da lei sim podem ir algumas regras ge
raes de regulamento, llJas não podem ir todas, e
menos as cousas parciaes e miudas; e por isso é
indispensavel um regimento que marque II juris
dicção e alçada do governo com o posto do presidente
conselho, e secretario.

Posso ainda accrescenrar que isto será igual
mente util e agradavel aos povos, pois tendo em
suas mãos o regimento do governo, sabem quando « As commissões de fazenda e policia enrarre"'a-
este transgride para se poderem queixar. da~ de taxar os ordenados que devem vencer os ~f-

Desta falta provierão os maiores male~ dos go- fi_cIaes creados para o expediente da mesma rasa,
vernos dos capitães generaes, que apenas tinhão sao de parecer que

. '" d d cc Ao porteiro móI' se conceda o ordenado an-
um regImento lllUI antIgo, Ignora o os povos; nual de seiscentos mil réis.
pois o seu verdadeira regimento era a sua vontade,
segundo a qual obravão o que lhes parecia; e tal C( Ao ajudante do mesmo, que tambem servirá de
era a desgrac.a desses tempos que a mesma corte porteiro e guarda-livros da secretaria, o de qui-

Li ~ nhentos mil réis.de 'sboa, se as vezes reprovava seus arbitrios,
outras os approvava e elogiava. - « A cada um dos continuos, trezentos mil reis.

Concltío pois que em todo o caso é de summa ne- C( Ao moco encarregado da limpeza da casa
cessidade o regimento, que estabeleci no meu au- vinte mil réis por mez, bem entendido, nos em qu~
ditamento a este art. 2.0 do projecto. a assembléa estiver em sessão.-Paço da assemhléa,

3 de Julho de 182:3.-Jos6 Bonifacio de Andrada e
O SR. HENIUQUES DE REZE~DE;-Ou eu falle bem, Silva-Marfim Frarlc'isco Ribeiro de Andrada

ou fane mal, eu faliarei sempre, e com isso eu terei José Joaquim Carnei1'o de Campos-José Ricardo
fallado mui bem: porque emfim é o meu modo de da Cosfa Agu'iar de And-rada-Manoel Jacintho No
pensar que o exige muitas vezes. gueira da Gama-Barão de Santo Ama?'c-José

Sr. presidente, eu julgo este segundo artigo mui Arouc~e de To,tedo .Rendon-:Jos6 de Re;;;e,,!de~ Costa
bem redigido; eu o firmarei para que elie passe como -Jos~ Custodw Dws-L11CtO Soares Te'lXCtl'a de
está, e por isso eombatl-rei todas as emendas que IGou'L'eá.
aqui se achão a este artigo. I OSR, FRANÇA: -A assembléa decretou já que hou-

A primeira é desnecessaria, porque exige u.m Ivesse um porteiro de secretariu; consequentemente
presidente nas villas, e que as camaras lhe sirvão de i é extranho do parecer da commissão, restricto só
conselho; o que é impraticavel, porque as camaras i mente ao arbitramento dos ordenados deste, e dos
são uma grande autoridade legal, e seria degrada-las Imais officios creados, a alteração que ora induz
faze-las conselheiras desses presidentes, que· são II no omcia do mesmo porteiro, dando-lhe uma outra
uma muito pequen~ autoridade. _E' m\lh~r que por ! attribuiç~o que aassembléa lhe não .dec,larou, e que
ora as cousas \'ão llldo como vao; prIncIpalmente I nem podIa ser declarada sem uma mdICacão espe
sendo, como bem notou um nobre deputado, o pre- i cial, se porventura ella tivesse lugar; porque na
sidente das camaras já uma autQridade municipal: verdade eu não sei que se possão, ou devão aqui
encarregada de certos ramos de administração. Iadmittir indicações contra resoluções, uma vez to-

Demais como por- este projecto os commandan-! madas.
tes da forca armada nenhuma jurisdicçãO tem nas i Parece-me portanto que esta s6 razão bastaria
ordenanças, os capitães móres, que até agora tem i para se ter o parecer da commissão por corrigiveI
sido uma autoridade militar, ficão sendo ofliciaesInesta parte; porque excedeu os limites em· que de
meramente civis e subordinados, como sempre furão, via ser concebido, que era o quantitativo dos orde

'ao presidente das provincias. Portanto temos já nados; mas afrouxando um pouco deste rigor de

4
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PR ESIDEI.'iCIA DO SR. CUIARA

Reunidos os Srs. deputados pelas 10 horas da
manhã, fez-se a chamada e acharào-se presentes 55,
faltando por doentes os Srs, Rodrigues Velloso,
Gama, Ferreira Barreto, Andrada e Sih'a, Rocha,
Silveira l\lendonça e Lopes Gama.

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

O SR. XAVIER DE CARVALHO mandou á mesa a
seguinte declaração de voto, assignada tambem por
alguns outros Srs. deputados.

« Declaramos que na sessão de hontem votamos
contra o 1.0 artigo do projecto sobre os governos
das provincias. Paço da assembléa, 4 de Julho de
1823. -Xavier de Carvalho, FC1'1'eiraNob·re, Alen
car, Carneiro da C1lnha, Araujo Vianna. »

l\landou-se inserir na acta.
O SR. REZENDE COSTA: -Sr. presidente, a legis

lacão sobre a arrecadacão da fazenda dos defuntos e
aúsentes está tão vag·a, tãG contradictoria e tão

doutrina de ordem combaterei a a11eraç..10 em si ,! inconn:niente; porque el1es estão lidando CODl os
mesma como incongruente á economia e divisão do papeis diariamente, e por isso tem a intelligencia
trabalho entre os officios creados. necessaria para servirem a secretaria, sem se sentir

Quando se creou este ólllcio de porteiro da se- .falta do porteiro.
cretaria foi com a incumbencia de guarda-linos; e • Eu ti,e um porteiro na secretaria em que sem,
neste presupposto não póde elIe di>ertir-se para que o ~ra só no nome, porque de papeis nada sabia;
outro cargo que nãD seja respectivo dos trabalhos da era mUlto bom homem e muito honrado; mas escu
secretaria. sado seria pergulllar-lhe por papeis; os ajudantes

Os seus superiores immediatos, com os quaes seIfazião tudo. .
deve eUe entender são os secretarios da assembléa, e ConcIúo portanto que nã,o havendo inconveniente
o o~cial maior dasecret~ria.Se eIle houv~sse d~ se I no serviço, e hawndo economia na despeza, deve
consIderar agora como ajudante do porteIro, unha appromr-se o parecer nesta parte.
:nais este s\~perior, á ~uja TOZ devia servir; e is~o I, Julgando-se afinal a materia discutida, foi ap
e o qu~ eu dIgO. que naO tem lugar: salvo se qU!- prondo o parecer, alterando-se unicamente o art. 20
zermo5Confundlr as cousas, e mostrarmos que nao que trata do ajudante do porteiromór, a respeito do
entendemos o que fazemos. qual se decidio-que o porteiro e guarda-liHos da

O SR. RmEIRO DE A~DRAD.\ :-0 ilIustre preopi- secretaria da assembléa ficasse sendo substituto
nante engana-se quando diz que a commissão deu nato do dito porteiro-mór, e que vcncesse seiscen
um parecer contrario ao que a assemlJléa tinha já Itos mil réis annuaes, em lugar de quinhentos que
resolvido. lhe arbitrára a commissão.

~4. asscmbléa r.esolveu que h?uvess~ um portciro O SR. SECRETARIO CARXEIRO DE CAMPOS pedio a
mor, e um portelr~ d~ secr~tafl~; a :ss~ mesmo se \ palaHa, e leu o seguinte officio do ministro e se
eonfor!na a commlssao, pOIS nao fieilo Juntos em! cretario d'Estado dos negocios da fazenda:
uma s.o !?pssoa aqu.ell.es dous e~pre~os; ~ que elIa I « film. e Exm. Sr.-S. ~I. o Imperador, em ,ir
fez .fo~ ilJun,tar pOI telro .d~_ sec~et~rla a .aJu~:nte do tnde do oflicio de Y. Ex. de 12 do mez proximo pas
pOI.tem) mor" por uma 1~7.aO dI. _eco,nom.~a, vUo que I sado, manda remetter todos os Dapeis que se achão
mUlto bem pode o porteiro da :secretarhl desempe- Ino thesouro tendentes ti. fabricâ de feno de S. João
nbar os dous empregos. " . Ide Ipanem~ na provi~cia de S. Paulo, os quaes

O SR. ~ny~çA :-TIespopderel ao l!lustre mCI!lhro I Y. Ex. fará presentes ri nssembléa geral constituinte
da com~lssao em uma SLl these, e e que depo!s ~a Ie legislativa do Imperio.-Deus guarde a V. Ex.
assemblea.resoh·er uma cousa nenhull?a comlll~ssao Pa~o, em o lo de Julho de 1823.-Jlartim Fran
tem autondade de ob~ar el,TI contrar!o. (ApOiado) Icisco Ribeiro de Andrada. »
~u tenh~ fundado a mm!la lInpugna.çao na, res01l:- Ficou a assembléa inteirada, e mandou remetter
ça? que e paten!~, e se nao ne~a;. nao se pode pOIS os ditos papl'is ás commissões de industria e fa
d.el~al' de conclmr ~ue a commlssao ultrapassou os zenda.
limites em que de\'!a conceber o seu parecer. " .

Isto quanto <i primeira parte da mesma impugna- O SR..PRESIDEXTE asslgnou. para a ?rd.em do dia:
cão; e quanto á segunda continúo a excluir a idéa lo, o proJe~to sobre os g?y~rnos proymc~aes; 20

, o
de subordinação do porteiro da secretaria ao da as- pal'ece~ adIado da CO}llmls.,sao dl' lef,'lsl?çao sob~e o
semb1éa, que póde induzir a qualidade de ajudante requerImento d~~ose da Fonseca ~ere\ra, rel~tlTo a
com que o parecer da commissão o denomina. Pílgamento .de diZima da chancellarIa; 30

, regImento
Que o porteiro da secretaria sirva de substituto Ida assemblea.

ao da· assembléa nos seus impedimentos isso está . Leyantou-se a sessão ás 2 horas da tarde.
bom, porque é da ordem estabelecida em todas as Jl/anoel José de Sou::a Fra'llca secretario
estações publicas que os offieiaes immediatos em • ,
graduação substítuão os que lhe ficão mais acima; ---
mas isso é um artigo de economia subentendido em Sessão em 4 de Julho de ..8~3
-todos os pro\-imentos dos omeios das repartições;
que nem ha necessidade de ser explicito, e decla
rado ora ao officio do porteiro da secretaria, nem
quando o fôra tinha lugar discutir-se essa idéa ou
indicação n'um parecer de commissão, que só de
via conhecer do quantitativo dos ordenados, que
aos omcios creados cumpria assentar, sem lhe im
portar nada de attl'ibuições de oflicíos, por ser ma
teria extranha do mesmo parecer.

O SR. CARNEIRO DE CAMPOS :-Sr. presidente: Eu
tambem não vejo no parecer das duas commissões
alterada a resolucão da assembléa. A assembléa
quiz dar ao porteiÍ'o mór um ajudante, e ao por
teiro da secretaria dous ajudantes; e eu não sei que
isto fique alterado no parecer, por se dizer que o
porteiro da secretaria ha de ser o ajudante do por
teiro mór.

Vejamos agora se ha inconveniente nisto. Nós
não podemos esperar que o porteiro mór esteja sem
pre a fazer faltas, logo essas poucas vezes que faltar
será supprido o seu lugar pelo porteiro da secreta
ria, e o deste o vai ser tambem pelos ajudantes, sem
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cheia de embaraços contra o direito de propriedade, l' O dito socio e o procurador dos herdeiros alle!!avão
que que:I~ t:m V!sto esses proces~o~ ~ o~ser'-ado as que o.procedi~ento não tinha lugar porque o~ dito ~
delapIdaçoe::- :venficadas em tae::- JUIZO::- trem? de herdeiros esta,-ao presentes por elle procurador, que
horr<?r: O re~mento de 10 d~E.ezembro~e 1613 e a Ios repre.."enta,a; e que c0l;Uo o juizo não arrecadára
pronsao. de 12 ~e Julho de 1668 vem hOJe a se~!.Im I a heranç~ em ~empo, por Ignorar Ofallecimento do
accessono das lIDIDensas e. m~nstruo~as pro'Isoes Gutro SOCIO,. na~ lhe competia faze-lo, quando era
abortadas da mesa da conscIe~cla de LIsboa. desnecessarLO. ~em embargo disso, foi precizo com-

Pingues heranç~s tenho '.IStO e,~p?rar-se nas pore~-se, e dar ao thezoureiro urna a,"ultada
mãos dos thezourelros o officIaes do JUiZO das pro- quantIa de ouro, para que este lhe deixasse line a
,edorias e é constante (eu mesmo o experimentei) herança.
que até nos desgraçados tempo.s passados para os O .conde de Valladares quiz atalhar estas injusti
interessados le,antarem esse mirrado resto arreca- ças, e é testemunha autoris..1da dos dãmores dos
dado era preciso fazerem rebate5. Entrar na analyse PO'05 pelas extorcões dos juizes d05 ausC'nte5 e sa bc
desta ~istoria será fasti~io5a. tarefa. Eu me remetto muito bem. que·sendo importantissima a herança
ao ~apl~ulo 2? d~ memona feita p~lo de5pmbargador dos Franças de congon!la.s do campo, se consummio
!05e Joa.o Ten:elra Coelho eu: 1. ISO co~posta para com ~ arrecadação d.o JUIZO de tal slll"le. que um dos
mstrucçao do gO\"erno da pronncla de :\III~as-Gerae.s; IherdeIros anda pedindo esmolas como PU vi, aI)

e rogo que ou se adoptem alguns dos melO5 por eIle mesmo t~mpo, q~e os seos bens estão possuidos pL'ill
apontados ou outros quae;::quer, esta assemblea tome· thezoureuo por titulo de uma dolosa compra.
em muita urgencia a necessidade de uma legislação 1 .
segura, pro'idente. certa e preci5a; de\"endo re,"o-l OL'TRO CAZO

gar-5e a pro"isão de 28 de Dezembro de l"i54, pela I Foi prezo em l\Iarianna um negro. escra'"o ladino
qual se ordena, que 5Ó se paguem as di,idas con-! pertencente ,1 um João da Sil\"a Conra, morador nas
trahidas pelos finados, por escriptura publica. até a : ,izinhanças da cidade, e se rematou no juizo dos
quantia de 200$ e as que não constassem por escri- !ausentes. como bens vagos, a que chamão de vento
ptura sómente até 100S, exigindo-se audiencia d051 por não constar, qUl' ti"esse senhor, COmo se o dit~
herdeiros ausentes em Portugal para (odas as mais; escravo fosse gado, ou besta qne não SOubl'sse dizer
com o sinistro fim de pi)rem 05 credores brazileiro51! quem era seu 5enhor, por meio das formali~ades
na necessidade de irem requerer o seu pa~amento dl'c1arad<ls na ordem do li,. 5. o til. (j2. O ronde de
pelo juizo de iudia e mina naquellc reino. Paço da IValladares sabendo disto o mandou restituir a seu
assembléa, 4 de Julho de 18'.23. - O deputado, José, senhor.
de Re::ende Cosia. I Os thez?n~eiros dos aUSI'utes, ljue tem pm seu

C.A.PITl:Ll) "".'''''.'''1 ipoder IllUltoS mezes os escravos das heraueas, se\'-
.'lo..'lo. vem-se dellcs em trabalhos domesticos, ou llS metcm

DEFr.:'STOS E ,\l;SEXTES nos sen'icos das laHas, ou finalmente os mandão
buscar aÔ5 maltos lenhas, l' capim para negodo, I'

OS omidores são pro"edores dos defuntos e au- sobre isto lhe pagão as despezas dos comestiYt~is e
sentes pelas provisões que lhe passa a mesa da vestuarios,
consciencia, O regimento de que se servem é incom- Os moveis servem-se delles para as suas casas. p
pleto e as ordens para supprir esta falta infinitas e se deteriorão.
algumas contrarias. Disto procede o vexame dos Quando "ão os thezoureiros com 05 escri,-flcS fazcr
povos servindo-se aquelles delles segundo os seus os inventarios descreYem nelles os mo'-eis de maior
interesses. Ylllto, e menos importantes e occultão os trastes

Os accordãos da relação do rio proferidos nesta Iricos, e é um furto seguro, a que dão causa os prove
materia são famosos e honrão pouco os mesmos dores por não irem logo examinar as tasa5 dos falle-
provedores. cidos antes de dar principio ao inventario.

Os povos miseraveis não tem forças para disputar Se os provedores, e escrivães não tivessem cada
a jurisdição dos ditos ministros, quando entendem, um dois por cento das heranças arrecadadas, não se
que lhes não toca a arrecadação das heranças; verião tantas injustiças. Como é possivel que um
porque ainda que apellem das sentenças lhes são julgador, e seu escrivão sendo interessados, em que
recebidasasappellaçõessómente noeffeitodevolutivo se arrecadem as heranças para vencerem os seus
e se procede a sequestro nos. bens das mesmas emulumentos, possão proceder com justiça? O jul
heranças, pendente a duvida sobre a competencia ga~or e~ causa propria é muito arri~cado, Tenhão
do juizo. pOIS os dltos provedores as suas asslgnaturas, e a

Os administradores, ou testamenteiros daquellas escripta, e os por cento tenha um só fiscal, que
herançassãoobrigadosdestemodoafazercomposiç?es promova; mas nem s~rá isso bastante. .
com os thezoureiros dos ausentes, dando-lhes meIOS Parece, que como ::;ua Magestade tem uma Junta.
ordenados, ou as quantias, em que se ajustão para de fazenda em Villa-Rica devia esta ser encarregada
desembaraçarem as ditas heranças. das heranças dos ausentes, de julgar as duvidas, que

Na capitania de Minas succedeu o caso seguinte, se movessem a respeito dellas, e de recolher ao cofre
quando eu residia em Villa-Rica. Um homem eraIgeral o seu producto.
socio com outro em uma fazenda importante: veio Quanto aos testamenteiros, consomem as h.e
para este reino, onde mOrreu; os seus herdeiros se ranças, que Ihe5 são entregues, Entreguem-se mUlto
habilitarão no juizo de India e Mina, e mandarão embora a estes as de bens de raiz, moveis, e escravos
as suas sentencas, ou procurações á pessoa, qne Iernquanto se não venderLl; más não o ouro, e
recebesse a parte que lhes tocava da dita fazenda, e peças delle, e de prata, e sejão como uns feitores
que tomasse contas ao socio. O thezoureiro dos subordinados a dita junta, e competindo a esta a
ausentes do districto obrigou o socio, que adminis-I.venda dos mesmos bens, e o guardar o importe
trava a dita fazenda a dar os bens a inventario, e se delles, e do ouro, ou prata, ou peças dos mesmos
arrecadassem pelo juizo. metaes.
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Os governadores estão encarregados pela ordem
de 3 de Dezembro de 1717 de indagar o como os
ministros administrão os bens dos ausentes, no
caso que não cumprão as suas obrigações e para
darem conta a Sua Magestade com documentos, que
legitimem as queixas. Em execução desta ordem
devem representar todos estes escandalosos proce
dimentos.

E' certo, que tem havido muitos ouvidores rectos
e desinteressados; mas são não todos; e para se
evitarem du>idas, e extorções, é melhor que -se dê
neste partÍcular nova providencia para que os mãos,
e maliciosos não fação injustiça, e para que não
prevariquem os bens.

Foi remettido tudo á commissão de legislação.
O SR. RODRIGUES D.\ COSTA: - Sr. presidente:

Os moradores da freguezia de S. Miguel da pomba,
cancados de soífrer os incommodos da má adminis
tracão da justica apresentão a esta assembléa um
requerimento pedindo quese crie uma villa no lugar
da sua freguezia. Eu o mando á mesa.

Foi remettido á commissão de estatistica.
O SR. PRESlDE:STE: - Tambem tenho a apre

sentar outro de José Bernardino de Senna Ribeiro
para ser a comarca de São João das duas barras
desmembradas da proV'incia de Goyaz, e elevada á
cathegoria de provincia. sem dependencia alguma
do governo de Goyaz. Os que se erigirão em governo
na dita comarca querem agora a mantensa do
mesmo governo. Julgo que deve ir á commissão de
estatistica.

O SR. Al'iDRAD.\ MACHADO: - Pa~ece-me que
deverá ir á de estatistica, mas unida á de constituicão,
para dizer se está nas circumstancias de se fãzer
uma separada administração porque não é conforme
ao systema ~onstiLucional, estar retalhando o Imperio
em govermxos.

Foi remettido á commissão de estatislica unida á
de constituição.

,Por não haver expediente passou-se á ordem do
dia, começando paIo arte 2.0

. do projecto sobre os
governos das provincias, que ficára adiado na sessão
antecedente.

O SR. FERXAl'inES PIXHEIRO : - Levanto-me para
responder principalmente aos argumentos de alguns
dos Illuslres opinantes, que tem impugnado o meu
additamento. Clamou o Sr. Andrada e Silva, que
eUe era superfluo por se achar já provido em lei,
sendo os juizes de f6ra admini6tradores nos districtos
de sua jurisdicção: do regimento dos juizes de fóra
não se colhe que lhes compitão funcções de admi
nistracão; mas se o argumento se refere a ord. liv. lo
tit. 66, onde em camara eUes tem apenas um
voto de qualidade, que anomalia, que delongas não
trará cometter a muitos o que sempre deve ser facto
de um s6? Como combinar, e ajustar em a mesma
machina administrativa rodas velhas e despropor
cionadas com 'outras novas, e de elementos diífe
rentes? Como esperar que as camaras, em cuja
economia ·os capitães generaes não tinhão ingerencia
por lei expressa, corrão agora espontaneamente a
sugeitarem-se aos presidentes? Ora neste projecto,
que o .seu illustre autor annuncia como um ·regi
mento dos presidentes, não se faz a mais leve mencão
das relações que com estes terão as camaras, fazén
do-se aliás das justiças, militar, e fazenda, e por isso
deixando-a desejar os meios pelos quaes se commu
nicará a acção por toda a vasta circumfererencia

das. protinciil:s; logo parece que não foi superfluo e
OCClOS.O o add.itamento, ou não estava já prevenido
em leI. . .

O nobre membro o Sr. Albuquerque, estranhou
vêr uma accumulação de administradores maiores,
e menores, sem retlectir que nas grandes distancias
semelhantes gradações são o unico meio de com
municar o movimento a todo o corpo social; mas
querendo desatar essas difficnldades, lembrou-se de
retalha!-" ~s provincias em fracções minimas, as quaes
os adIDIDlstradores podessem facilmente abranger:
ora um tal expediente além de em ultima analyse
dar o.mesmo r~sultado de muitos administradores,
demaIS pende amda de longos Irabalhos estatisticos, e
quando for para essa divisão de provincias eu sempre
requererei que se regule a maior circumspeccão,
tendo em vista aquelle bom dito de-guardai-vos de
separar os amigos.-Eutambem sou grande inimigo
de multiplicar empregados; mas meditando sobre·o
projecto achei vacuo innegavel, e sepretendendo sup
prir a lacuna não atinei com os meios, pelo menos
parti de principios incontestavelmente reconhecidos
em administração; longe de afferrado á minha opinião,
levei-me só do receio de que ao montar-se esta ma
china nas provincias, não se lorne inutil pelos seus
defeitos e desproporções.

Portanto peço a V. Ex. que convide ao nobre au
tor do projecto para que nos indiqne o nexo, que
devem ter entre si as diversas partes e districtos de
cada provincia, e que nos preencha, uniforme, e
harmonise o systema administrativo deIlas.

O SR. FRAXÇA :-:.Yâo:o ol/rirão os tachigraphos.)
O SR. HIBEIRO DE ANDRADA :-Le"anto-lDe para

pro"ar a necessidade tie passar este art. 2° sem
nenhuma das emendas que se ofIerecerão. Fez-se
este projecto para obstar ao abuso das leis, e reme
diar os males proJuzidos pelas actuaes juntas pro
visorias ; e consideraudo-se que estes males procedião
da fórma dada aos mesmos governos eraindispensawl
Inudar-Ihe a f6rma ..................•........•
.................................... lo ..

Tem havido queixas contra os goyernos, mas não as
tem havido contra as camaras; além de que estas
tem os seus regimentos, e por leis está estabelecido
o nexo e subordinação das differentes autoridades
ao governo da proviucia; e por isso não ha que te
mer. ~alta de cumpr!mento ás suas ordens, nem
preCIsa0 de aduulllstradores secundarios, que
pedirião uma nova divisão nas provincias, a qual
não póde ser feita regularmente sem outros trabalhos
preliminares, qlle são por ora impossiveis, sem se
cahir em muitos erros. .
Qua~to ao regimento tam~em o julgo escusado;

no proJe~to acha-se o essenclal; ~ c?m o que ha já
estabeleCIdo e regulado, nada maIs e preciso, prin
c!p~lI?ente em uma.lei pro.visoria até que a cons
t1LUlçaO appareça. Voto pOIS que passe o artigo sem
alteração alguma.

O SR.AROUCHE RENDON :-Sr. presidente: Levan
to-me I;lara novam,ente defen.der o additamento que
ofIerecI a este artIgo. O l'eglmento, torno a dizer
não s6 é util, mas necessario ; é util ao presidente ~
seu conselho, porque, se são homens probos estimão
achar marcada a sua jurisdicção para a nã~ excede
rem, e cumprire~ os seus deveres; é util aos povos
P?rque sabem ate onde chega o pO'der do governo,
nao s6 par~ requererem o que lhes convier, como
para exammarem quando se lhes falta á justiça e
quando o governo excede os limites, e infringe a lei,
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e então saberem queixar-se ao Imperador que os

enviou. S d d
Eujá tenho observado que alguns rs. eputa os

o sustentão que se devem conserv~r os governos pro
visorios, dando-se-lhes um regl~ento;. do que. se
segue que reconhecem que o maIOr drfe.lto dos d!tos
"'overnos é o não terem regra que os gUie ou cohlba.
Em -realidade, o maior defeito dos capit:ies !5ener~es
era serem arbitrarios; os governos prOVISL'rIOS, alem
de monstruosos, tem a mesma falta. .

Como pois iremos agora crear uma nova a~torI
dade com o mesmo defeito"? Qualquer alcaide ou
escrivão tem um regimento, e. só o nào lerá o go
verno de uma provincia? Aqui se disse que o re-:
gimento já -~a .na mesll1~ l~i_; nào é assim; a lCI
marca as prmclpaes attnbuH;oes do {?overno, mas
não lhe marca tantas outras cousas nuudas que na
pratica irão apparecendo. .

Eu desejára que este governo tivesse regra? geraes
e parciaes de ql1e não se podesse apar~ar. Lsse re
gimento impresso e espalhado pelas maos do. povo,
lhe tiraria toda a desconfiança de que os preslden~es
são despotas ma~dados a governar ~o~ mstrucço;s
particulares; e Isto mesmo prodUZIrIa a paz das
provincias.

O SR. VERGUEIRO :-Disse Oillustre deputado que
o artigo deve passar tal qual está redigido, porque
é preciso acabar co~ governos que ~antos m~les tem
produzido. Sr. presidente: Eu creio que nos. deve
mos primeiro que tudo indagar quaes tem Sido as
causas desses males, para lhe ilpplic.a.r com prov:eiJ,.o
o renlt'dio; e duvido que a medlUa de Su~shtU1r_
capitães generaes aos governos actuaes seja bem
recebida dos povos.

As juntas provisorias tem commettido e.r:.ros; mas
os capitães generae!l tambem os commelllao; e por
isso não wjo que se ganhe na mudança, nem se
alcance o fim a que nos propomos. Estou.persuadido
que todas as desord~ns e todos os despotismos pra-

o ticados, tanto pelas Juntas como pelos generaes tem
a sua origem na falta de regimento e de responsa-
bilidade. . ... .

Havendo regra certa por onde se dlrlJao, um t1'1
bunal onde respondão por se afastarem daquella
regra, todo o mal cessará; mas mudar pessoal', sem
cortar a raiz do mal de nada v:alc: Regimento ~ r~s
ponsabilidade são as bases prmclpaes das admmls
tracões de uma provincia ; sem isto augmenta-se o
numero das leis, mas não se colhe fructo algum.
Tiro d'aqui por conclusão que é indispen~avel neste
arti"'o a emenda do S.r. Rendon, porque nao entendo
o q~e é presidente, o que é administrad~r.: d<" pro
vincia sem um regimento, em qlle lhe seJao marca-
das as suas attribuições. -

Agora direi tambem alguma cousa sobre a emenda
do Sr, Fernandes Pinheiro que reconhece a neces:
sidade de administradores subalternos. A F~a!1ça e
uma das nações que se p6de dizer bem admJlllstra
da e tem destes agentes subalternos; porque o
pr~sidente de uma provincia não p6de chegar a .toda
a partE'!, e precisa por isso ter orgãos seu~ em dlv~r
sos pontos; elle não fará chegar a acçao da leI a

o todos os lugares em provincias tão extensas.como
as do Brasil, sem administradores s~cun~arlO~; o
exemplo da França, onde a população e mm I1nlda,
fortifica este modo de pensar. . _

O presidente nunca poderá dar perfelt~ execuç~o
ás ordens do governo e ás leis, sem os dIt0s admI
nistradores, que estão para o presidente na mesma
razão em que os presidentes estão para o governo ;

são os brat;;os dos presidentes assim como estes o são
do governo. T:llvez se pense que isto se póde supprir
com as camaras ; mas não é assim; seria notavel
incoherencia dar a corpos moraes ullla parte da
exücu~o quan.do temos reconhecido que não ~ll
propl'lOs para ISSO.

Tambem já ouYi que o presidente da camara furia.
executar as ordens do presidentc· da proYllcia porém
eu vejo que o presidente da camara nad<\. é sem ena,
nfto tem mais que uma graduação; quem obra é o
corpo da camara, e por isso não serve para execu
tar. Por estas razões votarei tambem a favor da
emenda do Sr. Fernandes Pinheiro com tanto que a
camara não sirva de conselho ao administrador sn
balterno senão nos negodos particulares, sem ter
ingerencia alguma nos geraes da provinda.

O SR. A:'lDIUDA M.\CHADO :-Sr. pn'sidente; n"da
do que diss\:' o nobre deputado vem a propositu, e
algumas vezes ayançou falsidades. Disse que nl'S
iamos substituir ás juntas os antigos capitães gene
raes; ora esta asserçào só a póde fazt'r quem não
tomou o trabalho de ler \} projecto para conhecer a
dilferen<,;a daquelles·aos presidentes; estes são meros
executores e administradores, e ainda assim sem
todo o poder, porque o repartem com O conselho,
os outros reunião em si todas as allribuicões sobre
-força armada, justiça, e fazenda que peló projecto
se separão ; daquella ac!:umulação de poderes nas
cerão os abusos e os vexames Com que se tem pre
judicado u liberdade publica, e não da falta de re
gimento.

As juntas; formadas por eleição popular, cuidarilo
que tinhão em si o poder ~a nação, supposerão-w
uns pequenos soberanos, (' Julgarão que tudo lhes
era permittido, e d'aqui procederão as desordens e
os erros crue tem feito os povos desgraçauos. Agora
pelo projecto estão divididos os poderes; da-se á
individualidade o que lhe pertence, e resl'rva-se para
a collecção o que só elia pódc bem desem penhar ;
não ha pois concenlração de poderes, e por isso
nenhum risco de vêr renovada a despotica adminis
tração dos capitães generaes, como sem razão se tem
inculcado.

Ninguem nega a necessidade, de que faliou o no
bre deputado dos agentes subalternos ; o que se
disse foi que existião as camaras, qne dellas não
havia queixas, e que por ora era preciso remediar
com o que havia, por não ser possivel reformar tudo,
sem trabalhos anteriores que Ievarião muito tempo
a concluir, para se fazerem as necessarias divisões.
Quanto á emenda do Sr. Rendon, que tambem o
nobre deputado julga indispensavel, pergunto o que
é um regimento ~ E' a lei que marca as attribuições
de alguma autOrIdade.

Ora esta lei marca a divisão dos poderes; por ella
vemos como se administrão os negocios militares.
de justica, e de fazenda; e por isso o regimento de
que se· falIa s6 trataria de miudezas que não ha
necessidade de marcar, e que levarião muito tempo,
quando é necessario que o remedio seja prompto.
Não se pretende agora mudar tudo, o que se faz é
por um esboco geral distinguir a presente legislacão
da velha; istó consegue-se pelo projecto sem nenhilID
dos additamentos offerecidos, que julgo superfluos;
um porque basta o que existe, e que fica em seu vi
gor por isso que a lei o nãp alte~a, e outro porqlle
a lei estabelece tudo o que e precIso;

, O SR. AROUCHE RENDON :-Se eu pensasse que era
necessario formalisar nesta augusta assembléa um

5
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regimento miudo para o governo das-provincias,
passando pelos mesmos exames e discussões porque
passão os projeclos de leis, certo ficava que tão cedo
não serião soccorridas as provincias; mas o meu
sentido foi diverso, e por isso nao disse, o regimellto
que u a~sembléa lhes der disse unicamen~e reg.il/l~'1lto

que se lhes der; entendend~ que este reglI~enLo ae,e
ser dadú pelo poder executIvo ; e com razao ; porque
sahindo a lei desta augusta a:õsembléa para ser exe
cutada, ao poder a que pertence a execução tambem
pertence formalisar oregimento necessaü?, para que
bem se execute; comLanlo que esse regImento em
nada se opponha á lei, e só sirva para o bom cum-
primento deUa. .

U SR. HE:SRIQUES DE REZE:SDE :-Toda a dilferença
de opinião sobre este artigo 20 llasc~ da dilferença
dos principios. Eu que, quando ,otel por este pro
jacto, est:iva, como ainda estou, l:onvencido da
necessidade da reforma dos govcrnús pro'inciae,.:,
sou de opinião que este artigo passe como está pondo
de parte o additamento·do Sr. Fernandes Pinheiro,
que envolve princip:os, que são tambem 05 meus,
mas que não são para agora; os outros Srs. que pro
tegem estas emendas, sào no fundo, de opinião qUt"
este prujecto não é necess~iG. "

l-'an~lllos claro, Sr. pres!dente: se este proJecto e
urgente, en tào ponhamos á parte cousas, que exiôem
mil cousiderações, mil exames, e mil informações,
qlle só pódem trr lugar, quando f·~ita a coJistituiç;lO,
se estab,~lecera fórma fixa desse:;; gllyernOS ; então
se fará recl'nseamcnto, nOya dh'isão de territorio,
novo calculo de esta tislira, tudo necessario para que
tenha lugar a emenda do Sr. Fernandes Pinheiro.
Agora se este projectonão é necessario, então seja
rejeilado, e e:iCuzamos gastar tempo com eUp, e com
emendas, que, a meu vêr, agora são impraticaveis;
-porque nós não vamos fazer tudo de novo, tratamos
de ir alamancando; de ir fazendo sobre as cousas
velhas concertos indispensaveis.

Depois, torno ô dizer, quando se .fizer a fórma fixa
..los 0overnos proyinciaes, ter-se-ha em vista tudo o
que "suppõe esta primeira emenda. Ora quando eu
hontem fallei, tive em consideração, que no antigo
systellla de governo, que era inteiramente mi~tar,

as call1a-ras já tinhão uma parte de adminislra~ão
municipal, e que de,e ainda continuar como notou
um illustre membro; tive em consideração que os
capitães-móres crão uns ofliciaes analogos a esses
fToYernos;. tinhão autoridade civil, epolicial ; e tinhão
~:na certa autoridade militar.

Agora por este projecto as ordenanças devem ficar
isentas dos commandantes da força armada; esses
capitães-móres .não p~dem mais. ~er conside!advs,
senão como offiClaes meramente CIVIS, e subordmados
aos presidentes das provincias; portanto temos já
essas autoriDade& subal terrias, que na emenda do
Sr. Fernandes Pinheiro se chamão administradores
dos municipios ou villas. Para que pois é esta
emenda'?

Mas éverdade, Sr. presidente, eu tenhoreconhecido
um vacuo neste projecto a respeito' disto: pódem
estes capitães-móres. pelo costume do antigo syste
ma de governos militares, reputar-se ainda officiaes
militares: é preciso que se declare o gráo em que
elIes são considerados, e suas atribuições civls:
mas creio que bastará fazer-se isto, quando chegar
nfOS aO artigo., em que se diz, que elles,e as suas
ordellancas ficão isentas do commandante da forca
armada, 'por ora voto contra a emenda do Sr. Fer
nandes Pinheiro.

O SR. M'!XIZ TAVARES :-S1'. presidente: Se ':':1
me .p~rsuadlsse que por este projecto renascião o:;
capl~es generaes, seguramente não voLaria por elle.
O umo que .consagro a essas hy-dras por seus infa
m~s proc~d!~entos,que fizerão a desgraça do meu
palz, me Iara estremecer sempre que ouvir o seu
ddestavel n.ome. Porém, eu vejo que não se confia
a estes preSIdentes a força armada, para qu~ não
abusem della,.e não acabrunhem o povo; e vejo
que Des negoclOs que demandãojuizo c exame não
pód~ o prcsit.lentt: deliberar sem o conselho; portanto
as dIlferencas saltao aos olhos. e nào temo a renovacão
d?s mesmos. males....:... E' verdade que se~ as
clrc,:!mstancl.as o permlttissem bom seria que 'estes
presl~ent~s tIvessem um regimento 'que marcassê
espE'clficadamente as suas attribaicões; mas con fesso
que não é possi,el f<lzer já uma réforma tão miud<l,
e por isso voto pelo artigo sem nenhuma das
emendas; reformar a administracão E'm todas as
Sllas ramificações levaria largo télllPO; por agora
~omo disse um nobre p1'eopinantp o quI' fazemos é
Ir atamancando.

O SR. CAR;\,EIRO DA CU~II.\ : - En não pretendia
~allar sobre este projecto, depois de terem tantM
Illustws dt'pUlados expendido as suas razõfJs mas
como se tem dito que nlÍs só tr<ltavamos de ir
a~a~llallcandoas cuusas, se.mprtl direi o que entendo.
~lu.Itas vezes se tem reP.f't1do nl'sta asst:'lllbléa que
as Juntas tem commeLlldo abusus, e ultrapassado
os limi.tes de suas i1l1ribuÍl.:ões; mas quaes forão
~ ~otlVOS de:;scs l.'x.cessus de autoridade'! Separada
a sede da monarchla portugueza para Lisboa. e
nomeados os governos proYisorios, os pOTOS que
.por tantos annoo tinhào sido flagelados, requererãv
remedios a seus males, e foi indispensavel applicar
al"uDs.
.Eu mesm~ "i o que succedeu' em unw das prov-in

clas, que maI.s provas tem dado tIe moderacão, e que
se unio logo unanime ÍI causa do Brazií; o po....o
pedia remedios a seus males, e muito a custu se
acalnlou o seu enthusiasmo. Qualquer outra que fusse
a forma. ~o governo, de um, ou de muitos, sempre
ene cahma em erros; e talvez o de um só individuo
commettesse mais; em outra occasião já provei esta
verdade com os exemplos do governador da Parahyba,
e Luiz do Rego. Ao menos as juntas não se op
puserão, antes promoverão a declaração da Indepen
dencia em todas as provincias, excepto Pará e
Maranl.lão. Portanto os males dos pm·os não tem
procedIdo da fórma desses governos provisorios;
outros muitos motivos os proquzirão, e que são bem
conhecidos..• Eu já 'Íi~se quando impugnei oprojecto
e agora de novo o repIto, que se o governo, logoo
que se declarou a Independencia tivesse mostrado
aos povos que não lhes competia deitar as juntas
abaixo, muitas desordens se terião evitado; não digo
que o governo procedesse de má fé; mas talvez o
não julgou necessario ; o certo é que as providencias
erão precjsas, e que não se derão Hoje que
elles estão acostumados á nova fórma de governo, e
que lhe parece ser esta a mais analoga ao systema
proclamado, é de recear que se de.scontentem com
tão repentina mudança; e desta minha opinião são
muitos outros Srs. deputados.

As provincias esperão, na verdade, providencias
para os seus males sahidas desta assembIéa; mas
seria bom. dem?rar até ao tempo em que tivermos
·ganhadó a preCIsa força moral que ainda não temos?
E que fazemos nós para adquiri-la? Pelos principios
'desorganisadores que muitas vezes tenho ouvido
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aqui enunciar, de certo a não conseguimos.
r..f ordem ti ordem.) Não estou fóra da ordem, digo o
que julgo necessuno para responder ás razões de
alguns nobres deputados. .

VolLando pois á questão digo que visto ter. de
passar este artigo, é indispénsavel a emenda do
Sr. Rendon : sem regimento teremos ouh'a vez os
mesmos males de que nos queixamos das juntas; já
que se entende que se deve mudar-se a fórma de
governo, demos a este um regimento em que só
marquem claramente as suas attribuições; eu não
penso, como o illustre preopinante, que estejamos
em tempo'de atamancar as cousas.

O SR. PINHEIRO DE OLlVEIJ\A: - Sr. presidente:
Eu nào me levanto para provar a necessidade de
reformar os governos provineiaes, porque isso já

. está decidido; do que ~e trata agora é de dar qunlo
antes o remedio porque os males são urgentes. Por
este principio me parece indispensavel que o artigo
passe como está. As emendas offerecidas vem com
pli'ear a questão; o que por dias se exige requer um
tempo incalculavel ; e portanto não são admissiveis
quando u mal precisa de promptissimo remedio.
Demais, não se pretende dar providencias a males
secundarios. como inegularidades de camara, etc. ;
o projecto tem em visla reformar em geral os
governos, e por isso tambem não tem lugar u dar-se
agora o regimento em que lanto se tem fallado. Por
ultimo, o.projeclo da constituiçãu eSlá muito adian
tado. e nellt~ talvez se estabeleção, ou ao menoS-Se
apontem,bases !Uui diferentes das-quc se dào agora
no projecLO; portanto passe o artigo como está; até
.porque não. é ~~ais que uma medida .provisoria, e
que se preclsaJa; e deixemo-nos de emendas que só
servirião de demorar o remedio que cada dia se torna
mais indispensavel.

O SR. DIAS:- QII(\ndo se tratou da urgencia
deste projecto, fui de parecer que (·ra extemporaneo ;
concordando sobre a necessidade de reformar os
governos provinciaes fui de voto que não convinha
mudar já a fórma dos mpsmos governos, mas como
disto jlí se não trata, e o mal na verdade é grave,
demos-lhe ent.ão nlgum remedio decisivo e não
contingente, como ouço dizer que este é. Ora, a
efficacia augmenta com as emendas orrerecidas,
principalmente com a que exige nm regimento; e
por isso sou de voto que adoptemos ao menos esta
de que espero se sigão grandes bens aos povos. E~
approvarei sempre toda a medida que contrariar os
despotismos; fechemos todas as portas aos abusos
do poder; marquem-se bem clãramente as nttri
buições do novo governo, para que os povos t.enhão
direlto de se queixarem quando o seu presidente sahir
dos limites da sua autoridade, e os vexare opprimir:
Voto portanto que o artigo níio deve passar tal·qual
se acha redigido.

Julgou-se a materia discutida, e o Sr. presidente
fez as propostas seguintes:

·Passa o artigo tal qual está, salvas as alterações
orrerecidas?-Venceu-se que sim.

Passa com o additamento do Sr. Fernandes Pi
nheiro?-Venceu-se que não.

Passa cóm o additamentodo Sr. Rendon?-De
cidio-se tambem que não,

O SR. FRANÇA: - Peco lícenca para retirar a
minha emenda.. • •

_O SR. AND~ADA !\lACHADO : - O ~llustre deputado
nao póde ret11"al· a sua emenda amda_que queira,

po~que já a fizemos nossa; ha de ser proposta á 1'0
taçao.

O SR. PJlE~IDE:nE propôz então a emenda do
Sr.F~ança,e nao passou; ficando portanto approvado
o artIgo tal qual estava redigido.

Se&uio-se o .art. 30 com as respectivas emendas
dos Srs• .J:~en!lques de Rezende, barão de Santo
A~~ro. lelxelra de Gouvpa e Carneiro de Campos
(VeJél-se o n. 2i do Diano.) .

cr O SR. RIBEI!\O J?E S.UIPAJO: - Sr. presidente, no
"overno conS!ltuclOnal todas as autoridades subal
ter~~s que. sao nomeadas.pel? chefe d,.o poder exe
cutno, de'em .~e-Io com .mte.lra liberdade; porque
cU!l!prc que seJao.da sua lDtelra confianca e appro
v:açao. Por_consequencia tudo quanto cóarctar esta
liberdade nao convém; e por ISSO nãoposso appro
varo a emenda do Sr. Henriques de Rezende, que
ob~"lga o chefe do pode! e~eculi,o a nomear pessoas
~e"ta ou daqueUa prunncla, o que é coarctar-lhe a
hberdade da nOll\ea~ão.

O qu~.Í' indispensavel, no meu entender, é a res
ponsabIlIdade na falia do cumprimento dos >eus de
veres; e portanto approyo a duutrina tio arti"o de
clarando-se neIll' que os presidentes são re~ric(a
ml'nlp responsaveis.

O Slt. HEXR.IQt"ES DE 1_1E;';EN!1E: -: Tah"~z porque
esl~ emenda e 'producçao mllJha, c que cu a julO"o
mUltO boa; por ISSO eu a ucfcndérei "

Comu o il1ustre prl'opinante não ~e fez carcro das
razões com que eu fundamentei este addita~ento
quando .0 ~r~pllz, eIle eslá ainda em seu pleno vigor.

Os prmc~plOs que se estabelecerào para CuJDbaler
o meu addlta~entc, .forão os mesmos que eu tenho
propal~do: seI que ~ um direito do chefe do poder
e~ec!lllYO a nomeaçao destes presidentes das pro
v~n~las: mas t~mbem eu sei que o rigor dos prin
ClpLOS c~de mmtas vezes ás circumslancias. Talvez
que os meus desejos fo~sem q·ue esses presidentes
se elegessem pela fórma que propôz o Sr. Carneiro
~e Call1pos, até mesmo porque me parece que essa
e a c0!1ducta da Inglaterra com os guvernos das suas
coIomas; ma~ eu que ~ão tenho.a mania de gostar
de ~ud.o que e eslrangClro, não quiz circumscrever
os dUCltos do poder executivo cm lão estreitos ftmi
tp.s: eu 'lhe~ quiz dar um circulo maior; e eis aqui
porque cu digo que seja nomeado um presidente de
entre as.pessoas da mesma provincia porque é mais
amplo tirar do numero de cem mil hilbitanl.es, por
exemplo, do que de e~tre tres apresentados, que
podem ser bons, ou maos, e que o governo de ne
nhum modo póde ser responsavel, quando a sua es
colha não póde sahir do acanhado numero de tres'
e entiiO seria mui duro qUG eUe seja obrigado a res~
ponder por uma escolha que lhe não foi livre. Yoto
p.ois pelo m~u add~tamento : demos alguma cousa ás
C1rcumstancIas: amda se não dislruirào as minhas
razões, antes têm sido reconhecidas: os povos vivem.
em desconfiança: no actuaI estado de cousas eUes
poderáõ suspeitar que o governo lhes mand~ urila
pessoa do geIto; emquanto a mim estou convencido
do contrario; mas um grande numero desconfia' é
preciso ser fran~o, escolhendo uma pessoa de entre
enes mesmos; co governo exercendo os seus di
reitos, ma~. dobrando-os um pouco ao tempo: e isto
é necessal'lo.

A emenda do Sr. Teixeira de Góuvêa é mui boa
mas não é para aqui: eu quero que haja uma inteira
responsabilidade: mas é preciso· repararem uma
cousa: que quando se·marca a responsabilidaâeé



20 . SESSÃO :DI 4- DE JULHO DE 1823

preciso marear os meios -de faze-Ia effectiva, o que isso pr9puz que fosSe um cidadão brazileiro tirado
quanto a mim nào cabe aqui, e seria indispensavel. de qualquer provincia do Imperio. .
passando este additamento. . . Convém por todos os modos desvanecer sinistras

_ Manda.a esta lei que fossem estrictamente res- desconfianças, fazendo conhecer que não queremos
ponsa.eis: de que modo, pergunto eu? E' o que o liar ao poder executivo a faculdade de nomear, á
nobre autor deste projecto já tem acautelado, moda -antiga, individtlQS 'I'~e só tinbão o fito em se
quando diz que os presidentes serão amovi.eis ad enriquecerem; eu mesmo ouvi. dizer que se manda
niltum: é uma responsabilidade muito rapida; nem vão p~ra os governos às fidalgos pobres para volta
podia ser de outra fórma, p0rf:!Ue emquanto se rem ncos.
união os termos do processo a acçao do governo era E para que os povos se despersuadão da repeticão
letardada. de taes males, eu queria. de certo modo. capitnlar

E' já responsa.el desde que o governo o remove com os seus prejuízos, llorque não temes ainda a
ad f1lltum .do lugar: e essa nomea~o ad nutum necessaria força mo~I. Eis aqui o que me determi
não ·0 dispens~ de ser accus~do p~r cnme~o~ mal- nou a offerecer a mmlla emenda.
versaeão: aSSIm - como o naO -pnva do direIto de Não approvo a do Sr. Henriques de Rezende por.-

, mostrár legalmente .que foi injustamente infamado, que quer que sejão os presidentes tirados da pro-
sendo assim removido. vincia que devem governar; e esta limItação tem o

Por aaora está quanto basta marcada em um de- inconveniente que já notei; algumas provincias são
ereto pr.;'visorio a re~pon~bihdade. }lorque ~e outra pouco povoadas, e tal haverá que não po:sa dar
fórma exig~ uma legIslaçao, que crel(~ que nao ca~e uma só pessoa; portanto cumpre que se possão ir
aqui. Por ISSO estou pelo meu addItamento, nao buscar os homens capazes onde os houver, e nã()ser
julgando necessario o do Sr. Teixeira de Gouvêa. obrigadl;l a'contentar c!>m·o máo ainda que se saiba

onde enste o bom.
O SR. CAR:-<EIRO DE C_\Hl'OS : - Sr. presidente,

toda esta assp.mbIéa é testemúnha de que eu combati Observarei por ultimo que tudo isto eu indico
a necessidade de se reformarem já os governos pro- porque se trata de uma medida pro\;soria; se já es
vinciaes, sem comtudo me oppor aos principios do tivessemos no tempo de a fazer perpetua, eu me

guiaria de outra maneira.
nobre autor do projecto. _ .

Sei que no governo monarchlco representativo, LQ~oq?!'l appa:eça a constituição, os povos se
deve ser analoga á sua fórma a dos gO"ernos das capacltarao que so olhamos para o seu bem, verão
provincias; conheço que a execução ~ de um só, e a q'Ue lhes damos garantias sufficientes, e de boa von
deliberacão de muitos; e que os presIdentes ou ad- tado receberáõ tudo o que nós fizermos como-um
ministrádores devem ser da nomeação do chefe do btneficio.
·poder executivo. Taes são os principios em qne me fundei; e nada

Oppuz-me a que se fizessem já taes reformas, obsta contra elIes o que já ouvi dizer taxando-se a
por estar persuadido que os males que exegião re- minha emenda de incoherente com a monarchia
media não procedião da fórma dos governos esta- constitucional.
belelt.~cidos, mas das falsas idéas de liberdade e Para lhe responder bastarã citar o exemplo da
de -principios cOllstitucionaes que se tinlião espa- Inglaterra; alli gosa o monarcha das maiores rega
lhado pelos povos; e por-temer que mandando-lhes lias, e comtudo os Sherifes, que bem se pódem con
um chefe, e este nomeado pelo poder execu~ivo, siderar como presidentes dos condados ou pro\in
alles se persuadissem, induzidos por alguns espiritos cias, allenlas as suas principaes attribuicões o auto
sediciosos, que tinhão outra vez para gQverna-Ios os ridade, erão antigamente eleitos pelo póvo de cada
anti ""OS capitães-generaes, de execravel memoria, condado, á excepção dos que erão hereditarios; e
qu.,e ~ervirião depois para ajudar a sustentar de novo depois que a nomeação passou paUl o rei, p'or um
o governo absoluto. acto do. parlamento, são nomeados no conselho pri-

Guiado ainda pelos mesmos principios que então vado, escolhendo um. dos propostos pelo chanceller
me dirigirão, propuz a minha emenda a este artigo, e grãos-juizes. Portanto nenhum inconveniente
em que pretendi conciliar o direito de nomeacão que acho em que o imp~·rante nomeie um de tres pro
pertence ao chefe do poder executivo com o que postes pela junta eleitoral, pela fórma que indiquei
pedem as circumstancias actuaes, tirando assim na minha emenda.
aquelle motivo de desconfianca; pois ainda que nós O SR. RIBEIRO DE SAMPAIO: _ Eu não duvido
conheçamos a verdadeira diffei:ença de uns. a outros,
a massa d-o povo não a conhece; se ene discorresse ~e nas nomeações de que fallaoillustre preopinante

- d d b I . mtervenha a vontade do povo em Inglaterra; mas
como nós não havia precIsào a emen a, e~ta e eCI apezar disso não me parece constitucional; nem
pois que o presidente fosse proposto pela junta elei- porque lá se pratica se segue que nós devamos tam
toral, por lista triplice, para o Imperador escolher bem praticaI-o; . portanto presisto em qne-as no
um dos propostos; porque deste modo via o povo meações devem ser feitas com toda a liberdade pelo
que sempre o nomeado era uma das pessoas da sua h ~ d d .
confiança, e não podia con~ndi-Io com o que l!-n~i- c e e o po er e::ecutIvo. .
gamente lhe mandava o Imperante a seu arbltno, . O SR. IbNRlQUES D.E REZENDE.: - Sr. ilresidente,
e que de ordinario só ia cuidar de fazer fortuna. amda vale o.meu addltamento porque a meúvêr as

Eu desejaria que os tres propostos fossem da razões estão ainda em pé: tenno sempre confessado
mesma província para a qual se nomeasse o presi- os direitos do chefe do poder executivo, mas' digo
dente, porque- em geral cuida-se com.m~is desvelo que ess~s direitos devem alguma cousa dobrar;..se ãs
do augmento e pr~speridade da pr0':1DcIa a que se urgencIas dos t~mp~s. . ..."
pertence; mas dUVIde que todas possao-dar pessoas O bom WIeonco nao e semp're obom pratIco: tem-o .

'capazes para ta.e~lugares; po~ não basta ter ~uzes ~e mu!tas veze.s curvado? rigor do~ princip~os ao
pax:apoder admlDlstrar, é precISO ter constanCla no ·ImperIo das ClfcumstanClas: é' preclSorespeltar a
trabalho, pratica e conhecimento dos negocios; por opmião geral: é o que tem- feito todos os legislado-
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. res; de outra fôrma é debalde que Tentat ú. adrer- abuso de poder t1t',!~ ser mais se,eramente ('asti
sas ire 'natalo}" aquas. . -. gado; eu não posso crer que o presidente que ti,er

Sr. presidente, cu. n a resposta de t'.11. l. ao commettido o crime do peculato. que ti,el' infriu
goyerno de Goyaz, dl~endo que ~spcrassem (Iue. se gido a constituição, que tino-r opprimido o cidadão,
instaUasse a assemblea, que de'1(I. dar <) r~medlO. ,iolando os direitos indiYiduaes, deq S0meutc ser
Porque o não deu ~Imperador,.poden.do-o~~e agor~ punido com a priyação do emprégo.
fizessemos uma le1 desagrada, l'~ ao::> pm o:>, Ol! de "\ fúra estas razões, accresce a indcmnisar;lo do
que resultasse algum incollYClllentc, contra quem damno c,llIs,l(lo: quem o de\"erá resarcir? .\ nat'ão?

• • -> De certo que nào. Denotá scifre-lo o cidadão op·'llri-~erl1l a queIxa.
- Contra o go,erno? ". " .. mido"? De certo que não. Logo é consequencia ne-

Elle diria, não \"os q.ueL~Cls. de llllm" quelxm:\:os cL'ssaria que a dr'missão srJlllcIlte não póde consti
da asselllbléa que assuIl.leglslúu. E com dlellO tuir n'rdadeira re>:ponsabilidddc. Dcmai>:, quem
contra nós cahirião as queu:as. ignora qUl~ na antiga ftírnw de gO\"ernú tam!J'-m os
~ão importa o que diz I) Sr. .-\.uurada. )Iachado, reis podiào demittir liueménte, e remo\"Cr os eapi

que o governo não seria tào ~OIlCO, que l.osse ma 11- tàps-generaes"?
dar sem necessidade um preSIdente de fora. porqllc E pürn'nlura esta faculdade protluzio algum d-
isso é o que está da parI? do go\"Crno ~ nà" o que feito?
diz a lei; quando:,e legIsla deve-se.leg1slar bem, c I)l' certo que nào. Logo, >:eguc-sc l}m' l-:,ta unica
nào fazer dcpender a bondade da leI, da bondade du respon>:ahilidade nào satisfaz, e por conscquencia
executor. tIUI' lo insu>:tl'ntan-l esta doulrina.

Púde muito bem o governo na boa fé mandar lima .\.. vista pIJis do que levo dilu, ainda p..rs::'tn na
oessoa de fúra, a qual e:::caudalisassú os po,u:,: minha opinião, e \"otu para que passc o artigi) ;:O/ll
contra quem era a qneixa "? • • o mell addilo.menlo.

Os PO\'os diriào, o gU\"l'l"llLl .u~ou do dIrL'lto ql!e (l Sn. Go:\om: _ O ar1. :3" d,'sle projl'cln diz
lhe deixou a lei: a culpa call1l:l,,:_sobre a a'::'e~Ihll'a as:,illl :-0 jll'esideutc sl'r,i o excculureatillliui:'tl"ild,)r
que fez uma tal lei; pOl'lIl!e a 01'1ll!aú do tempo e qUI'- ;.;"l"rul da p!"lJvincia; ser<Í da nllllll'.u,}IO do JIIl:'l'rad'..r
rerem ser governados n,lO por I)L'S';Oil d~ fura •. pelos e illlluyirel «eI 1/1/1':11I.
exemplos passados. Como peris c~tc prújec!t? e pl'O- S..!Jre c,;te artigo tt-1lI0S 'lualro L'mcutla,: I'IIl t1i:,
viso1'io, euquiz conciliar cl'rlas ClrCl1l11s.lancl~s,cOIll l'1l:'SÜ"; Pll tlir..i s,..lJre cada ~una ddlas t) 'lU" jllí;;ar
as ren-alias do chefe dos governus, uepols sera outra cou\"t'nÍl'nlL'.
cous~ quando se m<lrcar fixallll:nte a f.:.rma .dLls go- ~as eirclllIlstallcias ad ll,tC,; é. na \·cn.lad.-. lllt.:-

. vernps pro\"incia~s,e ai~da ent.ao t"ln-z o flgor dos lindroso substituir a fúrllla d,-,:, gll\"C1'1I115 l~stah..re-
principios não seja segUIdo eslnclalllenle. cida e adoplalla ClJlIW boa pelo:' poros, outra '[Lw

O Slt. TElXElR.l DE GOl;V?:.\: - Eu não ignoro. e lhes fa\:a presuIlli1' qnL' rollàll uutra YL'Z o,: eilpit;lI-s
todos sabem que em s)"stl'llla constitucional a :es- gelleral-s,
ponsalJilitlade é inherente ,I todo::: Sl~e eXL'Cl:wC!; Estes receius llilO sào imaginaril1s; 'Iuaul!1l eu
mas nem. por isso creio se deve L\mlttlr a addlcçao vim para alllli fni testemlluha do 'llle S0 dizia pdas
quo tenho propostp, porque lodos lambem sahem prOl"ineia:" qumlllu se fall,l\"a I'm lIlUtlanl:a d...
que os povos l'stào assiz esc~rmeI.ltadoscom os dcs- I forma de goremos, e do:' SustllS 'IUC i"tll ("lIlsara;
potismos praticados na antLga furma dos gorern~)s é wrdatle que a installat.:üo da a:'sclllhlloa d,'\·,· le1'
das. provincias; c~nhe~l'm q.ne ell?s se tornavao dimi.n:tido estes receios, pela confian(:,~ ([u.' I1~L-':
maIS freqnentes, nao su pela lmpllllldade que tam- iuspIrao os seus representantes; ma:' amdo. aS:'llll
bem era predicado inh.erente aos governatl~lI'es e a materia é delicada, e merece ser tratada COIll Uluita
capitães-generaes, mas Igual~lenteporque nao ha- circumspecçi.io.
via uma lei que clara e parllcul~rmente m?-~cass~ 1)01' estes principios se regularüo sL'guramente os
esta responsabilidade; estando. somente ~uJe1tos a nobres deputados q\le tem propust.o emendas ao
disposição geral: ora, nestas clrc~mst?nCI~S'. c ~a; artigo; a primeira na ordem dellas é a do Sr.. Hen
da geral desconfiança e~ que estao o:> povo~,. ser,l riques de Rezende, que pretende qt.lC ° preSIdente
prudente que tambem deIXemos a responsabIl1dade seja nomeado pelo Imperador, mas tIrado da mesma
d.os p.residentes na disposiç~ogeral do ~ystema .cOl~:- provincia.
tltuclOnall. D~ certo que nuo, Sr. preslde?te, e mI~- Parece-me que esta emenda, se fosse admittid~,
ter que dImmuamos esta de~confiança, e .que os seria origem de emulação, porque todos somos CI
povos d~ u;ma vez se convençao_que ~os preslde~es dadüos brazileiros, e todos temos direito a sermos
de :provmclas que _creamos, na? sao os ~ntloos indistinctamente empregados em qualquer lugar,
paxas, e que alies hao de ser re?trzctame!lte respon- porque formamos uma só família; eu ajulgoportanto
savei~ pe.lo abuso de poder; e ne~ess~rlO que pela odiosa, além de ter contra si o inconveniente já
expenencla se desenga~em que nos nao preten~~- notado pelo Sr. Carneiro de Campos, de não haver
mos restabelec~r! debaIXO de outro ~ome: o antl"o a escolha livre do homem mais capaz de desempe
g:overno d~ capl~aes-generae~;.e por ISSO e ne~essa- nhar as funcções daquelle cargo. A do Sr. barão de
1'10 que ':"a. mUl clara e exp!IcItamente declarada a Santo Amaro é antes uma explicação ~o arl~go do
responsabllIda~e desta autondad,e. , _ uc uma rigorosa emenda ... A do Sr. ~arnel.r0.de

Resta-me mnda. responder a obJ~cç~o de um Campos que estabelece nomeação por h~ta.tnJ>l~ce
?r. deputado que Impugn?~ esta addIcçao, ,~orque da junta eleitoral, tem tambem um gravIsslmo In
Julgava qu~ esta re.sp~nsabIhdadese achavaJa mar- conveniente.
cada no lrv.re. arbltrlO .que tem o Imperador de no- Como em províncias tão extensas se acudiria
mear e demItbr ?S presidentes. _ com a nomea ão nova, quando esta fosse precisa,

Ora, sem dUVIda neste ponto o meu l11ustre col- ç 'cacão de umas ás outras se r.rastão
lega enganou-se. se na commum • "

Eu creio que se não pôde susten tar tal proposição; mezes? _. . ._
porquo estou persuadido que em muitos casos o Que tempo nao sefIa necessano para as reumoes

6
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e_p~licaçõ.es de .vlltosa ~e.. se .segtüria a nom..~-I IIl~ de co~ta ; mas ~~rm'ãdo'~ora de que ha·
çao '.. ..... . . . 1JlQl poucos dias.se~oasmalS apertadas or-
..!riIDelI'O queS8'.remedi~ o mal, largos~ de- densa ~ «la ~m. execu.tad~ ·tomo a inst..ar e
Vlao.soff~r os poros o JUgo ~e os ()pprt......·:'l~. rogar a y. nx. naJa de convidar -a mesma illostre

Alem disto,. em quem recab:iria a responsabili- commissão para que sem perda de tempo·ofi'ereça. o
dad~'. . . .' .. . . . '. seaparecer. . '.' . .

Fu:ana ~sponsavela provmCla mt6rra nas pes-. OSa.. 'RmEmo DE ·.ANDRADA :-Por parteda com-
soas, dos elelto~? _ • . missã~ de fazenda exigirão-se do thesouro ublico
" E claro que ISto na~ tem lu~! e que o rememo os palU'.''", relativos a este negoCl'o' m - p~...;-
proposto nenhum effeIto .produzma. lá. 00:.-. . ' as nao e.u;:,..ao

Não penso, porém, do mesmo modo a respeito ' p. r .terem SIdo remettidos ao conselho da fazenda·
da emenda do Sr. Teixeira de Gouvêa' ella indica porque a parte quando requereu ã assembléa reqne-

I .. d tisfaz ' d lh reu tambem a S. M. 1. qua ordenou novamente
ta vez o nDlCO melO e sa er o povo, e e e ao conselho que consultasse em rd d tem .
desvanecer seus temores; vê um homem nomeado Tal é o es d d cr'. S_ ~ a e . P.?·
-pelo Imperador para '0 governar, mas ó que esta d ta o ? negoCio,. e J.lao v~Jo que seJa ~o
ldéa tem de odiosa pela lembranca de males pas- grau e a urgencla como a mdica o illustre pre.°PI-

d d
. ' . d nante.

sa ?~, esapPll;Ieee com a ClrCumstaD:.Cla a respon- Mas 8, 15 ou 20 dias não prejudieão ·a parte;
sabllidade .~ marcada. Eu voto pOIS pela emenda logo que os papeis chegarem a commissão·a resen~
do .~r. Teueua de Gouvêa para se accrescentar ao tarã o seu parecer, e a assembléa tomará er!consi
artioo. . d!ll'ação a matezia por miudo ; antes do parecer se-

O SR. PRESIDENTE declarou que ficava adiada a r~a estranho que a assembléa conhecesse do nego
discussão do artigo por s~r chegada a hora' da IE;li- c~o; e para essa occasiào eu reservo o que tenho a
tora dos pareceres de commlssões. - dizer sobre es;e negocio.

O SR. RmElRO DE S.UlPAlO: - Sr. presidente, não O ~R~_ RIBEIRO DE. SAMPAIO :-Eu não.culpo a
posso deixar de levantar outra vez a minha voz li com~ao nem o seu illustre membro. Umcamente.
favor de Manoel dos Santos Pereira, e para que a ~quell'O que apresente com a maior brevidade pos
assembléa fique inteirada do objecto de sua preten- slvelo seu parecer, porque julgo a parte prejudicada
ção, e se convença da razão com que faUo, eu a ex- com toda e ~alqu~r demora uma arrematacão
porei em mui poucas palawúll. s~lemnement~ feita nao se retracta, .nem.se annÚlla

Arrematou aquelle cidadão, de sociedade com ou- amda que haJa que~ ofiereçam~or preço, senã!>:
tros, na junta da fazenda da capitania do Espírito- quand~ ~ontém Dullldade, ou lesa0 enorme; ou..
Santo, o contracto das cUas e meias cizas, pelo trien- enorlDlSsuna. _ . .'.. '. / ~ '.
nio de 1821 até 1823; e p~sados seis mezes appa- Na arremataçao de que se tJ:ata, s~~ndo o P?le
reee nesta cidade um Joaquun 10sé Gomes de Cas- cer do. conselho da fazen~l1, lDtel"VleraO ·todas é!S
tro pretendendo annullar aquella arrematacão como solemI1}dades legaes, e nao houve ~quella esp~cle
lesiva á fazenda publica, e pedindo ao mesmo tempo de. lezao; !ogo pondo-se em execuçao as refendas
lhe fosse concedido por administracão o dito con- ordens serao aquelles arrematantes desapossados
tracto.· . • antes de tempo de um contracto, que justamente

Com audiencia' e informacão do ouvidor da co- lhes pertence, contra todo o direito, e justica, como
marca, Junta da fazenda, fiscal do thesouro, procu- o mes~o ~ribunal conheceu, pois apenas üm voto,
rador da coroa, indiierio S. M. a pretenção de Cas- como J_/l disse, se separou, e foi esse o seguido na
tro. Não desmaiando nas suas sinistras intencões, resoluçao.
e mais bem apadrinhado, requer segunda véz o O SR. RmEIRO DE hilRADA :-0 monarcha tem
mesmo. Mand.a-se consult~ ao conselho da fazenda direito de encosta.r-se ao parecer' que acha mais

· o seu requerlID~nto; .e nao. obstante con~ultar·se conforme, ainda. que seja o de um,s6 conselbeirl) ;
que.nenb~a lesa0.h~Vla na dIta arrem/ltaç~o, e que reso~ve o que lhe parece justo; ~foi isto o quase
por ISSO deyta s~bslstlr o contracto por todo otem~o pratIcou. Se a parte se consider~làsada; cite o pro
porque fOI arrematado, o governo, comt~do, del- curador da corôa e fazenda, e faca.'ver o seu direito•
.xando de concordar com o parecer da malo~ Parte, Os· termos da questão são estesi.·nadaniaistenbo ã
e encostando-se ao voto de um s6 conselheIrO, re- acereseentar. . .' .
solveu que se houv:esse por fi~d<?'osobreditoccn- .. '. . .. •.. ' : ..:' .

· tracto antes de finalisar-se o tl1.emo~ , '.O SR: COSTA AGUIA~,.-O que -eu entendo e que
.Reqúer aquelle arrematante, com 'seus socios,ao ou senao tome co~ecl!De~to àisto,..o...queo.Sr~ de

gOverno, que mandasse suspender a resolução da- put~do ~andeuma.1Ddieaçaosob.re·amatena. "
· .qú~l1a consulta; a~équese~mos~a~~e e:pl'<?v~sea . , o SR. ANDRADA MACHADO· :"':':Eéu"(;que'desêiára
1esao.Esterequernnento nao fo! ~te hOJedifendo; era .. que os Srs. deputados não afiectassem de pro
.'e entretanto por nova ~eso~n~o ~a consulta. ,se curadores de. partes:: nãoachoisío,:ààda;bom._"
mandou pÕremexecucao·a prlIDeua.Nestascu- . . .' .' .' .' . . ':0:-' ,... ' '.,.:-
cumstanciasrequereuá esta assernl:!léa.':· ~ .•.' ..' . ? SR. RIBEIRO DESAMPAlç":'7Ist6'~ão éaffec~

'R.equerendoeuem,umadas sessões passadas a de procurador deP8!tes.; e promover o conhecl
V. Ex.. se dignasseeonvidara illustre commissãode ,J;lleJ?-t? .~~ ,um "pego~l?, ~e.-.!I1epe~suadote,r.~ido·
fazenda. ·.ir qual foi.dirigidoaqueH~requerimento,· d~C141~O... c.om,grave lDJus~ça,e damn_o-.deumCld~-·

"para~c..queapresen.tassecom b.reridade o' sell pare_;dao;.é .a~vo~ar a causadecertels hal)lta~iesd~'?lU
:<:e:,:, mfor~ou um dos seus dignos membros 'que'.o .•nha proym~~la de q~elIlacluá1,inel;lte,:~o~ leglt~~
UDlCO: ,~OLIVO .da demorae~a.a,esperanç~da>decl_pro~ura~or,.é. finlilmeuteumeSforço:p~a. r~mediar"
'são do outro _!equerimento,r:4irigido. immediata- :arbltranedades. .... \ .. ~ •. '.... "..• , '. .'~>',';;:~.t~
mellte . ao>.go~er!10~ Concorde!-:tl0m:.o'·UIustre mem"-:. O' SR. PRESII?ElI1u;deuen(ão':apalav'ra ão:Sr~·:Máia·
bro da".~()mmlSS~~_Ila SUPPOslçao;~e que um.e qntr() , ;qul;l.;~omo ..t:e1éltor,dacomm:issã dEi·legislâéãôleuo '
l'equ~rUl1~t()J<U"1ao:ª~~ a ex,e~uçao dasduas reso~ isegmnte: ..: .• ;, :,i~: .'...'; ..,. '. ,: .. .'. ' . .. -:::,~~,.... ' ..'. . .'~>:".-
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fi: PAllECER o Sa: GoNDm :":"'Eu julgo que não devemos gas-
:' G: li.. commissão de Iegis1acão. tomando' em. con- 1ar tampo ~m este n~"ccil); ~ponhamosmesmo
Sideração o re9.Uerimento de José Luiz Alves nego- que ~ Yerificava. ~ verdadeuo o motivo qae o
ciante que fOI de grosso trato nesta cõrta, no qual supplicante. a!lega. ISto é. de se 'Ver obrigado a pa:
exJlÕe, ter sido levado ás cireumstancias de íallido gar o re nao deve; o recurso que primeiro deve
peJa negociacão de um. grande numero de. letras, esgotar o ~o te<{Uerer ao po~er executivo pará lhe
em que se fã!sificou a sua firma; e ter succedido. dar as, proVld~Clasnecessanas e quando llí.'as não
em consequencia, cabirem sobre a sua casa os sup- dê, ~?ilia en.tão requerer_a es~ ~léa. Este
postos com poucos verdadeiroscred~ e haver-se caso Ja ~ Julgado; e nao seI que seJa da-nossa
esta dilacerado debaixo da~ceào de umaadmi- eo:pe~Claa ref~rma da s..en~nça. E· por isso que
nistI'a!:ào, e ,do juizo dos fallidos, exeeptuadas só- VO p o parecer a COlDIlUSSaO.
mente vinte acções com que em diversos tempos O•SR. F~ÇA :-~epetiEei a mesma senten{:a
entrara. no banco deste ímperio' accrescendo a que Já enunClel: se nao compete ã assemhléa revo
outras violencias praticadas com elÍe, a de o priva- gar as decisões ~o poder judiciario, menos compete
rem do dividendo das referidas accões que se tem ao ~oder executivo, para quem se remette o cidadão
ieitó entrar na massa da administ1"â.cã~ autorisada queuoso. Mas. ~or agora não se U'ata disso: nã.o
~, ultimamente por uma provisào 'da junta do confundamos ~nJorma~o, com decisão.
commercio, contraria ao que se tinha determinado' :J) que eu disse, e mnda agora digo, é, que nos
em geral. no aviso de 8 de Junho de 1819 e em llllol'J.!lemos do fact? que contém oppressào; o op
particular a respeito do supplicante no de'18 de pressao de l?l'ande monta. Se é um Vlcio dos corpos
Janeiro de ~820: é de {l8:recer que não se manifes- !epre~tatlvoS ~~~m as barreiras do justo. e
tando a oppressã.o, e Vlolencia de que se queixa o mvadirem as attrihwçoes dos outros poderes, não o
supplicante, a cujo respeito se t~m obrado com jus- ~m~nos a~harem-s~muito ~quem das raias que
tica, não ha a que se applique o rememo exigido e sao prescnptas, deuando Il.Justica como desam
desta assembléa. Paco da assembléa 3 de Junho de parada na estrada dos convinhaveis ã.uxilios que lhe
1823.-losé Corrêa; Pacl~eco e Silva.-D. NUM devem s~r presta~os. Quer-se modernç:.ão; mas não
Eugenio de Locio.-Iosê Â'11toMo da Silva, Maia.- se que.f lD~olen~a. .
João Antonio Rodrigues de Carvalho.-Jose Tei- O Cldadao gnta que o opprunem; e não, se hade
ieira da Fonseca Vasconcellos.-Estevão Ribeiro conhec~r ao meJlOS se eUe tem razão de gritar'l
de Re:::ende.-José Feliciano Fernanàes Pinheiro.» Que é ~sto senhores't P,?rque 11. que~ versa sobre
-Foi approvado. oppre~sao de s~nt~nça, d.lz-se emphahcamenteLll.ue

'Passou-se segundo a ordem do dia visto não nôs nao constitulmos tribunal de rolação 'lo •• Mas
liaver mais 'parecer algum novo ao. já àdiaào da pergunto eu tem os cidadãos, ou não direito de re
mesma commissão de legislacão 'sobre o requeri- clamarem. perante. os ropresentan~es da nação a

, mento de José da Fonseca Pereira. o~servancla d~s 11315 nos ~sos praticos della't Se o
o. SR. FRANCA :-Não posso eonformar-meco-m nlIao tde~, explique-se:-lhe ISSO em bom .portugue~:

d
v'lI tr . - d I "':_1 - e es elXarâo de nos Importunar; e mlUS nos terao

{) parecer a.l as e COIDJIllSsao e e~=açao que na verdadeira conta em que cump t-
ha pouco OUVI ler. Temos a pronuncIar sobre o . nh- , re que en ao nos
requerimento de um cidadão que se queixa de ser te ao.
contra a lei atribulado por uma sentença da casa da Declare-se de uma vez aos povos que não tem re
supplieação, a qual o obriga a pagar uma dizima, de curso ã assemhléa ~os seusreprese!1tantes pelos rou
'que a mesma lei o isenta hos que a~ autorld~des ~e~ possao commetter. em

.O parecer da illustre commissão é que o supli- ~on~ravençao.das leIS posltlvasem que se estela a
cante deve .dirigir. primeiramente lio governo o seu JustIça : ~as ISSO nunca se~ p.elo meu voto, que é,
requerimento para fazer tomar conhecimento da torno.a .dIZer, que se peçao mformacões do caso,
injustiça que anega:'e eu digo, que se esta assem- para, a VIsta .. deUas o tomarmos em consldera~o.
bléanão tem autoridade para conhecer do caso, ,q SR., GONDI1\:[ :.....,.Não se disse que o poder exe
ppr ser da competencia do poder judiciari,o, então cutlvo podia revogar senteneas; o que se disse foi
tambem a não tem o poder executivo, para quem se que lhe requeresse.providenciãs porque eUe tem. au
quer remetter. .. ' tori4ade de vigiaras magistrados para qUo não faI-

,O !Jleu' parecer ~ que se peç~o informações, para tem á justi.ça com detrimento dos povos; neste caso'
d!3po~, de conhecIda a especle de oppressão pro- elIe podena m,andar ~e!er .0 processo, e quando se
nunClarmos com madureza se está em nossas attri- D?-0strasse manIfesta IDJUStlca, e lhe não désse re
buições, e deliberarmos o modo com que se deve medio algum, ainda o supplicante tinha o recurso
prover de remedio. Fazer a lei, e vigiar do alto de representar a este congresso, para o livrar da o~
sobr~ o seu cumprimento são os dous principaes pressão'de que se queixa.' .. ". ' '•.,
OffiClOs das, asseli1:bléas populares. Não DOS ~é PO!- ,O 'S~. ANDRADA MACHAD~ :-0 'direitódepetiçao
t~~o; estranho; {)..:'conhecerno caso se o cldadao tem sldoAãQ mal entendIdo dos legislad<lres de
~~1XOSO é .. 9u... nllo,; escorchado pelos exe.cutor.es da H~spanha e'Portug~ que, se e,l'Ígirao êm supremo,

,una median~ o Julgado de que seguelXa;, lSt~é tribunal de appelIaça6, eeuqUlZera que nãoc~
o ,m~smoque .co~ecermos se as leIS se exec~tão semos, no mesD;\o e~o: ~tes; Sr; ll,tesident~,:~
ounap. ~mendar~lportanto o parccer,paraque homem' soffrá' uma UlJustlçadoque a'nacão'inteira
s~ peÇ!lo 'Informaçoes"ante~que se re~etta.o'nego"as consequencias de .concentrarmos em llÓstodos'<)s'
Cl? ' •~o ,Igove;rno, .como ,aliãs .quer .a illustre. com- poderes., Se ,.esse: tribunal. ,proterio,u.ma ,sentenca
II!l~,S~O., ' .' -- ',' ',J "'-', ' : '.', ' il!justa, o 'xemedio'é'revoga-la;Dlasisto é o 'que eu

. O ~R.; AmnuDA' MAtliAno :+Eu.;s6:desejo que, se digo que nos não,eompete.O meio de revista•••
declare~e:~6s formamosaqui:o;supremo tribunal (()::,tcu.h-ygrapho ,.'fIiio P()~ ap!Jtn1}ar,o:'l'liStC?;(jo dis':'
da supphcaçao:para onde vão pOl'll-ppellação,todas C'If/lJSÇ);}" , ,'" ,• :,' <c':' ':' i. '., . ,

as causas. ',' . ",' .~tSR" F:1UN~:-E',poriss()<:m~smoque eu peço,
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dero comprehendida na de administrador. O admi- _
nistrador não é outra cousa mais que o executor
das ordens do governo; está ali para fazer observar
a lei. Até seria desnecessario cliamar-lhe adminis
trador, se lhe dessemos regimento; mas como onão
tem conserve-se aquella denominacão como para
indicar alguma restricção. Eu dissé hontem que
estes presidentes se parecião com os capitães ge
neraes; e ainda hoje digo o mesmo; não lhe vejo
attribuíções marcadas; nem limitada a sua auto
ridade; o que vejo é quasi a mesma arbitrariedade .
antiga. Diz-se no artigo que é amovivel ad ?tutum'
que bom resultado tem isto? Como o ministerio'
por qualquer pequena indisposição p6de remover ~
presidente, este estudará o que quer o ministro
para ir sempre de accordo com elle, e ser conser
v~d? ; e por isso não terá duvida em praticar os ar
bltrios que lhe encommendarem, porque nisso in
teressa. Julgo, pois, maIS acertado marcar-se um
tempo certo a este lugar, dentro do qual o presidente
não poderá ser removido sem justa causa. Eu offe
reço a este fim a seguinte

« ElIIENDA
«( Proponho ao.§.3.o-,Que se supprima a palavra

executor; e-servrra por tres annos. Vergueiro.ll
Foi apoiada.

O SR. SOUZA MELLo.-Sr. presidente: Depois que
se declarou urgente e necessaria a reforma dos g0
vernos das provincias por peccarem á priori et.
aposteriori os existentes, creados pelo decreto de
29 de Setembro de 1821 das côrtes de Lisboa e de
qlle se queixão tantos povos, seria uma cdntra-

Sessão em ~ de Julho de 1.8~3 dicção, e inconsequencia manifesta estabelecer-se
PRESIDENCIA DO SR. CAnlARA esta reforma urgente .dependente de listas triplices

para. d~llas esc?lher o Imperante os presidentes das
Reunidos os Srs. deputados pelas lO horas da prov:mClas; pOIS que tendo de virem as ditas listas

manhã: fez-se a chamada, e acharão-se presentes das IUI?-tas eleitoraes de cada provincia, era o mesmo
55, ;ffltando com causa participada os Srs., Rodrigues que dizer que taes reformas se não fazião tão cedo
Velioso, Gama, Ferreira Barreto, Rocha, Marianno o~ gue primeiro se faria a constituição. quando nã~
Cavalcanti, Silveira Mendonça, e Lopes Gama. fo; l~SO o ~e se venceu para o remedio temporario.

O SR. PRESIDENTE declarou aberta a sessão, e lida A VIsta pOIS do ponderado não me posso conformar
a acta da antecedente foi approvada. com.a. emend~ do Sr. Carneiro de Çampos, que tal.

O S1\. FERNANDES PIl~HEIRO mandou á mesa a. se- medida prop~e • .Emquanto . porem ás. outras
guinte declaração de voto: emendas ao 3. artIgo do proJecto. sobre que se

D 1 - d . debate, eu veJo que a nomeacão dos funccionarios
«( ec aro qu: na. se~sao e hontem voteI para publicos compete ao poder exeêutivo por serem d _

Cl?e I!assasse o 2 ar~Ig? a;cerca.do governo.que pro- legações suas; mas ha circumstancias como :s
VlSor:~ente substltUlra as J.untas abolidas das actuaes das nossas proviu . d '
-proVlnc1as, eom o l0 e 20 addltamento ao referido . - d Clas que pe em uma va
artigo. Paco da-assembléa, S'de Julho de 1823 -O rIaçao e regras,. de ~~ meSmo se po~são tirar
deputado, -Fernãndes Pillheiro.-Mandou-se in~erir ~~~f:in~~ ~cason~mIDlenadPasolitdIca'SResHumin~() pordisso as
na acta o r. ennques e Re-

• • zende, do Sr. barão de Santo Amaro e do Sr Tei-
O SR. SECR;ETARlO CAIU~O DE CAMPOS deu conta I xeira de Gouvêa eu offereco e mando á mesa'a

.de duas partIcipações de molestia. dirigidas pelos guinte '. se-
Srs. deputados Lopes Gama e Rocha..- Ficou a as-
sembléa inteirada. - «( EMn"DA

O SR.VERGUEIl\.O offereceu uma memoria sua.· « Ao art. 3° salva melhor redacção O presi
sobre a fundação da fabrica de ferro de S. João de dente será o administrador geral da pro~cia' S11;
Ipanema, para della fazer uso a commissão encar- nome~ção compete ao chefe do poder executivo·
rega~ade d~ seu parecer arespeito da dita fabrica. mas .tlrado dentre as pessoas damesma provincia~
-FOl. r~eebldacom agrado, e remettida áindicada s~ al} as houver com os necessarios requisitosp~
comnussao. . tão l!Dpo~te emprego; será amovivel ad nut'tlRn

.Passou-se á oreI.em do dia, e entrou em discuss-ao e strictam~nte responsavel por quallTJ1erabuso~
3 d tendo para 15S0 asnecessanas' ;~""""cc-~-d '

o art. ° o llroJecto sobre governos provinciaes d' ......"u. U oes o mesmo
~e ficára adiado na sessão antecedente. ' po er executivo. Souza M eUo. »- Nao foi apoiada.
. 081\. VE!l-GUEmo.:- Sr. presidente: parece-me lid~d;~J~ÇA.-Eu não descubro nenhuma uti
que este at:t1gO p-remsa de uma emenda. Eu julgo • t ca. nas emendas. que ao artigo do pro
desnecessa~o a palavra executor; porque.aconsi- Jec ose.temfelto, sal!a.a effectiva responsabilidade

que CUIdo. ser o UlllCO meio de termos me1hora~

. que venhão .informações á ass~mb!éa:é para se
saber se o mmistro fez a sua obngaçao obed~cendo
á lei; e para o fazer responsavel do d.ronDO a parte
quando tenha postergado.a mesma leI, e app~cado
em lugar della ao caso os dictames do ~eu ~aprl~ho.
Se isto se não faz que resulta.? p cIdadao gnta:
mas grita em vão. Vox clamantw ~n deserto.

: O ministro continúa nó exercicio das suas inj~s-
ticas. porque não vê a forca de um poder coercetlVo
qúe Ihe estorve a pratica da iniquidade:. e on~e vai
aqui a liberdade dos povos 'lEu o digo Val para
peior do que esteve até ag;01~a. Senhores o po~er
judiciario é u~ poder ternvel e:J.ll s,:!a essencI~:
elle decide da VIda, e fazenda do Cldadao: este nao
póde ser abandonado ao seu abuso pratico sem que
se perca inteiramente a liberdade civil.

O SR. ÁLENCAR :-Eu requeiro o adiamento para
se poder illustrar melhor a materia; a hora está a
dar.

O SR. ALMEIDA E ÁLBUQUERQUE :-Eu tambem o
requeiro porque tenho que dizer sobre este negocio.

O Sit. PRESIDENTE declarou que ficava novamente
adiado para a sessão seguinte. E deu para ~ o~dem
do dia: 1.0 oProjecto sobre os governos provmclaes:
20. A segunda discussão do projecto sobre a con
firmação das leis existentes: 3.° Regimento da
assembléa.

Levantou-se a sessão ás 2 horas da tarde.

Manoe! José de Souza França, secretario.
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o nosso pacto social; apparecendo este, elles o r&.
ceberáõ com prazer, muito mais sendo fundado,
como eu espero, em principios liberaes, proprios
para fazer a felicidade do Brazil, e acabarão intei
ramente todos QS receios de repetições de despo
tismos; antes desta seguranca tem muitas con
sequencias infelizes. Porém está augusta assembléa
não tem pensado assim; e o projecto já está na
3a discussão ; comtudo como estou firme nos meus
principios digo que s6 poderia votar por este art. 3°
se eu soubesse que demorando-se pouco a consti
tuição, não chegava a ter execução este projecto.....

O SR. ARAUJO Ll11IA.- (Não o ouvirão os ta-
chigraphos ). -

Julgou-se a materia discutida, e o Sr. presidente
propoz á votação.o seguinte:

Se o artigo passava. salvas as emendas: Venceu
se que sim.

Propoz depois successivamente as emendas dos
Srs. Henriques de Rezende, e barão de Santo
Amaro.- Forão regeitadas.

Seguiu-se a do Sr. Vergueiro, cuja la parte foi
tambem regeitada; a 2a julgou-se prejudicada: ()
mesmo se entendeu a respeito da do Sr. Carneiro de
Campos.

Propoz por ultimo a do Sr. Teixeira de Gouvêa :
Foi approvada, salva a redacção.

Passou-se ao art. 4° com a emenda do Sr. An
drade Lima. (Veja-se a sessão de 17 de Junho).

O SR. ANDRADE LUIA.- Parece-me que este ar
tigo não póde passar como está. Acho injusto que o
secretario seja removido só por arbítrio ou capricho,
como succederá se approvarmos o artigo. Eu sou de
voto que elle o não possa ser sem causa justa, e
por isso ofIerecia minha emenda.

O SR. ANDRADA MACHADO: - Isto está tão longe
de ser arbitrariedade como eu estou de concordar
com semelhante emenda. O secretario é amovivel
para que o receio de ser removido o faça desem
penhar melhor as suas obrigações; e quando o pre
sidente representar que elle deve sahir' do seu
lugar ha de ajuntar as razões que o determinão a
querer a meslf1a remoção. ,

Parece-me ISto tão claro qpe ate acho superflua a
discussão, e creio que a assembléa approvará tal
qual o artigo; e até se o contrario se fizesse, seria
preciso mudar o antecedente, porque assim o exige
o nexo regular dos principios que servirão de base
ao projecto. As circumstancias são as mesmas em
ambos os casos; se o lugar do presidente fosse
temporario tambem o do secretario o deveria ser;
mas, como aquelle o não é igualmente este o não
deve ser...

O SR. FRANç.\.- Sr. presidente: Eu tanto não
hei por corrigivel a clausula da amo'\-ibilidade, que
aqui no projecto se estabelece, que antes a reputo
mui salutar á causa da administração publica. As
queixas ordinarias que se ouvem aos povos não
é de que se lhes removão os empregados que bem
servião, é ao contrario de que se não distituão
aquelles que por mãos, e muitas vezes por igno
rantes, e insuffi.cientes pejão os lugares que logo se
devíão prover em outros que delles fossem dIgnOS.
Não: tenhamos. pois receio de que seja mal soante a
palavra amovivel em -.um governo constitucional;
quando nem menos o era no governo despotico de
que sahimos. Ha crimes de empr6c"<ldos publicos-

7

memona administração. pub~ca, como muitas vezes
I tenho dito. A emendado illustredeputado o Sr.

carneiro de Campos parece desempenhar o fim de
se dar aos :povosde cadaprovincia um governo da
sua approva~.ão;. mas nem o meio da nomeação dos
mesmos povos e sempre e:fficaz para se obter o
melhor governo, porque a intriga, e hypocrisia dos
candidatos, ou pretendentes de taes empregos
roubão de ordinario os nobres f6ros ã verdadeira vir
tude; nem as grandes distancias de muitas pro
vincias do imperio se podem compadecer com as
demoras que se consumirião em fazer-se uma pro
posta .popUlar, dependente.ainda da ~pprovação da
côrte para se ter um presIdente em: todas as occa
sióes de vacatura occorrente deste emprego.

De .mais disso, senhores, é necessario que nos
entendamos, os mãos governos que no antigo sys
tema opprimião, e vexavão os povos das nossas
províncias, não procedião, pela maior parte das
vezes, da má escolha do ministerio; procedião da
sua impunidade, e conservação nos lugares.

Todos os homens nobres e plebeus quando as
pirão á ser empregados affectão os gestos de virtude:
e conhece-los antes que elles exerciLemjurisdição
eminente, é empreza di:fficultosa. Empregar pois o
máo governador não é o grande mal: este procede
de se não castigar depois; de se não exemplar nelles
a recta severidade, com que cumpre punir o crime
n'uma administração justa.

Na minha opinião pois tanto importa para a li
berdade dos povos que o presidente seja da no
meação absoluta do governo, como que nisso
intervenha o voto e proposta dos mesmos povos: o
que importa é ter o olho longo sobre estes empre
gados: removel-os e castigal-os quando declinarem
dos seus deveres. Responsabilidade no presidente
que prevaricou; responsabilidade no ministro de
Estado que o não removeu, quando lhe erão co-

'._ nhecidas as suas faltas; são o unico meio de se
',; conseguir melhoramento na causa. D'outra maneira
. serão as nossas leis bons exemplares para encher

estantes: isto é,-I nania verba et prceterea nihil.
O-SR. ANDRADA E SILVA.- (Não se entendeu o

tachigrapho)•
O SR. VASCONCELLOS. - Sr~ presidente: Eu

sempre fui de voto que não estavamos em cir
cumstancias dedemittir os governos provisorios,
pelo just!? receio de commoções nas provincias, por
se dar nova f6rma aos governos antes de apparecer
a constituição. Eu sigo, e seguirei sempre, os di-

; ctames da prudencia; e como estou persuadido que
existem nas prvincias desconfianças de se querer re
novar o antigo pespotismo, desconfianças que só
Jl6dem acabar com a apparição da constituieão,
semprejulgueiquenão deviamos tratar desemelhãnte
objecto de mudança de governos. Eu tenho visto com
atte~ção os papeis que tem chegado de differentes
Jlrovmcias, -e delles se conhece o descontentamento
dos povos, que segurantente crescerá quando soube
rem que vamos tirar-lhe uma regalia, qual a de no
mearem o seu governo, de que estão de posse actual
mente; elles pensão que esta regalia lhes compete;
e .desta persuasão s6 póde tira-los o pacto social
quando apparecer porque .fieão então seruros da
sua liherdade ; antes disso, _estou convencido queno
presidente, -ainda sujeito a _um bom r60oimento.

- elles verão sempre um-novo..\capitão general go
vernando independente.

_Os povos não nos nomearão-se não para fazermos
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de sua. natureza tão seere.ros,erecatados,<!Ue nemIserá removido do seu l~oarsem culpa. formada;
todos os esforeos humanOs senão capazes de os pôr para isso se lhe imporá; rigorosa responsabilldade~
em provajudiéial sum.cieri.t~~ serem~. dos. por sua Inalversa~o: o contrario era fazer. sua
Sabemos·todos ~e muitos ~le....-a.dQS destes~ois slilisistenela demasiadamente preca:ria: era- servir
de um.a resideucia, ou de uma devassa" se sabem lnaiso governo d!> 'que o publico. Debaixo. deste
tão heroicamente que bem. se lhes podia por ellas ponto ,de vista, Sr. presidente, considero eu os
levantar uma.estatua no capitolio: e todaVia a opi- secretarios :dos governos provinciaes: elles não sàQ
nião publica continua a faZer-lhe a devida just:ç:: fcirori35, 011 agentes ào' poder executivo, porque,
da sua -aecraçã.o; além de que ha deffeitos em isso toca aos presidentes: não são conselheiros;
empregados publicas que se não reputão por porque por este projecto elles não vomo: logo o
crimes; e que toda.VIa, aos olhos da razão de um que são elles'? Uns meros omciaes de seeretal'ilú
governo illuminado e justo, devem ser bastantes são homens queprocurão, on recobeltl esses luga,res
para os destituir. Um homem soberbo,. e altivo, se para subsistir. Demais esses lugares exigem conhe
·é além dissO mal creado, é indigno de Qccupar cimentos praticas, l{Ue se não adquirem, da noite
um lugar publico entre um povo livre, tenha embora para o dia: estão pOlS na ordem de -não,serem. re
outras boas qualidades e comtudo ninguem dirá. movidos ad libitum, mas só por erro de omcio,
que disso se Uie deve fOl'mar erime. . formada culpa. Digo pois que os secretarios assim

A prudencia do ministerio é a unica T..Ie em co~o todos os emp~gados~ ~e pertencem. á pri
tal caso deve salvar os povos de taes flagellos de meU'a classe da mmha diVisa0, devem sun ser
humanidade; espreitando à sua conducta e contei- da nomeação 'do imperador, mas nunca am9viveis
'tnando -pela opinião mais seguida do seu rnereci- ad nutu'm: é contra a segurança. e liberdade dos
:mento. Isto que digo em gerai de todos os empre- povos. . ,
~dos é applicavel aos secretarios ~os governos Um homem uma vez empregado nã.o depende
das provincias d.e que.se trata; a ~pelto dos quaes mais senão do merecimento e das leis. Fallemos
tambem ~ào veJo TIlZI!O po!ilue devao con~ervar-se claro aqueUe que depender p~a s~a conservação da
toda li. VIda em seus 0!fi.C10S, que cumpl'lrá antes vontade do governo, em o lisoIlJeando sempre se
haver-se como um ~ovlclado de que devão opp~r- subtrahirá á responsabilidade das leis. Nós só dimi
twnente ser lemovldos para emp~gos da maIor nuiremos os abusos; tira-los de todo é impossivel,
monta, segundo os tal~ntos e probIdade que nalle ao menos tão depressa: esta é a -marebà ordinaria
tiverem mo~trado ~ p01S dev~m?s confe~sar q.ue os das cousas humanas: sempre se trabalhará para
lu~s publicos d.evem c0!lStiIUlf o patrlmO~lo dos illudir as leis: não faltão meios de tergiversar; e
cidadãos benemerltos, e nao a proprIedade d aquel- obrando ao gosto do governo, sempre se estará ao
lE.'s que os occupão. abrigo dessa res~onsabilidade dasleis. Ora dizendo--se

O SR. llENRIQUES DE' REZENDE. - Quando na que os seeretarlos não seião ainoviveis arl nutum
segunda discussão eu faliei sobre a remoção cul nu.oca se entendeu que etles não possão ser promo
nutum dos secretarios dos governos provinciaes, eu vidos; poraue 8 promoção éaccesso de que
expendi algumas razões contra esta Clausula do ar- ninguem se-queixou -nunca. e remo~o ~ priva~o
tigo 4.0 : . agora. é preciso dizer ma.!S~~wna cousa, do l!'gar, e porco!lsequen~ia_dos meios de SUbSlS.
pois que ainda estou nos mesmospnncrPlos. Sr. pre- tenc18, o que de certo se nao deve fazer sem culpa.
sidente, estou conforme com os nobres-p~opinantes Resumindo-m~, J.>0is~' d~go que os secreta~o~ dos
em que a nomeação dos empre~ados publicos com- governos prOVInClaeS nao devem ser amoVlvElls ad
pete ao poder executivo; mas diSCordo, e muito, em nutum; mas só por erros de omcio, formada cUlpa.
~ue e~e .. os possa remover. todos aã nutttm: para O contrario seria contra a liberdade dos pt\vos. ,
1550 ~tingo emprego puhhco~ qu.e f~ o ?mf?l0' ou O SR. C4RNEIRO ,DA CUNHA. - Não posso ,<onCOl
ben~ficlO de grande numero ae CId~daosf (nao Il?-e dar com a opinião do nobre preopinante, nem me
exphco .bem) ~ue fazem o modo de.vlda, °seu me1.o convence °argumento de que deve ser amovhel ~
de .sub~1Stencla; e empregos publicos de mera fel- 1turum o secretario por<l.ue o é o presidente. Eu
tonsaça.o, para os quaes. o go'Verno m~nda pessoas, seguramente não accaitaria semelhante lugar com
que faça'O suaS vezes, VIsto !tue elle nao ,p~de estar a condição do poder ser removido a arbittio de
presente em ,toda a parte. N~stes eu ~r~io que o quem me tinha nomeado. Supponhamos que se no
poder executivo pôde pôr e tU'ar, a~ ~.~atum uma meia um secretario para o Maranhão ou, Pará, e
v~z qu~ .' aUa vê que nao é bem servld~. {) con~r.a- que, vae desta corte passando grayes, incommodos;
rIO' se!1a _o mesmo que. mandar umpal de fanulia, e que depois de lá estar, é removido por ,mero
um:feltor 'para a sua qumta; ou met~er um mordomo capricho; quem o indemnise. de seus prejuizos, que
em .sua casa, se~ mal servido, e .na~ o Boder des- reparação tem os seus trabalhos? Que o cidadão em
pedir. Os presidentes _das prO'flnClaS sao ..~eros prega.do saia fóra ,do lugar que occupaquando tem '.
agentes, que fazem as vezes do.chefe.da na~o, e delinquido, isso entendo eu; mas estar exposto á.
que cumprem os seus mandatos, se1'Vlnd,! mal de- boa ou má vontade do ministerio, sempre o repu
vem ser mudados, yorqueesses lugar.as nao fazem tarei injusto. Estes são os meus ~entimentos.
Q sell"modo denda. Os outros porem, a que eu , _ ,_'.'
~hamel omcios fazem o -meio de· subsistencia de . O. SR. ANDRADA MACKADO. - Nao me pareCla que
muitos cidadáo;' tira-los arbitrariamente seria pri- houvesse tanta oDsti~ação contra, este artigo.do
va-los .da .sua s~bsistencia, seria atacar a liberdade projecto;' e' sem· repetU' o. q'!-e se.tem, -exp'endldo
dos povos. ' : '. _ ,", '... em,favorde~e, só~ent.e dire~que' I~to !lu~~e tem

Porque, Sr. presidente, todo o homem procura tio aqul. por ,anti-constl.tucl.on~, e: uma ~stltUlçaO 8d~
sQngear ·aquelle de cuja vontade ellesabe que mittida nos governos con~tituClonaes.,N~ Ip.glaterra
depende a conservaÇão. dos sé~s meios de s~bsis. os empr~gOSsãopo.la,lDIUo~ part~'amoVlvels;~ es~
tencia;sua dependenClaé 1lI:U1 gr~nde, e, a ~er- exemplO'.de umpa.lZ, onde se estima tanto a ~el'
dadedos' lloio$.por este melOperlga.' E' por' ISSO dade, p;Uece-me ser de algum peso para ~e termmar"
que na ' constittiiç~o' se dirá, nenhum: -empregado a questao, além' dos argumentos prodUZIdos. . ..
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- O SR. BEMuQUES DE REmmE. - ~da esLOll essa. ~commendação d;a.assembléa se~ .taIadade
elos meus principios apezar do que dlsse o nobre cumpnmento menos Clvil; e eu desejo manter.o

~eputado. Citou-se poréIn.o ex~m'Plo de.Ingl~terra 1 bom ~onceito em que_ a todos os ~speitos devem
Sr residente a constitmção ingI~ e sãhida do ser tidas as resoIuçoes deste congresso. Nào nos.
an\&o system~ feudal, cujos abuS?S não foi :e0ssive! comprome~tamos por carta demais em ~ptos
arrancar de todo: o Brasil felizmente nao está: ~e cumpnmento; contenhamo-nos nos limites do
nessas circumstancias. S~ cm Inglaterra acontece Justo. "
isso· no Brasil de certo nao.deve acontecer; porque O SR.. PREsIDENTE, depolS de maIS algumas re
en~ n6s sem-ere se reputarão esses l~s c~mo flexões, poz ã votação a proposta, e foi appro
meios de subslStencia ae innumera'Y~s cldad~os. vada.
Como pois seria possive1

9
que ad.libitum fossem O SR. RODRIGUES DE CARVALHO:- Sr. presi

privados dos seus lugares. DemalS para que n?s dente: Levanto-me para requerer que estaau~
servem esses exemplos de Inglaterra, que te!Jl Jâ assembléa tome em consideração o que le~rou no
nadado em sangue, porque os. p~v~s tem preclSa o seu discurso o nobre deputado o Sr. Antomo Carlos
reformar esses abusos da constltUlçaO' e o.~vemo quando propÔz a indicação que se acaba de appro
interessado nelles, ou pelo grande parti o, que varo Sim, Sr. presidente, a mesma. deputação des
sempre tem procurado ga~har na camara dos com- tinada a expressar o nosso sentimento pelo desastre
muns, ou por essa autondade de remover aà nu- acontecido a Sua Magestade, seja tambemincumbida
tum, oup~la das bayonetas, tem sem-ere frustrado '1 de lhe dar respeitosamente a en~nder, .em nome da

Sr., presldente, nós esta~os no B!asil, onde nunca nação, que sendo para esta de mapreclavel"valor a
houve systema feudal; nao nos SirVamos em tudo sua vida Sua Magestade lhe darã mais uma prova
de exemplos dos outros, que m~smo tem :J?rocurado do seu ~or, evitando as occasiões de a expÔr, de
libertar-se dos abusos do antlgo feu~ahsmo._Em que p6deresultar a espantosa desgraça de se ver a
Inglaterra, segundo me consta, até pa!M-n~s vao â nacão reduzida a irremediavel orphandade. Eu peço

, capitães de lo. linha, ~6 porque ~em dmhelro j m~s que se consulte eassembléa sobre este ponto.
, no .Brasil! nunca asslm se prahcou. Port8J!.to n~o Alguns Srs. deputados forão de opinião contraria;

vale.o exemplo, e ainda voto que os secretarios nao e tendo por fim o Sr. ~residente consultado a as
sejão amoviveis ad nutum. sembléa sobre o que liJiha lembrado o Sr. Andrada
. JUlgou-se a materia discutida; e.prop~s.to á vo- Machado e apoiado.o Sr. Rodrigues de Carvalho:

tação o artigo, P!lssou tal qual esta-v:a redigido. Venceu-se que não tmha lugar.
O SR. PRESIDENTE disse que era c:ttegada a hora O SR. FRANÇA: - Como jul~o muito urgente

da leitura dos pareceres 4e cOmIDlssoes; m~s o tratarmos da educação da mocldade, e ha muito
Sr. Andrada Machado pedlo a palavra, e fOi-lhe que foi remettida á commissão de instrucção publica
concedida. a indicacão do Sr. Fernandes Pinheiro sobre a

O SR. ANDRADA MACHADO. - Sr. presid_ente: creação de uma unive~si~ade neste imperio, requeiro
Sendo publico que o chefe supremo da naçao se que a mesma commlssao apresento qu~nto antes
acha gravemente incommodado por um funesto o resultado dos seus trabalhos sobre este Importante
accidente, parecia.m~ justo que esta assembléa ma-o objecto.
nife~tasse o ~eu sent1me~to a ~ua Magestade,.e ~e O SR. GOMlDE :-A commissão não se tem des
pedisse que ~lvesse .!>. mal!>r cUldado na cons~rvaçao cuidado antes trabalha com assiduidade; e s6 tem
ila sua. precl.osa enstenCla, qu~ tanto bem ~porta demorado o seu parecer por e~perar ver realisado
ao ~rasil, ~ n.a ~al tan.to ,nos mteres.samos . e para o ofi'erecimento, que fez o lllustre deputado o
assun o slgnificarmo~ Jul,ç;ava prfprlo qu~ die n~., Sr. Andrada e .Silva, de um plano de educação
measse uma.deputaçao. Ku v~u, er uma lU c~o publica, que ain?a não apresentou;' além diS~
que tenho felto sob~ este obJecto, e peço a V. x. precisa a commlssão para proceder com. m!Us
que a ponha á~otaçao. . conhecimento de caus~, que o governo lhe remetta

« INDICACÃO uma relacão circumstanciada dos estabelecimentos
, I . litterarios tanto desta cÔrte como das· mais provin-

« Proponho que 50 reso va: cias do imperio. .

« LOQue vá uma deputação da assembléa.á Resolveu-se que se officiasse ao governo para o
presença do Imperador, e da parte. da assemble~ fim requerido.
testemunhe a Sua Magestade lInperlal quanto fOl .'. . _
dolorosa á assembléa a noticia do infausto accidellte SegulO-s~ a leltura dos pareceres d~ co~ssoes;

qu.epuzera.. em perigo sua augusta pessoa.. e o ~r. Mala, como relator da de leglslaçao, leu os
« .2.o..Que' a .mes~a'deputaçã.o .peça ..qu~ Sua Ma- segwntes pareceres.

!restade Imperlaldigne-se notlclar' diarIamente o P' .
'l:>.. . d .. d bIt' nmetroestado de sua sau e, por,melO. e um .o ~ lID, como ..
,é costume nas mais na~õe's j e digne-se ~gualmente cC A commissão de"legislação tendo exaIninada 1l:.
,em qualquer. outro accldente d~ enfarmldade com- mamoria apresentada pelo Sr. deputado Manoel Jos~
muroca-Io á assem~léa offi.clalmente. Paço da Soares Venoso em que suppõe alguns .abusos
assembléa, 5 de Julhode 1823 :-0 deputad~, An- praticados em dürerantes juizos, em retardamenta
toni() .carlos Ribeiro à'Andrada, Machado e &l'Va.» aos. processos, e grande. augmento de c~stas, e.se

.. O SR. FRANÇA. - Approyo a· primeira parte?-a le.mbrão a~ reforJ;Das, que ao autor parecerao c~>nve
proposta, e regeito- il.:. segunda: 'bem que a respeito mentes; e. de p.arecer? que r.eceb._endo.-~e com agra
,(la primeira ainda tenho a advertir uma cousa; e é do. a refenda memoJ.?-a, ~mreconhecunentodeste
;que n6s não .tivemos .partkipaçãooflicial do caso, es~orço,que.fezum cldadao por be~da causa pu
,como cumpriria,p'ara ter.'lugar a .deputação. Ares:- blica, se mande guardar na.secre~a !lestaassem
,peito da segunda pane.tenho a.prenotar que podera bléa, para quando se tutar da leglslaçao, e regula-o. ,,' ' . .



. ·,RESOLUÇÕES: DA :ASSEMBLÉA .
PARA '~OSÉllO~ACIO D'ANDRADA 'E Su,VA ,

mm. e Exm. Sr.-A assemblÉía geral córistituinté
e legislativa do Imperio .doBrasil, constando-lhe
que S. M~ o Impera~or tem soffrido por um fun~sto
accldente,.graves lDcommodos na· sua· preciosa
saudes tem resolvido 'dirigir ao mesmosenhor'uma «:E!lENl>A

«Yeputàcãopara signiíiea:t-:-lhe. a sua sincera evivá .... t(. Aoartt~.6o·substitúo~.:-o·presidentedespa..
ió.agoit~órtão infaustoisucce~~o;e ordena·me qu~ e 'c!lará d6Cldirá por si-s6os negociosde pura exe-

. assÜIi'~:p;arti<:!pe a V.. Ex. 'para:.:-~e, levand,o..o~d cuçao•.Pa~o, da ,assembléa; '7d6-Ju1ho de l~.-
eoDh~nto ~e.S.JH:: I., possa Y<Ex.~.:sab~~ o dia; Arat'jo ·Vtanna. »-:-F'oi :apoiada~ ..
ea,hora'emg:tieSuaMagestade determma·recebel~· -
e:coIIiiillíIiiCaT~Ii:i'O, ·Pará. 'eu ~ faZerp~esente'i! .~ º;5R:; PJmEiIld)A~C~.: ':·~te ~go. 60 prin.
triesmil ;a~selnb1éa; Deos;~arde'a V. -Ex..'Paço da. ClPl& a 1llài~ q~aes'~eJao:-as ªtt:riln~iÇÕes'dQ,preSl
asseúlbléá,erií' .~e '5,'1u11i:o de,'1823.::--/osi Jóai;:Uim, •dente.-d~ ;provm~a!, o~denando:. que'~lfe'de$pacha:rá
(JarMi1'o de (JiJ;m~os., . .' . por' SI: s6,: e deClditá-todos osnegoClOS em que se-

J!fentoS'~es.f.·:ÍfÓiS·~:~·~.··!f!ãO ~&recê.J' .'Sês Ia-ea' .'.I:fec!e. JalIiG.. c1e§sS=00jetf;<JSfl~~tóiiSide!ãt~~··· .' .~ :. '. .
1UIla.'~CiioJiêüticúla:t.· Pà~;lfà1~éa.~ :,'. ~.DO'SB-WL\B.A .

Jnlhú~~ l~'::;,..iõioãO-A~'~ de Co.r-=I. ~R~. os:Srs.- deputa.ilos -pelas lO bons da
~~T~fhFooséct;Yàscoftcellos-,Josê~ fez-se·;a, .~da.. e -acliarão-se p'resentes
F~:F~ .Pinheiro-D. NUME~ ~,cfaltlmdb~':dOOntesos Srs; Ferreira~
de Locio-losé Antonio~ SÜ11~ Maia-EstetJàôRO~ -SiJ:tma :::Mcnd\iii~ ,Xavier de Carvalho;
RilJeiro dt:Re::ende-JosiCurrêu. PaiAeoo e Silva.» lfariaIio:Cavakallti, ~ Almeida·e Albuquerque.
-Foi appl'Ovado. O SR-PItEsuíEtttE declaronabeitaa sessão, e lida

Segundo' a acta da antecedentefoi approvada.
O SR.'Cummto nA CUNDA. mandou á mesa· uma

..«A.cO~ode legislação depois de ter vis'-.o á declaração de"Voto, porelleassignada, epelo Sr.For-
memorla'qúe foi presente a: esta assemhIéaem nome ttma, concebida. nos ~auintesiermos: .
do cidadão Antonio José da Costa, e que "trata.:de tt Declaro que na ultima sessão votei a favor.da.
melhoramentos que suppõe indispensaveis em'IDa- e.me d d Si Caro' d r>__ .,., _.... do
terias religiosas, ecclesiasticas, civis eeeonomicas, .n a o.· e1l'O e \A11Ipos'aoo-'eu...go
'NI.... se remediarem os muitos abusos que 1"Ynii<>,. pl'OJecto=do'Sr.A:ndradaMacha:do-sobre os gO\"emos
.r-- -:-!"~- das :proVÜlciaS;na mesma a favor da emenda.
e que na maior parte são a todos notorios; é de pa- do ·sr. Vergueiro sobre as~vras amovivel Oll
:recer que se receba com agrado: porém se mande ~utum.;iguãImenteafavordadoSr. loledO Rendon
guardar·na secretaria desta assembl~ para entrar --qne se regalaráõ pelo. regimento que se lhes der;
emcontempla~o, quando se tratar dos me1hora- -e a favor ,da do sr. Andrade Lima ao 40 artigo.-
mentos da adDiiniStração geral; porque para agora P d mbléa 7 d Ju1b. d 1823. r •
Dão se encontrão obiectos de ama DP1Mncia tal, tn1e aço. a asse , e o e - ..oagtllm

• -o,:, ~- Manoel Cameiro àq, CuMa..-l~ de Almeida
demandem promp~. e abreviada providencia. Paço Fortuna. ))-Mandou-se inserir.na aeta.
da assembféa, 5 de Julho de 11323. - D. NUM
Bt&genio de Locio-José Corrê4 Pacheco e Sil"a.- O SR. SECRETAlUO CARNEtRo DE CAm'OS leu uma
108é T~rG àq, FonseCG Vasconcellos-José An- felicitaçãO dirigida â assembléa pelo govet'!lo da
~io da SilfJa Maia~José Feliciano Ferflande8 prorincia das Alagôas; outra da camara do Recife
Pinheiro-João Antonio Rodri~8 de CaNJaUlo- a~ P~ambt1:.co; e oll.tra do governo da mesma pro-
BstefJão Ribeiro de Re::end~. »-Foi approvado. vmcla.-Forao recebIdas com agrado.

Passou-se ~o 'parecer, já duas T~zes adiado. da ~u depois umaparticipaçâo de molestia do Sr.~
mesma eOD1lDlSSao, sobre o requet'lmento de José' melda e Albuquerque.-Flcou a assembléa intei..
da FonsecaPereira; e tendo fallado sobre elle alguns rada. . .
Srs. deputados, deu a hora. PropOz então o Sr. pre- P á rd' .-
sidente a continuação do debate para se decidir do asso~-se o. em do dia, e entrou em~Q
parecer; a assemtiléa conveio; e depois de breve o ar~. 5 do pr~Jecto sobre os governos.proVlSOnos.
Qiscussão foi approvado. (Veja-se a sessao de 17 de Iunho}.-F01 approvado.

Faltava a nomeação da deputacão para ir com- . Suscitou-se a. questão se os ordenado~ do p~
primentar Sua Màgestade; e o sr. presidente no- dente e secreta~o, de que tratava o éll'tlgo, denao
meou p-aramembros deUa os Srs. Andrada Machado, ser logo. d~termlDados; e resolveu a assembléa que

. !lispo Capellão M~r, Rodri~es. da Costa. Fernandes a eonumssao ~e fazenda desse a es~e respeito ~~eu
Pinheiro, Verguell'o, ArauJo Lima, D. Nuno. Alen- p"arecer dep~lS da appx:ovado oproJecto, como Ja se
car .Ribeiro de Andrada Teixeira de Gouvêa, tlOha requendo e venCido.
~ellas, .e Gondim. ' . E comI? se duvidasse de ter a assembléa tomado

, O. SR. P1u:sIDENTE assignou para a ordem do dia: Já a refenda res_olução, assentou-se depo~ de al
Io, o projecto sobre os governos provinciaes ;20, o gomas observ~çoes que tudo o que .determmasse .(1

projecto sob.re a COn1irmilCão dasleis • 30 'regimento as~eJ!lbléa, e tivesse de ~er cumprido pe~as com-
da assemhléa • , ,. , IIl1ssoes,.llie fosse ann~C1ado por commumcaçãe da
..' • . secretaria aos secretal'J.OS daIla. .
Levantou-se a s.essáo depois das 2 ,horas da tarde. 8e.....,;o-se o art 60 ("l:r. e - 17 -:

-Mano~l José .de Souza, F'l'anga, secretario. Junhõ): . .,eJa-s . a sessao .ue

O'SR. AUU10VUNNA.:-Neste artigO diz-se qUe
o -preside]1te d~C:idirá por si ~ó todos os pegocl.os em.
que se na.:o ~gIr por esta lal, a cooperação do eon-.
selho;.mas.~9 :p~de ac~ntece~ que haja aIgwn
dedelib~çao que nao esteJa a,qlllmarcado, entendo.
que devemo declarar·se melhor; Cpor isso oifereco
a segninte~ •
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peza de mãos, nem deprimir a heroica conducta de
muitos varões illustres qué governarão algumas pro
vincias do Brasil com acerto, e discricão : injustica
seria deixar de confessai: seus bons serviços, e qüe
se tornarião mais avantajados senão forão os erra
dos principiosem que o ministerio fundava seu sys-'
tema colonial; mas como muitos outros, ainda em .
tempos bem recentes, abusarão terrivelmente do seu
poder para praticarem toda a 'qualidade do maldade,
e prevarição, desejo. portanto prevenir taes males,
e limitar de tal sorte a autoridade. destesempre
gados que se lhes não deixe lugar para que esque":
cidos de seus deveres comettão absurdos,. e inquie
t~m os povos fazendo-lhes violeI\cias que coin.
difficuldades se remedeão. .. ' .

, Melhor é prevenir os crimes do que punil-os; é
maxima bem trivial, e uma verdade de mera intui
ção; pelo que prescreva-se aos presidentes de pro
vincia uma linha de' con~ucta, que regulada pela
disposição precisada lei, se conservem no circulo
.le suas attribuições, sem. se arrogarem o que Jler.;
tence ao seu conselho aonde tudo deve ser visto,
examinado, e deliberado.

O SR. ANDRADA l\hcHAIlO :":"'(Não se entendeu o
tachigrapho) . • .

O SR. A,l'WRADA E SILVA :-Eu creio que a idéade
ser o presidente um governador tem sido a. causa
principal da opposição que tem havido contra este
artigo. Opresidente, senhores, não é um capitão ge
neral: é muito menos do que isso; é um homem que
ha de executar as ordens que receber, eas leis; e que
só delibera em casos extraordinarios e repentinos
quando se precisa de uma medida prompta; nos
outros casos ha de consultar; e portanto não sei que
precisão haja desse conselho permanente" transfor
mando assim o governo de umaprovincia. em
assembléa deliberativa.

Q\Ie utilidade resultaria de tal conselho? Eu não
vejo nenhuina ; o que succederia era levarem os ne
gocios tanto tempo como levãoaqui :istoé, teriamos
muito tempo perdido, .retardando-se negocios que
muitas vezes não podem demorar'-se sem' prejuízo
um' só momento. ~Ias (disse um illustre deputado)
este presidente póde enganar-se na providencia que
ordenar, e seguirem-se .deliagraves damnos; a isto
d~go que elie é responsavel, .e que desejo que me
mostrem qual é a instituicão humana em que se não
possa apontar defeito. 'Por ventura, p(jrque os
governos são sujeitos a paixões; não seha,de go
vernar? O que se faz é pezar na halança da razão
quaes são os. governos que· tenl menos. inconve
nientes, e isto é o qUe se tem achado pela longa
experiencia deseculos. ~ •. .. ~ '" , ,

O SR. ARoUCHE RENDON :.~Depois de terem pas
sado os arts. 3° e 4°, de necessidade dev:e passar o
6° como consequencia delIes. No. 30 estal)e.lece.se
que o' presidente seja oexecutor.e administrador
geral da província, donde se conclue queelie só é',
o executor, que elie só é o i administrador ;e com
razão, porque elIe executa as leis geraes, as .ordens
do poder executivo, e' igualmente as deliberaçõer:;
do conselho. deqüe elie é presidente. Esta d()utrina
passou. Noart.4°estabél!ice"se que o presideIlte
tenha urirsecretario,e. que estesejÇl. tambem o do"
conselho; log(}. está vencido que o presidente telll
cousas que' ordenare administrar fóra do conselho; .•
Agora:iJ.o art 6° diz-se que elie despacharáppr si'
Só e decidirá todos os negocios em quéseguJidó
este' regimento se 'não. exigir especificadam.ente a

8

éundo esteregimento se não exigir especificadamente
~cooperação do conselho.. Tendo eu decla:rado por
l1ais ,de uma vez nas duas antecedentes discussões
;cerca deste projecto, o meu modo de pensar a res-
eito do methodo que se deve, seguir no exercicio

âesteemprego, nada mais deviaac?re~c~ntar, porque
íOU,'em systema opposto aos prlUCIplOs estabele
cidos; mas desejoso, de concorrer (quanto entendo)
para o bem do meu p~z, sou obrigado a instar para
ue se adopte um melO termo entre uns e outros
~overnos, dos que se tem orgaJiisado. Todos esta
~os .convencidos da necessi~ade de uma ~edi.da
pela qUal se regulem os negoCIOS de cada provlUcla,
'eruarbitrariedade, mas sem retardamento do seu
~lpediente.

Nós vemos continuarem as queixas, e ôs clamores
dequasi todas as provincias e sustentarem-se as in
lrirras, d'onde nascem as faccões que tem derribado
os~eus governos, debaixo do especioso pretexto de
beruda patria, que todo é fundado no interesse in,.
dividual.

Agora mesmo acabamos de saber que a provincia
de Sergipe d'El Rei está em tumulto pelo choque, e
conflictos de jurisdição entre o governo civil e o
commandante das armas, fazendo-se por isso neces
saria alguma providencia que ponha termo,ás desor
dens excitadas por estes, e outros empregados, de
que resulta a falta de segurança publica, e do legi
limO uso da liberdade civil do cidadão pacifico, que
éordinariamente victima de taes caprichos.
• Sejão pois estes governos substituidos por outl'OS,
combinados de uma maneira tal, que suas partes
integrantes, como as de uma machjna bem com
posta, prosigão em sua marcha regular, e se coadju-,
vem em seus movimentos para chegarem ao fim de
nossa prosperidade, e consolidação de nossa inde
pendencia. Tentemos estas innovações, e o tempo
rios apresentará seus abusos, e nos indicará os meios
de corrigil-os.

Este decreto é provisorio, e não tem o cunho de
lei fundamental, admittindo porconsequencia aquel
las modificações que a experiencia exigir. Todos os
governos representativos regulão suas provincias
por meio de juntas administrativas, que tem muita
analogia com o nosso actual systema de governo,
porque a maior parte dos negocios que lhe são re
lativos dependem de exame, e deliberacão, a qual
deve ser tomada em conselho permanentê; e é neste
ponto de vis.ta que vou de conformidade com a
emenda do illustre deputado o Sr. Araujo Vianna,
quando diz que o presidente despachará, e decidirá
por si só os negocios de pura execução, pois de outra
maneira vinha a exercitar a mesma ampla autori
dade, e jurisdicção de que· usavão os antigos gover
nadores, que agora se pretende atalhar.

Odespotismo está plantado no coração do homem;
vamos involuntariamente para élie ainda debaixo de
appárencias de fazermos·justiça. Os mais bem inten
cionados governadores das provincias do BrasiLpra
ticarão as maiores arbitrariedades, prescindindo dos
meios legaes ,pelos quaes se devem decidir .os ne
gocios publicos; porque em havendo quem tivesse
aresolucão de lhes dizer que sua .autoridade era
llinitada' porque não obstava a esta ou aquelia
injustica, que como tal se lhes pintava, era'este
o maior estimulo para ceder á vehemente tentacão
de metter a mão, no exercicio das outras autôri
dades constitnidas, e então se fazião, camara, juizer:;
e até vigarios geraes. ' ..
, Com isto não pretendo atacar a probidade, e lim-



eoopel'a~odo conselho-; "ora isto não é mais doltariomna especie de conseTheiro do-mesidente·- o
que uma ~encia. do _que •se legislou _nos i secretario j.ãmais- de,,-e ter:voto nos nêgocios: Pubu
Mts.-~- e 4." ; am~ °_que alli. se estaheleeeu.1 cos; e se deve ,limitar á~ -das -ordens do
~~!c·t~:::~~:4~~~q-.le te:? !:=.~do:ne ~- i'P~?~te, qüe-_~es--~,sóm.mte (levem·c,ser daàas
rece mutil; e Ju1cO'()que amateDa do articoo deve1e aSSlgnadas. ' - - --' -,- : . .' __ _ '
pa...~ como já decidida nos anteeeden~ . i· Quan.~aoa~to~:de~per«Lque~ n.ecessità

O SR. NOGUEllU. DA GAn: - Sr. presulente: F I~~.~~ a effectiva l'eSlden~~,!la' capital da p~
necessario ~e tenhamos- em cousideração. quaes !-vmCla de -dous· conselheiros, que.ou .colijuneta
sejam as atlribuiÇÕeS do presidente da pro"Vincia. 1m~~ o!J- ~ separad~ e.por alternati:va tem de
para :melhor se deliberar sobre o modo.de as exe-I~tir dianamente.âo.despatho, do,~ente do
cutarcom van~aemdos povos. O pteSldente deve presidente .da provmCla. eu a reputo de pequena.
ser o executor das leis. e o admi.nis1rador· da PI:O-I O!0nta, a~dendo-se á que se devia fazer com as
Tineia. ~nundo o ~<rimento que se lhe' der: elle -nacoens de vmda e volta até as SUas habitacões. e
deve por si sómente despachar e decidir todos os I descontand<rse o tempo da reunião de todo õeon-.
ne.:,"Ocios. em que se não exic<oirespecificam.ente a I~o; e qu~do mesmo fosse consideravel: esta
cooperacão do conselho. e· em que não houverem Q~ devenamos SQtrre-la pelos bens que della
formulas marcadas por lei. Ora muitos e diversosIpóde receber a provincia. Portanto julgo acertado,.
podem ser estes negoeios prineip3lmente nas pro- que do~ dos con~~ros l'eSidão effectivamente
vin.cias de maior povoação: diariamente apparecemIn!l c:aPltal da provmCla, e que um. deIles assista
males que devem ser promptamcnte remediados: d!anamente e p'or alternatin ao despacho do expe
por exemplo um indhiduo de qualquer districto ou diente do pre:;ldente. ou ambos, quando a este pa..;.
comarta é opprimido pelo ministro. pelo capitão- recernecessan? pela gravidade das matarias. sobre
mór. pelo commandanle ou por~ outro indi- que tem de deliderar.
~d!10 partic!Jlar: ~ff~ um. ataque da parte do seu .O Sa. ROnalGUES DE ~VALRO:-Eusempre ouvi
Ylsmho : está em nsco unIDlUente: teme uma de- dizer que quando os capitães generaes não·prati
sordem dentro da sua mesma familia. laDto mais tavão abusos, tinhão pouco que fazer. O presidente
facU de acontecer, quanto a sua residencia fôr mais não tem que embaraçar-se com o que o nobre de
distante ~ povoações: em.qualquer desta.s ~ir- putad~ acaba de apontar; esses negocios com~tem
cumstancIllS rocorre ao p~ldente da proVlDClll e exclusivamente· aos magistrados qUE! osdeczdem.
espera o competente remedio: mas que ha de fazer Como é que um presidente seha de meuer na
esLo presidente, não estan40 marcado na lei o caso, ~~o de segurança individual, na rixa de um
do quo se tratar, c competmdo-lhe sómente a parte V1S1nhO com outro, etc., etc., se estes' negocios lhe
executiva c administrativa, sem de modo al~ se não pertencem t Se alguem o fôr importunar com
intromctter no que pertencer á outras autondades matarias destas' a decisão é prompta- Requeira a
da provinçia? .ou hà de abandonaz: o reco.rrente aos quem-compete:-e fica terminada a quesLão~.
O!CiOS ordloarlos. tah'cz com manifesto ns~o de ~ua Jnlgou-se ãflnal discutida 'a materia' e posto fi
Ylda o fllZ~nda. ou ba 40 dar algu!Da proVldencUl: votação o artigo, foi approvado tal quai estava re
para esta Julgo q!!e seria conveniente o concurso digido; ficando por ISSO regeilada a emenda do
aos dous conselhclro.s do quo se lembrou ? no~re Sr. Araujo Vianna. ,' ..
deputado o Sr. Pereira da Cunha: as proVidencias O .• . . '..
assim dadas serão mais conformes ti razão, á justiça, . SR•. SECRETAlU~ .CÁRNEJ.RO _DE C.~~s ~dio a,
As leis e li. segurllnca individual: serão mais res- palavra e leu o.segwn~eoffi~o do mlD1Slro de es
poltadns pela ldóll da coopera~o de homens de que tado dos negoCios do unpeno:
a provincia fórmll bom conceito: e estes mosmos . u Illm. e Exm.,Sr.-5eildopresenteaSuaMages
homens serão como duas constantes atalaias que tade o Imperador oofficio de V. Ex. :de 5 do cor-'
~çii.o conter o presidente nas raias de sua j~rl~- rente. em ~e,me comm!JIli~ ql,le a~asse~léa:
dlccão, cooporando em tudo para a segurança mdl- ~eral, conshtmnte e legislativa do unpeno 'do
vidual e para a mantenca da liberdade regaI do Brasil, penetrada: de· vivo sentimento pelos incom
povo, obstando ás medidaS e acLos despoticos, ainda modos que o mesmo senhor tem -soffridona sua
que inditectamentc, pelo respeito e contemplação, preciosa sande, pretende. dirigir á Slia augusta: pre-
que o presidente deve ter, pelo voto de dous con- sença uma deputação para signmcar-lhe :a sincera:
se1heiros, que tem por si a opinião publica. Assim magoa que lhe tem causado tão funesto- successo~ ~
melhor se ha de conseguir o bom governo das pro- Ordena-me.que participeaV; Ex. para o fazer pre-'.
vineias, sem que se temiiCt ,demoras na execução sente na mesmaassembléa, que agradecendo o in
das leis e ordens'superiores, nem grande augmento teresse que eUa toma :no seu referidoincommodo,
na despeza.· '. . receberá a dita deputaçãoterca-feira· 8do .corrente.

Quanto á demora de .execução, é claro quene- pelo meio-dia, De) p@a.cio ~a.:Qoa-Vista..; .. ,'· .
nbuma deve haver. quando se tratar de pÕr em .' (I Deu.s guarde a V• Ex."';" Palacio. do Rio ,de 1a
pratica as leis e as ordens. que o presidente receber neiro, em '1 de Julho de 1823.-José, -Bonifaeioâe
ao chefe do. poder executivo. não sendo para isto Andrada e Silf)a.~ Sr. José Joaquim: Carneiro dê..
necessarlo o. concurso de conselheiros; e tambemé Campos. »~Ficou. a assembléa inteirada. . : . .,.
cler<?queigualmente será !llpido. o. despacho ~o Voltou-se á . ordem dodia e'entrá:rãoemdis-(~
presIdente, que fôr do expe.dlente marIO, sendo feito cussão' os additaníentosdos Srs...Paula e' Melloa',
com um ~os d~us consellieu:os, .ou com.ambos nos Pereira' dá' CUnha (Veja-se a'· sessãóde '18 de-.·
casos maIS difficultosos e mtnncados,tendo estes 1unho) . • . - -. . -; ".;
conselheiros sómenLe. o'; voto consultivo e ficando .. • , , '. '.' ':'.:; -.
absolutamente livre: ao 'PIesidente o-decidir como '. O .SR. ANDRADA. MA.CHADO:"';' Eu. -não duvido'
lhe p~cer'éOnv~~iente,visto' crue toma sobre. si . approvar,-em pllrte;:.a'e~endado Sr; Pa~ e Mello;
toda :a:;respollsabihdade. _ : . . " _ porqt!e, em verda~e, haVla uma .lacun~.; ,e 4.e ne-

.Nãopódéter lugar. o: que se disse de ser o secra- cessI!lade que haJa. na falta do presIdente.- ~em.
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faca as suasv~e este :vice-presidente d~ve serI O SR. .!.NDUDAlúCID.DO:- Concordo tom o
mõ..dOSmem.bros..... elo CÓnselh.o.Não contord.oporem nobre ~pin.ante; acho muitoiustaaigu.al.dadede
en que seja. nomeado ,.pclo mesmo conselho; se- numero de conselheiros em todas· as provincias • os
~ antes neste ponto as idéas do Sr~ Pereira da negocios são os mesmos e como seis sempre m
~a, e seja viee-:p~dente?~e tiver obtido o minão melhor que quatro seguirei que se estabeleca.
maior numero·de votos ,~a elel!:'l0~ . . " aqueile n~ero~ to~as. F a razão de economIa
, O SR.B.~ Fiw;t;ü:- SoI1 do mesmo parecer; que me tinha feitp ~"Ulr outra opiuião.

mas adoptado este additamento, julgo dever decla- O SR. B.U\io DE S.L'nO ÃnR.o :-De ordinario são
rar-seque esse vice-presidente tambem por si só sempre contra o bem da nacão as economias em.
despachará os neooocios que despacharia o presi- materia de governo; .nenhuma provincia dcixa de
dente; lembro-me disto unicamente para evitar du- ter com ~e ~"al' uma diana por um mez 011 .dons
vidas. aos que vao tratar dos meios do sell melhoramento

O SR. C.\R.NElRO DE CA!IPOS: - E'· desnecessaria e prosperidade. Deixemos ~,~tin~o ~e provincia
tal declaração; depois de se dizer que elle faz as gra~d~e ~ena; todas tem.tgUal direito ã melh~r
vezes do presidente, é claro que ha de executar tudo a~tra~o; agora quanto ao._num~ ~u nao
o que é de competencia daquelle em cujo lUo"'al' estã digo que seJao 'ttlatro nem que seJao seIS, <furo que
servindo; ha de despachar por si ro quando o dever qualquer que seja o numero que a assembléa.es
fazer ha de executar as resoluções do conselho, as colher, deve ser o mesmo para todas as proVIDCIaS.
ord~s do minisLerio. emfim ha de fazer tudo o que Discutida a mataria, pÕz-se á votacão o artigo
faria o presidente se estivesse servindo. Não ,-ejo com as emendas otiereCIdas pelos Sci. Paula. e
nisto mais que um additamento superfluo ã lei. Mell~, e .barão de Santo Amaro; e sendo regeitada

O SR. A.'mRADA. MACBA.DO : - O que é preciso é a prImeira, a{lprovou-se a s~gunda, vencendo-se
redigir o artigo addicional ; pois creio que a assem.- lI!le .fossem ~~ o~ conselheIrOs de qualquer pro
bléa está conforme em que a lei deve marcar quem VIDCla sem dlStmcçao.
seja o vice-presidente; e parece-me que d3S duas Por ser chegada a hora da leitura dos pareceres
emcndas oil'erecidas se pódo formar o arligo. Julgo de commissões pedio a palavra o Sr. Gomlde e em
que V. Ex. deverá propõr á 'votação, mas por partes. no~e da comul1ssão de instrucção publica leu o se-

Varios outros Srs. dCl!utados mostrArão confor gUlDtC
maNC com a opiniã~ ao Sr. Andrada Machado, o « PA.RECER

j';ilgand~ a mataria discutida, propÔz o Sr. pre- « A commissüo do "i"nstrucção publica examinando
~dente • .' .. . a memoria otrerccida pelo illustre membro desta
.1.° Se dona. havcr .um VIce-presldenLe do proVIn- assombléa o Sr. l\Iartim Francisco Ribeiro de An-

ela:
o

Venceu;-St' quc s~m. drada, o por elIe feita, ha muitos annos, ~ a.
~. Se deVIa. se! tlrlldo. ~o numero. dos conse- reforma dos estudos menores da provincla de

lhelfOs de pr~vmCla: D.eCldi~e que SIm: • . S. Paulo, reconhecendo ncIla um verdadeiro me-
3.0 S.e deVIa se~ o mllIS !1ntlgo conselheIrO, ISto o, thodo tanto de ensinar, como de aprender, pelo

o que t~v_esse obtido o mlUor n~ero do votos na arranjamento analytico, com que classifica o co
sua elelçao: Resolveu-se quo sun. meço o progresso gradual dos acontecimentos hu

Seguio-se o art. 7.Cl ,(Veja-se a sessão de 17 de mnno'!, e pela indicação que faz das materias que
Junho). ' . " successil"amente devem ser ensinadas, do malhodo

O SR. PAULA E MELLo : - Neste art. '70 estabele- a. seguir, da escolha dos compendios e sua compo
ce-se que os conselheiros serão seis nas provincias Slçã~, lamenta os males qu~ te~ sotrrido a !Dstrucção
maiores e quatro nas menores; mas como se não p_tibhca {leIa falta de pubhcaçao e adopça~. ~e um
declara quaes são umas e quaes asoutrns e ha de tão. ~umInoso systema em todas as pro''1llCIllsdo
portanto isto :regular-se pelo methodo seguido de Brasil: e ó de parecer: . ,
Chamar-se maior á que era governada por capitão- « 1.0 Que seja recebido J?or esta assembléa, com
general, quando áliás ha destas algumas de menor especial agrado, um ofrereclmento tão interessante
população do que outras que: se cliamão menores, á educação publica.
parece-me que será· acertado que sirva de regra « 2.0 (Jue se mande imprimir a sobredita memoria.
para o numero. dos conselheiros a maior ou menor fazendo-se a despeza pelo thesouro publico, para
populacão ; procedendo-se como indico na seguinte que quanto antes possa servir de guia aos actuaes

• « EMENDA . professo~s_e de estimulo !I0s homens de letras para
cc O conselho nas provincias que ti.erem mais de. a C0!DPO~lçaO de compendios ele~entares,_ emqua~to

,cinco'deputados constará de sete membros,e nas se nao da uma adequada fórma á mstrucçaoPtIblica.
que tiverem menos cinco.-Paula. »-Foi apoiada P!lço da ~ssembléa. '7 de ~~o de 1823.:-A~-.

_ ' .' . • ton.o Rodn.gues Velloso de Ol,vetra.- Belch.or·Pt~
.. O SR. RAMO DE SANTO ÁhLUl.Q :.-Não acho boa a nheiro de Oliveira.-:-Manoel Jacintho Nogueira àG

·ditrerenÇllProposta. Para deter~arQ numero dos Gama.-Antonio GongalvesGomide. ll-Foi appro-
,conselhell'os entendo que a ',materIa é que nos deve vado· . ' '.
.seguir de guia, e não apopulacão;· e como se ha O·S..' ,
utilldcide em qualquer medida e"na'é tão provei~osa . _ R. ROI?RlG~S VELLOSO, em no~e d~ com
'na provincia grande como· na pequena, segue-se mlssao de leg~laçao, leutambem o segumte • : '
que o,numero dos conselheiros deve ser igual am . « PARECER' , " ,

;t~,~as;e P?r iss~ o~ereçoa seguinte ' «Queixa-se'opadre'B~rn~doJoséVie~, PreS~'
, :. ' . -: :;" :.' « EMENDA ' '.' na fortaleza da Ilha das Cobras por ordem do: ma~

. «'·O,e.o.n~~ll:u) dàsp~ovlncias será:compos~ode gis~rado ajlldantedci.~t~ridente dapoli~ia, d~se'
.quatro oU,seI~:co.nse~eIl'o~.~'O deputado,BarcW,de acli~ retIdone~ta:. p'nsao desde·· o . dia '5, de.
.sa~to,'A~~'7;~'>?,7:Fol ,apoIada~. ' ..: ,' •.. , .. JaneIro. d!3steanno, sem que'até agorll se lhe ~e~a.:



form.··atl.o' cUlpa.'" a~'d.é:ter~d(j're.p.etiàas'~f'Sr~ D. ~oo.O.' VJ:~:De.' 'certo.'.' llàO'fOi.' essa. a in....
~ta~ a9S.Ch_efes' do, P..Oiler'executivo, e ju- tehÇi~ do illustre autoFdO erojeeto,nem parece
i!iciario~.~ ~m~o delegiSlaçã!>'~ poder d~ !lUEl essade~ser'ade~çao'da'a$eDlbléa~,por
~preclSa_de irif?rma~ ,~Q ......!5tro ~sero~"'G ·JSSO ~~. quedepolS da'palavra.~dimanàaos
de Esta,do d~' negoClosdà Justiç.a te por1~ enge - se~ - dos-Sóberanos de 'P!'l'tugalaté odia 25'
dàasseinhléa. :que sepe§.o estas iniOnna~'tom de.Abril de l~l,; Nesta generalidade com'tudonão
lU'genciaa reSpfrito da. piiSão do sobredito 'P8:dre. e me -pareteaue' se d~va oom.-pro...h.ender a legislação
do motivo .de~a~ Pa~aa assembléa), 7 de.J~ho de dos tra~dos- com as nações estrangeiros, ~ra. em
1823.7".A~ Rodngues VcUos& de Ohveu-4--:- ~~ormldade dellase re~arem os negoclOS pOa
Estet>ão Ràheiro deRe::~.~D. Nuno Eugemo liucos, como se vê enunCiado, na segunda parte
de ~.-Jose Tei!l:eirad4 FoosecaVasconcellos.deste,paragapho. ,. '
-JfM Antonio da Silro- Mo.\G.-..1000 A'Atonio Ro-. () Btasifentra de novo a represenlar como nacào
drigúesde Carvallio.- BerMrdo José dG GamG·~. .independente; os seus negocios politicos hão de Ser

O SR. ANDRADA. BhCHADO: - Sr. presidente': regulados segundo ~ p~incipi<!s do direito das
Como um dos nossoS collegas. e que está presente, ~nt.es; adoptaT a l~sla~o pa.rüeu~ de tratados,
serve de regedor das justiças~ talvez nos possa dizer fe~to,s no tempo -em que !l Bra~l fwa parte dos dOa
~razão de se achar preso este cidadào sem culpa 'DUnlOS· pol'tuguez~, eD;ao só mdecoroso, mas póde
lO1"Dlada. como se mostra'do seu requerimento. Ua7.et consequentlas l'UltlOsas ao bem ser da nação•
. 'O & .. itODtllGWS VELLoso~",;",Nada S(li deste na- Propo~~oportanto tambema~uppressãodapa1avra
8O?O': o requerim.ento foi apresentado na com- -Politicos. - ,
mtssão; e esta deu o :seu parecer. O Sa. PB~t1\A D.\ Cl:NUA : - O111~stre depu~do
, O SR. Àl'lDRAD.\ lliclUDo : _ Lembrei-me de fazer entendeu. mmt.o bem, ~l era <) ob)ec\o p~luelpal
esta pergunta. porque me parece que diz na sua {la- deste prolectO. que não·tmhll out~ fim se na~ fazer
tição que requerera tarnbem ao regedordasJ'ustirlls permanentes com a sancçào naCloual as lms),.quer: . nos devem reger em q'lllnto não ordenamos comgos

.0 SR•. RODRIGUES VELLO~o: - Se requerell nao J)roprios. e adequados As nossas circumstancias.
f01 •a, mu:n; nem este negooo. em q~anlo atrecto á Esta verdade 6 de tal sorto mllDifesta, que nito be
p~hela, tinha cousa alguma com o tribunal da sup- sitei em :Qropo-l:i. nem esta assembléll em ndopta-lo.
plicação. como me:aida indispensavelADOSSll ~litica situação.

O Sa. ANDRADA 'MACHADO ~ - Pe~o a leitura do Meditando porémà.cerca deste ol)Jccto, quo ósem
requerimento. ,dll~dà da maior importancill p~~eu-lDo II pro--

OSR. SECI\ETJ.RJO fez a leitura requerida. pOSltO alterar a l- parte deste pnnle.lro paragrapho
O Sn. ANDRADA nfACIlADO : _ Em verdade o que com n ~menda que ot'iereço. e quo Julgo preencher

3ppareee é um hom.em ~so ba seis m.eles sem se com maIs clarezll o 11m a quo nos propomos. Quanto
1I1e ter feito processo; tirou-se um summ~io pela á 2& parte do mesmo paragral?bo p~ten~e o n~bz:e
policia. sem haver corpo de delicto. e por aUe se deputado,que eUe ~en:!lll. uma 1Dtel~gen~l~) mUI di
manda proceder a nova devassa' com etIeito deve versa da sua enu~claçao, porque lms poütiCo.s geral-
indagar-se se isto assimé' mente !allando saO. to.das aquellas quo servem para a

•. iundaçao. e bom regunen de um Estado, nas quaes
,0 SR. PRESUWt'TE propoz li votação o parecer, e se encerra a arte de governar: e supposto que nessa

fOI approvado. expressão se julguem comprehendidos os tratados
Passou-se, segundo a ordem do dia, ao projecto de commercio., .e .alliança ,feitos com as outras na

sobre a con1irm~çii.o dlllegislação actnal ; e foi lido ções, todavia nada tinhllJDos a. recear de seus re-
o l° art. concebIdo nestes termos: s.wtados, na~ s6,porque ll1?equena parteque nelJes

Art. 1.0 Todas as leis. resÜ!lentos. alvarás, de- tinha o Brasil, ,c0ll}0 COlOlUll. qu~ entãoer!lconside
eretos e resoluções dimanadas do throno do Sr. D.rado. desapp~cerao com.. ampU~ude da mcompa
João Vi. Rei de Portúgal e AIgarves até o dia 25 de .ravel.carta regia ,de ~ de Janell'O de 1808. que
Abril de 1821 em que se ausentou desta cOrte, e franqlLeo~ a entrad~livre a todos os navios, e
todas as que forão promulgadas d'aquella data em ~e!cado.rll~.s estr~gelras ;' como p'0rque ,o que nos
diantepelo Sr. D,Pedro deAlcantara. como Regente dIZIa ~lllS lmmediatamente respeito era o de 10 de
deste Reiuo. e como Imperador COl)sti.tucionà1 do FevereIrO de 1810. oqllal achando-se em obse~vancia.
Imperio do Brasil. ficáo em' seu inteiro vigor na ,em todas as suas partes, nada por ora ha que mnovar
parte em que não tiverem sido revogadas, para por :em. quant~ se nao tom!U'em, no~as medi.das) ~omo,
eUas>:se •regularem os negocios politicos. civis; e :mll;l~ convier ao bem. g~ral ,da naÇao, e ~eclprocldade
~ori()micos deste: imperio em quanto se não orga- de mtere~se em que eUe é fundado. Eu mando. á
nisar- um'novo codigo. ou 'nãO' forem especialmente 'm~sa, a minha, , '
alteradas. ' , ' « EMENDA

:'O.Sa:.BÁRÃO SANTO Amao:- Não eaUarei da « Art, 1.° As·or\ienações, leis) 'regimentos' al';":
necessidade'aesta medida; oillustre autor do pro- varás.decretos. e resoluções prpmulgadaspelos,
jecto !l:,d.e.mOl!-str~\\) e di.ss.e. ,tUdo ,qu.a~to ~~~ ~e-. Reis d,e POl't~gal e p,elos:quaes.,o. Brasilsegover-.
cessan,o 'p~a:: sé·!econ~ecer ,a'c~nv:eDlen~la d~ se na!a, até o~la 25 de Abrl1 d~ 1821 em que Sr.'D~
adoptar'l!ileglslaçaoenstente)'por ISSO que'naoé JoaoVI Rel de Portugal eAlgarvesse.ausentou~
possive\ substi.tuir-~~,:Qut~a desde já;. e s~m leis ,destaiCÔrte,.e t~das etc., O deputado.·Pereira da'
não p6de h~y.er regular admmistração de JustlÇ8.~ Cunha.-FoI apOIada ~.. . ,'. . " , : .i,':

.D.ifo~Ii~j~ct(qteu),~'N:ós·:recoxilieceniÓsil'ne:-..O Sa.BARÃo DESAN:IO: AlURO: -O' illustre,
~~s~~a~~·A~.~~dop~~os: t~d~ a:'l~~StaQãO ,portli:: .pr~op!Dant~, reconbecell. a, nec~sBida~e, da minha
~eZà.·e;,a WSPOSIÇ8.0 da,pnmeua parte deste' ,pnm.el!a emenda.; convenho~om aquEipropoe~e·
P*Il~a.Plio, ,.' !,~ep~ .~e~tíi~ Iessa .. íiecessidàd~ ,C\~~dopto. 'IDsi.s~()p0Z:ém: n.a miilpa)egwid~~menda~
Sóm-ente"á'legtSlà:çaopl'omUlgada' no goverD'o 'do 'Relações polztlcas saoaquellas que estàDelecem di-,
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« Art. 1.0 Ficáó eni~eu-intéiro'vigor ná"parte
a

IC EMENDA

« § l~o Adapto n emenda quo propoz o illustre
deputado autor do projocto quanto á. la parte do
mesmo pal'agrapho. E proponho a supressão da
pll1aVfl1- politicos. O deputndo Barão de Santo
Amaro. ll-Foi apoiada

O Sn. Pr.l\RIl\A DA CllllUA : -- O npplauso quo me
reco n opposiçlio feita á doutrhla quo tenho expen
dido, me dá motivo para recelU', ~ue terei avançado
algum absurdo, contrario ao dlroito publico dn
nnção, e oppostoaos seus mais cnros intoresses; mas
ou certo nos meus principios devo sustentar minha
opinião. porque me parece cxtrnordinnrio que se
queira dar umnapplicnção mui diversa. daquella que
pertence lls leis politlcas em ~erlll, querendo res
tringi-la~ unicamente ás negoclações diplomllticas,
convencIonadas enLte umas o outras nnções, e que
faz uma plllte do 'direito das gentes convencional.
; Eu não ,duvido que se omittão as ultimas ex

pressões deste paragrapho, subsistindo unicamente
ntéá p'nlavra-:-revogad~s-p.o~queellas não influem
essencIalmente 'na sua dlspoSlcao, e só podem servir
para sua melhor intelligen:êia; sem que com tudo
eu .me persuada.. -que eUas não estejão bem collo
cadás naquelle lugar, pois, é dos plincipios ele
mentares do "direito :pulllico universal que a exis:'
tencia,: e estabilidade! de uma nacilo depende' de
suas leis politicas, nas quaes se comprehendem suas
leis.fundamentaes, ,6: aJórma: do ,seu'governo.
,M~ 'I3U de, .bom grado coavenho.em que neUasse
~omprehendem •,as. :negociações: feitas .p~osportu
gu,ezes, .com ,outras,naç!')es, epergllntarei quaes são
os damnos que d'amseseguem ao Brazil ? '

,~'! N'os, J~atag~s. ,de,.paz:que. Se fizerão com os ,aes~
pa~hóes, e,llollandezes;.depois, da sua expulsão,de
l'!lrt~g~, e se,us doIriiniQs;a:IieDassecon~eniplou
o', .1Jraslf.pa.i'li. s~ ~à~t~l'minár o'o.Umeroàe navios,de
~er~a.,'. e d~',lio~erc~o q~'~ devi~,o e~.'rar eID seus
por~09, . !l. ~~d,o. 'de,~ ,~erem '~d;tnittidos, e'o m~t~ód9
qlle.\ ,deVl,a's~g~e' :para' a:vendll,.de ~u!1s IIlerca,
oor:,!ls;;, .-asstm"~oI;I!~.as·cll~!ls', d~' ~egoclO,q1;1e po;'
dana0 Iser' 'estalJelecldas .~m" 'cadá uma' das CIdadesmâritimás;l c ":" '"~,i , . "('" " ,' ..

reitOS& obriga~de povo a poyo em objectos de lIsto mestno se estipulou Com a França, e com,a
matarias detel'mmadas;' o: BtàSlI pôde manter-se Inglaterra, remettendo-.se a COJ?,ia -desses ar.tigos
em·harmonia com todos os pov:~ do mundo, uma para SUl! ~ecuÇào comovi em dlvel'S8.Sordens ~e
vez,que guard~. ~ Jaça gua~~ para com todos as e~istem ~ni) ~ove!ü() da &!üa e Pernambuco; cUJas
regras estabelecldas pelo dll'el.to das~ntes. e em convençoe~ tmhao por obJecto relaxar um pouco.a

. quanto não faz tratados seus, adoptar os tratados taes, respeItos as ambiciosas restrições CJUe ,região
feitos com Portugal. é sugeital'-Se a cumprir obri- este 'Paiz pelo systema coloniaJ.; mas eu ja ponderei
brigacões contrarias aos seus verdadeiros mieresses. que tudo havia desapparecido ~m a 'Promulgação

, E' por causa desstl mesmo tratado de commercio da liberal l".arta. regia de Janeiro de 1808.
(que tanta bulha tem feito no Brasil) que me op- Resta-no~ unicamente ter em vista os tratados de
ponho, e sempre me opporei, a que se inclua neste limites do Sul do Brasil, e o de commercio com a
decroto da assembléa a palavra-politicos. Grã-Bretanha celebrado. em 1810. Quanto ao l°,

Se se fizer essa declaração, ficara sendo lei, que a além de que - adhuc sub judice lãs est - porque os
assembléa não pôde derogar do mesmo modo que commissanos nomeados pelas duas potencias con
deroga outra quãlquer lei; o que compromette os tractantes para marcarem a linha de divisão nada
interesses da nação, e a mesma dignidade desta as- executarão, nem estamedida póde, segundo anossa:
sembléa. actual situaÇão, produzir algum etreito.

Por ultimo entendo quo à imprudencia indis- Eu vejo por uma parte reconhecida a legitima
culpavel, sem necessidade urgente, adoptar e sanc- posse dos liabitantes de rtiontevidéo, sendo admit
cionar em globo, sem discussão c sem maduro tido um procurador geral daqueUa provincia, nã()
exame, uma legislação, que não tem um só lado por obstante a occupacão da nossa tl'0ea ; e por outra
onde se possa dizer, que ó favoravcl ao Brasil, e ao parte sabemos que" as circumstanclils é que nos
andamento dos negoCIos do i~perio. devem decidir a lançar mãos da~uelles meios que

Mando para a mesa a minha emenda, e a as- mais convierem para firmar nossa mdependencin, e
sembléll a tomará om consideração para deliberar e a integridade deste imperio : Então as armas e as
resolvor sobre a matcrin. novas convenções fundadlls em nossos antigos di

reitos terminaráõ esta contendil.
Quanto porém ao 2°, torno a repetir que o vejo

completamente observado. sem discrepancia d'al
gum de seus artigos: e que J?arece mui acertado,
pois todos sabemos avaliar a dlillculdade da resolu
ção deste problema se nos era ou não livre deixar
mos de cumprir o que alli se acha convencionado

lrompendo a fé de um tratado que teve por principa
motIVO os interesses privativos do Brasil, apezar de
ser feito sob os auspicios do soberano que nelle
então reinava; porque ,taes .negociações <liJlloma
ticas, prodll~em ~eItos ,r.eaes tendo. por, obJecto, a
utilidade geral das nações, e não o interel:lse parti
cular dos imperantes que os contrahem: o que é
digno da nossa mais prudente e séria meditação
para não ex.citarmos um rompimento com a Ingla
terra, que'é e será nossa natural amiga, e alliada.
Tanto mais que na conformidade do mesmo :tra
tado se esta.belece o termo :dequinze annos para se
propor, e ~iscutir!l respeito' d~stes, e,novos art.igos,
o que maIs conVler. em,reCIproco :,Interesse~ Esse
prazo tem ,a.inda,anno e'meio de'duracão ; acabado
elle estabeleceremos o.que fór mais, uEi1 e decoros6
á dignidade:d'a .nação. ,:,'. . , ,

O SR. MAIA: - Paiece-me, que estas palavras
- dimanadas do throno. do Sr. D. João VI - no
p'rimeiro pal.'agrapho ' devem iler sup)?rimidas, como
Já. está,emendado pelo: autor. doproJecto; e que,na
enumeração das leis e decre~os se deve s~guir a or
dem ,natural dos .tempos, mencionando-se as'que di
manarão .das corte~ de Lisboa, de que trata o 2° §,
p,rimeiramente qu:e'as d,epois prom~gadas por, Sua
Magestade Jmpeflal.Jgua~m.ente,me pare~~,;llue se
deverá supprimir por inutl1 0§:3o; e que ~e!a melho!"
~izer Codigo :B~a.silei~o em .l~gar ,de novo codigo;
porque guetn' dIZ"""; novo' codIgO ....; dá. a en,V~nder

que haVIa codigo antigo; e na verdade nós nenhum
temos, pois nos regulamos"pelo portuguez, como
J.l91' e~presti~~, e.ningu~m ~i~ s,er ,s.ua uma.~ousa
empreôta:da: 'Por estas razoes tenho felto uma emen-
d:à:(le:rêdacéã(t'qúeriffereço-:'; ':~ , " ,,": .. ,.,'
-," ',' " ,'\ .•.• ".~ .'" \,,'.\.,'....:.,.,, I, :" " -' ,: ,'.'. '''',;' '.~
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« EMENDA

« ADDITAMENTO

. «Todos OS decretos publicados pelas côrtes de
Lisboa, que d~pois do competente exame da·com
lDissão de legislação a' assembléa decretar que se
não o:(lpoem ao novo systema polittco do imperio,
fica0 .Igualmente valiosos na f6rma da tabellaque
:se Bjunta.-O deputado, Antonio Carlos R.ibeira de
A·ndrada. » - Foi apoiada. '
. O SR. AUUJO GONDIM offereceu igualmente o
:~e,gUp1~e . . .

« Proponho a suppressão das palavras- para por
eUas se regularem os negocios políticos, civis e
economicos dt:ste imperio.- Araujo Vianna. » 
Foi apoiada.

O SR. ANDRAD.\ MACllADO: - Eu sigo a opinão
do Sr. barão de Sanio Amaro; mas não entro por
ora na questão da obrigação em que p6de conside
rar-se uma nnção nova de se sujeitar a tratados
celebrados antes da sua independencia; nem tam
bem é esta a occasião de falIar dos motivos que
derão origem a esse tratado ou tratada de 1810, do
qual muito haveria que dizer consultados os nossos
verdadeiros interesses•••.•••••••••••.•.•••.•.•.

..r ~~çã~ 'b;~s'iÍ~ii-~' h~'d~ 't~~tm= ~~~~.m~~ie~i~
inglez ~or meio de negociações; nós havemos ve-Ias;
c aCC81taremos o que nos fizer conta; não vamos
já atar·nos as .mãos. Conservemo-nos em cirCIlmS
tancias de poder escolher livremente, para que não
aconteça o que succedeu com o celeberrmo e frau
dulento tratado de limites: fiquemos com as mãO>1
livres. (Apoiado, apoiado.)

Fallou depois o mesmo Sr. deputado sobre a
acc~itação das le~s das cÔrtes dePortuga:1 para
reglIDem do Brasl1, (mas nesta parte do dISCursO
não se entendeu o tachigrapho) e mandou â mesa
a seguinte

em que não tiverem sido revogadas, para por ellasI Julgou.-se afin&l a materia' discutida, e.passou~e
se. regularem.os n~gocios civis, milit~ e eco,no- ao 2" art. do teor. seguinte:
mJ.cos d~te un~er~o, em ~anto se naO ~rganlsar « Art. 2~o Todos os decretos publicados elas
~ Codigo BraSlleuo, ou nao forem espeClalmente côrte~ de Lisboa, e remattidos officiaimente, à~POis
.ai~erad~s : .. de reunpre$sos, á chancellaria. mór deste estado se

« Pnmo. To~as as leIS, !'9gunentos, alvarás, de- c~prão e O'uardem emvirtude e poreffeito sóm~nte
creto~ e resoluçoes, que forao promulgadas pel? Sr. d~ Imperial sancção que os autorisou, emquanto
D. Joao VI, e seus aug!lsto~ predecess0J:!3s, re~ «!e na.o forem esnecifitadam:m.tô r-evoO'ados.»
Portugal, e Akarves ate o dia 21 de Abrilde 1821. D" d'" . . .0 •

(( Secundo. Todas as que diInanarão das cortes .:POIS. e breve debate sobr~ a doutrma do
de Portugal,' e se derão á execução no Brasil, em arbtto. fOI este proposto ã ~otaçao) e passou sem
virtu.de da sancção de Sua Magestade Imperial. emenda. .

('( Tertio. Todas as que forào promulgadas pelo Sr. .O SR. CARNEIRO DE CAMPos reqllereu· como in-
D. Pedro de Alcantara, ou como regente do Brasil, dlspensavel, que se pedisse pela secretaria a lista
em quanto reino, ou como imperador constitucional de to~o~ os d~cretos das cÔrtes de Lisboa que se
depois que se erigio em imperio até á data da ins· mandarao aqUI observar, officiando-se para isso ao
tnllação desta assembléa. Paço da a~sembléa, ? c~~ncener mór do imperio pela respectiva repar-
de Julho de 1823. - O deputado, Ma.ta. II - FOI tlçao. .
apoiada. Resolveu a assembléa que assim se fizesse.

O SR. AUUJO VIASNA pedio a palavra, e man· O SR. RODRIGUES DE CARVALHO:- lambem é
dou á mesa a seguinte: preciso qlle V. Ex. dê as precisas providencias para

que venha uma collecção de leis para a secretaria
para que' não nos vejamos embaraçados como nos
tem succedido pela falta della.

O 51\. CAl\NEIRO DE C.wpos: - E' preciso com
pra-la ; porque só vierão as que se podião dis
pensar.

O SR. ANDRADA E SILVA.: -Eu remetti o que
havia na livraria; o mais é indispensavel com
prar-se.

O SR. BARÃo DE SANTO AMARO: - A commis
são de estatistica tem de dar o sell parecer sobre
um. objectode que está encarregada; e não pôde
satisf~er a esta obrigação pela falta dá mappas.
RequeU'P por isso CI.ue se peção ao archivo mi
litar onde elles eXIstem; e faco a esso fim a
segllinte •.

« INDICA.ÇÃO
« Requeiro que se mandem vir do 'archivo militar

as c~s geograp'hi~ e .topo~r8:phicas'do imperio
para'uso da comlXllSSaO de estatlstlca.-o deputado
Barão de Santo Amaro. II .'

O SR. ANDRADA. E SILvA:-Mandar "Vir l::Nlas
assim sem limitação é impraticavel porque em
são precisos na . repartição da gUOJ:Ta. Venhão,
mas aquelles de que hOllver mais de uma copia;
de outro modo. é despir um '.. santo para vestir
outro... .
.0 SR. RIBEIRO DE ANDRADA: - Não se pretende
despir um santo para vestir outro. A cómmíssão
de. estatisticatem de dar um parecer, e não ·p6de
da-lo sem ter cartas geographicas. E'· por isso que
asp~L .. ..

O SR. ANDRADA MACHADO: - Eu creio que o
melhor será tirar· -copias das que' hOllver :S6 um
exemplar; assim ficaria a commissão fornecida,
como precisa, para esta e outraqualquel'occasião.

O SR. lUBllmo' DE ANDRADA: ...:..Então .não s'e
estranhe â commissãoa demoraque tiver em satjs
fazer ao que lhe .encarregarão; anão se exig4
pressa do parecer p6de segllfr-se oarbitrio de'tirar
copias,. ea commissão esperará. que ellaschégu~m.

('( Todas as leis, etc., até ás palavras-ficão em O SR. 'ÂNDRÁDA :& SILVÁ: .,.....Eu falIo· cólIÍco-
'Seu inteiro vigor na parte em q:ue não tiverem sido $ecinientode' causàrde alguniascartas·há. dous
revogadas-e não se oppozerem aos principias cons-e tre's exemplares,.e por consequencili.dessás :p~
titueionaes. Paço da assembléa, aos 7 de Julho dem vir sem incónv~niente ; das quella'um. uinco
de 1823. -GonGim. »-Foi regeitado.. . . exemplar se vieréIil devem voltàr logo que. a. com-
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missão tiver visto o que precisa. l'ião se fazp.ndo
assim succede o que eu disse, despe-se um santo

, , .
para se vestll' outro.

Feita a proposta pelo Sr. presidente á assembléa~
resolveu-se que se pedissem para uso constante.da
eommissão aquel1as de que 'houvesse ~o archivo
mais de uma copia; e das outras que 'Vlessem por
emprestimo as que se precisassem para se consul
tarem, revertendo depois immediatamente ao mesmo
arcmvo.

O Sr. presidente designou para a ~rd:em do dia
1.0 0 projecto sobre os governos proymc~aes : 2.0 O
projecto sobre a confirmação da leglslaçao actlial:
3.o Regimento da assembléa.

Levantou-se a sessão depois das 2 horas da tarde.
-Manoel José de Souza França, secretario.

RESOLUÇOES DA ASSEMBLÉA

PARA ;ros~ BONIFACIO D'ANDRADA E SILVA

Illm. e Exm. Sr. - A assembléa geral consti
tuinte 'e legislativa do imperi~ do Brasil, manda
participar. ao gov~rno q1;le precI~a para.o acerto de
providencIas relativas á lnstrucç~o pub~lca, que lhe
sejão transmitLidas as convementes mformações
sobre as escolas e estabelecimentos litterarios que
hll. nesta cÔrte o em todas as provincias deste im-

-p·erio. O que V. Ex. levará ao conhecimento de Sua
Magestade Imperial. Deos guarde a V. Ex. Paço
da. assembléa, em '7 de Iulho de 1823- José Joa
quim Carneiro de Campos.

PARA o MESMO

mm. e Exm. Sr.";" A asse~bléa gerll;! consti
tuinte e legislativa do imperIo do Brasil manda.
communicar ao governo, lJue é urgente que da
chancellaria m6r do impeno se remetta á mesma
assembléa uma listá de todos os decretos das côrtes
de Portu"al que aqui se mandárão observar. Oque
V. Ex. le~a;á ao conhecimento de Sua Magestade
Imperial. Deus guarde a V. Ex. Paço da asseI;D
bléa, em '7 de Julho de 1823. -losá Joaqutm
Carneiro de Campos.

PARA mÃo VIEIRA. DE CARVALHO

!lIm. e Exm. Sr. - A assembléa ger~l consti
tuinte e legislativa do imperio do ~rasil manda
communicar ao governo que necessita para uso
da commissão de estatistica da mesma assembléa,
que se lhe remettão do .archivo.mili~r as cartas
geographicas e topographlcas do lmperlO que hou
verem duplicadas

j
e as outras por emprestuno, em

quanto, se consu tão, tornando. estas a reverter
immediatamente ao mesmo archlvo. O que V. Ex.
levará ao conhecimento de Sua Magestade Imperial.
Deos guarde a V. E,x" Paco da assembléa, em '7
de" Julho de 1823.- José Joaquim Carneiro de
Campos.

Sesslo: em· 8de Julho t8~3

PRESIDENCIADO ,SR. CAMARA

Reunidôs ,os Srs., depuüidós pelas lo. horas da
manhã. fez-so··a ·ehamada e aclIaram-sepresentes
6Q,. faltando por doentes os' Srs, Rocha' e Fer-
reira, Barreto~ . " ,

o SR. PRESIDENTE declarou ab81ta a sessão e
lida a aeta da antecedente foi approvada.

O' SR. PEREIRA DA CUNBA mandou á mesa unia
declaração de voto concebida nos termos se
guintes:

«Na sessão antecedente votei pela supressão
do § 6.0 do projecto do decreto em discussão,
para que o presidente não despachasse nem de
cidisse por si s6 os negocios da provincia. Paco
da Assembléa, 8 de Iulho de 1823.-0 deputaao
Pereira da Cunha. »

Mandou-se inserir na acta.

Por não haver expediente, passou-se á ordem
do dia e entrou em discusssão o art. 8.0 com
as emendas dos Srs. Ribeiro de Andrada, Muniz
Tavares, Araujo Lima e Paula e Mello. (Veja-se
a sessào de 18 de Iunho).

O SR. PEREIRA DA CUNHA: - (Não o ouviriio
os tachigraphos.)

O Sr. CARNEIRO DA CUNHA: - Sr. presidente,
não posso approvar a emenda do Sr. Muniz Ta
vares na parte em que exige 40 annos de idade
para ser conselheiro de provincia. Todos conhecem
que temos falta de gente de luzes; o so desses
poucos homens que ha capazes de taos empregos,
ainda tirarmos os que não chegão áquolla idade,
ficaremos em algumas provincias som ninguom.
Conheço quo o fundamento da omendo. é o bem
de serem os negocios tratados por pessoas n quem
a experiencia dos annos tenha dado a mauureza
necessma para se dicidirem as cousas sem pre
cipitação e com a maior vantagem dos povos;
mas cum;pre ter attenção ás nossas circumstancias
que imphcão com a pratica de certas instituições,
de que aliás tirão utilidade outras nações que as
adoptão. Demais, eu direi francamente que me
parece que não estamos já nos antigos tempos
onde s6 os homens de 40 ou 50 annos erão
chamados para os empregos de alguma conside
ração; este j>rejuizo está em J?arte destruido; e
entre nós terIa ainda o inconvemenle que já notei,
e que é necessario evitar. Sou pois, de voto
que todo o <rIe tiver mais de 25 annos de idade
possa ser eleito conselheiro de provincia.

O SR. ANDRADA MACHADO :-Como 'se venceu
que fosse igual o numero dos conselheiros em
todas as provincias indistinctamente"tainbem deve
ser. igual o numero dos supplentes, e por, isso
é necessario' redigir nesta parte o artIgo; Eu
conformo-me em tudo com a emenda do Sr. Paula
e Mello para que_ todos os membros. sejão .ele
ctivos e que slrvao de supplente~ ,os lI~media~os
em maioria de votos. Tambem nao dUVldo apoiar
a do Sr. Araujo Lima porque é de necessIdade
que o administrador tenha conheciniento das cir
cumstancias particulares da provincia que' admi
nistra, para dirigir com ~certo o~ negocios d~lla
e promover os ramos maIS proprlOs da sua ill
dustria e commercio. Quanto á do Sr. Muniz Ta:
vares não posso admittil-a; não vejo precisão
alguma de' se requerer como qualidade indispen
savel para ser menibro do conselho de provin~ia.
uma idade tão avancada; e em, algumas proVln
cias, como já lembrõu' um .nobre deputadci, não
haveria' desse modo gente para eleger. Portanto
acho. que bastará ter a mesma,idade que' se requer
para ser' deputado da assembléa.·,



o "SR• .ÂND~ e :SILVA.·:-táriüíem lião-approvo ~mbaráÇo qúe' o,úIlpedia ~ de tomár assentoneStà
a emenda do ':Sr. 'MUniz Tavares; não' julgo pre- assemblea; por,sen~ca que' o:.absolveu· do: crim~
.cisa. .dliade :cotp.pleta .·de4Q·annos para'.cons~- ~JIl que fôra J1ronuncla~o; m~ na?'possoapresentar
1heiro;mass......r"e -quizera q'J.e .tivessem ·maIS 3á:. .~.eG~ClOpOr' se' ter eSq-uecld~de:° trazer o
de 25. O exemplO que se traz da assembJéageral Sr,' Cameu-o .da: Cunha,po!tador, d elle. como me
ond~ h,a hOIQens daCJ!lella .idade, não me sex:ve; declarou; .portantoamariha, será presente a' esta
a~'o> senn'UJIlero e mUlto~nde, e. por ISSO assembléa. '
nada' influe que um ou outro tenhasóme!1te 25 ' ;Depois <te algum debate, reselvou-se que se expe
annos•. T~davia 'não no.s en~emos com!sto; é disse aviso para tomar assento,no congresso.
naqu~lla l~ad~' ~emalS ~cilmente n~s de~os Passou-se á 2& parte da ordem do dia, e' foi lido
posswr d~ pmoese capncho~.quetão p~rmClo- pelo 'Sr. secretario Carneiro de ClUDpOS oan. 3.0
Sél!Dente inftluem nos nossos JUlZ~S. P~r lS~!la: do 'projecto sobre a confirmação da legISlação acroal.
seJando o melhor bem do meu pau, naO e:ngue1 que é do teor seguinte:
a idade de 40 annos completos, mas crelo que o TdI'
bom será que tenhii.ü 'os 30; estou' certo que se , cc~" 3. o as as outras e15 e regulamentos e~
farão as cousas com mais sabedoria e madureza; t~beleCI~os pelas !!lesma.scortes de Portugal••e qne
e' é: unicamente o qúe tenho em vista, como é nao obtlver!l0 o unp~nal-:- cumpra-se, - sao de
dever meu na qualidade de procurador da nação. nenhum etrelto para I) Imperlo. li

. E·' li . Fallârão os Srs. Andrada e Silva, Pereira da.
• O, SR. FERNANDESP!NHEIRO;- U nao lmp carel Cunha e Andrada Machado cujos discursos se níio
~á 'sobre o art. 8.0

• porque da fôrma !lua o seu publicão porque não so ontendeu o tachigrapho.
lllustre. autor acaba de torneal-o, o livrou das Igualmente flillou o Sr. Accioli que otrereceu a
anomalIas qlle apresentava uma 8!Dalgama de mem- sem'inte emenda.
bros natos,. e de membros elacüvos. cada qual da 0- ••• •

diversa ori~em: passarei, pois, ao additamento do lt ~ropo~holi 5upprellsuo do S." arhgt:r-AcCJola.»
Sr.' Moniz Tavares á este mesmo artigo onde me -FOI apoIada.
parece exagerada. a idade de 40 annos, que aUo Pela chosadl\ da deputaçilo, pouco antes da uma
requer para os conselheiros de provincia, Porque hora, se interrompeu o dobato i o o Sr. Andrada
as vezes os exemnlos persuadem mais, lancemos Machado, como orador dellll. 10u o Ilu/oitlinto cllscurso
um golpe de .vista sobre as in!ltituiçõ~s politi~8 quo bana proferido nll pl'tlicnçl' do Sua MIlges
de nações antJgas e modernas as mlllS l1otaVOlS tado.
pela sua sabedoria; veremos sim que Roma nos CI Senhor: A I1slombléa geral, auim quo teva
beIlos .di~s. da republ~ca não admittia para sena: nolicia do in~auslo ,accidllDW, quo tinbll posto om
dores mdiVlduos que üvessem menos de 40 annos, perigo li. proclosa Vida do VOSlll1 MIIf{f'stailo Impa
idade·.igual .exigia '~ar~ _os membros do senado rial encheu-so do ternura e 5UII&0, o clltes sentimen
conservad!lra' constitUlÇ8.o da' ~rança de l~, los, é gue vimos t016wmunhlU' comI) orgllo8 seus 11.
bem, que Já para os do corpo leglsllltlvo :e~erlll VOSSA MllgOlltado ImporiAl. A imaginação latorrada
apenas 30 annas: .compa1'l!'mos ~gora a gravIdade da li8semblóll 80 Ilflr080n&-ou (Im todo o nogrum'3 o
dos assumptos que se deliberavao !laque!les s~- horrivelquadro 11a sua POllllsivel orphl1ndndu, odos
pre~os congressos, onde sem dUVlda ·na~ se~a corçoador P~Ollpocto de. uma minOf!l1ade sempre
sobejO ,todo" o fundo de saber por expenenclas fraca e perIgosa, e mUlto mais perigosa e fraca
feitas,. q'!e 'ordin~amente trazem os annos, com nestes tempos de 5cismll (\ convubõ~a. Ah I ~cnhor,
os :negoclOs" ~e .hao de _ser tratados nos conse- digne-se Vossa Magestadu lmpofllll por !lI, pela
lhos ,das. prOYlIlCla~;' ~ntão pal'ece~me que será na9iio brasilienso que o adora, ~rrodl1r para sempre
:bastante desde ~ :l~ade ~e25 an~os, .que é aquella ate da nossa concop,;ão 11 pos8lVel volta de some
!1a '.JU.al .as nos~a.s,lels patrias.conslderao a ~l?-lquer lhantes accidentes prenhes de horror para Il.ass~m
mdlVldvo .. habIlitado para e,ntrar no e,xerclclo dos bléll prenhes de dessra~8 para a nação mte11'll.
mais impor~ntes cargos Jlub~cos: Portan.to ~e~ro- Não' é porém, senhor, da mente nossa. n~o é
gradando, ate para dar ~alslatítudea .essas elelç~es, inte~ção da assemblóll que vodou esta lIl/{El
pr~ponho tllm~e~, openodo des-.le a Idade dos VInte renCla prescrever· a VOSSIl Mogoswdo Imporlal
~ croco até. os trmtaannos. ". . ._ regras de prudencia, o quo poderia parecer taxa-la.

Por' ,ser cbeg~(}il; a; hora de sa~r .a deputaçao indirectamente; é tão sómente lembrar aquillo li.
enca?r~gada de,:;lgDJ,fica.r: a Sua Magestade O pezar que' Vossa MagesLada Imperial tem sem duvida
4.a l.asseJIlbléapelo desastre; que o mesmo se~or attendido sem precisão do monitores. O amar tem
sofi'rera.no .dia?~O;de;.Junho, requereu,:,se,o adia- direitos. que a ninguem mais .competem, sotrra-se
m..ell~o d~4iscu~~al?,:atépor qu~rerem faUar sobre como zelo, o que desagradarlll como importuno
a,: matena.aIgu~40s:.membros ,dames!Da depu- intromettimento. .
t.a~O~: ; I: '.._ ." cc Se :Vossa'Magestade Imperialtivesse chegado ao
-" A!poiado o·.adiamento, e ':postO ã votaçao,- fOl cabo do ctirriculo de gloria. a que;a providencia o
approvado.. .', ' , ' . ; ,,' destina, e que a quadr~ actual patentea ã.c~ragem
"li<\.'s:lllloras'partio a'deputacão, e o Sr.presl- e á virtude; se então 4isse~ª-e como oamblClosO ro
denteilite~mpeu à sessã:ól'para; como mémbro'da mano, que tinha vivido de sobejo, I!ós co~!> orador
éotmnj~sã,o :d~ poliCia; ;tratar com os' mais·deUa-d,e patriot.a 1he~epetiriam05~ue: ~,tinba:,:vJ.,v.I~O assaz
U1I1:~gócio:.qne,lhe·imCUIi:iDia,. ". . ,'.' "" .: para a patna ql!.e Vossa Mages~ae ~mpenal ado
<~;., ..;. ",: '. ,:.i'.:·; .. . ': :'. ~ 'd:" ;-, ptou, para a'naçao com quem'5e'Identificou, a qual

,\ -:~~ssadof; !p'~)Ucq . ~mpo: ,y.olto.uo; ~': ,?reSI e~t~,~ nesta hora.de pl:Ova ergue as mãos.supplicantesp~a
I dec1élF~~;qu~ co~tinuava;a,sessao. ' .. ' ",";;" àquelle:~d~'~em'priIicipalrnent~'~~~pe~o rem.edi.o

t:;Of'SR'.CARNEmo ;;»i!::CAMpos:"':';"Sel'que o Sr~Pe;' dos.maIes,;que a'amea~ao~ ~evandiJas, despreslvels
dro (José' 'dá: €o~~:,·Barros~ªeptitadoJiela;. pi'?vincia: é~:certo,: :mas .peçóÍlhentas; derr~ào, sem .•susto,
do Ceará, partlClpou:'officJalmente, Iestar livre'!(io 'amda na presença do astro do dia, a sua Impura "
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saliva, e contagião os s~ples; que não farião pois, I :a: 1.0 .Fractura dil'~ct~ na setima costellas ternal ou
se ao consternado' Brasll faltasse Vossa Magestade verdadeIra do lado dIreJ.to, no 'Donto de reunião do-
Imperial! Ai de nós, ai do estado, navio sem piloto, seu terço medio com o posterior; , .
val?arla sem leme e norte ã discricão das vagas « 2.0 Fractura indirecta ou por contra-pancada~

. irrltadas. Corramos o véo porém sobie um quadro, naterceira costella sternal do lado esquerdo, com
que sómente suspeitado esfria a mais intrepida prehendendo o seu terço anterior;
eoragem. A assembléa espera que não occorrão « 3.0 Diastase incompleta na extremidade sternal
semelhantes successos, mas como das dividas da da clavicula esquerda;
humanidade ninguem é extreme, como Vossa Ma- 114.0 Emfim, grande contusão no quadril, com
tade Imperial póde mui bem sofIrer enfermidades, forte tensão nos musculos que cercão a articulacão
e estas não podem deixatde interessar a assembléa, femoro-iliaca e com dÔr gravativa, principalmente
eUa espera, senhor, que Vossa Magestade Imperial no nervo schiatico que, ao depois, ganhou intensi
se di~ne communicar-lhe diariamente o estado pro- dade notavel com explicacão de dõres agudissimas e
~esslvo ou decrescente da indispos~ção, que o de caracter convulsivo. •
afllige; este conhecimento consolador em caso de « As fracturas erão simplices; a porção do tegu
melhora, ainda no de agravecimento é mister, para mento, correspondente á segunda fractura, apenas
pÔr a assembléa em guarda, e tomar as medidas que estava entumecida por efi'eito de irritação local.
Ihe dictarem as circumstancias, e a ameaçada perda Nenhuma lesão houve nas entranhas existentes nas
do chefe hereditaIio da nação. A assembléa espa- tres cavidades, ~beça, peito e ventre, menos a do
rando que reine neste imperioa melhor harmonia violento choque, que de certo devião sofIrer, se
entre os poderes politicos, o que lhe segurão os bem que nenhum symptoma appareceu que ainda
patrioticos sentimentos de Vossa Magestade Impa- assim indicasse evidentemente a oifensa de tal ou
rial, fica certa que Vossa Magestade Imperial tal entranha.
annuirá ao seu pedido, cujo cumprimento bem « Appliquei o apparelho apropriado, mas pela in
que lhe possa ser doloroso em algum caso, eUa crê tensidade da dôr, e por conseguinte impossi
ser do seu dever e para utilidade da nacão, rogar bilidade de mover a perna, não mo foi possivol dar
com todo o fervor. • á Sua Magestade Imperial 11 posição que lhe era

Ficou 11 assembléa inteirada, e recebeu-se com convenie~te. Convocou-se _immcdilltamonte uma
muito especial agrado a resposta que de viva voz co~ferencla, para ~ qual forao chamados os c,onso
deI: Sua Magestade ao orador, expressando ser lhelros Drs. FranCISco Ma~ocl de, Paul~ o Vlcento
muito sensivel aos sentimentos da assembléa e ao Navarro de Andrada, medlcos da unperull cnmara,
cuidado que tomava na sua saude e os cirurltiões da imperial camarn Jeronymo Al-

O S d • • ri vares de Moura e Florencio Antonio Barreto. Reu-
. IDesmo. r. depu~a o .~ando~ a mesa o P'

d
- nimo-nos todos quasi á meia-noite e unanimemente

melrO b~letlID do cIrurglao aSSIstente, conceDI o se assentou que, quanto antes, Sua Magestade lm
nos se~umtes termos.. perial devia ser sangrado, o que abonava e urgia a

« VI,ndo Sua Magestade IJ'!lperlal da su~ cha~a, presença de febre, dôr aguda e mais symptomas
denommada o.Macaco, no dia segunda-feua ultlIDO irritativos levados á excesso.
de Junho quasl pela~ 6 horas da tarde, acontec.eu II Fiz uma sangria larga, de que logo se seguio
que_ ao chegar á ladeU'a per,to do paço de S. Ch:'lS- melhoramento decisivo ã tal ponto que Sua Mages
tovao, como corress~ o seUlm tant~ para a garupa tade Imperial pôde deitar-se e adormeceu. A's 2
d.o cavaDo ~m que v~nha, pela razao de esta,;rem as horas da madrugada applicarão-se no quadril 19
sl.l~as trazelra~ e mUllargas, que estas fiearao .nas sanguesugas, que copiosamente sangrarão e forão
vmlhas do ~nunal, qu~ se corcovava ~ desabnda- tambem seguidas de grande allivio. Sua Magestade
mente c~rrla, Sua Magestade.Impenal receando Imperial passou até de manhã sem mais novidade e
resval!1r Juntamente com o s~lllID e~ser, em conse- dormiria duas horas pouco mais ou menos. Nessa
~enCla, maltratadopelos m~tos e Vl.olentos couces, manhã ventilou-se a sangria e prescrevem-se por
sobretudo faltando-lhe o apOlO d}l clma,_ por se ter dieta poucos caldos de gallinha. Pelo decurso do
esta ar:ebentad? e ã qual. lançara a mau, tomou a dia pouca febre e nenhuma circumstancia mais
resoluçao de deltar-se á bano, o que fez para o lado houve digna de notar-se, porém á noite S~a Ma
esquerdo.. . _. gestade Imperial es.teve bastantemente affiIcto de

« DepOls de uma queda tao consIderavel, batendo dÔr que comprehendla não s6 o ponto fracturado
.~om as costas em cheio sobre. barro duro, não da setima' costella como quasi toda a extensão do
-obstante levar de ~ncontro o braço esquerdo, Sua ~orso, em correspondencia ao peito. Appliquei, em
:Magestade Imperlal exforçou-se por se levantar, consequencia, 12 sanguexugas, para o que fOI-me·
:mas não ,o conseguio senão á terceira vez que foi preciso, sem desfazer todo apparelho, praticar uma
quando tambem pôde gritar pelos soldados do tele- larga abertura sobre as voltas posteriores da ata
grapho, que logo o acudirão e segurârão até que dura. Sua Magestade Imperial durante a applicacão
chegou Sua Magestade a Imperatr~) acompanhada das sanguesugas adormeceu. Passou a noite sotfri-
d~ seu creado, que ajudârão a Sua .l\'lagestade Impe- velmente e dormio quasi seis horas. . .
nal á recolher-se ao pa~o até o pateo do Jardim, "« Dia quarta-feira, segundo de molesba, conll
()nde ~escanxoupor algum tempo. Sua Magestade nuação de febre, diminuição dadÔr das costas, fa
lmpenal_sublo a escada correspondente ao pate~, cUidade da articulação do quadril em executar
~eguro tao ~6mente á uma bengala; como observel, alguns movimentos. Renovou-se o apparelho e
quando o Vl com surpresa !la occasião em que eu ia achamos 8. parte bem figurada equasiextincta Ir
á descer a~esma escada, Ignorando absolutamente intumescencia da porcão dotegumento em fr.ente"
tal ac~nteclmento:acompanhamos Sua Magestade da segunda fractura. Continuou-se a mesma dieta,
Imperlal ao Torrião .onde fiz, com o medico de se- com addição porém de aIguma~ fatias d~ pão uma
D?an~ o Dr... Antomo Ferrelra França, as necessa- s6 vez no dia. Passou todo o dia tranqul1lamente e
nas mdagaçoes, e achamos o seguinte: á noite dormio nove horas.
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.uDias quinta, sexta, sabbad?, do~goese~da-,r~querimento d~s ~achigraphos_da assembléa'áS-;;,
felI'a: Sua Magesta~e. lropenalsentio progre?srva- S1~ado pelo,pnmelfo ~elles loao Caetano de A1
mente melhoras decIdidas. Pouca febre na quInta a- meIda. Allegao que nao podem bem desempenhar
sexta-feira,- nenbwna noS outros dias seguintes; as suasfuDcções. porque não, é possível decifrar-se
bom appetite. Dieta satida. somno -tranquillo e-e copiar-se o trabalho de uma sessão no curto: es-'
poucas vazes interrompido; movimentos quasilivrespa~ de um. dia. ~do por consequeneia ,aticar
Ql\ perna; nenhuma ~ dôr nas costas, ,menos no mUlto ,trabalho atrazado e por isso _mais ditlicil de
pontO fracturado. e 1StO algumas 'Vezes; nenhum. se.pôr em ordem. Pedem a creaçao de um novo:
sentimento doloroso no logar da segundafractura. turno de. tachígraphos para melhor desempenho-das.
Renovou-se o appareIJ;1o no ~a~bado. , ~as obngaçõ~s. A commissão reconhece a neces;..

« Hoje terca-feira, 01taVO dia mcompleto de-moles- sldade da medIda que se requer, e é de parecerqtze
, tia: Sua Magestade Imperial continúa a passar bem; a assembléa defira, nesta comormidade.

levou a noite quasi de um somno; o maior inco~- o« Paço da assembléa, 8 de Julho de 1823.-Gan-
modo que sente, é o da 'p'os~ção em que vê-se obn- d~~o José de Araujo Vianna.-João Antcmio Ro
gado a estar. Se!lte-se amaa algum estalo e Sua drtguesde Carvalho.-Antonio G<mçal'lJes Gomide. »
Magestll.de lmpenal accusa aIguxn~dôr nos :{lontos O SR. ANDRADA MAcHADo: _ Sr. presidente, eu
fracturados, o que denota estado mtl~~tono nos n~o teria duvida de aJlprovar o parecer da COlll
extremos osseos para o trabalho .da umao. Espe- ID.lssão'se não tivesse VIsto que os tachigraphos Dão
ramos que Sua Magestade lmpenal se-restabeleça são Causa alguma, neste mundo. Estes que ahi:
em te~po opportuno, segundo a natureza de sua estão não fazem nada; as fallas não se entendem;
moles~la. . ,'" . 0_ sãotodasumamisturada de grêlos; por oUas ninguem

~ 'R,10 ~e Janelro,-8de ~ulho de.1823.-0 czrurgIao sabe o quedisse. nem o redactor póde percebe-las.
da ImperIal camara ~ assIste~te.a Sua ~kg~stad~ o Ora pagar para não fazerem nada, ou para dizerem
Imperador. - Dommgos &betro dos Gutmaraes o que n6s não dizemos, creio que não tem lugar.
Pe1,Xoto. » O S A v O .1:_ ill'~" ' "lé"-' . d 'R. RAUJO ~ Um1A ~ - que U-'" o us....e

FICOU 19u~ente a ~semb a mteua a,;,~ rec~- preopinante é verdade, mllS a coJIlJJlissão teve em
be,u-se com mUlto espeCIal agrado a partlclpaçao vista adiantar o Diario que anda muito atrazado.
das melhoras de Sua Magestade. , ,', ' , Os tachigraphos não podem escrever mais. e com

Volt.ou-se á discussão do art. 3°, etendo-se juI~ este augmento ainda se poderia fazcralpa cousa;
gado a materia sufficientemente discutida, propôz o' de outro modo nada se consegue. Por 15s0 ou ba
Sr. presidente: , ,vemos fazer mais algum para ajudar os outros na

1.° Se a assembléajulgava cQucluidaa 2a dis- :escripta Ou deixar ir atrazando o Diario.
cussão :-Venceu-se que sim. ", , O,SR. CARNEIRO DA CIDt"llA: - Eu creio que con-

2.° Se o projecto passava ã 3a discussão. :-Ven-correria muito para adiantar o trabalho do Dia~o
ceu-se tambem que SlID. o ser dispensado o seu actuaI redactor das obn-
, ,Por ser chegada a hora da leitura dos pareceres"gaçõesde offici~-maior para se occupar inteira
leu o Sr. França. como relator da comlnissão' de me~te d8: redacçao; en~arregado só deste trabalhG r
policia a segwnte maIS facilinente poderIa haver dos deputados as'

, 'nocõqsde qu~:cisa para intelligencia das notas.
« PROPOSTA oum-lhe as f ' ,na asserobIéa, e ~uppriria melhor

« A commissão de policia propõepara os empregos ~s-defei~o~ dos tachigraphos q:ue ainda têm muitas'
da assembléa, de sua proposta, PedroUrsiui Gri- 'illlperlel<.i0es.
lllaldi para porteiro-xn6r, sebas~ião, Ios~ da S,ilV,~, O SR., CA.R,~lR,ODE CAMPOS: :-Qu~ndo se ,falIOU
nàturaI da ilha de Santa-Cathanna, e MIguel Mana em haver, malS um turno, eu Julguei com a co~
M.óra, para continuos. Joaquim Gonies de Athà.ydemis~ãoque ,assim devia ser. Os tachigraphos sao
para encarregado da limpeza.' " máos, , mas sem eUes nada póde fazer o redactor."

« Paço da assembléa 8 de Julho de 1823.__Manoel São, muitas ,:aS falhas das suas. notas.. co~tndo
Fe'l"feiTIlt da CamaTa' de Bitténcourt e Sá,presi- sempre s~' c~n?ece ~al é a matena da discussao! e
dente.-José Joaquim Carnezro de Campos, secre-pelo que IndiCa0 do ~curso sempr~ este se artaIl:Ja_,
tario.-Manoe,Z Jose de Souza FranÇa, se.cretario. A&6ra do que~u me nao pe~suaáo eq:ue eU~ queIra
-José Custodio Dias. »-Foí approvado.delxar deservzr o seu lugar de ofileIal-maIor para

O Sr. Arau'o Vianna como, relator da commissão ser redactor; ~lle offereeeu-se para este .trabãlho
d " da cão d~ DiaNo leu tambem a seguinteemlJl!anto se naO nomeava_redactor prOpl'1D, serve
are c. , intennamente, e ~do nao possa; desempenhar

U PROPOSTA ambas as obrigações larga aS de Iedaetor para quem
cc A commissão da redacção do Diario, emobser- as poder s~tisfazer. , ~u pois de voto que se os;

van.ciado seu regimento, propõe para serv,ente desta aC~E-ae~ tachigraphos nao p.~d~m com, o otraba1h~
repartição a Francisco José D~ascen,o, que, tem seJao aJudados por outros, alias,nemaprov61,taremos
servido interinamente desde o dia15 de Junho pro- O que se gasta com estes. '" ',_
ximo -passadó. " -- O SR. 'ÁNDRAnA MAcHADO::"- O:~eeu vejo é que

, « Paço' da assembléa, 8 de 1ulho de ~823.--Çan- 'V'amos,gastar mais e que nada uilli.;samos, pa.rlt~;
d~doJosé de .Araujo Vianna~-A1I,to-nU) .. Gonçalves tirar algum pr().vei~o ,era n~cessarlo que -ellesJi.:
Gom~e.- João Antonio'.RodT'igues de CarvaZho.» "1'essem:al~m. cOnhecimen,to de ~er~ PiJli~~.~
.....FOI appro'V'ado. Os do~pnmeltos das côr~s' de Lisboa tl~ao ldellS'

Omesmo Sr. deputado.Jeu tambem o seguinte su1licientes das questõe..s ,qu~se_ trata'V:ao;esllP~,
, , , ponho que os outros nao emo tão mãos c0!D0 ;os

« PA.RECER nossos. que não têm. n.ém asidéas, maiS,~~u~;,., :"
« ,Na cómÚlissão da re4acção do Diario foi visto opor isso ou ,escrevem ,pal~vras sem, sentido; Ol!;
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quando .põe '. um pensari:lento, é·' um abstu'doque Itomando: em consideracão ·0 parecér dacommissão
ninguem diz. Eu como te~o alguma reminiseentia de let.slaçãO sobre alf.ãmata..-ia: manda pa...-tichü~
lembra:-me ãs vez~s-O que disse, .por .uma ou ~utra ao._ governo .~e precisa para deliberar que fhj;
palavra; mélS faltão sempre mUltas ldéas, e e por seJao. transmlttidas COm urgeuciacompetentes in-,
k-to que. se não acha nas falias redigidoas o nexo que formações a respeito da prisão do sobredito padre
entre si devião·ter. Emfim nós n~o,temos Dia..'rio, e das cau~qt:" a motivarão. O que V. Ex.levarã
é ;UDl:'papel.em que se dá alguma Idea ,y.as sessoes; ao conheClIDento ... ' Sua Magestade Imperial.-Deus
desta·gente não serve, escolha-se .ao menos alguem guarde a V. Ex. Paço da assembléa, em 8 de Julho
qué seja'capaz de aprender, aliás nunca teremos de 1823. -José Joaquim Carneiro de Campos.

nadá." . .. • PARA PEDRO JosÉ DA COSTA BARROS
O SR;· RIBEIRO DE ANDRADA:-Eu .crelo que ~o .. . . . .

!)iario· da assembléa nunca vem o tranalho inteIrO . A ~sembléa ~eral constl~t~ e legISlatIva do
da: sessão; entrão s6mente 'algunspedaços de fallas. lIDpeno do Brasil ~anda particIpar a V. S. que
O lJ'iario ·'a .roeu. ver compõe-se da ·aeta, dos deve quanto antes VIr tomar assento neste augusto

documento's,·e do que o ~edactor p6de ouvir ou lhe congresso, e ter parte nos seus trabalhos como
dão os deputados; deste modo é de faéto escusado o deputado á mesma assembléa -pela provincia ,do
trabalho dos tachigraphos; Se são precisos para as Ceará.-Deus guarde a V. S" Paço d!,- assembl~a,
legislaturas futuras, busquem,;.se homens capazes de em 8 de Julho de 1823-Jose Joa'fU~m Cal'n~ro
saber; os que ahiestãonada fazem, e o meu voto de Campos.
seria que se· despedissem.

O SR.ARAU.TO VIANNA: - Eu já disse que n.esta
proposta a comririssão s6 teve em vis ta adiantar o
trabalho, e não melhorar já a qualidade deUe. Ha
vendo mais um turno ha mais tempo para· a deci
fracão, e mais. depressa, apparece o .Diano. Os Reunidos os Srs. deputados pelas 10 horas da
tachigraphos .não deixão· de trabalhm.:, mas real- manhã, fez-se a chamada, e acharão-se presentes
mente não-: lhes chega0 tempo; e é Isto o que a 59, faltando por doentes os Srs. Rodrigues Velloso,
commissãopretendeu:Temediar.Este:novo turno .Ferreira Barreto, e Rocha.
nao 56 serveiJara não. escaparem muitas vezes pa- O Sr. presidente declarou aberta a sessão, e lida
lavras ·essenciaes~ que se não apanhão, e que se a acta da antecedente foi approvada.
podem metter em quanto as idéas estão frescas, O Sr. secretario Carneiro de Campos leu a se
quando aliás se perdem .pela demora da decifração, guinte carta do Sr. deputado Pedro José da Costa
mas tambem para que possão ter. algum descanço. Barros, .
Em uma palavra ou não havemos de ter Diario ou
seha de admittir .este turno. « Illm. e EXIB. Sr.-Rogo a V. Ex. queira apre-

sentar ao soberano congresso a copia inclusa pela
Julgoll-se a materia discutida; e· propondo o qual verá elIe terem cessado os motivos de nào

Sr. presidente o parecer á votação, não foi ap- ter eu J'á tomado assento nesse augusto recinto:
Provado~ . ,.

Deus guarde a V. Ex. Quartel na rua ãas Violas,
Propoz-'entãónovamente- se a mesma commis- 8 de Julho de 1823- TIlm. e EXIB. Sr. José Joa

são deveria indicar algum outro meio de atalhar os quim. Carneiro de Campos-Pedro José da Costa,
inconvenientes' de que se queiXavão os tachigraphos, Barros. II

e remediar.6 mal da. deIn0ra· na publicação dos, « Sua Magestade o Imperador, sendo-lhe presente
Diarios; venceu-se que,sim.· o'oflicio.do chanceUer que serve de regedor da casa
,O,Sr; j)resideri.te·de~para ao~d~m.do. dia: da supplicação, do dia de hoje, com certidão da

, Lo O ]lrojecto sobre os governos provIDClaes: 2,0 sentenca em que forão absolvidos José Joaquim de
Á. l a discussi!o do prajecto .sobre a mensagem Gouveã, Thomaz José Tinoco.) Domingos Alves
déSua Magêstade Imperial á assembléa: 3.° Regi- Branco, Joào da Rocha Pinto, Luiz Manoel Alves
manto da assembléa. ,. de' Azevedo, JoaquiInValerio Tavares, Pedro José

Levantou-se a sessão ás duas· horas da tarde.- da 'Costa Barros e João .Fernandes Lopez: manda.
Manoel Jôsé de Souza· Fra,nça;seéretári'o. pela secretaria de estado dos negocias da justiça, que·

a dita sentença se cumpra, e que o mesmo chan
ceUer, passe as ordens competentes para serem

RESOLUÇÕES: DA '.ASSEMBLÉA. immediatamente postos na sua liberdade:- Palacio
do Rio de Janeiro, em seis de Julho de mil oito-

PARA, éAETANO PINTOl?E' MIRANDA MONTENEGRO centos .e vinte tre'3: Caetano Pinto. de Miranda,
film. e·· Exm; Sr. ....;..A·.assemblêa'.~ral consti- Montenegro-:-Curipra~se,e·se ajunte aOs ,autos;;

e o escrivão passe as ordens ne,cessarias, que hão,
tuinte' e legislativa d6 imperiodo. rasil sendo- de ser pounim. assignadas, paraserem .soltas ún-
lhe· presente .:o .requerimento· do padre· Bernardo mediatanieute as pessoas mencionadas nesta ordem, .
José Viegas; .qu~ se queixa de '~star .preso sem· . I Ri d J .. . d' Julh d mil'
.culp·a. fôrma.da,· n,a, .fortale~á .da: llha d.a.s Cob.ras lIDpena.. o e anerro,. seIS . e .. o e .•

. . oitocentos é vinte tres. Como regedor, VeUoso.-
,á ordem' dodesembargadOí"Francisco, d13 Franca Está conforme. B,io de Janeiro '7 de Julho de 1823.. '
Mir~dát'cómo :ajud;mte dó intendente geral da_Antóniô José' de Castrá' Fivrias.»....;..Ficoaa.as....
policia, que procedeu, seis dias 'depois do. acto sembléa inteirada; . .' .
.d~~ prisã6,'li:~ Summari6 qu~. na casa de sup- Leu tambem. mn8. felicitaea.'.-o da caro.ara da Villá. .
plicação se Julgou nulIo, mas 'aQ mesmo tempo
:sufficiente: para.semr: de cj)rpo.Qe delicto ,a um.a de Lorena.-Foi recebida com agrado. .
nova devassa de que o Illesmo ttibunalE;lncarre- Leu mais oboletim:.:se~~ 'do cirurgião. assis,..,
~ou o· corregedor dcicrime· da corte e casa; e ente á Sua. Magestade o w.peralior;
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;«~uaMagéstad. e I'!lperiarcontiriúaa ~assar b~;:1pó~e leInbrar meios :convenientes para se conseguir'
domuo;o pulso está natural; e as.marsiuncçoes este fim. " . .'.
em estado regular. Quanto ás fracturas nada ha de. O SR. ANDRADA. MACliADO: ~Não sei como se
e~ordinario-Pàco. d~ imperial~inta do Boa p~tàndem de nós' medidas de .glierra I Nunca me
VISta, 9 de Julho (9<' dia de. moles~a) 1823- O velO á cabeça que esta commlSsão fosse creada
cirurgião da imperial camara, e aSSlStente.:aSuapara· semelhante fim; <:reou-se para que no caso
Magestade' o In:ipérador -- Domingos Ribetro ào~ de se julgar fraco O governo e querer recorrer á
Guimarães Pei$oto. » , assembléa,·houvesse' um. .canà1 .de communicacão

A assembléa se lisongeou muito como 'pro- onde. se di~cut~ssem as suas' requisições, pâra
gresso das melhoras de.Sua Magestade., depoIs ser mterrada a asseI!lbl~a e resoh:er; mas

Deu. conta .de um requerimento do .Jui;z e..m~s em qull;D.to. o governo·se nao Julga preclSll:do_ d~
officiaes da camara da Villa de S. Jose do Rio tal a~o, na~a tem que fll:Zer a _comnussao,
das Mortes pedindo a e-xtinccão dos direitos de nós VIemos .aquJ. para faz~ leIS e nao para tra-

~
as..~gem ~as pontes do Rio ·dasMortes e Rio tal' ~e me.!hdas. d.e defeza lJ?-tern.a e ext~rna ; taes

. . ' medidas sao da competencla do governo, e em
rande. . . ' . _ . quanto elie não exige de n6s providencia à1guma
Mandou-se que fosse remettldoá comnussao de para. que nos havemos metter em negocios.da sua

fazenda. . . _ . responsabilidade ?Se nos pedir algum!l cousa fare-
O SR. PREsm~NTE dis.se que ~ Cldadao F~lisberto mos o que entendermos, mas antes disso por ne-

Ignacio Januano Corderro.!he tinha remettido. uma nhum modo.. .
me~oria, ~as que por n~o. trazer re~onheclda a O SR. DIAs: -:.A mensagem que acabamos de
asslgnatura J~ava que d~VIa ser enVl~d~ a seu receber de Sua Magestade Imperià1 nos dá a co
autor para o dl~O reconheclIDento.-DeCldlU a as- nhecer que é preciso attender ã nossa seguranca
Sé~léa qu~ aSSlmse 1iz~sse. . tomando medidas de precaução; e julgo que sena

DIsse mars o Sr. preSIdente que.estava em ~lIl~a acertado que os memnros desta commissão se en
da 'm~ a melhor carta topographica ~a provIDcIa tendessem. com os da que foi nomeada para dizer
de Minas. ~eraes' a q~a1. elle offerecla para uso sobre a referida mensagem; e que isto se pozesse
da ~OIDIDlSS~o de es~tistica, devendo s~r~lhe re~:- em movimento; não penso que s6 viessemos fazer
titul~a de~o~s de c~plada, ou qu~do nao fosse Ja leis;·á vista das vicissitudes que .se observão cum
preclSa.-Fol recebIda com espeClà1 agrado. pre havervigilancia de toda a parte. Eu digo o

O SR. DUARTE SlLvAp~ti~ipou ter recebiqo ~ que entendQ.
~fficio ~o governo ~r~V1Son.o da sua proVlDCla, .,O SR.., ANDRADA MACHADO: - En cuidei primei
lDcumb1Ddo-~ de feli~ltar a assembléa pela sua ramente que o nobre preopinante queria que se p~
feliz installaçao j e pedio. reme~tendo-o á. mesa qu~ zesse esta commissão nalista das commissões;' depois
fosse tomado na conslderaçao do estilo. - FOI pareceu-me que queria· saber por:ella noticias do
recebido com agrado. governo; ·finalmente entendi que queria que a

O SR. DIAS: - Esta soberana assembléa julgou mensagem: fosse tambem ã mesma commlssão; por
necessario que se creasse uma commissão destinada tanto já tenho entendido tres cousas; e. talvez ainda
á 'communicação dos negocios ministeriaes ; eu como nã:o pe~cebesse.o 'lue~. Quanto á .La não acho que
representante da nação tomo todo o empenho em seJa obJectode mdicaçao; quanto á2a se o governo
que se cuide da nossa defeza interna fi externa; não tem noticias que communicar como ha de Jlar
e porque não acho escripta esta commissão na ticipa-Ias? E .pelo que respeita á 3a, tendo Sua
lista !iellas, proponho que seja à1i co~prehendida Magestade Imperial manda~o aqui o mi~stro da
para se preench~r o fim a que se destmou. Eu ~ guerra para apre~entar.pubhc~enteo obJect~ da
para isso a·seguinte. ' sua, mens~gem,nao .sel .que. tIvesse nada a dizer

. ," _ sobre' isto 'a commissão a que se refere o nobre
« INDICAÇAO deputado. Porconsequencia parece-me que por.

.' qualquer lado' que' se olhe a indicação deve ser
«Proponho que' se descreva na. lista d~ com- regeitada por não merecer consideração.

missões a conilDissão destinada 'Para se maD1festa~ O S M S 'd E"d-
rem os segredos ministeriaesaflm de. sortir, o seu .. R. AIJi: -:-. r. l'resl ente: u inD a naO
eJ!re1·to· •.·Paco 'da assembléa,' aos 9 .de J'u!ho de 1823. 1lntendi, me parece, o fim para que foi 'Cl'eada esta

11' commissão. Se ella foi creada para se lhe parti-
--.José Cmtodio Dias;;»" . ciparem as.' noticias do dia, que dizem respeito á
. O' Sr:secretanOCàÍ'Iieiro de Campos leu aindi- segurança da nacão~' tanto interna como externa,já

caÇa0 do Sr. Dias.' . ' " o secretario de "estado lhe deveria terfeito as par-
:0 mesmo SR. ·SECRETARIO: .:....:. Não vejo neces- ticipações do ~overno. Não se p6de dizer que se lhe

sidade de semelhante Ílldicação ; 'se falta esta com- não· tem participado as noticias, por nenhumas
missão na lista dellas; entra quando se mandar terem haVIdo, que ~nteress~m a segurança da nação;.
reimprimir: '0 mesmo se tem praticado com a dos porque é bem publico, que Jâ houve um& ; essa, que.
Srs•. deputados; assentão-se os que vão de- novo fez obj~cto .~a IÍl~nsage:m. de. Sua. Mage.st.ade. Ma..s
cl!~'gando, e àcr~scentão-se os seus nomes quando talvez o; ~o!,erno nao.conce~es~e a ·f6rma porque se·
se,reimprime'a lista. . '. deve dirIgir. a esta cOD;U!llssao'.4-saude de Sua
~Ô:S~.. DIAS :~O que quero é queseInen~i~n~~~agest~d~ era uma n~tiCIa m~l1 lDteressaD:te, que·

esta cominissão na liSta; e que tenha exerCIClO; lmme~la!amente. devena ter .sldocommumcadaã
porque o fl.m PilX.ll..que ... ~oi creaa~ é, de .summ.·'áCOmQllSSao;. p~lS lI1!-e certamente depende dena a'
iDlpottancia. Noest~do:e~ . que nos. achamos seg~r.ança dOlmpeno, , _ .' .'
devemos acautellar-nos,. e CUIdar' da nossa segu- :0· SR.ANIlRADA . E SILVA: ~ Nao seI que' a-··
rm~; e creio que istóse alêançar~'D!elhor tra- noticia da :saude de Sua. Magestàde e~tr~ na or
baDiando-se de aceordo'com a COmIDlSsao,porque dem'dasque'sedevem dar ã commISSaOje a

" ,
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iallar a· verdade nunca percebi hem ,qUe eommuni-I de idade. Na falta ou impedimento de qualquer
cação era esta;· porque para se dar· 'Part.e.. do que conselheiro' servirá o supplente que tiver .a maioria
diz o registro' da- entrada das embarcações, seria de votos~ Paço da Assembléa, 8 de Julho de 1823.
communicar' noticias que ,não são ofliciaes; o que -O deputado Andrada e Silva. »-Foi apoiada.
nunca o governo deve.. fazer; o govern~ nunca O SR. FERNANDES PINHEIRO fundando-se nas
.se regula pelo ..qu~se diz em ..cartas particul~s, razões que. expendera na sessão antecedente offe-
ou referem passageIros OR mestres de. embar~çoes. receu a seguinte .,'
Asuni~~ noticias que me persuado s~ deverião . "« EMENDA; .
dar : senaO as que .podessem ter relaçao .com ,11 . . ,
estabilidade doimperio,e destas ainda não houve « Aoadditamento do Sr~ Muniz Tavares proponho
nenhuma; logo .que as haja Sua Majestade não a emenda, que a idade marcada para os conse
deixarâ de as participar.•. Isto é o que me parece; lheiros de :(>rovincia bastará que seja entre os vinte
poiscomo:já disse, eu não sei com certeza para cinco e trmta annos.Paço da Assembléa, 8 de
.quesirva esta c9mmissão.. ' '. " Julho.' de l~.-O ~eputado Fernandes Pinheiro. »
· O SR. l\IAu:..:.-Como eu sou membro da mesma :'7"FOlapOlada.· .. . .

commissão desejo isto claro, porque se não é ne- . O SR. CARNEIRO DA CUNllA:-Eu tambem fiz uma
cessaria o melhor é de uma.vez extinguir-se; e até emenda: relativa aotempo de residencia ,na pro
se escusa .de augmentar. a lista com eUa, 'e repu- 'Vincia para poder ser nomeado conselheiro. E' con
tar-secommissão permanente; mas se o e, J;lãosei -cebida nestes termos:
a razão de não vir· na lista, onde se acha a com-'
missão ecclesiastica que foi creada depois deila.
. O SR. ÁLENCAR:";"'Eu ereioque se poderá inter- '« Mas aos das provincias limitrophes bastarâ tres
rODlper esta importante discussão, ,para fazer en- annos de residencia. Salva a melhor redacção:, Pa~~
trar o Sr. deputado da provincia do Ceará que está da 'Assembléa, 9' de· Julho de 1823.-earn~ro Im

ã porta do salão. Cunha.»-Foi apoiada.
O SR. PRESIDENTE perguntou se estàva discutida O SR. ÁLENCAR: - (Não· se entendeu o tachi-

a matéria, e decidindo-se que sim, poz á votação grapho.). .
a'indicação', e .foirejeitada.·. '. O SIl.RIBEIRO DE ANDRADA: - Como ofi'ereci

Como se achava á portado salão o Si'. Pedro José uma emenda a este artigo,' direi alguma cousa a
da Costa Barros segundo annunciâra o Sr. Alencar favor deila. Eu concordo em que os conselheiros
slihirão dousSrs. secretariosabusca-Io; na f.>rma não sejão nomeados .co,m. menos.d~ 30 an~os ~e
.do estylo; e sendo introduzido 'prestou juramento, idade,. e .te~do .por qualidade essenCl~ a resIde.nC!8
e tomou lugarnaassembléa. . ..' na prOVInCla; Igualmente me .parece lusto que seJa

O SR. DUARTE, SILVA: - Sr•. presidente: A as- igual o numero dos conselhe.lr~s e~ todas as p~
sembléa resolve0 que fossem impressas as actas; vincias, porque todas têm dIreIto a melhor admI
comtudo não têm até agora apparecido,e fazem-nos nistração; mas. não me persuado que o conselho,

,muita falta, pois estamos sempre precisando de deva ser inteiramente de eleição popular.••.•
consultar as decisões do congresso. ,. .' O SR. CARNEIRO DA CUNHA: - (Não se entendeu

O SR. CARNEmo DE CAMPOS: - Asactas já se o iachigrapho.) ,.'
estão imprimindo, e- creio que algumas estão O· SR. ANDRADA E SILNA :-Não me levanto para
promptas; para que venhão com mais brevidade sustentar 'a minha emenda; não tenho essa pequena-
oremedio é dar mais gente á impressão. . vaidade; já está entregue á sua sorte.
· O SR~ ANDRADA E-SILVA :-Bom é que se faça O SR~ ÂLENCAR :-0 illustre deputado jã failou.

·al~á..re~omme~dação; .já·podiamoster algumas; O SR. ANDRADA E'SILVA':-:-Filiei hontem uma·
s na realidade saopreclsas para os trabalhos ~avez. e hoje outra; mas. se não 'quer 'que falle não
assembléa.. ' .' , . ." 'filiarei; bem que o Sr. presidenteJ'â me concedeu
;O S~.RmEIRO ~~ ANDRADA :~J~ ~e derão pro- á palavra. Não pretendo, torno a . ~zer, sustentar

.VI~encIas, eO"~lstr() da ,:epart~çao da fazenda a minha opinião; mas seja-me lICItO apresentar

.fOI pesso<ilinente a.typographia naclOnal;_masonu- o resultado pratico das mi.Iihas observações e das

.~ero das.obrll;~éImmenso) ela letra .nao é suifi- 'minhas viagens. Ninguem duvida que p6de haver
CIente, bem que ha pouco se mandasse ficar a que um homem de 25 annos com talentos eluzes,. mas
já est~va ~ncaixotadapara.~.Paulo; portanto' não eu quero que eile tenha o que s6 s,e. ad~uire com a
p~.,d~}s.to~.ar,ch.ar. co.m.breVIdade. O qu.. e ~e. p~- .pratica do mundo. Tambe.m da U.nIV~rsIdade s~~m
r~cee;que o governo. d~ve traía!' da compra de maIS bachareis formados com menos de 25 annos, t~ao
P!~lof?) ;on~.e'. g,uer.que .ap:pa.reç!1g;, mas P?ragora :asua carta, e vêm par~ ,acôrt.e; onde, osdespacl?-ao,
naoé posslvelmaIo(breVIda~e~, :.: ' .". ,. 'que éo mesmo ,que dizer-lhe:-Ora, meu ~l1Iugo,

Passou~se'á.or4em do dia; e·entrouem discussão tem.cárta branca para poder fazer o que qUlzer.
.0: artigQ8.~ .p.oproj~~to'~9.Qre~ 'os governos provin:- ~Eu sei queha um ou outro homem que apparece,

.cIaes, que ,ficãra a!liado nll sessã9 antecedente.: ,por exemplo, grilDdége~eralco.mpoucos annos, u!D
· OS ',. ,'.' '. ',., .' . '. . .,... Alexandre; mas, além de ser ISto um dom partI-

...." .R• .ANDIIA~A::E SILVA: ,pediQ a palavra e ma,n- éUlar e raro, um, generafacons~lh~-:se, ê Alexandx:e
dou.~ ?::'~~~:~ ~eguInte , : 'llssim·,praticava·._ Convem. reprl1DI}' o fogo ?~S E:I-
, ~,: ...... . . , « ;EMENDA'.:, !' _xõ'es"para qu~ nao se t()IDe:n me~ld~spreC~plta . s,.

.,; ,i ",': '. '.' :;:.' .' ...:.c<lIn prejuizo ~ospovo~; e'lsto na? ~'proprloe na-
:-. «A~.~~. 8..~ :,o.sconselheir()s serão ~lectiv,os, e,a tllr~.J:. da. moclda4e. ,Nao querop'ols' !lue vá para
.suaelelçaose~arápelomesmomódoporquese,e~eg....e~m. ~o.'0.,se.lhelro·umrapaz. que p~r. ter., VIStO. um 'Pro:
os dey'utadosdaassembléa; comtanto que .tenhão Jecto do autor'A, en.ten~e que: deve pôr-se em.exe
a,reSl~~llçia·~e,6annosna.provinc~a, e. 30. 'annos, ·~ução~'.enão sabeguéc,o a~tor B, teD'q)utro~~~, .. ". " -, ,. , ,,' , , , 11' . ,"
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jecto em contrario: •eli 'tenho exemplos distó -na - Emfim, deixemos $ escolhas aos eleitores; e de
minha propria. provineia: l'ortanto 'direí com-fran- ~os-lhes bastante-largtleza;-as restrieçóes que tenho
~ que Q que desej{) que tenhão os ,êonsellieiros T€,,? propôrtodas são ~osaS; talvez, sejão cón
-e bom senso, e este o,preflro,.aostalentos,- para--{l vementes em outros palZes; para o:Brazil'l1ã!': as
emprego de, .que se trata: _um, homem C!>m bom approvo~ '.' .' '. . '
senso e arriigo<lo seu paiz tem quanto, basta para O S ·n......C' .. 'dad~:J_" b d Ih Q " R. L'''IlimRA.DA· -~ :2-4 1 e, e·a resi-
-sa~er as o rigaÇÕes e conse eira; ~to á deneia são' 'na ,verdade', requisitos mui. attendiveis
residencia outros senhores se occupárão já em de- para aquell~que dev:emser ,nomeados conselheiros
monsttar a necessidade; e por L~o me limitei afallar dos gov~m:ós d~ provincias; 'masestes .pledicados
s6 sobre a idade, e os motivos que me: determi- devem ser conSIderados de maneira, «m.enão-l'eS
narão a exigir a de 3() annos. Nada mais tenho a f.rÜ!jão a-liheÍ'dadê dos ele~tol'es, estIilitandlHhes
dizer. o Cll'Crilo, e faz"~ndo-lhe .maIS difficoltosa a .escolha

O SR. AROUCIm RE'NDoN :-51'. presidente, COí:l'"' de varões probos, e entendidos' que:, bem -possão
-cordo com os principios theoricoS'do·illustre. de-, co~ suas luzes e patriotism.o concorrer para a pros
putado o Sr. Ribeiro de Andrada na· sua, emenda ~ndade, e a~nto de seu paiz-nataI; 'e por i..~
-a.~s~e~go; c~mtudo quanto a mim'são ina~ Ilao po~ conVIr em que se marque para este
~~els'na .pr~tica: .Nós es~os em um lmpeno, ~go'a Idade de trinta·e·cinco annes,. e à'ali para
,cuJas proVl!tclas sa.o extenslS~as, e algumas sum~ CIma como tenho ouvido~: Direi passageiramente
mamente distantes desta capItal. Entre QUtras po-: o que penso a tal respeito•. ' " , ,
nho, por exemplo, a de .Matto-Grosso; admittidas - --Notarei' as epochas maisnotaveis,' da vida·, hu
ali as listas triplices para virem ao Imperador, este !Dana, sem me fazercargo de cada: umá das o sete
escolher de tresum, e 'Voltar, para l\latto-~ross.?, l~es do homem em que os antigos pOJos as ~vi
teremos pelo menos a demora_ de umanno. ~tão~ao. ,~.ent~,sendo ~e todos o maIS pE'.rfeIto,
se algum l!u ·alguns ~os que~ao co~~ados.tl~e-' e tod.aVla o méllS fragil e merme no SEU nasciui.ento
rem morrldo ou estiverem 1Dlpossibihtados, VIrâ e sena momentanea sua duracão se os' cuidados
eutra proposta de supplentes,,~;, se passará outro, paternos, ou uma mão piedoSa ~ão velasse. sobre
anno; e entretanto ~starâ o preSIdente a govern~ sua existencia llara prolongar seus dias; mas pas
s6. O mesmo p!>dera ,succeder, com as novas eleI- .~ando progressIvamente pelo estado ,da-puericia, e
cões quando cliegaro telIqlo de se proceder ã elIas., ~fancia, adquirindo pouco e p~uco suas forÇas phi~
1>ortanto voto contra esta eme,nda, ~ a favor da do Slcas e moraes,,,el1e se acha, na Idade da puberdade,
Sr. Andrada e Silva, porque enc~~to~os osfuis" ~m «IUe as leis. antigas e modernas, o jUlgão habi

,e abrange as outras emendas offerecldas. ' litado para fazertestaInento e até pará casar e con-
. O SR. YERGUExRO : -Como' me não.persuado' que stituir-se ~hefe e administrador de uma familia n!IS

os maiores, conhecimentos andem sempre 'Com'a ce~te, cUJo pe~o sabe' avaliar, qUem deseja cum:
maior idade, não sou de voto que se fixe regra alguma: pndam.e~te'·satIsfazer os' sagrados deve~s, l1e paI
a este respeito. .os eleitorás bem sabem que quem defamilia~~, .
tem mais anno:; .tem tido mais tempo deadqu.w Pros~~mdo o homem ~m sua 'adQlescencla;' to
iuzes e elles preferirão seguramente ,em i"'uaes cando a·Idade. deIS annos Já se suppo~m tão com
:Cii'cÍ1~stancias os-de 'maior ,. idade', se~'bave~ ne- pletamente desenvolvídas suas faculdades intellc
.cessidade de e~trarmos em regras tão minuciosas, ctuaes,que mar-ca acpllchapara:amaioridade dos
prescrevendo uma especiede regimento. 'para se Imperantes; e em algumas nações 'ainda: a~tes.
'regularem naseleiçõlls.Qu~nt~á residenCla· taro- Chegando a2~'annos iá se cons.idera' o !J,omem::CIl
bem me, nãopárece consa'mdispensavel; :algumas paz de toda aunputaçao nos cnmescapltaes,'acha
'provincias se assemelhãomuitoeosque vjvem em.se,bal?harel formado em qualquer .faculdilde, ou
umas deUas podem bem ir servir nas outras, por- ;S~lencla;?btem.pelo comJletente~unalsupp1e:
que facilmente entenderáõ dos,negocios de que se memo deldad.e;,serve os po~tl!s militar.cs; , recebe
tratar. Se limitarmos ·as. eleições' aos que,tiver~m ordens sacras; e até póde dec!~ da suasorte,~a
-Qs6 annos de residencia e 40 de..ida~ecmuitopouco _zendo sole~eme..!!te vo~os religIOSOS de que se.nao
'haveráque escolher';.énécessanó 'dar mais lattitilde. pódearrepender•. Ultimamente c~mpletando 25
se queremos, terconSelherros, póiscomtaes'res:": ..ann~s~e considera; O: ~omem'pe~o unanime:'~0I!
tricções muitas pessoas.- capazesficaiáõ 'excIui- .sentImento. de, qnasI,todos os:l'0vos .na suamM.OI:1
das. • • •• . ,'" .' ,.,,' . " d~de, .eliabil,para. to~aS'as fu~õ.es .dá::vida 59-

Tambemnão posso'approvar a emenda dâSr.'Iti- cial.. ':. .,' ','; ," . '.' ". ,_.':.
beito~de Ándrad.a que e~~er~e.qilesejã(n)s~on-., L?go, para quesél;. bade·ll' maISlonge L· " ', .
.selheIros ,propostospelosel~ljores,- e escollildos ,'Nao s~ -}I!e confia0; ~s )u~ar~sda magIstr<!~1Ilã
.pelochefe do poder. executiv:o• .Eunão sei.queJ)om :C:OID exerClCIO de uma Jtn;IS~cça.oem,q.u~tant~,:se
l'esultadotenba o serern_ellescreaturâs 'do governo; com:eromettea ~eg~aneae ~erd!l,de.ct".i1)I~ln.lla
creio antes que nistO se correrão grande':risco~. ; ;.porçaoflos subditos' dofmpeno ?"" , . -' .'. ',.
na côrté, é.,onde os homens 'das provinci~' se co- -Eu nao lIP:ero affi~arquet~osos·h~ensnesta
nbecem, menos•••• Estes.conseIhos ,são muito. se- -epocha estao nas Clrcumstalic):aS,de>terein :os'"c~
melhantes, ás' cainaraS;' assim.· como' estas. tratã6 nhecimentos eexperienéia aeque'sen'écessita:~
·dos .in~resses: .do 'municiJ?~õ,~,'. o~ 'cónselh~s,. ~atão .decidir~m.d()s (negocios d_o::E§~~H~l~ i!<t.:m!1:itas
-<ios mteres~sg, eraesda P!o:v:~nCla.;. epor.~sov~to exc.epçoes, uns desenvo~vem.:~~;.e,:.;~I~~,
:pela nomeaçao popular••. SUPPQiJ.hamos. qu~ 'lStO,:un-: maIs ~rem!1tura e energicamente do que outros.
jllicasse ;com alguns .principios, theorícos;' ri~~'irh- A liistona de todos ?s:tempos nos most:a qua~tos
po.rta~unamÍ)~nos' ao, que,~os :ens~nlJ- 'i!. pràti?a;.e: home,E-s ya sua ~o~Id/!.de co~tão.~er~)I~os ,feItos
'marcharemos bem.A1e!D- ,dISto que .mconvenlé,nte e 'acçoesgran~es; Já ·no·eXe~CIÚl-~~' oo'-'gá~nete;
não haveria 'na remes~',da$":propos.fas á côrte~e' :,esc?Zoexemplificar'es\E!'al't1go :qUênos ~'é';,tào;;flf;"
-volta da· ,de.cisão '1 Em·,argum~ seria: .isto até Im:"; ',miliar.,. , ' d,' :. " '::;'. c:.,;,:ais ;\ ~,

praticavel pela iImri~Ilsa distãncia. . • .. ' " 'Denil'iis; senão -exIgimos'ri:ims d6'-25'aniitis'-'pm.
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ser deputado e membro do corpo legislativo, que Disse um nobre deputado que se oppunha a isto,
tem de decidir dos destinos da nação, como se pre- porque não sabia ,como 'o poder executivo poderia
tendem mais apuradas qualidades para ser conse- suspender um .conselho •que era. d~ nomeação po
lheiro dos governos de província? pular; eu qmzera que eHe me dIssessequàl é °a

E' necessario aproveitar o prestimo e agilidade monarchía constitucional onde os conselhos admi
propria da idade varonil, que é quando se .empre- nistrativos são da nomeacão do monarcha? Em
hendem e se realizão acções de valor e activídade. Inglaterra, França, HoHanda, Hespanha e atéulti
Por mim o julgo, o espirito vai enfraquecendo,a m~ente em Portugal, são de eleição popular, e
memoria desamparando, e para pouco sirvo. Dei- aSSIm deve. ser. Este cOnselho provincial não' é
xemos á prudencia dos eleitores, que hão de pro- simplesmente de execução, !em muita cousa em que
ceder nesta escolha, como na dos deputados da se parece com esta assemblea, ha de fazer propostas
assembléa com a circnmspecção que o negocio de reformas, tratar de estabelecimentos e outras
e:l>.ige. Quanto á residencia me parece bastante que cousas mais que podem servir de base ás nossas
o Gonselheiro a tenha em qualquer parte do Brasil, deliberações; portanto ainda mais por. esta: razão
comtanto que seja proprietario e na provincia em devem ser de eleicão popular, pois em rigor de
que deve servir, pois ainda que haja alguma diffe- principios é preciso'que o povo tenha parte no que
renca no governo economico de umas para outras é administração, porque é muito interessado neHa.
provincias, comtudo em regra geral a sua agticul- Quanto á objecção da suspensão, não vejo que 'nisto
tura e commercio tem tal homogenidade entre si haja apomalia, porque áinda que o conselho seja
que coincidem em seus interesses no que lhes é de eleição popular, como tem parte administrativa
mais essencial: voto portanto que se proceda nesta é por e~sa parte responsavel á nação; não é pois
eleicão da mesma maneira que na dos deputados de admIrar que o poder executivo o suspenda. Sup
corrio está vencido, sem restricção alguma. ponhamos quê na constituição se estabelecia que o

O SR. ANDRADA l\1ACHADO: - Levanto-me para monarcha não nomeasse os magistrados, como podia
apoiar em primeiro lugar a emenda 'do Sr. Araujo muito bem ser, pois não se .lhe dá esta nomeacão
Lima e dizer depois alguma cousa contra o que como funcção do poder executivo, mas porque o
tenho ouvido em opposição aos principios em que monarcha está em estado de conhecer melhor as
me fundo para a reforma do.art.B.o. pessoas para deHas fazer escolha.; neste caso digo

Sr. presidente, os_conhec~mentos pratIcos de um eu não poderia o monarcha suspender o magistrado
paiz, em regra, se nao adqmrem em pouco ~e!I!-po; porque tinha sido nomeado pelo povo?'Creio que
já ouvi dizer que os negocio~ de ?-m~ pro.vlllCla se ninguem será dessa opinião; portanto não posso
assemelhão aos das outras, ISto nao e aSSIm; cada approvar a emenda do Sr. Ribeiro de Andrada.
provincia tem as suas particularidades que só se (O tachigrapho declarou não ter podido apanhar o
conhecem pela experiencia de annos, e os que vão resto do discurso).
promover o seu augmento e melhora nos differentes O SR. FERNANDES PINHEIRO: --'- Sr. p'residerite,
ramos de administracão, se não tiverem cimheci- pedi a' palavra simplesmente para uma explicacão a
mento dessas particúlaridades, hão 'de errar nos vêr se posso lavar a minha emendada taxa de
seus projectos e m.edida,s; e p.or isso me. J?arece absurdo, talvez eu me ennunciasse com pouca cla
indispensavel a resl~en~la de seis an~os e,ngIda Il;a reza, mas pela ordem dos meus pensamentos no
emenda do Sr. ArauJo LIma. Quanto a do Sr. Mumz discurso de hontem, de plano se colligeria que o
Tavares é inadmissivel, porque viriamos a desprezar meu principal fito. era alargar a esphera das eleicões
assim muitos homens que apesar de não terem os de tal sorte que se não passar a minha propósta
40 annos, poderião cOI,lltudo ajudar com suas luzes dos vinte e cinco até os trinta annos, votarei pela
o conselho. . dps trinta e dos quarenta annos, e assim progres-

Eu temo a precipitação e a ousadia dos pou~os SlYamente.
annos e muito mais a temo nos conselhos provlll- Julgou-seafinal a materia discutida, e o Sr. pre-
ciaes do que em uma assembléa deliberatiya eomo sidente fez as seguintes propostas. . .
esta' isto já o provou o Sr. Andradae Silva mos-
trando que as idéas exageradas, as theorias teme- 1.o Se a eleicão dos conselheiros devia ser feita
rarias e até impraticaveis, não erão aqui perigosas como a dos deplitados.-Venceu-seque sim.

I . I d d 2.o Se a idade determinada para os deputados
porque o ma se prevema pe a ma ureza e pensar devia ser tambem a dos conselheiros.---:Venceu-se
do resto do congresso. No conselho o que serequer
é bom discernimento e frieza de razão, e isto não que não. ; ,

d" t - d . d 25 3.0 Se seria a de 30 annos.-Venceu-se quesim.
se adquire 01' manamen e senao epOls ~~ 4.o Se devia marcar-se tempo de residencia.-Dê-.
annos, porque é entã? qu~ olhamos para os obJectos
com reflexão e os discutImos com toda a força do cidio-se que sim. '. .'
entendimento. O ,Sr. Fernandes Pinheiro tamlJem 5.0 Se seria o tempo de seisannos.--'-Decidio-se
mostrou temer os inconvenientes da pouca idade; que sim.
m.as pelos termos em' que está concebida a sua 6.0 Se haverião supplentes.-Decidio-se tambem

I . f . que sim. '
emenda parece querer .exc mr o~ que werem ma~s '1.0 Se serião os immediatos em votos, fazendo-se
de 30 annos, porque âIZ qu~ a I.da~e marcada ~eJ.a para isso uma lista geral dos votados.-'-Resolveu'-se
entre os 25 e os 30, e se aSSIm e nao posso admIttIr
semelhante emenda pois a tenho por um absurdo. .. que. sim. "
A emenda do Sr. Ribeiro de Andrada tambem a • Tod1l;.s as mais e.mendas não s!'lt?márãOem con
não approvo pela ingerencia que dá ao poder. exe- sIder?-çao .por se Julgarem prejudica as por estes
,cutivo nas eleições, assim como não quero lllge- vencIm~ntos. .. . : ,
rencia popular na nomeação qo president~, tambem " SegulO-se o art. ~.o com as TespectIvas ,emendas
não quero dar ao poder executivo mgerenCla alguma, dos 81'S. Andrade'LIma, PereITª da Cunha, Hen
lla nomeação do conselho, dê-se a cada um a suaIriqu..es de Rezende, e Paula e l\l:eHo.(Yeja-se a
parte e não.ficão mal. ' sessao de 18 de Junho).
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.. o Sá...bD~ :E Sn.!A: - Esté, artigo tem di- '1 ~.lhe fa~ e!feenn'a responsabilidade, olir!~
,-versas emendas; en. nao quero augmental' o nu-d&-Se, a pagar -nela sua DeSSQa e bens OSprejUÍ%Qs
...~"O de!I~,mas -oa· fallal:sobre a_si!a materia.. a que derem caUSa po1" preveiricadores ou~
.Drt o .aItie,c:ro que o conselho se reumrá duas vezes E portanto é de'parecer, que verificandO-se roais
em cada anno, u:rna no-"Primeiro de'1aneiro e onnaabt1SQS Dª pratica, que defeitos na legislamo, l1~o
no PJ'Ü!leiro d,: Julho. Eu não es_.ton por esta parte é. decidi.-:da a urgencia para se dever tratàr iá. Qe
do artigO,~ .que se remnsse tres~ no um proJeclo de refor~~ que não poderá ter Iug<u
emno, eque'a pruneua fosse logo que se verificasse emquanto pela constituicào se não marear o JlQ.
a nomeação, a nào haver algum etilbaraço da pane .mero· dos tribanaes e magistrados a quem de~
da natureza, pol'flUe contra esta uada se faZ. Os enc:h~ o' pôder jndiciario e as suas attri-
objeetos de que estes conselheiros tem que tratai' blÚçães. .
são muitos, e alélIl de serem. uteis á provincia., . ~ Pelo que pertence ,á es~ia1 revogação da pro
tambem o podem ser a esta legislatura, oiferecendo VlSaO da mesa da consci.encia. e ordens de 28 de
por suas luzes econoJJÜcas. planos e representações DezembrO de 17M, convém a commissão em set
que se poderão reduzir a projectos de lei. E' esta a necessaria uma providencia pal3i que os Subditos
razão porque desejo que se reuna o conselho, logo brasilienses não sejão privados do embolso do ljt1~
que se ap~.; Os votos, e que sejão mais de lhe deviáo os fall~cidos e ausentes; e é de pa:recet
duas as suas teumoes. que se dê por melO do presente projecto de lei.
_Diz tna!S o. artigo ~e cada uma destas sessões o: A. assembléa~ constituinte e l~oislativaào

Dao durara malS de ~5 dias; ~ p~ me parece imperio do Brasil; decreta:
curto, eu o al~ a 30 dias, alem das proro- 1 o Fi d . -
gaeõe5 que a aftluencia ou imporlancia das mate- .11.'. lea revoga a a pro-n.sao da mesa~Cl)O"
riaS exigir, cujas prorogaÇóeS se não estenderião a SCleneta e ordens de 28 de Dezembro de ll~, na.
mais de deZ dias de cada vez. Os povos estão com parte. eDi que orde~ qu~ se p~e 5Óm.ente a.
muitos desejos de serem bem governados: e estou quantia de dl1;.Z6ntos mil réis das,,diVIdas.que cotlS
cerro que esta asselllbléa e o governo se em~nbão tarem de esenptlll'~ ~ I! d~ cem mil réis das que
em os sa~er; para. que as provincias saJão. fe- se mosotr&.-aiIl por Just!ficacoes. . •
lizes a sua administra~o deve ser montada em li: 2. Todos os subditos ~este unpeno, quefo~
bases solidas e obrar-se com maduro exame.... credores .~e pessoas fall6?das ou ausentes, ClJJ?~
Não fallo sobre outros pequenos pontos porque os bens estaJao em arreca.daçao ou sequestro, pod~c>
julgo de nenhuma iJnportancia. dem~dar os seus ~agamentos, .~alquer que 5eJIl

a qualidade e quantidade das diVldas, perante oS
O.SR. C.ullmao nA. CUNHA: - (Não se en~endeu o juizes e com as formalidades que se decl.ârão DOS

tacbigrapho). artigos seguintes.
Por ser chegada a hora dos pareceres de com- « 3.° setão juizescompetentes tlara conhecer dos

missões, declarou o Sr. presidente que ficava adiada feitos e aeçôes porque se pedireIIi estas dividas. os
a discnssão. provedores nos seus districtos, emquanto os bens

O Sr. Maia por parte da commissão de legislação estiverem na anecadação doj~o; e os juizes dos
leu os sag:uintes pareceres sequestras dos b.ens dos sUbditos de Portugal,

". . quando já estejão sequestrados, tendo uns e outros,
r1"Jme.ro neste caso, a alçada até cem mil réis.

« A coDÍmissão de legislacão,' reflectindo sobre o . « 4.0 Para ~ pedirem e poderem s~ pagas as ~
conteúdo na indicacão do Sr. deputado José de Vl~. que!l~o e~cede~ a qua!ltIa d~ cem mil
'Re:tende Costa, a réspeito da 'arrecàdacão dafa- :réIS, bastaráo J~tifi~çoes sUI!lmll!las, feItas pelos
zenda dos defuntos e ausentes, reconlieceque o cf!ldores, comClta~o e audienc18, ou do thesou
'2egimento de 10 de Dezembro de 1613 é mSllffi- relfOdas)provedonas ou dos fisca.~s dos sequ~stros,
ciente para bem regular essa arrecadação e as de- e para ~~ demandarem ,os ~e malores _quantias se
pendenciasquedellasederivão; e tão.insnfficiente,. iorma:rao.processos O~!lOS, de ~cço~s comp.e,
que para bem se .entender e, cumprir tem sido pre-; .ten~s, coma mesma CltaçaO e audiencla dos so,
'cisas. depois da sua promulgação; mais de duzentas bredit~s D..SC!les. '.' . .
provisões do tribrinã1da mesa da consciencia e, « 5.. Flca~ !evogados todos os regunentos, l~lS,
ordens, além de muitas leis, alvarás e ordens,;re- alvarás, proV1Soes.,e .'{Uaesquer outr~. resoluçoes
.gias; tomando--se "por-issomui:trabalhosoe emba- quese oppuzerem.ao. disposto nesta le1... .'
·raÇâdo o desempenho .das·obri~ções dos prove- «~Paçod~ assembléa, 8 de .lu;ho de 18?3.-:-:A'll:
dor~s e mais officiaes do seu jUizo. Mas apesar' tonw ..Rc!a1'f,g~ Vellos~ de 9Zz!'ezra.-Jose Antonro
disto a mesmacomlnissão reconhecetainbem.:que diJ, S"l11(J, Maw..-Jose T~ara oo.Fonseca Vas
entre as muitas leis, alvarás, resoluções, provisões .c~ellos.-D, Nuno.. Eugenw!Íe LoC\~.-Bernar.do
e ordensexPedidasparaaboa:arreeadaçãO e admi_Jose da 6arna._-J~ao;Anton~ Rodnguesde ,Cai'-
nistracão dos bens dos defuntos e ausentes; entre palho.-Estev(2() Rzbez'ro.de Reze.nde· », ,
~'determinaçõese decisões -Iegaes,"que estão' O SR.~E COSTÀ:-A illustre,commissão foi
'ou:devem' estar 'cómpetentemente .registradas n,osprevidenteem . suas disposições,' mas'ain.da fallão,
cartorios das provedorias deste imperio, ha;provi- ,a meu,vêr,tos remedios . contra ' os. abusos dos pro
-dencias mui sabias,> mUi jnstas, a"talvez toda~ asyedores, thesoureiros e'officiaesdosjuizesedas:pro
:necessarias para evitar o estrllvio das :fazenda!; dosv~dori.as;' Quando propui' a minha inâicação, além
defuntos e ausentes, e para acautelar ,os :in~resses das. raZões comllU.e a' SQ.stentei;1iz -vêr a esta IDr
,d9s credores e ,doshe:rdeiros,~m~,yezqueos pro- ~semPléao'cap~26daMê1:ioriado desembargador
-v.edo~s"e~actos no CUIllP~ento~os'seus deyer.es, TeixeiraC()ellio em 'quese'manifestàoas extorsões

.:procurem irlstrWr-se i,. Jazendo-se:,eonheêedqres, do juizo' dos ausentes ':' 'os'· roubos feitoS pelos the_
dessas providencillll; ielém . li sua ·obsBl'Vancia" souieirbse escrivães, que occultão nosinventarios
vigiem a conducta dos seus subditos e receiem que os trastes ricos que entre si ·reparteni ; o emprego
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dos escravos das heranças em traba!hosseus de que prizõe::s! Qual será a razão dessa excepção para com.
tirão-Iucro, recebendo ainda as despezas de comida Pedrosu, quando outros co-reos estão em mui~
e vestuario; as vendas .clandestinas, e inil outras melhor situação'? Eu não quero que os outros vão
de1l!-pidações com que. ~ vexão os povos. Julguei, para onde es~ Pedroso, mais que Pedroso venha
e amda J.Wgo, ~t1SSUIlo o~ediar.taes~usos,para ond-: estão os outros: esteja em uma prizão,
e não veJo no proJooto as prec1SaS proVldenClas.qu~ lhe SU'Va de s~aurança, e não .d~ tormento; e

O SR. 'IEnEmA. ~AS«:0~ :-eomo membro ·ahi espere pela sentença que seus Jwzes lhe hou-
da corrqnissã.o de legislação cumpl'E?me observar verem de dar. .
que ella declarou qu.e porleis estão providenciados Onde elle se acha, Sr. presldente, está privado
10005 os casos; que aos abusos é que era preciso ~e to~osos soccorros que se lhe desejão dar, p0!-'lIUe
dar remedio ; e que este era a responsabilidade; em Jã disse, eu .procurei p~tar-lh'os e não pude e
se verificando esta tudo estã acautelado. quand~ eu tJ.vess~ ~açoes com o commandante,

O SR. RRzENng CosTA. : - Ainda com. a res- elle nao se metteria msso, tendo recommendações,
ponsabilidade se não remedêa tudo. Eu flli prove- como naturalmente tem.
aor, e sei como isto é. O SR. ~~ç.,- :-E' expressamente prohibido pelo

O SR PREsIDE.\"TEpro~z o parecer. e foi appro- alvarã de 5 de Março de l790 que alocrumpreso se
vado' ficando para 2- leitura o projooto. conserve em segredo separado da communicacão

, S ndo dos outros presos por mais de 5 dias; salvos os caSos
egu de urgenci~, e ~odo porque se devão prorogar os

«A commissão delegislaçãovendo orequerimento mes!D0s ~c~ dias.
de Pedro da Silva Pedroso ~-~vemadordas armas Eis-aqll.l pOIS o C{Ue me faz levantar agora a voz
de Pernambuco,~e se qu6ua de estar preso ineom- neste recmto; eu nao me embaraço com Pedrosos,
xnunicavel na fortaleza da !.age a cento e seis dias nem com Pedrosas; .porque enlfim não conheço
n'uma mortifera mllSJJlorra. reclamando o seu direito este homem, nem sei quem elle seja; o que me
de viver em quanto não fôr condemnado; é' de pa- importa no caso é um cidadão que está em segredo
recer que se ~cão com urgencia informaçoes do go- ha tanto tempo á despeito de uma lei que prohibe
verno a respeito desta queixa. e circumstancias da de se ter com ~lle, e com qualquer outro um seme
prisão do suplicante. fazendo removêl-o da prisão lhante .pr~cedimento.
terrivel ~ outra. em que sem falta da necessaria DesejarIa portanto que a assembléa tomasse em
segurança. deixem de haver incommodos. e flagelos consideração li mesma lei p~a que se faça religiosa
do preso. Paco da assembléa 8 de Julho de 1823.- !Dente observ~;_ e que s-: approve o parecer da
Antonio Rodn!JUeS Vello.:o de OlifJeira.-EstetJão lllustre ?OmmlSsao. a respeIto do que cumpre man
Ribeiro de R.e::ende.-Bernardo José da Gama.- dar-se dizer sobre ISSO ao govemo.
D. NUM Eugeniotle Locio.-J~é Tei:lejra da !on- O SR. M.uA:-Os membros da commissão tem os
se~ VascOf&!=ellos.-:-José Antomo.da Sdf]aMaUJ.- mesmos sentimentos de humanidade: mas é pre
JOGO AntoniO Rodngt&e8 de Carvalho. » ciso que se siga o termo medio. A commissão julgou

O SR. 1lENRIQUES llE RESENDE :-Que Pedroso está que havia infraccão de lei na qualidade da prizão, e
ineommunicavel nào resta a menor duvida; ao que por isso deVia este homem ser removido do
IIlenos para mim; porque eu procurei soccorrel-o, e lugar em que se acha; mas como não sabe das cir
nào pude. Não comprehendo, Sr. presidente a razão cumstancias pede informacões: porque não se p6de
porque, sendo mlUS os presos pelo mesmo crime, e arguir o governo sem as hãvermos, para saber-se
estando todos coItUnumcaveis na ilha das Cobras, de todas as miudezas concernentes a este negocio,
SÓ Pedroso deva passar por essa pena. Ou todos es- e tambem porque não se sabe claramente se houve·
tejão communica-veis, ou todos incommumcaveis. infracção de lei no processo deste prezo, e formação

D.irá porém o governo que Pedroso é mais cri- de culpa.
lDinoso, do que os outros; mas esse juizo. não é OS' A .S . _ S 'd . E
da competenCla do governo, estando o negocIO pen- R•. NDRADA E ILVA. f. preSI ente. ~.
dente de uma devassa. compade_cldo da S?rte deste ~e!graçado, procura

Acaso teremos aqui um carcereiro da Bahia que saber, nao pela !IDnha rep~tlçao, mas por pessoa
. d' b I 11 capaz, se estava lncommumcavel, erespondeu-se-

l1lettia em .segre oS mUlto a seu. e prazer aque es me que não. Não sei se a prizão é tão má 'como
a_quem .0<!iaya, ou sobre quem tinha reco~enda- dizem' mas sei que os réos militares são mandados
,coes de lnunlgOS; ou. aqueUes a quem querIa ex- . I; - ali é
t01'/Tl1il' dinheiro? Não creio que aqui haia isso' par~ a, e se vao para . porque os carceres se re-
P

:1:..- - é . h' . h;' ~ 'putao melhores que a mfame cadêa. Portanto se
~oso nao allU?- ,con eCld~, a msto algum 1pys- estã ali é por humanidade, é ,para gosar de mais

_terlO que é pr~~o descortmar. Pedroso está fe-algtim commodo E' o que seI pela pessoa a quem
chado. em. uma pnsaona fortaleza da Lage, onde o .' •
mar penetra. e em:dias tempestuosos carrega tudo .perguntel por IstO.
e. ate desmonta a artilharia : onde ha occasiões qu~·· O SR. ARAUlO LIMA :-Requeiro a V. Ex. que
a fortaleza põeabandeira a meio páo sem se lhe mande lêr o parecer dacommissão, ~ o l'equeri
poder valer, eonde as prisões São por isso humidas.mento. (Lerão-se.) Nós temos· a considerar duas
.. Porquerazãu se ha.de,ter naquelle lugar terrivel, cousas, as ordens, e a execução dellas. As ordens
.e~olado um homem doente. que eu vi, Sr. presi- gueapparecem em publico são sempre conformes ã
.OOnte: sahir depois. de oiténta e quatro dias, de um lei e se-o ministro responder ha de vir t'ambe~ fun
,s.e.gr.edo.:onde .estive.ra n.ú" ,e no.. chão; carregado por· dadoa em. lei a resposta.; pO;l'tanto c.xam.memos
,..do.is. pretos, aleija~~,e quasi .cego'! Querer-se-~a .a, execução. d~__ :orde~; veJamos como elle' é
que ;'e11e torne, a .cahirno me!imo. estado, e depoIs :tratadona pnsao. ~~o me úontento que se per~
-passar por ,um~.sentenÇ!l,emque talv~zselhe não ,gllDte a causa ·da pnsao ; quero saber o estado .do
leV8Ul~em. ;contá: essss,j)adecbnentos, ;que elle soffre ,prezo; e.para.isso responda.ogo:v~nador,ouquem
.conti'awn.decreto eló hIlperador, que prohibeessas .está encarregado delle..••.. }?alla-se em respon-

. ~
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sabilidade, mas eu.não a entendo só em qu.em.or:- ·d1'ozó tem um.C1'~adopor-dia.sei.cJlleestáféehado
dena, quero-a tambem. em quem executa. . ':que nem mesmo":U eomm.andanteIh~· falla;i:ll~

O SR,MAU. :-:-Eu sou da mesma opinião dOiHUS- a-penas lhe 'leva vs SúCCorrós,' e quandô efie lhe quer
tre deputado; mas quando sedíz no parecer que se fallar,.-o commandante se retira; conitudoconsta..,
demiIiformações a respeito das circumstanciasd,f me que se ?Ompadecesse .bastante delle, 1endo-o
prizão, já.se entende <Jlle estas informações se e~~ mesmo por mnocente á."-:.sta da condu~taque a1li
ge~eonforme'orequenmento do preso. ~ ..' tem,.pela qual-lhe parece um pobre cOltado; e sei

Ia consta que o homem se acha preso emmag.;. -que ISto rola a meus de tres mezes, e que de certo
morra; e por esta qualidade de prisão já deve haver deve.~ isso haver particulares recommendacões.
responsabilidade, pois que na conformidade .das E' pOIS de necessidade, que gose dos commodos, de
leis que actualmente nos regem' são prohibidas que· os outros gosão sendo co-réos com elie, ao
semelhanteSprisões, como expre&:amente o declarou menos presumptivamente. .
Sua M%<T8stade lmpe~al ~o decre~o de 23 de Maio .. O SR. RODRIGUES DE C.m.VALEo:-EI1 tambem sou
de 1821,sem fazer distmcçao de cnmes. • memb~ da Cl:>mmissão, e assignei o parecer; mas

OSR. ANDRADA E SILVA. :-Queira V. Ex. mandar eu creIO que em qualquer lugar em que elIe esteja
ler o parecer da commissão. (Leu-se.) A esta 2& preso está em tormento. Qual éa cadêa. que nã.o
parte do parecer é que eu me opponho, porque é um tormento'? Todas eUas o são; se fôr para a
vamos ordenar uma cousa sem saber primeiro se Ilha das Cobras está n'um inferninho; e se fór para
elia é precisa. Nós não sabemos qual é a prisão em a chamada cadêa, ainàa peior.
que elie está, nem como etratado; ao menos eu não ~ntre nós quando _a1guem está incommunicavel
o sei, e creio que nenhum dos senhores foi exami- vaI para segredo, porque não ha outro meio nas
nal-a com os seus proprios olhos, e se algum a exa- nossas prisões. Por este e outros motivos,. me tenho
minou, não sei se a examinaria bem. Portanto lemb~do de se nomear uma commissão de ióra !lara
apoiando a la parte do parecer, digo que se devem e:xanunar o estado dascadêas, e para ver se acaba
pedir informações miudas do estado da prisão, para' mos com estes escondrijos, e se melhorão aquellas
aeliberarmos o que fór justo. ca~. .

S S
· Digo pOIS que estar em prisão commoda não é pos-

O R. ~~RmRoDE CulPos:- r. p~sldente.: Eu sivel; mas assim mesmo sigo oparecer da commis
nunca fUI a fort~eza da Lag.e, n.em sei q1!em e este são que pensou do me.smo modo que o Sr. Andrada
P~dro~. ouço dizer que está. ahi preso e lncommu- e Silva isto é, que se~a como é a prisão em que
n.1CAvel. uma só causa posso afilrmar, e é, que n~s}a eUe se acha, e que verificando-se o que se diz se re
Cidadereputa~se a-eralniente como horro:osa a prlsao mova para outra.
da fortaleza da Lage, e se o estar sunplesmente . _
preso na Lage é causa horrorosa, que desgraça será O SR. IIE~'RIQUES DE ~SENDE:-A pnsao deve ser
estando além de preso incommunicavell E' verda- só para segurança, e nao para to~ento do preso.
de que a palavra incommunicavel sómente quer Portanto.~ p6de estar seguro'na ilha d~ .Cobras,
dizer que o preso não póde t9r communicação com na. Con~elçao, ou em qualquer outra prlsao, e. ter
pessoas de f6ra; cautela esta que é muitas vezes alli malS algum. comJ:!:lodo,.deve se~ remoVldo.
precisu para o réo não poder usar de subterfugios e O homem qu~ !im!ls nao está sentenClado deve só
illudir com respostas maliciosas as diligencias que soffrer o que e lDdispensavel que soffra.
seempregão para. se. adquirir a certeza de ser elle ~ S~.. ANDRA.DA E SI.LVA :-Eu estimarei que elle
o autor do facto cnmmoso de que é arguido; mas sejaahV1ado: tenho piedade deUe como preso e
isto se p6de mui bem executar sem que o réo es- como desgraçado.
tej~ ~m tortura: Porém como quem está em segredo Julgou;se a materiadiscutida; e o parecer foi
está mcommuDlcavel, e ~ segredo é rea~ent~ uma approva;do, determinando-se gue fosse remettido
to~ura; que de:.graça nao serã se este lDfeliz réopor cópIa ao governo o requenmento do preso. .
~~ em. um segredo na fortaleza ~ Lage! ~e elle . O SR. SILVEmAMENDONÇA, por parte da c()mmis
-es~ ali ~m segredo, eu o conSIdero mettldo na são de agricultura commercio industria e artes, leu
malS horrlve~ m!lsmorra. _ . _ tambem os seguintes pareceres'

Portanto é lDdispensavel que se peca0 míormaçoes .
parapodermos saberse está incommünicavel, porque Primeiro
se lhe não permitteiallar a alguem de fóra, ou
llorque realmente está em segredo, tomada esta pa-: .<t Acommis~ão docomnierclo,àg:ricultura indus
lavra na. accepçã~ em que vulgarmente se toma. -tna e artes, ,?-O arepresentaçaode Ignacio Pereira

O SR~ MONlZ TAVA1\Es:~N6s podemos remediar Duar~e Carnelro,te~ente coronel-de linha, em que
1>- inconveniente de que faUou o illlustre preopi- meI;lclOnand~ ,?partldo que se'pó~e tir3! da capi
nante o Sr. Andrada e Silva, declarando-se no pa- taDla do Espmto Santo; (aonde diz que Já servira,)
recer que se diga ao governo que no caso de se ve_ pela sua' abundancia em ouro, fertilidade, extensas
rificarainsalubridade e estreiteza da prisão faca mattas, e preciosas madeiras; lembra anecessidáde
remover este homem para outra onde tenha os com- de planosparà ut~ar esta riqueza, e se offerece.
modos precisos; a falIar a verdade nós não-sabemos para os pôr em pratIca. -. . -. '. .• . _... -.
{lom certeza o- que se passa com este preso, e por « E como nesta 'representação nada visse a com~
isso vã debaixo d'aquella condição a· ordem para ser missão· 'q~e -melhorasse -asnosslÍ.s'idéas, es6mente
removido. . apparece o bo~ animo'ao~- ~u:tor,_digno de louvor
. - - pelo ,seu ~es~jo !le 'ser Uhl, e de outra' parté esta
- O SR.lIENroQUES DE RESENDE : -Sr..presidente. mesma'provlI~claJ~ve ter. grande part~ nop1a:I!o
Eu não qüero que o que 'disse .sirva de .base para gerallie eoloOlsacao qugestaassembIeatemem
a decisão da .assembl~a, nem eli me opponhoao tistas; .unico mei~ deapr~veita.raq~~lla:S riqüezas,
parecer da comini~são; mas desde logo devo pôr a ja ~Ul~o.conhecldas,.eto~;1l0resc~p..t~.-aqUella
liSsembléa ao facto de tudo o que sei. Sei quePe- provlDcla, é de·.parecer:: Que'oofferecunent~.que

S',: ~' ". .,-" <'!:' .,'-~~;
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o..autor'faz,ndo se~:prestimo" seja recebidG com] procuron as noticias de que precisava pelo habil
agràdO.:Paco, daassembléa 28, de. Julho de l823~ coronel de engenheiros Francisco José Soares de
João Gomes-dq,·SiZueira Mendonça.-José Teizeira Andrea, que por muitos' annos-foi encarrEloaado da
da Fonseca· Vasconcellos. - Díogo Duarte SilfJa. » exploração, ,e abertura daquenas estradas, e por

O· SR. CARNEIRO DE CAHPOs: ~O que veJo'é'qu& lille, soUbe ~e todé!S elias, ~que actualmenteestão
'este homem' só- diz· que a ,provincia .do Espirito em uso, e atraves~o em diffe~ntes pontos_a Serra
Santo é muito 'rica, e' abundante 'em· ouro e ma- ger~ do mar, e!ao. necessarlas ~ povoaçoes_con
deiras preciosas; que disto se pôde tirar vantagem; vesmhas, mas nao .lgualmen~eutelS ã resoluçao ~o
e qUe o empreguem para esse fim. Não' sei que isto problema" que se~a em VlStaS, que era - abnr

reca consideracão alguma. pelo. melhor, e malS, curto terre~o uma estradaac-
me. " . . . cesslvel a toda a sorte de maqll1nas de transporteq SR. ANDRAD~ MACHADO . - Eu CUld61 que offe- ,desde a' capital ao centro de maior populacão de
reCla algum proJec.to ; mas o que ellequer é ser Minas Geraes _ Que de todas ellas a que melhor se
emp~gado ~, para ISSO. recorra ao governo, porque prestava, é aquella que emprehendera a junta do
nós nao empregamos mnguem. commercio apflzar de se não ter ainda acabado, res-

O SR. .ANDRADA E SILVA: - O que este homem tando-lhe ainda muitas correcões a fazer em sua
diz, o g?verno bem o sabe; e ~té Já se passarão direcção, e grandes despezas pãra a concluir; que
ordens á Junta do governo da provm~lapara se pro- sendo grandes as vantagens, grandes devem ser as
ceder a exame nos lugares onde se diz haver outro; medidas empregadas; que sendo as ústradas orgãos
mas não se pôde entrar na extracção porque es~s primarios, e necessarios ás funcções vitaes do corpo
cousas não se fazem sem ~des fundos, e o ml- moral das sociedades, estas de necessidade devem
nisterio não dispõe delles; [alem de que, est~~s definhar até de todo desaparecerem, se elles se
com as despe.~s de uma guerra, e só pela actlVl- obstruem, eempecem o desenvolvimento das op&
dade da repartlçao competente se tem feIto o grande racões croadoras de valores, que sem ellas não
mila~e. de supprir a tudo com as ren.das de uma s6 exÍstirião para a riqueza da nação.
pr,?vmcla; 'Portanto o que ha applica-se para o «Vio mais a commissão, que os meios, propostos
obJecto caPItal. da nossa de!eza e segurança. Por não lhe parecerão efllcazes á excepção do l° que é o
ora de nada malS podemoscmdar. . o subsidio, que para este mesmo fim pagão os vi-

Consultada á assembléa, ficou adiado. andantes, e tropeiros de Minas, e que não pôde ser
, sutllciente sem ser auxiliado por algum ligeiro im-

Segundo posto nesta província sobre algum artigo de luxo,
ex A commissão de commercio, agricultura, in- cujo abl:l50 seja utilcobibir-se c~mo nas agaarden

dustria, o artes, vio a representação de José Gon- tas destmadas a vendagem p~r mlUd~ nas tabernas,
çalves Cortes, em que expõe o máu estado, em e !IU~ tantos estragos causa0 nas mfimas classes
que se achão as estradas, que seguem desta ca- pnnclp~ment~na ~scravatura. .
pital até a villa de Barbacena, e a necessidade que « E nso convmdo Igualmente começar to~os os dias
ha de formalisar uma outra que abrevie o caminho, novas. estradas, e log? abandona-las depOIS de des
que evite a aspereza das subidas, e descidas; que pez8:s!mmensa~, ~_uDlcamente por cap~lchos.e con

'se fação pontes, calçadas, aterros, eestivas dura- tradlçao de oplDlOes mal fundadas, e de parece~:

:douras; que tenha ao menos.30 palmos de larg~, «1.0Qneestenegocioseja commettido ao governo
bordada de arvoredos, proVIda.de pontes com PJ..!lspara que mandando proceder a novas explorações
de pedra; e que uma vez conclUldas, se estabeleçao 'comparativas entre as estradas principaes se de~
,estalagens, carros ~e transporte, seges, e cayallostermine a que melhor se presta á resolução do pro
de ,. posta, manutemdos por uma companhIa de blemaacima indicado.
accionistas debaixo das vistas de um ilispector con- '« 2.0 Que sendo communs a ambas as províncias
,servador..~ , .,. 'as vantagens resultantes se indiquem os meios mais

'cc Propoe cC?mo meIOS, para emprebender esta 'efficazes de haver os fundos necessarios a realisar
obra: " , esta empreza, ou seja por via de uma administração,

« 1.0 Os subsidios que até agora estavão appli- de confidencIa; ou de contracto com alguma com
cados á ,constrncéão da ponte da Paraybuna, que panhia de accionistas mediante a precepção de um
,s~acha 'finda, e -que sendo necessario sé augmen-subsidio proporcionado, e que melhor convier a
,tem estes. ,. ,.,',' . ambas as provincias.

cc 2.° Qu~ na falta debraç~s se empreguem os cc 3.° Que esta demonstracão de zelo pelo bem pu-
presos detIdos nas cadêas Julgando-os summa- 'blico que anima o autor- da representação" seja
riamente. 'recebida com agrado... Paco da assembléa, '28 ~e

« 3.° Que os moradorespr-estem por alu~uel. os Junho de 1823.;....J000 ,Gómes da Silveira Men
sgusescravos,que!agaremdo,s trabalhos,ordmarIos. :donça.- Jesé Teizeira da Fonseca, Vasconcellos•...:..

'« 4.o ,Que fique Igualmenteà c~godos mesmos_<!Diogo Duarte Silva ».'-Ficouadiado pelahora.
provimento dos' mantimentos precISos asustentacao ' ,
dos operarios em suas respectivas'testadas; .' ,', O SR. PREsIDENTEassignou,para á ordeItido dià:

cc A.cómmissão reconhece á importancia, eane- l° o project() sobre osgovernosnroVinciaesaté ao
.cessidade 'de s'emelhantes obras; nas quaes já o an- meio dia :'2° () 'projecto da commissão especial
tigo governo empregara sommás'iinmensas parti- sobre a mensagem de SuaMagestade: 3°régimentô
;.cnlarmentenagrande obra da' calçapa da ~erra da 'da assembléa. . ,,' ,
'Estrella,': e o,utras,; duas emprehendidas:uma.pela . . _" ". ' .
policia, 'e ,outra pélajunta do commercio ; e como o:Levantou-se a sessao depols'das 2 horas '!ia
;autor ,~ão ,.ajuntou· planta de ~eci?nhecimento do tarde•....:.Manoet José de, Souza 'Franfa, secretarIO_
1erreno;coUalgnm roteiro,que mdicasse os pontos
-de '4irecção-::d!ls~,refórmas 'inculcadas:, a .coD1Dlissão

""" ',f", "...."., .
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'f de parar em suá casa. no decurso de um anno, uni
camente 30 dias não continuos, mas repartidos em

PBESIDEN<:1A DO SR. e.ut\RA tres po~. : . .
Reunidos os Srs. Deputados pelas 10 horas daI T~os pois em conclusão que o homem probo,

manhã, fez-se a chamada e achando-se presentes ~lhido pelo po!'o· para o govemo soffre por pre
58, faltando por doentes os Srs. Rodrigues VelioS/). ~o~doseuJl'!ereCllDcntQ a· ~nadean~~anno
Ribeiro- Campos e Ferreira Barreto, e sem causa mteU'o:em VIagens ;pen~ cure se devena unpor a
participada os Srs. Aroucbe Rendon e Lopes Gama~ um facIDe~o. Acresce amda que ~espresando.:-se

- o conselhello permanentepor doas pnnClpaes razoes
· . O SIl. PREsIDEN'm dec1ar?u aberta a sessao, e lAnãovexaropovotirandooshomensdassuaslavou-
~ a acta da antecedente fOI approvada. las ; 2& não sobrecarregar o thesouro; fazendo-se as

O Sa. SECRETAJUO CAMEmo DE CAnos lell.o se- tres reuniões onera-se o thesouro com os que estão
guinte_omeio do ministro de Estado dos negoclos da longe, e vexa-se dupliC8damente o conselheiro, para
fazenda: # quem seria melhor estar um anno inteiro na capital

li: IDm. e Exm. Sr.-Tenho a honra de passar as do que viajar todo aquelle tempo. Concluo por
mãos de V. Ex., de ordem de S. Magestade o Im- tan~ que a emenda do Sr. Paula: é inadmissível e
perador, as duas consultas ÍDclusas relativas ao P01ISSO offereço a seguinte
contraeto das Sizas de Camnos, e feitas sobre reque- « EHUDA
rímentos de 10aquim 10sé ·Gomes da Silva e CaStro
a fim de que sejãopresentes a assembléa geral con- « Duas v~zes cada anno nos ~ezes que o.mesmo
stituinte e legiSlativa deste Imperio. conselho deliberar, tendo em VISta o semeo pu-

«Deusguaide aV.Ex.-Paço, 8 de Julho de 1823. blico, e o menor incommodo dos conselheiros.
-Ma,.tim Francisco Ribeiro de Andrada.-Sr. José Paço da assembléa, 9 de Julho de 1823.-Toledo
Jo~imCarneiro de Campos. »-Ficou a assembléa Re'lldOn. lO-Não foi apoiada.
inteuada ; e mandou-se remetter tudo â commissão O Sa. CA.RNE1RO DA. CUNHA tambem mandou' li
de fazenda. mesa a seguinte

Deu conta de ter recebido uma felicita~() á as
sembléa pela camara da Cidade do Ouro Preto.-
Foi recebida com agrado. « Este conselho se reunirá quatro vezes no anuo.

Disse igualmente haver outra do bispo, eabid01 e lÍ excepção daquenas em que o presidente julgar
clero da diocese de Marianna.-Foi tarilbem receni- urgente.
da com agrado. cc Paço da assemblén, 9de Julho de lB23.-caJ'o

Compareceu então na sala o Sr. Rendon, e tomou neif'O dG Cunha.. »-Não foi apoiada. .
assento. . O SR. ANDRADA. MAClUDO:- (Não se entendeu o

Passou-se á ordem do dia, e entrou em discussão tachigrapho.)
o art. 9.° do projecto dos governos provinciaes, que O SR. Rtmuao DE ANDRADA.:- Não posso con-
ficara adiado na sessão anteceàente, vir em que haja .mais de uma reunião de conselho

por anuo. Supponha-se, por exemplo, que um con-
O SR. AaOUCHE RENDON: -Sr. presidente, eu .selheiro é tirado de uma extremidade da província,

julgo inadmissivel, p.?r impraticav.e1.l._a opinião de e que tem que andar cem leguas para chegar á eapi
·se fazerem tres reumoes por anuo. 1'180 me demo- tal segue-se que mesmo para as duas reuniões ha de
rarei em lembrar a distancia de ViDa Bena ao andar tres vezes aguene numero de leguas, e por
'Cuiabá, nem a de variasVillas de Goyaz que. excedea fim repetir a jornada pela 41 vez para se recolher;
100 leguas, nem tambem a extensa campanha de de sorte que deste modo anda o conselheiro em con
S. Pedro do Sul ; não sabirei da minha provincia tinua peregrinação. Isto succederâ nas províncias
de S. Paulo. ~ .ha aV~ de Parnaguã na M~':" onde poder ter lugar a 2a reunião, porque ha pro
~a ; e a da Contiba ~m cuna.. da.sel!a; ambas -dís- vincia tão extensa que o conselheiro que residir em
.tao 100 ~eguas da_caplt~ld.?-,proVlDcl~. Cemlegu!1~' algum dos extremos' dena não póde fazer mais que
·Sr..·preSidente, nao se:~dão no Brazil com a faclli- uma jornada cada anuo•.. A' vista disto entendo que
dade com que- _se cami3:lha na ;E.uropa: O~ nossos: antes se estabeleca uma s6 sessão, de dous mezes,
.sertõe~ são despovoados, ~ por ISSO. o Vla.gexro· tem salva sempre a'prorogação quando aaftluencia ou
necessld~~e de trans~rtar ~a, mantimenro,e importancia dos negocios a fizer necessaría.Por
até utensílios paracosinha. . - .- _ .. estes motivos ofi'ereco a segUinte .
· -Segue-:-se.disto que em re~~i1teral"UID:hO:aiem: da -. . ' •
minhaconstituição, e. das" ÍlSfó~ças consome« EMENDA.

·.!UD:mez para caIDinhar 100 legul!.~ C9JJl estes dados ...
@e nada tem de exagerados temos que o _conse~ tI:. Este cori.s~lho reunir-se-ha uma s6 vez· em cada
lheiro, y.§.., daCoritilla conslmlirá um mez .p~ anno, asáber,.:Í1Q l° de Julho, e durará em sessão

h P ul t é ltar ahi -60 dias, salv.o, etc.-Martim "Francisco Ribeiro dec égar a. a o, ou lO mez para vo , e A d.3- 'r:' • • d
.vão dous... _ ..., n rau,u,. ~:-:".t'ol.apOla a.. . ..

Na.cldadeestaráummez,.resta.1lJD,., . ' .. O SR. HENBlQUES DE RESENDE :-Agradarão-me
. Porém ainda serão J?reciso~. mais d!3z: dias para muito OS,principios do nobre pi"eopinante; ma&. eu

C9nclnir negOC~(W;r.estão2tl dias. ._ _;-::; ...- tiro;denes~esuItados bem differentes~ . __ ,:,
Este conselheir~ necessitará de uns,dezA·ias ~ara ,·Di~pols'9Ueo·conse1ho deve;·ser:pelman~nte,,;.

arranjar a sua retirada. Restão-lhe 10 dias Ulllca- por. cUJo' motivo adoptoa emendado Sr~ Peren-ada
mente. que se ~ deJIWrarãem· sua.casa, .Pl!rque no Cunha, - qu,e. eus6julgo.: prejudic2:da-pelo -que se
}O. domez segwntedev(lrã outra "Viez.pattn· para av:eneelL nO'arfJ~ 7°· na 'parte em quedix,; -.. -que,os' dous
capital. -conselheiros.assistentes asSigne.m:com o,presidente

. . Por esta conta este. ..de$façado conselheiro terãtodog,-os,despachos;,mas isso-llãorimpede' que: o con-
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selho seja permanente; que dous assistão sel.llanal
nlente aos despachos; e que só tenha voto delibera
tivo naquelies casos, que por .este decreto, quetam
bem é regimento,· são da competencia do conseTho;
nem é preciso, que elles assignem porque um dos
artigos subsequentes diz, que em todas' as resolu
cóes nestes casos a publicação será-o presidente
éll1 conseTho resolveu.-Eu não fui desta opinião,
pensando que o conselho se reuniria mais frequen
temente: porém como as razões que expendeu o
illustre preopinante contra essas frequentes reu
niões, me parecerão mui ponderosas, de sorte que
nem as duas que requer o nobre autor do projecto,
podem ser praticaveis ; por isso voto pela emenda
do Sr. Pereira da Cunha, sem a clausula que requer,
que os dous assistentes assignem os despachos, como
prejudicada. '. .

Porque a ser o conselho reumdo uma so vez no
anno, ficão illudidos os seus fins, uma vez que pelo
art. 14, não estando o conselho reunido, o presi
dente proverá em todos os casos, dando depois conta
ao conselho; e como as cousas uma vez feitas, tarde
OlI nunca se desfazem, o conseTho por força ha de
approval-as, e o presidente fica todo o anno abso
luto, e o tal conselllo illusorio. Seja pois o conse
lhv permanente, assistindo dous conselheiros sema
nalmente aos despachos.

O SR. ANDRADA l\hcHADO contrariou a opinião do
nobre preopinante com differentes argumentos,' e
entre elies se servio da comparação dos governos
provinciaes coma assembléa, mostrando que se esta
não era permanente apesar de tratar dos negocios
do Imperio em geral, e de se empregar naardua
tarefa da factura das leis, nenhuma razão podia haver
para a permanencia dos conseThos provinciaes.

O SR. HENRiQUES DE RESENDE :-Sr. presidente,
quando eu votei pór este projecto, estava convencido
da necessidade de reforma nos governos provinciaes
certo de que as emendas de que os artigos todos
erão susceptiveis o farião rasoavel: mas nunca me
passou pela imaginação que elie passasse como está
redigido. .

Agora respondo ao nobre preopinante, que pela
mesma razão de que tratando esta assel.llbléa de ne
gocios muito mais ponderosos como éa factura das
leis todavia elia póde ser, e é de facto de eleição po
pular, ao mesmo tempo, que os governosqlie tem
encargos menos consideraveis, não são eleitos pelo
povo: por esta mesma razão, digo, é' que julgo que
ô conselllo>deve ser permanente, ainda que esta
assembléa não possa ser.
. Além de que lEiis não se fazem todos os dias, e

comtudo governa-se diariamente: as leis devem
ser duradouras, devem ser feitas para longos tem
pos, para serem eternas, se se Thes podesse dar esse
é.unho; porém as materias de .governança, e de
administracão tem urgencias sempre occorrentes, e
~empre variadas, principalmente em tempos tão
convulsos: todos os dias apparecem cousas novas,:
necessidades que hoje não existião, apparecem ama
nhã, e os remedios raras vezes podem esperar, que
lá para certa epocha se ajunte o cónseTho, que será
um phantasma, porque o presidente terá játudo.
fºito por si. Torno pois a insis,tir que o conselho
seja permanente. '

. O SR.VERGUEIllO depois de fallar sobre a emenda
do SI', Ribeiro de Andrada, offereceu tambemase
guinte

« EMENDA

, cc Que ir 1" reunião do conselho seja logo depois
da publicação desta lei : Que na la reunião declare
o conselho os mezes em que deve reunir-se' periodi
c.amente: Que a sua duração seja por dous mezes,
e possa prorogar-se por mais um havendo necessi-
dade.--c-Vergueiro. ll-Foi apoiada. ,

O SR. ANDRADA E SILVA mandou igualmente á
mesa o seguinte ad.ditamento : "

cc Ficando sempre residentes na capital dous con
selheiros. - José Bonifacio de Andrada. II - Foi
apoiado.

O SR. ANDRADA lUACHADO tambem mandou a se
guinte

cc EMENDA

cc Na falta de presidente e ausencia do conselheiro
mais antigo fará as vezes de presidente qualquer
conselheiro que exista no termo da capital; e ha
vendo mais o mais antigo dos residentes; e não ha
vendo algum residente, o magistrado mais condeco
rado da mesma capital, ou presidente da camara.-:
Antonio CaJ'los Ribeü'o de Andrada.ll-Foi apoida.

(Todos os Srs. deputados que offerecerão emen
das as motivarão,em discursos; mas estes não se
transcrevem porque não se entendeu o tachigrapho.)

Tendo-se afinal por suflicientemente discutida a
materia,propoz o Sr. presidente

1.0 Se o conselho devia ser permanente.-Ven-
ceu-se que não. ,

2.°Se devia reunir-se uma ou mais vezes no
anno, em sessões ordinarias.-Venceu~sé que uma.

3.o Se o tempo da reunião devia ser o mesmo em
todas as proviricias, ou differir segundo os seus cli
mas.-Venceil-se que variasse segundo as provin
cüis a arbitrio dos respectivos conselhos.

4.o Se aI' reunião devia ser logo que fosse
eleito o conseTho.-Venceu-se que,sim.

5.o Se o maximo da duracão das suas sessões de
veria ser de dous mezes.-:-Venceu-se quesiro.

6.0 Seo ma.\:imo da prorogação da sessão devia
ser de um mez.-Venceu-~eque sim.

7.0 Se o accordo do conselho para aprorogação
seria fundado na maioria dos votos do conselho, ou
na unanimidade.-Vence0-se que se fundasse na
maioria.

S.o Se faltando, o presidente e achando-se em dis
taneia o vice-presidente, podia sersupprido inte
rinamente o lugar pelo conselheiro, mais proximo,
cedendo O, mesmo lugar immediatamente ao vice
presidente, ou conselheiro mais antigo que se apre
sentasse.-=-:Venceu-seque sim.

9.0 Se esta identidade de razão militava a res
peito dos supplentes.---'Venceu-se que sim.

10.0 Se na falta temporaria do vice-presidente,
conselheiros e supplentes, devia substituir o lugar
de presidente deprovincia o presidente da caroara
da capital.-'-Venceu-se que sim.
. Por ser meio dia seiriterrompeu a discussão para

se passar á 2' parte da ordem do dia, que era
a La discussão doprojecto' sobre a lei marcial que
fizera objectó dUInensagem de Sua Magestade Im
perial á assembléa.

O SR. AiENCAR:-Opresente projecto é redigido
pela illustre ,commissãoespecial; composta· de
membros cujas luzes e talentos muito respeito; mas
infelizmente não se casa de todo a sua doutrina
com os meus principios.

13
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cc EilIEi'lUA

Eu julgo poder bem dividi-lo em duas partes: Dir-se~hia maisteliz, Sr. 'presidente., o homem:
ala até ao art. 8°; e a 2" desde o 9° até o fim. natural, Isolado e dIsperso pela superficIe do globo'
Vou dizer o que penso sobr~ cada uma delIas. do que reunido, em sociedade; debaixõ da ima"i~

As côrtes de Portugal menoscabando nossos di- naria protecçãode leis vãs e impotentes. b

reitos e nossa proclamada independencia cahirão . Ali os homens vivião expostos aos comb~tes p.!\f~
no delirio dé applicar a este paiz uma lei saJigui- Clae~ do ho~em a homem, em que um so morria:
naria, que elIas talvez julgarão justa e necessafia aqUl nas socIedades estão elIes expostos a combates,
nas circumstancias em que se acha aquelIe Reino; geraes do povo a povo, e a ·morrer por centenas
mas não vendo eu que o Brazil esteja no mesmo de milhares pelo capricho, pela intriga e pela teinia
caso, concluo que ainda que as circumstancias de particular dos governos.
Portugal podessem justificar a lei, faltando estas Ali em verdade não tinhão elIes garantia dos
neste paiz, seriamos injustissimos se seguissemos fructos e caça que havião colhido nos bosques, nem
semelliante exemplo.. .. da sua vida contra o mais forte: aqui nas socie~'

Sr. presidente, eu nunca serei de voto que fir- dades para nada encontrão segUrança, porque um
memos a nossa independencia em sanguej traba- sequestro lhes arranca os bens, e uma sentenca
IIlemos antes para qjle eIla se reconheça por meios muitas vezes caprichosa e irreflcctida arranca em
pacíficos. Além disto,' adoptando esta lei (estou um momento a vida a um homem que pelo menos
fallando da Ia parte) daremos a entender ás pro- custou vinte cinco annos a criar. Que tem pois eUe
vincias que desconfiamos delIas, e ao mundo que ganhado na sociedade? Quanto é triste e lamen,.
não é da vontade geral do Brazil a nossa separacão: tavel a sorte do genero humano! ,. ,
não me parecem bons meios estes de adiantar Este projecto, Sr. presidente, este projecto[ é
a nossa causa, antes os julgo proprios para a atra- quem me excita estas idéas sombrias e melanco_
zar. Se alguma provincia se desligar do Brazil por licas: é estaassembléa augusta, de quem os povos
astucias de Portugal, elIa se arrependerá e desunirá tantos be,ns e tantas felicidades esperão e que des,
logo que liver os olhos abertos .... , graçadamente só tem feito leis criminaes, que pro;

Porque razão estabeleceremos medidas de pre- voca a minha dôr, mas para a qual eu não vejo ali
Yenção contra males que eu creio que nunca suc- gum remedio; porque errifim nossos inimigos nos.
cederão entre nós? obrigão a ser tão crueis como elIes são: eIles que-

As provinCias têm adherido á causa da indepen- rem que, ou larguemos a nossa liberdado, a nossa
dencia e da liberdade, e assim se conservão; pois independencia, ou sejamos acabados.
para que havemos de suppor naIlas os designios de Sim, Sr. presidente, nós seremos acabados por
separar-se, ou a fragilidade de se deixarem illudir nossas mãos mesmo antes do que tornar a arrastar os
pelos nossos inimigos, para fazermos uma lei que ignominiosos ferros da escravidão" E' portánto, para
ataca directamente os direitos ciYis e que irá pro- sermos acabados antes do que sermos escravos, que
duZÍr males terriveis nas proYincias? Nós Yiemos eu voto por este.projecto e já que se não póde ser
para aqui para fazermos o nosso pacto social e as feliz no seio da sociedade. seja-se ao menos no seio
reformas urgentes; deixemo-nos pois de prevenir do nada. Todavia para esgotar os ultimos recursos,
com taes medidas contrarias á liberdade cousas que proponho uma emenda ao art. 5° do projecto.
nunca succederão.

Concluo portanto que a 'Ia parte é' inadmissiyel,
e que não devemos tratar deIla; mas não penso do cc As sentenc.as porém de, pena ultima não se darão
mesmo modo da 2aj as' suas providencias podem'

fi d til"d d al á execução sem serem confirmadas no competente
ser discutidas, e tem ns eu. I a e ger ..... tribunal de justiça ordinaria.- Hen1"iques de' Re':

E para que aIa parte não passe á 2a discussão, sende.l'
e sómente a 2" offereço á seguinte

O SR. l\IARlANNO CAVALCANTI: - Sr. presidente':
({ EilIEi\J)A Apezar do alto concei to que merecem as sobejas

cc Que seja dividido em dous. Os artigos desde o luzes da illustre commissão especial, que redigio
10 até o 8° formaráõ uma lei; e, os restantes até o o projectode que se trata, não posso convir na sll~
ultimo formaráõoutra. Paco da assembléa, 9 de inteira adopção: porque não concebo a razão e 'a,
Julllo de 1823.-0 deputado' Alenca1·.» ner.cssidade de uma lei, que, me parece barbara::

O SR. HENRlQUES DE RESENDE:- E' bem triste injusta e impolitica. Parece-m13 barbll-J:a, porque
e lamentavel a sorte dos humanos! As leis duras e arranca o cidadão da proteccão das leis ordinarias
crueis das côrtes de' Lisboa feitas' extensivas ao para abandona-lo a uma lei'e comI!1issão militar,
Brazil, nos induzem a usar d~):~presalias. cujo modo precipitado de processar e de julgar;

Os PorÚi.guezes não contão mais com isto, que expõe o cidadão innocente a ser punido arbitraria,
elIes julgão já perdido, . e por, isso querem destruir e barbaramente. .
e acabar; nós, porém, contaIIlos de certo com o Parece-me injusta, porque recahe sobre POVOlj
Brazil, porque eUe nos perteIice, porqué é e deve ções e cidadãos que adherirão e abraçarão volUIi7;'
ser nosso, e por isso o devemos conservar. tariamente a causa do Brazil, que estão propu&'7

E' talYez esta a razão porque a illustre com- glléllldo por elIa; sem se poupar?m a l1enhuin sacn~
missão propõe este projecto: o terro~ daq~elIa me-, frcio afim de defende-la: de sorte que as mesmas.
dida do governo portuguez, podenamduzll' alguma comIDoções succedidas eIIl algumas provincÍlls"
povoação a separar-se de nós; é' po~s preciso pôr no sen40 pela maior parte dissensõ13s intestinas, pro~!
outro prato da balança um peso Igual, para cau- venientes de divergencia de opiniões, ou de su~.
tela! ! ' peitas e desintelligencia a respeito de procedi-

Até quando os homens tratará~só de destruir-se mentos e medidas! que uns julgavão necessari~s,;
mutuamente! Até quando o call1'lcho e a corrupção ?utros jtilgavão·extemporaiJ.eas, impoliticas, ou lU-,
dos homens e dos governos farao sempre renascer Justas, comtudo todas tenderão a fomentar e ro,.
a necessidade de leisestragadoras e canibaes ! borar a União e Independencia Brasilica, accom~::
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mo~do-seD;asProP~as' proy.incias sem inter-I Se é b~derenJiermos o. nosso .Miz dos. aúl
-vençaode fotÇa~'e m~as,externas e assusta.do~s. ques dos lD.lJIUgOS, e usarmos do quenQs.convém
~ao.será.mã:niIesta mJus~ça:~ em ,!ez ~e premlo, paranossa ~auranca, nada ha no mundo «FIe nã<'
oS'orivamos d~ prot~~o das leIS.o~arlas. .' me.reça esse titul0.lJulgo pois o projecto uriente ~
. :Parece-me unpolitica porque m1~"'â os aD1!Dos que deve passar á ~ discussão. " ,
~ exaltará. ~s desconfianças dos povos. Jã prevemdos , O SR. M.uu,u,"NO CAV.u.cmrl: -- Sr. presidente..
contra medi~s .aterradoras. . le~nto-me ~ declarar o que entendo por di,

:.Os po~s n~o .querem nem dev~ ser ameaçados relto de represalia e para mostnr que não e appli-
quando !lao.tem da~o causas para~. . cavei a esta lei. .

. . DemaIS nó~ i1lud~mos o n~~ Juramento, fa- Entendo por direito de represalia aquelle que
zendowna leI que nao é con~lt~Clonal, nem com- nos aUlorisa, ou que aulorisa as nações a praticar
prehende reforma urgente e .lDdispensave~: ~ ~ta contra um aggressor violento e atroz os mesmos
a~mbléaconvocad~ ~a cun~~tarO'edifiClo 50- actos, que eUe a despeito dos direitos das gentes
Clal, faz~ndo a constitU!-ÇélO politlta .e as rerorm~s e da humanidade, tem commettido contra nós, t\
necessanas .para consolid~ a nossa lD~ep'endenCla isto com o fim de o deter na carreira de suas atro-
e asgarantlas das nossas liberdades e direitos; esta cidades. .
assembléa, em quem os poyos~ P?SLO a sua coo- . Agora mostrarei que a lei, que estamos discu
fiança, e;"P~d~ della lel5 ~blas, JUstas e bene- t!ndo DitO tem esta. applicação; pois que sendo mo
.ficas, de~mentll'll. este conceito. se começar a. sua uvada por uma lei que fizerào as côrt.es de Por
tare~a por u~a le~ de sa.ngue, lei CJUe destroe as ga- tugal, e que o ministerio portuguez fez extensiva
rantla~ do cldadao•. leI .só proprta. dos tempos ~o ao Brazil, vê-se claramente que o aggressor ó o mi
despotismo e da arbltranedade, cUJa pro~ulgaçao nisterio ou II nação port.ulnlozn; 10"0 contra elia
causarão tanto susto e desasso~ego ao Brazil. como devia ser n lei do ropreSllli~ no caso

o
do sor necos

descredlt.o ã mesma asse~le~. Po~nto. oppo- cessaria e nuo contra o Brasil, e os brasileiros. como
nh~me a que passem os prlm~uos OItO artIgos .do se deprchondo da letra da lei. que por isso. o pela:
proJecto:. quanto aos outros Julgo-os necessarlos razues já expendidas no meu primeiro discul'lio é
e convementes. injusta. t' demais a mais inconduconto visto ~Ul'

O SR. CRUZ Gouv:EA.:-Sr. presidente: voto coo- ~ào obt~rá. o unico fim, q~e ~orna.licito: l' permll
tra o projecto e em poucas palalTas duei as mi- tldo o dlrelto de reprcslll1a. Isto o. o de obstar lt
nbas razões continuaçilo das atrocidades commettidas pelo ini-

Não poss~, Sr. presidente, nem dero falIar con- migo. lo:' I.llmbem ~osDoccssario, porque aindll no
tra a conviccão da minha alma: estou intimamente CllSO de haver rebelião, o quo nào é de presumir,
persulldido que todll a creação de tribunaes extra- tem~s a esse respeito bast.8;ntes l~is, que escusão o
ordinarios, toda a suspensão ou abreviação de for- te1'!lvel recurso lIe uma lei marcial, d~ qual só no
mulas legaes, são actos anti-constitucionaes: assim ultimo aperto .entre couvulsões san~ull~olen~s, se
o diz Benjamim Constllnt. deve lançar mllO: mas nunca em crl5es ldcntlcas á

Demais, Sr. presidente, as proyincias terão actulll, na qual cumpre ganharmos a conflllnça dos
menos horror de ver as medidas das côrtes de Por- povos, confiando tambem nelles: e de nenbuma
tugal, do que as projectndlls pela iUustre com- sorte c0!1vem tentar li sua fid~lidade re.vo~~do-a
missão especial, em que o brio dos seus habitantes em duvida: o que sobre perigoso, serta lOJusto,
é directamente atacado. visto que eUes tem feit.~ quant.o se podia eSl;lerar
, Sr. presidente, as provincias não mudão; querem em pro~'a da sua. adhesao á sagrada causa e lOde-

uma constituição liberal e 11 corôa na cnbeça do pendenCla do BraSIl. .
nosso augusto Imperador e. de seus successores: O SR. RlBEl1\O DE A."'lDlUDA; - Não entro nos
p~rtanto voto contra .0 pro~ect?, ou p~ra melhor motivos qu.e derão origem a este projecto ; a as.
dIZer, contra os seus Oito prunelfos artigos. sembléa está inteirada da lei das cortes de Lis-

O SR. 'AND1\A.DA E SILVA :-Nunca me capacitei boa peln ~cnsagem de Sua Magestade Im}>~ial
qile este projecto merecesse tantas increpações tra- que iletermln~u ~ste congresso ~ .to~armedlda~,
tando:".se de barbaro e despotico e de otrensivo ao co~tra os deslgmos d~s nossos r~unl1gos: !allare1
brio das provincias. . pOIS sómente da doutrma ~o proJect'! conSIdera0-

Parece-me que quem assim faUa não entendeu dG-!l em globo. Qu~ contem esta !el 'lA repre-
o projecto, ào menos as razões que tenho ouvido S<!ha contra o .expe.diente que to~ára~ as côrtes de
persuadem-me disto. Quempóde chamar barbaro ~sboa para llludirem alguJ;ls c~dadaos lI:fim d~
e despotico a um projecto que só tem por fim des- lIDpugnare~ ~ causa do. Br~sll. DIz-se que Isto ':,81
truir as machinações de Portugal ? a~car os direitos dos ~dadaos; confe.sso que nao

Como .~e .quer concluir que por eUe damos a en- sei como. Será esta leI. !llguma nOVldadepara a
tend.er que desqonfiamos das provincias? Nós não assembl~a. o~ p8:,1'a n~çao alguma do mundo?
desconfiamos deUas' reconhecemos o seu brio: mas Uma leI maIClal nno fOl sempre tomada comore
:po~em;'al1UcinaNP alguns espiritps, acre«!i~ando med~o no~ .governos consti~ucionaes emcireums
ms.muaçÇlEls pedidas dos nossos inunigos e e ISto o tanclas Crlti~s? Sem dUVida. Logo 's~ é este O'
que se. qu~r :prevenir.: . " . . systema seguIdo, e .nos achamos n~ssas etrCWD.stan..

0.,,:d.ireito .de .. repre.saliaé ,tã.. O, :antigo como .0 Clas, como se dUVlda da ·urgencla e necessIdade
nlli~~o,.érecOnhecido,pQr tQdas asn&ções; ora mn- da medida? . . . " .

"guemdu"1da:,q~e às .cÔ~tes"de Portúgal, que tanto Se nas províncias ha homens que abraçárãoa
temfuh:nmado.contra i). Brazil, o querem destruir nossa causa com sinceridade e fii.meza;outrosha
e arrªs8fi cporqüé;c,<?nhecé!íI_a impossib.ilidadà. de que estão decididos pela de Portugal, e queJarão
.Q.conqul._star:.. ,.e ~.'..e.rã â.!lspa.tis,'mo....'~ ,o.'~.:bari..da.d~ pro",: tudo para a pro!D0v~r. E dev~~m.os nós c0l!sl~e~~r,
~ura;rm._os :o~; Inelos. ~e.. paldar"osseus proJectos, taes bomens Cldadaos .b~aSlletrOs?·Eunao}reJ(}
}l.ratlcando,o',quepráticaotodas.as naçõe~'l': nenes senão nossos inuiugos.;. e porque a ,com-'

, ' .' <' • • • ..,,' •. " '.' .. ' '.' • " • ~ ,
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missão assün os C{)~sid~\l'~' juJiou neces- tiCUlares,Gll talvedalta de dinheiro para continna..,
sarlaa lei maicial.Quantô'ãs'outrasmedidas ell, çãodosrespectivos suprimentos. interromperão os'
as ~puto inf!ispensaveis; grandes rendas e:pro- sens traballios, que cumpre Se ponhão outra vez emé
priedades estão nas mãos d~s nossos inimigos, & aetiv.idade, afiin de sé concloiruma obràde utilidade
cum~ atàlhar transa~es feitas em. prejuizo nosso p~lica. a mais ttan:~cendente á res-peito da-comtmi
~ pümr' os que ~,'merem; da ;m~8; sorte é ~ça~. e commerClO 'desta provincia com as do
JuSto o1rerecer preau.os aos que' se distingUIremp~ mterior. Comecar uma obra, e não acaba-la, é uma"
movendo 0,\1 eoa.dju~do qu~quer t~~tiva. em. especie ~e, mama, que deve deSapparecer de um
nosso proveIto. ~o 5el Sr. preSldente, a vista disto. ~vcrno livre, e ({Ue entende o que faz» muito prin
como se póde denar de reconhecer urgente o pro- Clpalnlente: depOIS' de se ter dE;Wendido grossas
i~to; qtlanto. a mim nada vejo mais ut:.gente do !.lue quantias de dinheiro tiradas á otftras precisões d(F
livrar o Bra~ de uma contra-revoluçao, e por lSSO estado; co!D0 acontece com ,a empreza da dita es.,
voto ~lo proJecto. trada da Junta do commertlo. Indo pois quanto

O SR. CAIoollao DA. Cumu.: - Estou persuàdido ...~pre fazer SQbre este a.ssumpto â providencl:ar os
com os nobres preopinantes que a 2& parte do meIOS. para que ~quena obra se continue; a qual
projecto é urgente; mas não J?8nso do mesmo modo m~. dizem qu~ Jã actualmente serve de alguma:
da 1&; j~"O·a, p~lo contrarlO, injusta e barbara. utilIdade aos Vlandantes~ ._
Quando veio aqUI a mensagem de Sua Magestade Consta-me qu~.com uma .conSlgnaçao mensal de
Imperial, ouvi taxar as côrtas de Portugal de des- um conto de reIS podem lr avante os trabalhos
poucas e sanguinarias por aquellas medidas, apezar come~do~. Sou po~ tan~ de parec~r que ~o governo
de as terem tomado pela suôlevaçào de uma pro- se. peçao Informaçoes CU'CumstanCladas a este res
vincia, depois de consolidado ° seu systema, e p.elto. afim de se decretare~providencias pecunin
jurada a sua constituição; ora se taes medidas são nas, co~ que p~ssa continuar a .obra da dita
violentas e tyranicas n'aquelllls circumstaDcias. estrada. lDterrom:plda por falta de meIOS. ou fundos
como pretendemos nós imi~-las .Dão tendo para nos para o seu custelO; pois elIa tem a pre.sumpção a
desculpar nem se quer a ldentIdade da sltuação? seu favor so~re qualquer outra, porque fOI decretada
Nós não temos uma só provinda que retrograde do com conhecll~ento de causa.sotire consulta da junta
systema que adoptou, nem que tenha dado passos do co.mmerClo, .que 8XllmlDOU como. cumpria. a
contra a causa Já por eUa abraçada; e devemos matarIa; nem veJo quo contra elIa so obJecte defalto
observar que quando elIas adherirão ao partido da que torne a sua empreza de inferior condiçtto; antes
indeyendencia, havião facções, e os povos não se rec.0nhece no parecer da commissão, que é allll
tinhão os necessarios meios de defeza. e a pezar disso a maIS adaptada aos usos de transportes que se
não recearão. como fez a Parahyba e outras pro- d~vem ter ,em vista. Nada pois do principiar para
vincins do Norte, combater para firmar e consolIdar nao acabar. '. . .
o systema geral da nação. .~ governo Jú assentou defi:nlhvamente sobre.a

O que posso dizer, faUando com a minha costu- ~tihdade desta est~ndll; OUVIndo o parecer na
mada franqueza. é ~e nas provincias existem ~unta do r,ommerClO, que houve tambem de ser
receios de se não seguir no Rio de Janeiro o ver- Informada por pessoas conhecedoras da empreza
dadeiro systema constitucional; teme-se que aan~es que _a começasse, e ~~ a.consultasse; não ha
constitnição não seja feita segundo os princi'?i?s pOlS ~estãO sobre a su!1 u~daae; a questão é sobre
que por lã prevalecem, e que portanto Uie queIrao~s meios ~e haver dlDhelro para se .a obra coo
dar aquillo de <lUe eUas não gostão; mas vontade tinu~;,e nao.se pe~der de. todo o que Já. se gastou,
de união com Portugal não se acha em nenhuma que Daoé pouco. NISSO pOIS de.-emos CUIdar. O go·
dallas. Demais, os {>ovos esperão desta, assembléa vern~.que nos informe; e n6s decretaremos os
leis pacificas e sabIas, e não leis inventàdas por SUbSlliios.~' mel~o~ t~r .uma só estrada acabada.
homens barbaros e ferozes para se attentllr impune-:-. :do que m.wtas pnnclpladas.
mente contrnos dias de seus semelliantes... Se· ; , O SR. TEIXEIRA DI!. GOUWA: - Eu concordo até
ho~vesse motiyode pensar que algUma proyincia, !por propria experiencia; que as estraaas de Minas
tentava deSuDJI*se da. causa ~eral ,do BraSIl, eu .Geraes· para esta capital, e mui principalmente de
v~~ia; .por medidasp'~op'rias. a co~serva-Ia nosB~bacena para aqui, estão ero.pessimo estado, ~ que
s~us,deve~es,e a~onsoJldar ~'nossosystem~; m.as, ,~:ag~.mprompt(),reJDedio; pOIS que além do exces
alD!la' aSSIm me nal] lexpbrana.a~ fazer depender 'SlVO lncoJP.mo~o~que:o~erece o seutransi~o, .á incal
a Ylda,de meus concldadaos dos,JuIZos de uma com-culavel'o. preJuIZo' que sofrrem os mmelros na
missão militar; não acho, bons para julgadores (e!iconduccão dos seus generos para esta capital, unico
digp o que sinto) 1}oniens~acostll1llados.:a ~erramar :mercadôdaquella. provincia. A diffi.culdade sobre os
o sangue d~ ~us,seme!hantes. Pore~tesp~npipios,_ ,~eios ;pecu~i8:I'il?S, 'não ,me parece tão&Tande pois
e Ilelos maIS Ja, expendIdos por putros n,obres d:eP1:1-. :q!J,e,al~m Q.os~~ospro~bstos p~l~ commlssão, ainda
tail9s., voto.. com,o .o ,S,r. .A~encar •pe~,a,,' urgenCla.eu ~e,~cubro 'um ()ut~o: ,t?d~SS~bem, . q,ue, por ofre
sómeDte da 2~ parte ,do proJecto.. ,reCImento mesmodosmmeuos se' estabeleceuUin
, Por ser chegada a hora da 'leitul'a,dos' parecer~s: iPIposto parao·rep.a~o~ e calçadà da~~rra daiEstrella;
de commissõesficou adiada a discussão~, :- .. ,:. " :e que duran~o'este Imposto'ha. ~aIs: d~ ~~~ann?s;,~

OSa. ~CR:ETA.llIO CARNEIR.ODE CAMi'OS leu 9 parecer ' ;ach~n~o.7se.. ~~, a." ~err.a calç~da, .elIlUlt? natural, W19
da commlSsão de commerclO sobre a representacaoe~~~,de~p~~a ..~~t:eJl!- sll1d~d8:~e n~~scIrcumstan~las
de 'José, .Gonçalves ,Cortes, que, ficara, 'adiado,,~na :e,stqtl,c~n't~C;1d~1, .que ~Ste. s.u~sldlO se deve app1ic~r
sessão:anteeedente.' :' ::_, ' , . '.... a.~str!l-da~"p.l?mue tend.o:om.~~p?-o?tpelles contl~

, .... '; ' .., '" ,." . " .. lluaráõapagar a~ bom grado;:ou alias, que 'se deve'
.'O' Sa.:: ~):~~~ç,\:~ A.u,ni~a: .estra.da. <F,I~ aq)li t~mos. :e~i.~gW:f.~J?~qiJhinu!.r::sê' ~,taxa:;zritircónsiderâvel-'
~;.,pos~: a~~ ~~~, é .aqu~~aqtlese e~tá, ;m.en~~ ;,~';;.~~.p~oEor~of~, <me s6~aste par~ é~n~

. o,. ~eb~~ das V'lSt,lls" e, duecçao t'~ },,?-n'ta ,(}9, ,certos; Jlq~VI!le t.~ndo:cessad9 ,~ -causa pede arasao,
co:mmerclo, 'e custeada pelo seu cofre. Motivos par.: pede a Justiça; e pede mesmo a- boa fé do governo,'
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4ple nã.o continue a exigir-se dos povos um subsidio
com destino particular, quando não emte este
destinQ. Igualrilente reclama a mesma justica, Tle
lião sejão só os mineiros, que paguem este sUbSidio,
porque exigindo-se pelo transito'da serra é sum
mamenle odioso; e até custa a crer ~e dirie sejão
isentos os moradores cfalJUem da Parab~una;
medida es\a que prova mm bem a parcialidade e
aDIbadisllJ.'" de quem a suggeri.o. Com estas decla
racões não ~~o duvidâ assentir ao parecer da
ccimnissão.

O SR~ NOG~ DA. GABloL: - Ninguem pode du
vidar da'- .necesSlda~e de estradas. e de que estas
deno ser em sufiiClente numero, e conservadas em
bom estado, para que possa prosperar a agricultura,
a industria eo commercio reciproco das pro\incias
deste imperio: mas todos sabem que só temos pou
caS, e essas em mão estado: limitou-se o seu numero
entre esta provincia, e as provincias centraes, para
facilidade da arrecadação dos direitos de entrada.
chamados quintos, e para se evilar o extravio do
ouro em pó, e diamantes; providenciou-se o seu
concerto, e conservação á Cll5ta dos donos dos
terrenos. Que poderia esperar-se deste systema de
alfa.nde~as de portos seccos ou casas de arrecadação
de dirEntos nos limites das provindas, em estradas.
e passagens de rios, e da otirigação posta aos donos
dos terrenos de terem promplas taes estradas em
toda a extençl10 de suas sesmarias, bajão ou nào
serras, pantanos, rios e ribeiros a passar~

Poder-se-hia com razão esperar o maior emblU'aÇ(?
~ o commercio e communicação dos povos, Já
pelas distancias consideravelmente augmentadas por
causa da posição de taes alfandegas, ou registros já
pelo mão estado das estradas, apezar dos SIlcriflcios
exigidos dos fazendeiros, não tendo a maior parte
deUes sumcientes for~s para tão ardua, e despro
por,cionada exige~cia.. Sabem~s, que os tropeiros, e
vilijantes da provmcl8. de Mma.s-Geraes, cançados
e escandalizados pelos trabolhos e prejuizos expe
rimentados na Serra da Estrella, proposerão que se
fizesse o concerto da estrada desta serra, pagando
eUes para este fim cem reis por cada um animal,
que por eUa passasse, e cincoenta reis por cada
uma pessoa; aceitou-se este offerecimenLo, segt!ndo
minhã lembranca, em tempo do Vice-Rei D. Fer
nando 10sé de 'Portugal, e determinou-se a sua
cobrança na pasSllgem do rio Parahybuna, empre
hendendo-se a construcção da estrada, gue ora
existe e que iníelizmenteparou no alto da serra,
devenào ser continuada Jlelo menos até ao sitio
denominado Tamaraty: nao obstante porém haver
parado a continuação 'desta obra, proseguio a co
bran~ dei imposto otrerecido, para se indemnisar o
eofre da junta da fazenda desta provincia do Rio de
laneiro .da despeza1 que havia feito, apro.eitando-se
porém os seus habitantes gratuitamente das vanta
ge.ns desta estrada feita nesta provincia, e s6mente
á custá dos mineiros.· .

Houve quem em 1810 lembrasse esta inlustica,
e·propuzesse, que na passagem da Serra da EstrelIa
se posasse, uma porta ou barreira, para se exigir o
pagamento dilcolltribuição dé todos os 'que por ella
passassem, .comoerade razão, afim de ser maior
o producto de~ contribuicão, para mais prompla
me~te se. ~ecad.ar, a quintia despendida, amda
mesmommorando.;se em geral beneficio a q'.lota
afferecida· pelos. ·miJieiros,e para que ~e pudesse
continúar a estrada e os reparos em· todos os lugares
de difiicultosa passagem: .assim se.det,erminou; mas

queixando-se os habitantes desta provincia do onos
que lhes queria impor, e achando protectores, cpmo
era de esperar, Toltou a cobranca para a~nem
do rio Parahybuna. e ficarão. como dantes,~do
SÓIIlente os mineirospela sua passagempela SeITada
EstrelIade cujo beneficio goSllvàomuito menosveZes
on anuo, do que os moradoresdesta provincia do Rio
d~ Janeiro, que pela sua proximidade reptltião as
VIagens ..e transportes de seus generos ao porto de
Inhomenm a buscar o grande mercado desta ci
dade, c~m d~did~ vantagem sobre os mine~s, já
pela ~llllor ~tanCla e despezas da condução, Já pela
lsençao do unposto da serra.

Não podia aeuar de ser taxada de injusta uma
tal decisão, e para que o fosse menos, eu mesmo,
sendo então escrivão da mesa do thesouro, propuz,
que todo o producto da contribuição otrerecida pelos
mineiros fosse applicado para a construcção de
pontes nos rios Parahybuna e Parabyba, para a
continuação da estrada, que havia parado no alto
da serra, e muito particularmente para se evitarem
com uma nova esuada os pantanos e alagadiços da
vargem desde a serra até ao porto de Inhomerim,
quetantos estragos e prejuizos causa.-ão ao trrnsporte
dos generos, quo ''lnhão do Minas abastecer, e
fnrtar esta capital: assim so doterminou, sendo
encarregado destas obras o coronel José Antonio
Barboza; 9.uo pelo sou zelo, actividado c patriotismo
pareceu digno do toda a confiança, o quo tem cor
respondido plenamente, llchando-so já conlltruida
uma optima ponto com pilares de pedra no rio
Parabybuna, tendo-se aberto nova flstrada livre
dos altos e grllndissimos morros entre os rios Pll1'a
hyba, e Parahybunll, fiCl!ndo ao mesmo tempo mais
curta do que a antiga, e estando quasi concluidll 11
estrada da var~em até ao porto de Inhomerim livro
de pantanos e lDundações, que tantos estragos call
savão.

E' nestas circumstancias, que apparece a repre
sentação de José Gonçalves Côrtes, sobre os meios de
ter uma boa estrada entre esta cÔrte e a provincia de
Minas-Geraes: não entro por agora no exame desta
proposta, sem que se peção ao governo encLas
ínformações de tudo, quanto fôr relativo á estradas,
para que a assembléa com pleno conhecimento das
providencias até agora dadas, e do produeto das
contribuições, que na para estradas, e pasSllgens de
rios, haja de estabelecer um systema geral, que
abranja todo o imperio, facilitando as reciprocas
communicações.

Quando a assembléa receber as informações do
go.erno, conhecerá que temos jã varias estradas
entre esta capital e a provincia de Minas-Geraes~
além da que se propoem agora para ser melhorada,
e que é a antiga e primeiramente aberta pelos re
gistros da Parahyba e Parahybuna. .

Conhecerá que pelo cofre da junta do commercio
se emprehendeu a abertura de uma estrada pela
serra do Tinguá com direcção ao Rio Preto, em
que jáse tem gasto mais de noventa contos de réis;
estrada, que sendo concluida bem qjle com gran
dissima despeza, que resta fazer, será da maior
.utilidade para o commercio da rica comarca do
Rio dasMortes, encurtando-se o caminho bem perto
de trinta leguas: que se acha já construida outra
estrada desde o Porto do Aguassú na bahia desta
província até ao presídio do Rio-Preto, limite e~m a
provincia de Minas-Geraes, pela modíca quantla de
quarenta e oito contos de réis, neila comprehen
didas todas as pontes necessarias, e a grande do
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largo e e.,udaloso Rio ParabJba;' cuja estrada foi Sessão em !~ c:!e JGÜl.O ele 1823
princi~da em () anno de 1820 em o 'tempo do fi", '" ,
nado mlenâente geral dapQlicia Pao.lo Fernandes p~·cu. 00 SR. c.ur.uu
Vianna, qIle a proP()~, ~ ~mpreh~ndell) depois de ,R.ewrldos· os SIS. ,deputádos pela~ lo'~s da
se reconhecer a possibilidade, até então inesperada, manhã, fez-se a ehamada. e ~arào-se-'presentes
de se ter um caminho desde esta eôrte até a Villa &l, faltando'por .doentes os Srs.l\óchiguesVellW>,
de S. João d'E1-Rei, capaz de por elle passarem LQPes Gama e Ferreira Barreto.
carros e carruagens, uma vez, que se lhe desse a , O Sr. presidente dédarou aberta a' sessão, e üda:
eompetente lar~, sem passar pelas serras do a a ta d te d' te L - d
'ringuá, ,da EstTella, de Santa Anna, da Viuva, c a an ce en , ...vi approva a. .
Serra Negra, e outras de difticil transito: Conhecerá Remettêtão-se li mesa as seguintes ~eclaraçiies
que esiando jã. aberta uma porcào destanova es- ~e voto e se mandarão inserir na acta: .
nada l?elo sertão entre a fazenaa de Belém, e a l.a« Declaro que nà sessão de hôntem votei para
freguezta da Sacra FamUia em distancia de mais de que o conselho dos governos das pro-vincias .fosse
-duas leguas com destino de se evitara passao<>-em permanente.
das duas serras de Sauta Anna, e da Viuva. se « Paço da assemblea.,ll de 1ulho de 1823.-0 de
mandou largar esta direc~.ão, e meUlOrar a estrada, pdtado, Alencar.-Xavler de CaNJaUw.-.Noóre.:
que jã havia, bem que em pessimo estado, pelas A.raujo Vianna.-Paula: e Souza.-Bispo Cl1pellão-
ditas serras de Santa Anna, e da Viuva. a requeri- Mór.-VascOflcellos. » .
menta de alguns moradores indiscretos, ou que só 2.a « Declaro' qUe nesta 3& discussão fui de voto
attendião M seu particular commodo : que o conselho fosse permanente.- Henriques de

Conhecerá, que s6 falta o pequeno espaço de seis Re:enàe.»
a sete leguas a1ém do prezidiodo Rio-Preto, para S.a « Declaro que na sessão de hontem votei a
sahir â estrada aos campos de Minas Geraes, fi- favor da permanencia dos conselhos de provincia.
eando ospovos desta provmcia, ccom especialidade « Sala da assembléa 11 de .Julho de 1823.-
os da comarca do Rio das Mor..es com uma boa Duarte Silva. » '
estrada até esta cÔrte, com diminuic;no de perto de 4.a ct Declaro que na sessão de hontem votei pela
trinta leguas contadas da Villa de S. João d'El-Rei ~ermanencia do conselho conforme a emenda do
ao Rio de Janeiro, comparativamente ao antigo lSr. Pereira da Cunha. .
caminho i sC!Ddo demais o novo line de serras, e «Paço da assembléa, 11 de Julho.-oarneiro da
tendo pontes nos rios caudalos,os. como os rios Preto, CUflha.-J<'ortuna. II .

Parahyba, e outros, que ate agora se tem passado 5.a « Declaro que na sessão de hontem, lO de
em canôas, barcas, ou li nado. Julho, votoi contra uma reunião sómento do con-

Conclúo portanto, que se não tome deliberação salho das províncias. , .
alguma, sem que o governo dê as necessar~as lD- ct Paço \ia assemblell, 11 de Julho de 1823.-José
formações, que com urge~cia se devem pedir. por Corrêa Pac!ltCO e Silv(l,.- Pedro ck Araujo Lima.
ser um objecto de grande mteresse, e que deve me- -Luã: Ignacio de Andrade Lima.-José.MaNaflno
recer a mais particular attenção desta assembléa. de Albuquerque Ca,lIalcantà. »

O SIl.. RIBEIRO DE ANDRADA: - Parece-me que se O SIl.. SECRETARIO CAl\NElno DE CAMPOS leu o se-
-devem exigir informações do governo não só sobre gundo boletim do cirurgião da imperial· camara,
esta estrada, mas sobre as outras, para poder a as- que _por esquecimento não tinha sido entregue na
sembléa tomar ém consideração este ebjecto, e por sessao antecedente:
isso me lembro de propor como additamento ao pa- « Sua Magestade imperial continúa a passar bem;
recer o seguinte: como no dia antecedente. comtudo noto de extraor-

« 1. °Que se peção ao governo todas as informações dinmo ~ue hontem pelas 11 horas do dia.' depois
.que estiverem ao seu al~n~e relativamen~ ás es- que se Uie.tirou; o appar~lho para substituir outro,
tradas que vão desta pronnCla para a de Minas ~e- p.orque ~slm fOI necessano, .S,!-a Magestade Imp~
raes, designando com o parecer de, pessoas pratIcas nal sentio, ameaç<? de desfalle~lmento, que durana
o intelligenles, qual d'entre ,as ditas estradas me- quatro a cmco mmutos, e cUJo ataque formal se
rece preferencia. preveniu a tempo. Não.se admira que tal incidente

,ct 2.oQuaessejãoascontrib~içõesvoluntarias,eim- acontecessei vist~ o estado ~6 fral{1;leza .emqlle Sua
postos aetualmente estabeleCidos a favor das mesmas Mag~stade mpenal ~se acha, o hal?ltoque .tem· con
-estradas; qttal a fó~ma da sua arrecadação; e, com- trahldode estar. delt~do_ e especlal.mente porque,
putado o seu rendimento, o deficit que póde haver faltando-Ihe a compr~ssao da atad!1ra, o ~stomago
no orcamento da despem a que o governo entender começou ,em eontracç.oes, .tanto mm quanto estava
-que pÓde montar o custeio de qualquer das estradas em vacuIdade, por ISSO que succedeuter lu~ar'o
que por melhor se escolher». ,. renovamento .da át.adura quatro horas depoIS.do

, ,. , almoço. Apesar de tudo tivemos o prazer de .yêr
I_ulgando-se a m!lterla discutIda, e .posto á. yo- não estorvada am~ha ·progressiva das m~lhÍ)ras

taçao o parecer, fOI este ~pp!ovado com o addlta- de Sua Magestade Imperial. , " , .",' .
mento lembrado pelo Sr. Ribelto de Andrada. « Paço da Imperial Quinta da Boa-Vista, '10"de

O SR. PRESIDENTE assignou para a ordem do dia: Julho (.10° dia' ae. molestia) de 1823;~ O cii'ur~ã()
1°, o projecto dos governos provinciaes; ~o'o pr~' da imp_erial, cazn.~ra e .as~is~eilte de ,Su~.Ma(estlid()

J"ecto .da lei marcial, 3° i segundas leituras de pro- Iinperador,' Domzngos ll.z~et'l';o ,dos Gy,.\mlir!Zes, Pet-
" t . :x:otO»" . .' '.. ,Jec os. . " ", ... ' " , ,".,.~

Levantou-se a sessão pelas 2 horas da tarde.- .' Recebeu-se com mUltoespec,UlI. agr~doa n9tlc~~
Manoel1osé deSo'U.:a Franca, secretario. das melhoras de Sua Magestade Imperl~l. .'., "
, • Leu mais o seguinte 'omeio' do ministro dos:ne.

godos doimperio.: : ' '
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«rum. e Mm. Sr.-Tendo levado ã augusta pre
senca de Sua Magestade o Imperador o offi~o .de
V,; 1i:x. na data de 2 do corrente. em ~e lW'tiClpa
ter a assemb\êa getal.C()ns\ituintee,l~Slat1:vad~
imperio procedido ;i nomeaçào do pre$ldente, VJ.ce
presidente e secretario que hão de servir duran~e o
mez' que decorre' até ao dia 3 de Agosto proXImo
futuro: o mesmo augusto senhor me ordena que
participe a V. E.x. para o fazer presente na mesma
assembléa, que fica scienta das pessoas·~leitaspara
os referidos· cargos.

«Deus guarde a V.Ex.-Palaci9 do Rio de Janeiro.
em 7de Julho de 1823.-Jose Borz,i[acio de AndradeJ
e Sil1la.-8r. José Joaquim CarneIrO de Campos. »
- Ficou a assembléa inteirada.

Leu mais uma felicitação dir!gi.da á assembléa
pelo governa:dor da provinci~'deMi.nas-Geraes An
tonio José DlllS Coclho.-FOl recebida com agrado.

Particilioumais ter recebido uma representação
do padre Bernardo José Viegas com alguns docu
mentos ~ara illuslracão da justiça das suas queixas.

_ FOl remettida Acommissão de legislação para
ser attendida depois de chegar a informação que ,se
mandára vir da secretaria da justiça.

Leu finalmente o terceiro boletim do cirurgião da
imperial cainara:

«Sua Magestade Imperial tem continuado a passar
com melhoras. '

('( Pàço da .Imperial Q!tinta da -Boa-Vist~, 11.~e
Julho CUo dia de molestla) de 1823.- O clrurglllo
da imperial camara e assistente á Sua Magestade o
Imperador~ Domingos Ribeiro dos Guimarães Pei
xoto. »..:..Ficou 'a assembléa inteirada, recebendo
com muito especial agrado: esta noticia.,
. O SR. ARAu.rô LIMA: - Sr. presidente, eu quizera

que o Sr. secretario simplesmente participasse ,á
assembléa a autoridade que envia as felicitações e o
seu objeeto para não perdermos tempo em as ouvir
por extenso, quando tanto precisamos delle para
obieetos importantes. A esse fim proponho a se-
gUInte _

« INDICAÇAO

n Que o Sr. secretario recebendo omeios de felici
tações declare simplesmente a autoridade que os
envia e o seu flm.-Arattjo Lima.»

. O Sr. presidente consultou sobre a indicacãoá
assembléa e foi approvada. ' •

Passou-se á la. parle da ordem do di~ e entrou
em discussão o art. 10 do projecto dos governos
p'rovinciaes com a emenda do Sr. Pereira da Cunha.
(Veja-se a sessão de 18 de Junho).

O SR. ANDI\ADA MACHADO:..,. (Não o ouvirão os
tachi~aphos.)

O mesmo Sr. deputado mandou á mesa a se
guinte

« EMENDA

«Além da reunião ordenada por esta lei poderá o
presidente convocar, para consultar o que lhe
apJlrouver, parte do conselho, advertindo que sejão
pnncipalmente,'aquelles d'entreelles a quem menos
lOcoIlÍmode o comparecimento. Igualmente em ma
terial!> da competenc:.ia -do. -conselho, sobrevindo
cousa urgente lluo,peçadecisãó, a qual o presi
dente não 'queua 9U· não, possa tomar sobre si,
poderá o mesmop~sid~nte convocar extra.ordina
riamente todo o conseUto..-AntOi;tio Carlos Ribeiro
de Andrada. ll - Foi apoiiidá:'" - :' " - .

O SR. CARNEIRO DE C.U1Pos: -A convocacão ex
traordinaria do conselho suppõe precisão de re
medio pJ:l)~pto, em cas? .de que o presidente nã~
póde ou naQ quer declIlir. por não tomar sobre S1.
o peso da responsabilidade; supponhamos agora
que a provincia é grande e não residem na càpitat
os conselheiros, mas estão espalhados; segue-se
que não sendo possival a sua proml?ta reu.nião, ou'
se nãQ ha de dar providencia- alguma ou o presi
dente ha ,le decidir por si só, talvez violentado ne
gocios que precisão de madura discussão -e exame.
Dizer-se _Il.ue chame o presidente os que estiverem
mais proxunos, não remove de todo o inconve
niente porque cada qual anda ~r onde lhe parece,
e a distancia dos chamados -maIS proximos póde ser
tal que ainda assim seja demorada a reunião. Julgo
pois que para o caso ile necessidade de deliberacão
do conselho em negocio que exija remedio sem àe
mora, não temos providencia, e por isso me lembra
de supprir esta falta com a seguinte

It E~IENDA.

« Occorrendo difficuldade na convocacão do con
selho llara a prompta decisão de negocio urgente,
podera o presidente formar um conselho das pes
soas de maior conceito, entrando sempre o pre
sidente da camara.- Carneiro de Campos. » - Foi
apoiada.

O SR. HE~RIQVES DE REZENDE: - Já appnreeem
as razões o os embara~os que me fizarão dar tanto
pezo á permanencia do conselho, e pelos quaes fiz
hoje a declaração do mesmo voto. Allegou-se que
as distancias, o pessimo estado dos caminhos 1m
pedião a frequente reunião do conselho, mas cu
que via que por este art. 10 o presidente tinha o
direito de o convocar muitas vezes, votei pela per~
maneneia do conselho. Vencida uma só reunião no
anno, eu vi que este art. 10 devia ser sUPJlrimido,
porque como é concebivel, que por esta lel só' deve
haver uma reunião no anno pelns ponderosas razões
que alguns senhores aUegárão, e agora se conceda
ao presidente o direito de o'convocar quando Il.uizer,
não obstante o embaraço que tivemos em VIstas !
Outra cousa mais tem contra si este artigo: o
art. 14 dã ao presiderite o direito de não estando
reunido o conselho fazer tudo o que contém o
art. 13, e depois dar parte ao conselho para sua
approvação: neste caso escusado é que elle con~
voque o conselho, vistos os embara~os já ponde-
rados. '

Bem sei que desta fórma elle faria tudo, e como
as cousas uma vez feitas tarde ou- nunca se des
fazem, a reunião annual do conselho seria illusoria,
tanto mais que de ordinario o conselho approvaria
o que de uma vez tivesse feito,o presidente. Mas
estas razões mostrão que o conselho devera ser
permanente, vistas as difficuldades das frequentes
reuniões, e de nenhum modo provão que o presi-:
dente possa convocal-o quando julgue necessario,
Voto pois pela suppressão do art. 1.0

,O SR. FRANCA: - Ou o presidente da provinda é
homem de boãfé ou não é: se elle é de boa fé bem
se p6de esperar que por si só, e sem oauxilio das
luzes do conselho. ,haja de obrar' o melhor naquillo
que é da sua~articular aU.r~buiçã0fpoisnunca
falta á quem OUVIr quando se tem tençaode acertar.
Já se eUe fór de má fé, quP, bem traz á adminis:", .
tração do governo' da .provincia, que,. ou~ o .con
sellio, se por fim ha de fazer o que bem quizer ?
Nenhum ceJ.'tamente, antes ao contrario seihe fa-
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· .êuUa uma estrada de abuso, eiae é divertir-se com não pozque as leilimareiaes, e da natureza da :refe
mcommodar os conselheiros, convocando-os muitas tidal.a.parte do projeetonão estejão debaixo das
vezes de grandes distancias a pretexto do bem pu- nossas attribuicões; como se tem avancado, nem.
blico no que levaiá. por ventura o dupli~do inte- ~e as leis ieraImente fallando não teOhão o cu
resse de illudira opinião publi~ a respeito da Ilho da p..l"evenção; po!qUe este ê o seu fim, mas o
circumspecção com que obra. e o de incoromodar motivo porqUe assim me decido e porque não ~ero
muitas vezes a tal conselheiro, a quem ~de ser ~e asna~ e os nossos' inimigos entendão que
ttesa1fecto, como v. g. um eapitâo-mór de districto as povoa~ do Brazilsnstentão a sua independen
lon.ginquo. e\c.·. - cia peioterrorde uma semelhante lei e deseus
- Eu tenho bastante conhecimento do caracter da executores: não quero que os brazileiros· pereão a

maior parte· dos nossos antigos governadores, a gloria adquirida de se constituirem. nação livre e
quem. finalmente hão de vir a arremedar Os noVOS independente por sua propriavontade, sem imputa,..
presidentes de provincia. Capricho, des~otismo. é a cões nem coaCCÕes: não quero que as P:OYOaeões
quinta essentia de quasi tudo o que fazião e é isto ao:Brazil conceDão a desconfiança. ou idéa de·que
tanto assim, que os apontados por melhores forão semelhante lei, e as comm.issões militares são es
aqueUes que qu.asi nada obrarão, e como meros piões que lhes queremos apresentar em. vezes de
espantalhos conservárão o posto da indilferença. admirarmos seu valor incomparavel, e de muito
Não·esperemos pois que o desejo de acertar mova mais esperarmos.
os nossos presidentes a convocar conselhos para Sr. presidente, é certo que a prevenção e vigi
sujeitar a sua opinião á estranha. Além de que laueia são as primeiras escoras do systema de go
muitos conselheiros desejarião adivinhar qual fosse vernar, mas quando se trata da independencia do
a opinião do presidente para se encostarem a ella, Brazil com Port~ ,confiemos tudo dosbrazileiros.e até fazerem-lhe elogios. Essa é a marcha ordi- que estão empenhados ã vingar-se espontaneamen-,
nll;ria, e não develDOs Calcular em semeibantes casos te, -e com dignidade, do aviltamento com que Por
pelas excepcões que são raras. VoLo portanto contra tugal os tem conceituado: não nos conflindamos
a doutrina 'do artigo, pois como a deliberaÇãO é do com 8S desconfianças politicas em que labora esta
presidente e' não do conselho. devemos estar certos ou aquella porção do povo brazileiro, façamos todos
que dahi nenhum proveito vem na pratica ao acerto os nossos deveres, que essas desconfianças cahiráõ
da resolução.· por terra: é preciso que nos J!.ersuadainos firme-

O. SR. AND!\ADA E SILVA:- (Não se entendeu o mente que não ha povoação do Brazil propriamente
tachi ho ) falIando que queIra por modo algUm desunir-se

grap • para fazer causa commum com Portugal. como de
O SR. ALDmA E ALBUQUERQUE :-(Não se enten- algum modo se póde entender no (lrimeiro artigo

deu o.tachigrapho.) do projecto posto que não fosse essa mtençáo de seus
.Julgando-se a mataria discutida propoz oSr. pre- illustres all\ores. e se houverem trahidores sejão

sidente: estes punidos individualmente pelas leis existentes•
. .. l.~ Se o artigo passava tal qual estava redigido. Tenho pois mostrado que a la parte do projecto não
-Venceu-se que não. póde aproveitar, nem é necessaria; voto portanto

2.oSeelle seriasupprimido.-Venceu-se:quenão. que supprirnida ella até o ao artigo inclusive passe
Passou então a propor a emenda do Sr. Andrada o projecto â 211 discussão na segunda parte que con-

Machado. dividindo-a em duas partes; a III até â tém o direito da reprezalia. ..
palavra comparecimento, e a 2" desde igualmente O SR. ANDIUDA MAcaADo :-Inimi~o declarado,
até .ao fim. como sou ; de leis provisorias, só admitto esta como

. tal al di -d excepcão da regra. .
.A: la. parte passou. qu estava re gl a; mas Sr. presidente, o Brazil estava tranlJ!li1lo, e o go-

. indo a. propor-se a 2", requererão alguns Srs. depu- veruo apenas- desconfiava que podesse haver algum
tados oadiamento davotacão para quando se discu- brazileiro que desconhecesse a sua dignidade, e se
tisse o art. 14 ;. e sendo ãpoiado e vencido o dito aviltasse ao ponto de .se unir aos inimigos do seu
adiamento, ficou· tambem deferida a decisão da vaiz. :Mas appareceu a ~eleberrima lei de 21 de
emenda do Sr. Carneiro de Campos para a occasião MarçO' das cÔrtes de Lisboa, na qual tiverão a OU5a
em que deUe se tratasse. dia de nos numerar no rebanho dos seus escravos,

Passou-se á 28, parte da ordem do dia, e continuou;.. depois de termos declarado a nossa independencia.
se a diScussão do projecto da lei marcial que foi lido e de nos considerar como colonia do pequeno Reino
novamente com as emendas apresentadas na sessão de Portugal, depois de sermos livres.
antecedente· pelos 81'S. Alencar·e Henriques de Ra- . Estavamos, ha pouco, .suje.itos a Portugal, mas.
zende. qrie forão ambas apoiadas. recuperamos a nossa liberdade. e nunca mais sere-

O SR. SOUZA E MELLO :-8r. presidente, <{uando mos escravos; se os portuguezes o querem ser, em-·
se trata de sustentar com dignidade' neste ~ugar a: bora o sejão ; vivão como quizerem; mas. não te- .
independericia, elibez:dade M Brazil, eu me ~e_co-· nh~o a audacia de querer-nos reduzir-nos a capti-

·nheco fraco para: figurar no grande theatropolitico, veU"o. . . .. ,. .
mas·corajoso pela grande voz que me· chamou á'este .. Publicada.estalei em.}»ortugal. a necessidade nos:

· recintó, proclll'areisemprf:) que a independencia e obriga a tomar· as me~das propriasa illudir os seus-'
lib~rd8:de. de minha patria appare~per~nte o D!-un- effeitos,' a preservar-nos dos males.qUe 'ella vem se-
do mteu"o.fundada.sonre basesadmiravels. Partmdo mear. entre nós. . . ... .;. .
pois destesp~ciPios.·.eu tambem me' levan:topara· .~. (O ta~higJ;apho'deelar~u!lUeô·· illus~re orador· foi:
combater o proJecto do. 10. do corrente mez, na parte tão rapldo no resto do discurso, que' nao pôde acom-:'
que eI!volve ~ito· criminal, por _insur!eição p're-pa~.ha~:-~; e queterido 'dep,ois, elle;Ülchigrap.~.f>"
sumptlva; admitto-o porém. a211 .discussao na·parte sabido; .... ·e. faltando .1ambem·.. O· seu companhelfo;:
sóIí:l.ente que conremo direito da reprezalia~ ..... aIguns Srs~deputadóSfá.llarãosem se escreverem ó~·

· .·C.0mbato.:o, Sr. presidente. -na prinleira parte, seus discursos.) .... " , '.,' .
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PARA. JOÃO VlEmA DE CARVALHO

RESOLUÇÕES DA ASSEMBLÉA

o SR.~decl~u adiada a discussãoIde~e verificar-se na SUPPlicante~ filha do mesmo
por 5e! ~egada a hora da latura dos pareceres das major a ref~da U!ercê dê qu~ sua mãi não chegara.
COIDmlSSOeS. a gozar; e n~o Sel que p:rea.são haja' de decreta
- O SR. RiBEiRo DE Iho..?WE, .como relator dai menta dese..-n~ qu~do~ estão járecoIiheci-

commissão de poderes. leu o ~OUlD.te ~os. pe!a meree concedida á nuva de qu.em os pra_
Ut:Du•.Se lhe falta appro~ algum preliminar ne-

- « P.1BECEB. cessano~ não me o~ponho.a <J.Ue se exija essa pl'O-
« Ã commissão de poderes. examinando o diploma va; mas o gue e~ Julgo. mdispen...<:avel.é o adia

do Sr. Silvestre Alves da Silva deputado pela pro- mento da discu...c::...c:ao. ate para se exammar o de-
meia de Goyaz: o acha conforme com a acta geral ereto. . .
das nOIlleações por aquella provincia. com a dilfe- O SR. PREsmENTE, por ha\"er quem fallasse mais
:rença somente quen~ aeta vinha nomeado. coro. eon~ °~r~ declaroli que ficava adiado para a
vinte voto~ e no seu diploma apparece com VlDte e sessao S~"UUlte.

dons, po~ se pro~er a J;l0va ap~çã~, depois que O SR. SEcRE'LllUo CAa..'WR.O DE CAKPos leu o
se lh~ umo °eoUeglo eleitoral do diStricto de ~'i!U- ~r. da commissão decommercio. agricuItura~
cantI, !lUe estav~ ~do no tempo da prun~U'a mdustna e artes, sobre a representação de Ignacio
apuracao pela en..~nCla de um governo que al1i se Pereira Duarte Carneiro. que ficara adiado na ses
havia mstillado : E' pois de parecer, visto achar-se são de 9 de Julho.
legalmente no~eado que .enlia tomar o seu assento Depois de breve debate, foi approvado.
nesta assemblea. p • _

«Paco daassemblea.ll de '1ulho de 1823.-Estet:ão . ~ou-se li .nomeaçao do membro para a com-
Ribeirõ de Re::ende.-Manoel Jacinlho NogueirlJ da IDiSSllO. de mannha. e guerra, como reqQe~ ° ~r.
Gama.-Anloflw Carlos Ribeiro de Andrada Ma- NolfUclro: da Gama; e ~rocedendo-se li votaçao
ckado e Silva.II-Foi appro'iado. samo eIClto. com li pluralidade absoluta de 48 vo-

O S N G tos o Sr. Pedro José da Costa Barros.
Il. OGUEIRA DA .uu requcreu que se no- S . 3& d d .

measse outro membro para a commissão de mari- & e.guio-sc a .partt' li or em do dia. e fez-se \l..
nba e ~erra no lugar do Sr. Couto Reis que tinha 2 loltu~a do proJllctO do ~. Re~~nde Costa sobro a
sabido da assembléa. revo~aÇ<1o do a.lvat:á de Õ) de Novembro de 1sos.

• relatu'o aos bOticarl0S e preços de drogas por elles
Resolveu-se que Cosse nomeado no fim da sessao. vendidas. (Veja-50 li sess.io de 18 de Junho.)
o· S}\••lUBEIM llE ANDRADA., .como relator da Fizerão-se algumas reflexões, e ficou adiado por

CODlDllSsao de fazenda, leu o segulDte ter dado a hora.

lt PARECER. O SIl. PRESlDEl'I"TE assignou para a ordem do dia:
. «D. Maria Ursula de Siqueira allegaemseureque- l°, o grojecto dos governos provisorios: 20, o pro

rimento que é filha legitima do faUecido sar~nto- jecto a lei marcial. 3°, segundas leituras de pro·
mór Ignacio José de Siqueira e de D. Anna Fran- postas.
cisca de Paula; ajunta a patente pela qual seu pai Levantou-se a sessão depois das 2 horas da tarde.
foi reformado em sargento-mór com soldo de capi- -Manoel José de Souza França, secretario.
tão: ajunta igualmente o decreto de 29 de Maio de
1821, pelo qual Sua Magestade Fidelissima o Se
nhor D. João VI concedeu· á viuva mài da suppli
cante metade do soldo de capitão de infantaria, como
remuneração dos sei'viços militares prestados por
seu marido. Allega finaImen~. que e.sta mercê se film. e Exm. Sr.-A assembléa geral constituinte
não' 'Ver~cara por ter sua mal falleCldo .antes de e legislativa do Imperio do Brazil, sendo-lhe pre
utilisar-se delIa, pedindo em cOllSeque~Cla que a spnte o requerimento incluso de Pedro da Silvalle
m~sma se verifique na pessoa .de!la supplicante ; em droso que se queixa de estar preso, e i~co~uni
cl,lJos termos parece á c0!Dmissao de f~en.da que_ caveI na fortilleza da Lage, ha cento e seIS dIas, em
quando a supplicante se Julga!" com a JUs~ca que uma mortifera masmorra; e conformando-se com ()
su.ppõe deve requerer pelos ~eios estabele~iáos nas parecer da commissão de legislação sobre o dit()
1e15, fazendo decretar os seIViçosde seu paI, e pro- requerimento, manda J!articipar ao governo que·
vando as mais circumstancias que em taes casos se pre.cisa para poder dehberar que lhe sejão trans
e;igem, com audiencia dos procuradores fiscaes da mittidas, quanto antes~ informações.circumstancia
fazenda nacional. dasda prisão dosupplicante; e que temresolvidoque

«Pacoda assembléageralconstit~teelegislati!a, elleseja·removido da terrivelprisão em que é <}ura
llde j~o de 182S.-Ma71oeL JaC\ntho Nogue;ra mente· incommodado, para outra em que hajairne
dàGama.-MartimFrancisco Ribeiro deAndr.ada. cessaria seguranca.f-, serosoffrer os. males de. quese.
-José Arouche de Toledo Rendon.-Jose de Rezen- lastima. O que Y.~x. levará. ao conheciment9·d",·
deCosta•..:..Barão d~ Santo Amaro. » S. M. Imperial. .. :.
,'USa. ANDRADA. 'E SILVA. :-Não posso approvar ·Deusguarde a V. Ex. Pa~oda'as~embléa, ~.1(t.

elJ;l' !Otia- a sua .~eneraIidade estepare~rda com.~ .de Julho de 1823.~ }.ose JoaquIm Carn~ro de.
mlssao;·No Brazilnunca houve Monte Pio, e para Campos.
I!ãodeiXar:lIlorrer de fome as viuvase filhas dos mi- . PAB.AJOSEBONlFACIO DE ANDRADA E SILVA .
htares, mandou-se.;.lhes dar pOl"morte d~seus ma- , ... •. ...
ri1i,o~ metadedos seus soldos. e assim se .temsupprido ll~•.e;Exm.. Sr.-:!asseml>l~ageralconstitulD~e
e§t&·fálta' de .MontePio: Se está feita:a mercê de e leglslatlva.do Iinpeno do Brazl1 lDanda.rem.ettJr 8,();..

. Dletade do soldo á Viu7lÍ."· deste major reformado, góverp.ó.~.c6piajna~-d~ par~é~r .d~ CO!IlmIssao,~~::

. peJQ~ .seus serviços, a questão . re!iuz-sea saber!;le co~erclO, agllcultura, lDdustrlaeaI1.e~, sob~ ,0";.
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A assembléa geral constituinte e legislativa do
Im~o do Brasil" manda participar a V. S. que
achando-se legal o seu diploma, deve quaDro antes
vir tomar assento neste augusto congresso. e ter
parte nos seus trabalhos como deputado á mesma
assembléa pela provincia·de Goyaz. Deus guarde a
V. S. Paço da nssembléa, em 11 de Julho de 1823.
-Jose Joaquim Cameiro de Campos.

projedó de uma -estrada ~e desta.provincia ~aa.á
Cle MimsGetaes comas mal6reS "imtagens posslveJS
approvado na: sessão de hontem para que na·confor
miClade dene se tomem. as medidas no mesmo pare
cer apontadaS: E ordena igualmente que :se~
cipe tambem ao governo que lhe são necessanas~
formaÇÕeS que facão conhecer qual das estradas Ja
abertas merece a -preIerencia, quaes são as eonm
buiooes villuntarias e imposlus aclualmen~ "S~
leci€l.os a fa'ror das mesmas estrada..<:, qual a fõnna
da sllaarrecadação. e qual o deJi=it que, computado
o seu rendimento, póde resultar ao orçamento.da
despeza a que o mesDl.~_~vemo entender que póde
montar o custeio de qwuquer das estradas que por
melhor se escolha para ser concluida. O que V. Ex.
levará ao conhecimento de S. M. Imperial.

Deus guarde a V. Ex. Paco da assembléa, em
11 de Julho de 1823. - Jose •Joaquim Carneàro de
CamJm.

SESSioDI -i~ DE JULHO DE 18!3 .

dinaria. Qumm porem ãs Ü'aCblreS, SuaMagestade
Imperial ainda sentepouC3. dÕl', e nada deposifuo
se póde dizer a esse zespeito, emquanto se não re
novar o apparelho: além do que é preciso que de
conão aI.:,<runs dias~ notar-se alcoUma. difierenca
apreciavel. PaÇO da Imperial Quinta da Boa. Vista
12 de lulho de{l2"diãdemolestia)l~.-Oci
rurgião da im.,perial camara, e assistente de Sua
~~~...i1ê U J.lDperaàor,- lJomingos RtDeiro dos
Geimarães Peixoto».

Foi ouvido com mnito especial agrado.
Deu ~ por fim de ter a eama.."3. da '11la de

ltú dirigido nma felicitacão ã a5semblêa.- Foi re-
cebida com agrado. •

O MES!{O SR. SEc!u:rAuo:-Sr. presidente: tem
me representado o omcial-maior que serve na se
cretaria da assembléa que não baStão os olllclaes
para o t.rabalho que vai crescendo; e como a as
sembléa resolveu que não se nomeassem omciaes
proprios emquanto 58 não fizesse a reforma geral
das secreLarias, é preciso supprir d'algum modo n
falta de gente necessaria para o trabalho.

Dous cidadãos se otrerecem para. servir, sem re
ceber ordenado algum emquanto se não reconhecer
que tem a aptidão necessari4 para o desempenho
das SUAS obrigações. Eu decllU'o que os nào conhe~;
mas vejo que a letra é boa; e um deltas alloga \01'
sorvido de secretario do govorno do Cem.

A' vistA do quo esponho a assembléa dieidiri,
.• O SR. RIBEIRO DE AlCDIUD4: - Eu conhe~o lID1

seaãoelll.2de"aUlocle~8B3 ~~~ dones; já tcm tralhado no thesouro publtco) e
mostra mui bons aUestlldos do sou comportamento.

l'l\ESIDENCU DO S1\. e.utAl\A. O SR. HENRlQUES DE REn~DE: - Se 11 secretaria
Reunidos oS Srs. deputados pelas 10 horas da tem precisão de gentelldmit\ão-se, mas não de graça.

manhã. (ez-se a chamada e acharão-se presen\es57, A naçAo não precisa destes favores; quer pagar a
faltando com causa participada os Srs. Rodrigues quem a servir; ponanto entrem se são necessASios,
VelIoso, Lopes Gama, Ribeiro de Rezende, Fer- mas pllsando-lhes.
reim Barreto, Paula e Souza, e Andrada e Silva. Consultada!l assemblúa sobre a pretenciio, re-

O S1\. P1\EsmEr.-n: declarou aberta a sessão, e lida solveu que fossem Ildmittidos os dous requérentes,
Domingos Lopes da Silva Arllujo, e Vicente Fer-

a aeta da antecedente foi approvada. ~eira de Castro e Silva, na fórmll da sua supplica.
O SIl. SECRETARIO CARNEIRO DE CUIPOS leu os dous O S N G S b

omeias sean;ntes do ministro dos negocios da a. OGUElllA DA AlU: - r. presidente o -
0- servando que por falta de tempo se Dão ll00em

guerra: adiantar os trabalhos das commissões tenho que
- Cf IDm. e Exm. Sr. - Sua Magestade o Imperador ofl'erecer uma indicação em que me Jltlrece ter conci

manda ·que eu accuse aVo Ex. a recepção do seu liado o expediente d'aquelles trabãlhos com II obri
omeio de 2 do corrente mez, que trata ao processo gacào de assistir as sessões.
dos officiaes que 'Vierãopresos daColonia do Sacra- &ós já temos presentemente um numero maior
mento. Deus guarde a V. Ex. Paço, em 11 de 1ulho de deputados, e pur isso i ulgo que sem inconve
de 1823.- João Vieira de CaTfJalho.- Sr. José niente podem ser dispensados de assistir ás sessões
Joaquim Carneiro de-·Campos.» - Ficou a as~ os membros das commissões sómente nas horas que
sembléa inteirada. se assignarem para as suas conferencias, distri-

-«nlm.e EDri. Sr.--sllaMagestade o Imperador a boindo-se as eommissões pelos dias da semana,
quem foi presente o offieio de V. Ex., de 7 do cor- de sorte que sejão 1l0UCOS os que faltem cada dia, e
rente, mandou expedir ordem ao direetor do.ar- nunca a sessão inteira.
Chivo militar para a entrega das cartas geographicas Eu persuado-me que este object.o é importante,
e topographicas do imperia, de que .tr~ta o dito porque muito convém que as commissões abreviem
omeio. O· que V. Ex. levará ao conheeunento da os seus trabalhos; e isto nã.o se consegue como se
assembléa geral constituinte e .legislativa. Deus pensa, trabalhando-se em casa, para depois se
gUarde a: V.Ex. Paço em 10 de JUlhodé~823.- conferirem as idéas reunindo-nos aqui na sala da
João Vieira de Ca1valho.- Sr. José JoaqulID Car- respectiva commissão, porque. recolliendo-nos- ás

. neiro Campos ». _duas horas depois de umassiduo trabalho. pouco 'se
Leu mais o seguinte boletim do cirurgião da.ca- póde fazer, e nunca batempo para conferÜ'alJ!Ü

mara, assistente a Sua Magestade Imperial. esse pouco que se faz. Portanto é indispensavel ãl- .
«Sua. Magestad~Im}lerialcontin.uou, de b~ntem guma medida p!U'a que ·os. trabalhos se apresen~em

até> ao .dia de .hOJe, a passar com melhora, lsto é, a. esta -assemblea ; e a ess~ fim otrereço a segwnte
irido tudo lenta e progressivamente bem, sem oc- « IriDlCAÇÁO
'Correr a menor cireUllistaneia· morbosa,-e extraor-· .« Para os trabalhos das commissões até ao meio-
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([ EMENDA

Cl O presidenteterá o tratamento de excellencia,
e o mesmo &ará o conselho reunido. Araujo Lima ».
- Foi apoiada.

Julgando-se li. materia discutida, o Sr. presidente
p~poz á votação li. emenda do Sr. Araujo Lima e
f01 approvada.

Suscitarão-so enlào duvidas sobre o tratamento
que t.erião os consollieiros íóra do conselho; e
p!Opoz o Sr. pr~sidente se teriito o de senhoria.
Venceu-se que nno.

Passou-se ao art. 12 com as emendas dos Srs.
Henriques de Rezende e Arouche Rendon (Veja
se a sessão de 18 de JunhQ ).
. O SR. ÁNDIUDA!lACUADO pediu a palavra e otre

receu a seguinte

dia. sendo clLc;pensado, osSrs. deputados, serrindo tanto, que tenhão os presidentes o tratamento de
~ ''Sllpplentes no l~oar. dos SIs, secretarios e pie- ~encia; e CJUe os conselheiros só aquelle:que
Sldente. aliãs·~ co~tirpor seus postos. ou predicamen-

=: Segm1da.-feir.::.-Ce~ da conSi!.uição, tos,~ ClV'.s como milita..-es.
da marinha e gnena-lO. OSR• .AI.umA EÃI.BUQ1JER.QUE:-Quando propnz

li: T~-Peti~colonisa~o, commercioIesta emenda mostrei a necessidade de darbastante
_ 11. representacão ao p~dente das provincias prin-'

" ~~-r~...- Co~ti~~u, '~Wi.tisti~ -10. cipailúeJ!ti J!laritimas! os n~O'Ocios nestas são mais'
cc Qumta-~ell3..- ~~açao, sa.~de.publica~lO. e ile J!lalor lmportanela;. e ali apparecem com fie-

. « Sena-feua.- Petiçoes ecclesiaStieas - 8. quentIa estraDooeiros de alta graduacão que talvez
« Sabba.do.-Fazen~ ~cçàopobllca.--: lO. nào tratE;m~mtan~ respeito a primefraautoridade
« 12 de Iulho.- .Noguara da Gama.- Fitou da provlllCla, se VIrem que não tem o tratamento

para 2- leitura» • que se dão ás mais altas dignidades. E como nào
O SR. Go!DDE requereu que para melhor desem- vejo que nas }lronnciaschamadas menores haja a

penho dos trabalhos da commissào de colonisação e mesmB: n~dade, pareceu-me que bastaria o de
cathechisação dos indios se nomeassem mais dons senhona; por lSSO voto pela minha emenda. '
membros. O SR. Or.tyEnu. MAcmr. :- Eu l!ão duvido ap-

Resolveu a assembléa que assim se fizesse. provar o adItamento do, Sr._Carneiro de Campos;
Passou-se á ordem do dia, e entrouem discussão mas~ me parece necessano nao elD:pregar a Jla!avra

o art. 11 do projecto dos governos provinciaes com ~dl~os; por ~te termo se desIgna a,rel~~o ~o
as emendas (ios Srs. Pinheiro de OUveira e Arouche Cldadao para o Imperante, ~só com esta signíti~çao
Rendon (Veja-se a sessão de 18 de Junho). me parece bem uzada ; por ISSO proponho a segwnte

, mudança.
O Sr.. A."lDlU.DA MACUADO pediu a palavra e ot!e- ti: Em lu-r de subd'to p...in ', 't, o'" - 1 s- ro....clanos.-

rcceu a st:!é,'UlD e Maciel.-Não foi apoiada. .
a E3lENDA ~ SR. AI\.\U10 Lnu olfereceu igualmente a se-

« O (onsellio não terá ordenadoalgum tlxo; nas gwnte
reuniões porém terão os conselheiros uma grnLi-
ficaç40 diaria pelo tempo que gastarem juutos e
desde o dia que sahircm éle suas casas e li. ellas vol
tarem, contando-se os dias da ida e volta {)CIo
numero de leguas, segundo o regimento das Jus
ticas. Esta gratificação será paga pela fazenda pu.
bllca. da respectiva provincill, e designada por esta
vez pela commissão de fazenda. Antonio Carlos
llibtiro de Andrada.- Foi apoiada ».

Depois de ligeiras observações julgou-se a ma
teria discutida. e do Sr. presidente propoz se o ar
tigo passava tal qual estava redigido e,vencendo-se
que não, propoz a emenda o Sr. AnJt:ada Machado,
qlle (oi approvada com a restricção da ultima parte.

Seguirão-se os editamentos propostos na 2- dis
cussão pelos Srs. Carneiro de campos, Andrada
Machadot, e Almeida Albuquerque (VeJa-se a sessão
de 18 de Junho).

O SR. FRANCA:""': Eu convenho que se dê aos
presidentes de' provincia o tratamento de excel- «Nas materias da com~eteneia neeessaria do
lencla; assim como me opponho que se faculte o Ih á II d I" 'd
uzo do de senhoria aos respectivos conselheiros. conse o ter e e voto e I eratlvo, e o presl ente
A ra2ão da difi'erenca consiste, em que os presi- o de qualidade em caso de empate. Nas convoca
dentes são os deposiiarios do poder e,xecu,tivo nas ções porém em que não seja necessaria a suacoope-

ração, terão os conselheiros convocados tão s6mente
suas provincias, a quem é necessario revestir de toda voto consultivo.- Antonio Carlos Ribeiro de An
a força da opinião, para Conter os subditos, e diri- ri ada MachaàQ
gi-los pelo, simplos 'impulso do respeito que estes "FOl' anOl"",da :. anpro~ada .a ,la: pa"'~, ficando
lhes devem tributar ã conta 'do quàl entra e 'influe .t" '" t' (lU"

em grande :earte o tratamento': pois por elle; e por adiada a 21l
, e as maIS emendas,·P!lr estar chegada a

outras medIdas nominaes, é que a maior parte do hora d~· se tratar da outra parte. da ordem do dia,
povo estima e avalia' li. distancia que vai da sua que era o proj~cto da leimarcial, adiado na sessão
condição'ás'das autoridades constituidas que o' go- an~cedente;e,entrou este em discussão.
vernão e à quem cumpre, obedecer. ···0 SR•. PEREIRA DA CUNHA: ,- Como membro que

.Nos conselheiros falha esta raião de conveni- fui da redaccão!lesta lei,.fareimuibreves reflexões,
eneia vistas as attribtiições que lhe conferimos; e expendendo'minhas idéas, "e as razões cíue me dê:-'
por outro lado se oppõe a impolitica vulgarisa.~o cidirão, a convir' eni· algumas' de soas .~posiçóes
de tratamentos á sugeitos, 'qued~llesse podeJ;ll estalêi tem' traso

' partes:'como'épatentede·seu·
ufanar tanto; que por ventura se-Jul~em depoIS contexto. '. .' ,I, ' .":

inhibidos de exercitar os misteres uteis ,da vida; em Trato 'por ~ra da la como a, mâis essencial, ea,l
que dantes se occupavão (talV,ezcom'grande pro-considero por dous.Jados;asaber::primo;·seesta
veito da sociedade ) o qUe seria um· mal. Voto por medida~as actuaes· eircumstanciaséutil,ou:n~:
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cessaria; .secundo, se a sua dispoSieão é fundada:Imão seja .p$idapor .uma cmnrnissão militu', é
'J1~ngns:da.jnstiça. '.~ .. . tantl) mais justa, .f{U3Bta é. a. necessidade em que

·Nada ·é tão consentaneo,·econgenito com os di.." nos achamos de eVitar o progresso que com suas
reitos do homem. dn que a deíeza de sua propria pessimas doutrinas llOdem. iazeus côrtes de Lisboa
~nci~ natural. ~.civil• .A. natureza nos inspira o por seus a.ssaIar.ados. emi~ios espalhados por
sentimento intim/)o qlieem nós existe. :de abraçar- tod~ o Brazil. .... o
mos () bem, e.repelliromal; quanto cabe em· nossas Ofacto de rebelliãocom as armas na mão olferece o
fo~s; e isto que é relatil:o a umindividuosin- o mais authentico corpo de delicto e a prova mais
gularmente é tanto mais applicavel à sol'jedade em de<'.isi~ de sua aggressão. o
~,.quanto é demaiOl' pezo, e importanciao.todo Exige pois a' segurança publica que sejão sulfo--
a~to de cada uma de suas partes. cados na· sua origem estes principios da anarchia

Daqui nasce não só a obrigacão de resistir ao punindo os reos em uma commissão mililar, com
n.9~ aggressor até o ponto de llie tirarmos a vida, tanto que neI1a se guarde li. ordem do processo na
~de outra maneira não podemos salvar 3. nossa" t1U'al, e que os réos sejão ouvidos e convencidos,
~mo tambem o direito de fazer agu~.rra olfensiva. sem o que ninguem deve ser castigado. De outra
ou defensiva. segundo a phrase dos publicistas, maneira·..... • (NãO ouvirão mais os tacbigra
para que, uma nacilo se conserve naquel1a attitúde phos.)
que caracterisar neve sua independenciae segu- O SR. VERGUEIRO: - Collige--s,e d'um· extenso
rança. _ discurso (horrivelmento atasSíllhado pelo taehi-
. Isto }lOsto. eu oao ar~o. nel!' condemno as pro- grapho) que o illustre deputado approvando a .2.a

VIdenClllS dadas pela lei marcial de 21 de ~arço parte da lei. reprovava a 1.: êomparando as eir
deste anno,. promulgada pelas cÔrtes ~e ~boa, cumstaneias de llortugal quando promulgou a lei
pol'9!le cada ~tado deve e.mpregar o.s .p~IDClP10S de de 21 de Março com as do Brazil, declarou que não
poli.uca ~e mais lhe cO~Vler para dir~ seus ne- achava semelhança: Que as côrtes de Portugal bem
8~CloS e mteresses parhcula~: e as cU'cumstm:- sabião que era impossivel a conquista deste paiz,
elas ~o sempre as que os decidem a lançar ~ao mas que só lhe applicavão aqueDa lei para semear
~e melaS que em um momento pare~m prop~os a discordia de que devião nascer males horriveis
~ adequ~dC?s, e em outro se apresenta0 como lD:- e a des~ça final das provil\cias: Que adoptandn-so
Justos e lOlqUOS.. '. . esta lei succederião por nossa culpa os mesmos

Portuga~ lnqu~etou-se nas provIDClas do norte, desastres de que os nossos inimigos nos querião
e a necessldado lnsto~ que.as cOrtes empenhassem vê!" .ictimas para satisfacão da sua vinganca: Que
SUlIS forças com o mlUor vl~r para eVltl!r o pro- os odios partlculares produzirião mil disse'nsões e
gresso de uma reacçào que l~.em OPPOSlçáO com rixas, a que se daria por motivo o bem da patria,
o S)'s~mll.do .Governo quo haVlno adoptado. a defesa da causa da independ'3Deia: E que ílnal

A..tc aquI nlDguem lhe to~ll CODta~i porque w:na mente se terião para juizes de taes processos osho-'
naçao D!!,O deve ter ~gumD: ~ngerencIll no governo mens menos proprios~ julgadore~ os que es
e dirocçllo dos negoclos politlcC?s.de ~utra.. q tavão acostumados a decidir as questões á ponta

Poréin que fez d~ mms o .mlw~teno de LISb~a.. da espada:, Concluindo de tudo isto que devia ser
Estendeu es~ hornvel proVIdenCia contra o briOSO rejeitada a 11l , parte do projecto e passar á dis-
povo da Bahia. .. cussão sómente a 21l•

E quem póde vêr de sangue friO tamanho 10- O S A N- ..
sulto feito contra a humanidade e contra o direito R. LENCAR :-(r ao se entendeu ,o tachigra-
das gentes ? pbo. ) . .

Quer Portugal considerar a Bahia como pro- O Sn. SOUZA E ~o :-Hontem expuz. quanto
vineia sua, quando todos os seus habitantes adhe- me ,pareceu c0!lvew~nte .contra a p~meIrll. parte do
rirão completamente á sagrada causa da nossa in- proJecto!ie lel maretal e ~e rep~es8lia para que s6
dependeDcia, sóment.e porque tem alli alguns cen- nesta ult1Dla passe â 2 1l dlscussao; e quer~ndo res
tos de soldados luzltanos e uns poucos de mal- ponder a.o !Denoscabo que _fez o Sr. Antomo Carlos.
vados de satellites qlle os seguem. sobre a lde!i de presumpça~ que eUe .pe~ebeuem

E veriamosnós de bracos cruzados que o general um dos perlOdos ,do meu disc.urso, nao. tlve.lugar
Mil,!leira apprehenden.do nossos ir.mãos '. qu~ tão de- antes de dada.a bora. po.r mais que, pedisse a. pa..
nÓdada' e briosamente tem defendido seus lares lavra, em razao dedurar outro longo debate.
cõm sacrificio de'quanto lhe é mais caro, fossem Agora me leva!1to firme nos mesmos principios,
fuziladôs' e sentenciados 'por uma commissão mi- e_declaro ao nOD~e deputado e á assembléa que
mar•.coDft1ndindo um pnsioneiro de gue~a'com o nao é a_presumpçao~mgrá? de provap'araa COD:"
reo da rebellião de sua nação ? . ,demnaçao ,quem me faz conslderar o proJecto como

,A:süa)ei "álIW 'istã;dellase vê uma disposição ~itan\e. eu fallo da ~azão da lei; isto é, da rilZão
p~~edi~d,aâe.incu~ir'.Ó"terror.l.l0rtoda à.parte, p~l~,~~ ,o, proJecto:~u. or ~s~.bel~c~r, asco.M.ml.'s
faZendlHi'acompanhar 'da'execranda .portarll!' para so~s Ü1ili~e~.Jlresummdo~surrelçoesCOlJ!-O se vê
sei àpplicaveHo:oosso:nemis'pberio;.O: nosso go- noy artlg.o.Ei~apresumpÇllÇlde,que filiei e cOII1
vemo prudent~4fcheióde humanidade, e aindâ cUJa ctoutn,.na nao me poss~coiúormarno estado
qualquerde:n6srseinão: lembrou de fazer .a:indi- presente. .... .• ..,,' . .
caçãn:parase proinulgar';uma lei, 'l}Ue em outras. . .BeD1 ;co~h~çoqu~o prev,emr e u~ ~ da,lei,
ciremristancias" 'seriaoppos1à'.a '. si:Jurispruden{'~a masJ)ós, :Jlaoe~t~os.eJ:!1.tempos .ordin.an.?s., ,esta~ .,
e~régi'as'~ iusti~: seDão:dejlois'que ·,\Üo fulminada Illos. Elm ?o~~çoes poligcas. !l0nde asJelS develp.
sobre·a'cabeea,de'nossos·irmãos~ uma' lei de Draco c~ar::seás ~~\lDl$t@~as •. : ';" "o ..
e uma sentença: que oirende todós o~ principios:de "Todos!sabe.úl;gue ein Portugal seiem,afiirmado
direitó,ilat~:e'F.ul:Jlico~·, ~:r.~~; :;::.:<. .:';~ que;a ÍÍl.dep:eÍ1d~ll.ciad~'BrazilcomeÇ?1L6 tem. mar-
~JEl~d~1pO;ls:,a'. dlsp~ça~)'. dá qu~ .uma 'pc-;:. .chado ,p.or i'acçoes :.e,mteressespartículares;mas

. ve~Ç8lY'I~vantada:e;app:relíendidacom:asarmas na: ent~tahtD sabémosqu.e. e~l CD1peÇOU~ tl;m'm~-
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dladopor vontade geral e livre do Brazil em vin-quaIquer via a v~racidade dos :mesmos servicos
.gaIlÇa.de_'se!ls. ~itos :pos~os;~or conse- e_os remunera, como no caso presente,se praticõu,
~eeaa·nao:elicJ.to que appareçaomed.idas donde .naoha,queandar nara traz-á exigir umacto só
$ -tirem' maçõesep!!I'a.provadaquellas·a.ffirmativas.. mente estabelecido •pela.lei .para se haver po; elIe

o grande caso, Sr. presidente, é que se tomem o·conhecimento que aliãs tã sehouve;.salvo sesu.p
medidas .de :represalia e .Otltras .bellicosas contrapuzermos que.a falta da Justificação ordinaria in
Por~ugale suasfa~ões que .!los perseguem; quanto .auz nullidade na mercê feita; o que se. não póde
porem ás .povoacoes doBrazil, nenhuma quer conceder. .
unir-se á Portugal, e quando·bajão por elIas es- Não ha pois aqui que decretar servicos que estão
piritos pP.rversos, sejão punidos como traidores jã remunerados; o que importa saber·e declarar é
~as .leis existentes e nada innovemos que,pare~ se esta supplicante tem. direito a participar dessa
assustador.' remuneração que nãoapro"eitou ã nuva suamãi,

,·Como houvessem outros Srs. deputados que qui- a quem se conferira solidariamente. Eujã disse que
zessem faUar e estivesse chegada a hora da leitura a acção de pedir remuneracào de serviços era par_
dos pareceres de commissões, declarou o Sr. pre- tivel por direito entre a viüva e herdeiros daquelle
sidente novamente adiada a discussão. . que os tinha feito.

O SR. SECRETARIO CAR.~IRO DE C.u.tPOS, por nào !a- mercê pois lIue agrac.iou a viuva mãi da sup-
haver parecer novo, leu o da commissão de fa- pl~cante com todo o eqw.valente ~a rem~eração.
zenda sobre o requerimento de D. Maria Ursula de privou e esbulhou a esta (e aos mais herdelI'Os.se os
Siqueira adiado na sessão antecedente. houverem) da quarta parte ~ue Dell~ ~es deVIa ca-

O SR. AnOUCHE RE."lDON :-5r. presidente, custa ber; á qual cumpre.que seJ~o restltu.I~OS compe
a dar um parecer em qualquer commissão e sobre- ~nt~mente; qu~ dIZer depoIs de habilitado o seu
tudo na commissiio de fazenda; o porque sará isto ~ dlr~lto successorl~: emendando-se o erro com que
E' porque não estamos todos nos mesmos dados. a dita remuneraçao se fez, .
... . Conclúo, portanto, qp.e o negocIo se remetta ao

.~ comIl11ssào VIU o requerimento da supphc~nte governo para confenr a supplicante depois de habi
e VIO um decreto que concede n D. Anna .Franclsca litada a parte que lhe respeita na mercê e que a
de Paula metade dos. lloldo~ ~e seu marido, como principio lhe devia logo ser Ilttendidlli observan-
remuneraçào dos servu;os wlbtllres deUe. do-so II loi

Não mostrlla supplicantc que seja filha dllqUOUll OS;. 1".. L'
a quem se fez il mercê; não mostra que Sl'ja a unica R. "",al'EIRO DE '-AUPOS.- e~anto-m~ para
herdeira; que seja a idonticll; o omam não mostra fizer ll~gumllS renex~es sobre o que dISS~ um Sr.. de-
o fal1ooimento de sua mili. p~tndo, ~. pnrll m~lor clareza, ~ratarel da mercê

Jll1gou 4 commissào quo nÍlo tinha obrigação de feita II m/u di suppbcante e depOIS da que esta pre
sup~rlr estas faltas Dor não ser procuradora da prt.... tende obter, so~re o que propnamente recahe o pa-

d \".•, ê fi' ~ . recer da commlssào.
ten ente; n~m o Jwga~ so a mere Olta Il mAl As mercês conferidas ás viuvas de officiaes mili-
transcende ti filha, e amda menos do dar conllO- d' . h- "d-
lhos; julgando apenas do seu dever encaminha-la ~s o. mOlO soldo que tm ~o s~us ~arl os, ~ao
1ll:ll'a os meios que 11 lei lhe permi'ta quando suppo- e~ao destinadas a remunerar sorVlços, ? .fim p'rlD-
::;:: ba" • clplll destas mercês era prestar um aUXIlio fI Vluva
IWll ten dlrOloo. de um cidadão, que tendo consumido a sua vida no
,O S.R. RIBEIRO DE ANDRADA :-(Nilo se entendeu serviço do Estado, nÍlo tinha podido deixar por sua

o.tachigrapho.) morte sua mulher segura e Stilvll da miseria.
-:0 Sa.FRANçA·:-QueiraV. Ex., Sr. presidente, 'Por isso não se eltigiilo para estas mercês as for

mandar lêr o decreto. ~eu-se o decreto' e conti- malidlldes proprio.s das remunerações, nem se
nuou o .orador.) Neste decreto temos uma mercê olhara para os annos de servico, nem para Il pa
eoneedidaá' mulher de um, omeial militar,. em re- tante do maridoi sómenLe se procurava saber se o
munaraçáo'de serviços,de seu marido fallecido. serviço tinha sido feito sem nota, e se a viuva era
':1iJem: 'mas seguntfoas leis.existentes pelas quaes com eft'eito pobre. Estas graças supprião a falta
soiregulão, 'OU" se devem regularsemelliantes mer- do Monte-Pio, que não se estabeleceu no Brazil;
eês...pertencia a: 'metade desta aos ftlhosdodito mi- pois não podia' ser indift'erente ao_paternal e bene
litar; por ser partivel entre a viuva e herdeiros ,a ncocoração ,do Senhor D. João VI, a desgraçada
llenão;;de: 'pedfr'a remuneração de quaesquer ser- sorte das mulheres e filhas dos que se propunhão a
-nÇosl-8conUicionadospara 'entrar 'em decretamenoo; derramar () seu-sangue' emdefeza da patria e por
eomo'; 'olsão os das :armas., A viuva' :agraciada:to- tão mesquinho soldo com que mui escassamente
d'twia:inão, :chegou'a:goiardamereê; .euma filha podiãosustentara vida 'e de nenhuma 'Sorte econo
della:e;)do,1iefunto' l marldo,'pede a verifiCação da misar;'para deixar um, patrimonio em soccorroda
srestn8::'·mercê':naJ sua:'pessoa~" .' ,,'" viuvez e orphandade•. ' . ' ".

A illust?e!commissàoinformantediz:queá sup~ ;-Ao:principiO' 'concederão-se estes meios· soMos
ptieante .deve·"requerel" pelonneios, legitimos, :ia- :sem captivar servicos,'mas'ao depois ,ref1ectiu"'se,no
zélldo~éCretar lOS serviçoS; mas 'eU:" sou' de;;diversó quantO vinha: a sei pesado ao thesouro ·publico dar,
púecert :dlhlln:do alqn~tãolnos;preeisOs'termos,'ém :além deste au:ilio, a remuneração que 'nãose,po
qlãeecUidEJ;deve:sel'iiconsiderada~''.. ": dia negar, quando estas mesmas nuvas já soccor"
.a:A/4~o uie: qti8esquer: '-serviçOs.nada; mais ridas. 'mostravão que lhes, -competiai' e :,por isso to
lÍldet'Ciil81ww;proee~soiDformadiorio.dlo',qwll<!le:de.., ,mou-..seo tnipediente: de lcaptiv.ar.os serviços ,remu
olara'!lor.isentelDJa;afinat,se':u·fes,de;oftleio e,mais, i neraveis'com. estamercê;,:naquaLhem.~e::subsis
dileU~elltoS:' :CllImprobatorioa~;'dOs,-~ços (SãO'; ,-y:8r>- 'tisse:ainda ia(JlaZã()o;pr~811ia;ll~: ,auxilio:. á:!J1digenc!a
dafieIros;. e:JS8l,a estes ceompete l' 0'1di.l7eill!ll ~m1mera':;' !com,este timrlamênto ,.se'}contimlasse :a <naoU~e( eu.,
torii:J!quei drabi]its:ra~'8.cçãooder JlemlIDinereê: corres'" ~m! las foFIDaliclade9 dos~~ÚIlenoos1~as,.mereês,
pondeDt~ pela estacão~ respectiva :,' ., " nao'se~ a:gr.aca, !pOlS':ardormeIO,.80ldo en-

Se o monlD.'Char~porém'foorihece',aliási:por' ()utrá: ;trava em linha deiconta:,para:se abater na:,pensão
, 16
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ou' tenca conferida em remuneração. Ora, isto não . O SR. CARNEIRO DE CA}[l'OS :-0 illustre deputado
offendüi como se tem entendido, aos direitos dos diz, que a fazenda publica não é para esmolas; ell
mais hdrdeiros do official; estes conservavão sem-não digo que se despenda todaafazimda publica em.
pre o seu direito .salvo , porque a comp~nsél;ção. re- esmolas; mas não posso concordar com a generali"
cahia sómente sobre a parte que tocaria a VlUva dade da proposição do illustre preopinante, e a
pela sua meação; podia si~ o, th~souro publico com. considero contraria á natureza da sociedade civil
o meio soldo ter dado mms a Vluva, mas este ex-á humanidade. e á religião que professamos. '
cesso não desfalcava a porção dos. filhos. O contracto social é sinaUagmatico; nós pres-

O decreto que acabamos de ouvir; passado á mãi tamos selTiços á sociedade, e deIla esperamos auxi"
da supplicallte, não está bem concebido, devêra ser lios; só uma doce reciprocidade de bons otliciosa
redigido desta' maneira:-ficando esta. mercê CO1/.- póde manter; eUa faltaria ás obrigações que tem
templada como remuneração, pam ser ded11.zida na contrahido com os seus membros, e se constituiria:
que -mostrar pertencer-lhe pelos serviços de Se!l {al- leonina, se depois de haver deiles obtido servicos
lecido marido.'--Dadas estas noções tratemos agorl! os deixasse' perecer á mingoa, ou as suas familias ..
da pretenção?a supplicante, filha: da viuva agra- A natureza não collocou debalde o sentimento
ciada; e considerada a sua supplica segundo os da pi~dade nos nossos corações; a compaix~o que
principios de justiça, eu não posso de~xa! de con- tão Ylvamente penetra as nossas entranhas a vista
cordar com os que estabelece a commlssao no seu da miseria e desgraca dos nossos semelhantes·,
parecer. . ., . é a expressão da lei, "que nos impeUe a ir em se~.

A supphcante ntlO tem ngoroso dlr€lto ao que soccorro; é o grito da humanidade que reclama.
se conferiu á sua mãi por beneficenciq, pois o não os auxilios que estiverem nas nossas possibilidades.
haver-se verificado não muda a qualidade pessoal Os homens não podem abrogar ou alterar por
lIa o"raca . () direito legitimo de que se póde valer'é suas instituições as leis naturaes; os deveres qlle
o d~ rêm~neracão, no caso de lhe competir; e para nos impõe 11 natureza como individuos, conser-·
mostrar que lhe compete. de_ve habilitar-50, como vão-se tambem no corpo moral, adquirem a maior
indica o parecer dacomnllss!t0' ~enos .com o de- força ~ se constituem mais estrictos pelamaior cópia
cretainento, porque este nao e preCiso para se de melOS para os executar.
obter a competente . remuneração; é sómente um Se a sociedade domestica nào desampara a
meio para não correrem os annos da prescripção. qualquer dos membros da sua familia, tambem-a

Porém o que eu collijo' do requerimento, équea sociedade civil,a grande familia, em quem todas
supplicante nào pede remuneração, nem pretende as mais'familiasse tem filndido, nào dere deixar
valer-se do direito estricto, requel' sómente.que lhe em desamparo os seus membros, muito mais
seja applicado o auxilio concedido ásua mài, e que aqueiles que lhe fizerão serríços prestantes. A re
não teve execucão, ailegando achar-se ·nas mesmas ligiào que felizmente professamos, fundada toda
circumstancias de pobreza, e ser filha de 'um' c~- na caridade, ordena mui positivamente o au:tilioda
dadão que fez serviço~ ao estado ; pois tamb~m pe].o indígencia.
principio que exp~ndl da falta do J?onte plO -erap As nacões civilisadas não tem desconhecido esta_
iO"ualmente attendldas as filhas solteiras sem se 'eX:l- obrigaçãô, promettendo em suas constituições esta'"
girem as habilitações do. regimento da~ mercês.; e belecimentos de beneficencia e caridade. A França.;'
sobre isto é que verdadeiramente devena recahll' o e especialmente a Inglaterra, muito se distingue'
parecer da commissão. por estes beneficos azilos' da desgraça e pobreza

O SR. ANDRADA i\IACHADO :-Eu querofallar para praza aos ceos que nós tivessemos já para as des"'"
. f pezas do nosso·imperio a somma, a que monta an-

fulminar contra as idéas que vejo enunciar sobre a- nualmente em Inglaterra a contribuição, ou imposto,
zendà publica. Cuida-se que sepodem dar esmolas dos pobres I Ell não quero todavia,que com seme;-;
da fazenda publica, e· eu ainda não encoutrei este lhantes recursos se anime 'a: ociosidade, nem se pro.",
principio em nenhumpublicista. mova a prodigalidade, ou ao menos se desalente,

Os impostos sào destinados para as despezas da. este espirito de ecomomia, que faz sollicito o homem
nacão, para se pagar a quem aserve; e quem não faz industrioso e prudente·em accumularum peculio"
sel:vicosnão tem direitó a pagamentos. Nõs nào somos para fazer face aos, accidentes infelizes e imprevistos.
comô o Sr. rei de Portugalql).e dava esmolas a quem, da vida, .
queria, e como lhe parecia; ist~ já se, acabou;.a A caridade deve ser bem ordenada; deila não
lei não manda··dar. .esmolas a D,lllguem. Se contl-. devem; resultar abusos e. male's áisociedade que,a:
nuassemos nessa pratica todaagente.pobre nos: éxercita; contra estes abusos é que se lovantão·os,
viria .dizer~que;rosersustentatlo,pelo thesouro pu- bons publicistas e ecconomistas politicos: cortem,.se"
blico.~Se. o Sr. rei D. João VI dava esmolas,. ou ouprevinão-se os abusos, empreguem-se com dis-'
se remunera\'a serviços, que lhe nãocoI!-~tavàdpelos crição os actos de beneficencia, mas não se· diga;
meios legaes, violava as leis em qualquer dos casos; que a fazenda publica não é para esmolas.
e nunca pelo meu voto se continuaráõ taes abusos, .Se muitos dos miseraveis,indigentes devem a sua
ainda que viessem de ~ão gra~de autoridade;. para desgraça á vicios, ou á uma vida pouco regulada:·
acabar com os abusos e qlle nos estamos aquI reu- pela prudencia, muitos!ha Guja infelicidade provém
nidos. .necessariamente da .maneira com que >se 'acha esta..;::

As l'emunerações dão-se pelas maneiras. e nos belicida·aordem social. Se· as, suas enfermidades,
termos presci:iptos pelas leis; e não nos compete a sua pobreza são obrasdas'instituicõessociaes;o
despender da fazenda publica a favor deste ou da- estado lhes deve soccorros; muito·"mais n':u.mliJ
queile individuo contra. o :que,a lei manda. Estou' nação, como a nossa; emque á excepcão dlls"casas."
certo que os' filhos tem ,direito a pedir ai remune- da ·misericordia"insutlicient~spaua" iodos, não 'tiroi
ração dos seniçosi dos :'pais·; .~ que digo é que ,não ~utr~s. instit~çõê~caridos~s;. como. rmontespiosr
hão de ser remunerados a' ti tulo de esmola, mas liOSPlClOS de lllvalldos; e ate··mesmo· dos, que' lhes
pela forma que as leis determinão. falta trabalho, para se poderem, manter.
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Sessão em ~4 de ~ulho de f.823(*)

PRESIDE1'iClA DO SR. <:AM.UU

Re~nidos os Srs. deputados pelas 10 horas da
manha fez-se a chamada, e acharào-se~resentes 53,
faltando Jlor doentes os Srs. Rocha Franco Ro
drigu~s VelIoso, Martins Bastos Araujo Go~dim,
Fer~lra Barreto, Paula e Mello, Pereira da Cunha
Mananno Ca-yalcanti,. e. sem causa participada o~
Srs. Duarte SIlva e Ribeno de Andrada.

O Sr. presidente declarou aberta a sessão e lida
a acta da antecedente foi approvada. '

<;> Sr. sec.retario. Çarneiro de Campos leu o se~
~w~te OmClO do IDlDIStro de estado dos negocios da
JustIça:

« Illm. e Exrn. Sr.-Sua MagesLade o Imperador
sendo-lhe presente o aviso de V. Ex. de 30 do me:r:
proximll passado, que acompanhou o requerimento
~e IgnnciG Rod~gues e ~utros, que pretendemcon
tmuar, pelo InelO de reVIsta, a causa de sua liber
dade em que tem cootendido com Agueda Caetana·
sua pretendida senhora: Houve por bem mande::
expedir /1S convenientes ordens ao chanceUer. da
C/1sa da s.upplicação que serve de regedor, para que
os' suppl1cantes Cossem postos em poder da sup
plicada até finlll sentença, assignando elIa termo
ao nào dispOr delles, de os não seviciar e de con
ceder-Ihes os dias do estylo para tratarem da sua
causa, cujo proseguimento fez tambem recommen
dar ao zelo e caridade da mesa da Santa Casa da
Misericordia. O que de ordem do mesmo augusto
senhor participo a V. Ex. para levar ao conhecf
mento da assembléa geral constituinte e legisla-
tiva. ., .

« Deus guarde a V. Ex.- Paco, em 11 de lúIho
de 1823.-João Vieira de Carvalho.-Sr. José
Joaquim Carneiro de Campos. » - Ficou a assem-
bléa inteirada. .

Declarou depois ter recebido do Sr. Ferreira
Barreto a participação de lhe continuar a falta de
saude, pedindo ao mesmo tempo a prorogação da
sua licença por mais 20. dias. -Forão-lhe conce-
didos. .
, O Sr. presidente disse que estava á porta dosaião°Sr. deputado pela provincia de Goyaz, Silvestre
Alves da Silva, e sendo introduzido na f6rma'do
costume, prestou o juramento e tomou assento no

- E por""~!1tur~a pobreza e~ queAeixa u.m militar .da le~marcial: .ao, segundas leituras de projectos
.8. sua familia; JUlO nasce da ~tuiça\) sOClaU Póde e regunentos da assembl~a. . :..'
-elleeconomisarn'um' tão mesll\lÚ1hosoldo, que L t .: âg' . • . :,

nem-chega para a. sua xn~ntença f A sua vida, ~da evan ou~e.a s~o duas horas. da tarde. -
occupada no serVlço activo do estado, lhe dena Manoel Jose.de So-.....a França..; .. ".'
por ventura algum.tempo disp~nivel,para emprego
decente, d'onde lhe possa provir um peculio em
soeeorro da ~Ila fallliliaY Não certamente. P-ois a
nação não deve ser sl.U'da aos clamores àas .viuvas
eorphãos, 'que por terem seus maridos e pais ser
vido áo estado, as deixarão. em desamparo. POx\
tanto não se despenda a fazenda publica em esmO
las, mas deIla venha tambem algum soccorro aos
infelizes.

Se o estado não tem para estas despezas; muito
bem : quem não tem para si, não póde dar esmolas;
mas ·a1Il.rmar-se com tanta generalidade que o pro
dueto das imposições em um estado, aonde não ha
uma renda privaLiva para estes auxilios, neIles se
não póde empregar, e que os soccorros forão indis
cretameute empregados, porque se conferirão sem
precederem habilitações na forma do regimento
das mercês; não concordo. Se os impostos são mar
cados o destinlldos para o servico publico, é este um
serviço publico quo deve ser ·supprido pelos im
postos, quando nno hll outros estllDelecimentos que° desonere deste encargo. A idóa do que estes
auxilios so violaviio Illllois, nasco do so confundirem
emunerllçõos coio soccorros ou esmolas.

Já dei a razúo porqutl n1'.lo IiO oxigiuo as forma
lidades do rllgimonto dali mercês. Era uma medida
provisoria para supprir a falta do monte pio: tra
tnvll-se do o ostabelecer, som os defeitos reconhe
cidos no do Portugal: aqui está presente um iIIustre
deputado, que foi encarregado pelo ministcrio de
orgllnisar um plano para este estabelecimento: aUe
satisfez á esta ineumbencill, o outros mais planos
houverão, que, se bem mo rocordo, forito remettidos
no conselho supremo militar: mas nenhum foi
adoptado até agora, talvez por estas pretenções de
utopias, que só servem para embaracar tudo o
perpetuar os males que nos 0pPl'imem. ..

Nãose propunha, tOrno a dizer, a remunerar ser
viços, o flin era SOcc01"ror a miserill, mas nem por
isso este negocio se tratava sem a menor circums
pecção, como inculca o iIlustre Ilreopinante : ajun
tava-se a fé .de omcio, que é o iiocumento ° mais

. authentico e legal dos serviços de um militar: p'0r
elIa se conhecia o tempo do serviço e se tinha nelle
procedido sem nota; informava-se do estado de
p.~breza em que se achava a familia, e até, se esta
residia nas provincias era ouvido o respectivo go-
vernador. -. . . .
,.Portantó havia o.'qu.e .é bastante 'para se co
nhecer, se erão pobres e se pertencião a quem real-
mente havia servido sem nota; e ainda que se congresso. .. . .
~ptivassem os s~rviços, como ultimamente se pra- Passando-se á o~dem do dia, entrollem diflC~ssão
ticava, não se exigião inais ~a:biliLações, não só o' art. 12· do proJecto dos goyemos proVlnclaes,
po~que estas ~de~~~o ter: lugar quando etrectiva- s~bre oqual;]á ftcáranasessao antecedentev:en":,
mente se pedIsse.a·,reiDuneracãocomo -tainbem cIda a la parte da emenda do Sr. Andrada Ma
porq.. ,Í16 sãO tã,o. dis.pàIl.dios..as ,g:~ê, é~gil-:asdep~ss.oas ..chado, .ecomonenhum dos S.rs.•Aepll,ta<io.S3,'?,edi~.se
p,.obre~! ~~e .pe~e!!l.,~...subS. ldi()para, seal}men- ;a palavra p~a fall.!! sobre ~. 2&, o,Sr. p.resldente...a
tl1l1lm, ~erll~.o~~smo 'querecuz~-lh'o e. deual-as :pôz á votaçao.e fOllgualmente a~pr~~a.da. .,' .
.desamparadas.' Propoz mllls se os co.nselhelros· dos ,governos.
:.lul .. .. . . . .', .' . :pro_vinciaes serião resp'onsaveis pelaS suas delib~_'
• ,g~u,se ~ matetiadiSeutida, ·e posto.o parecer raçoes em conselho na. fórma das.emendas ou addL
a votaçao, fOI approvado. .. '.' . .

6 ~r. presidente assignol1l!(ll"a ordem do dia: lo,:'C")Nesta sessão, escreveij um~s6 iâchiirapho" a.
-o. proJecto .dosgovernos pro~riciaes: 2,°: o .projecto po,r.~~ui pouco.tempo. ';'.. ' .': '. '-;..... .'



~e1Ms dos"Srs. He~'d'e ~zeÍidee·A,roú.eÍl'elapp~~()'do~dor; 'e :.quan~:ã.s;ó~traS;de
Rendon. Venceu-se que->SiI:n.' " " . .ltetmina.çoes do, eoBseJho, serao ()b:ngatorias~em-

&Wáo-se o·art..:m:Com;as:~' emendasl~~~onã~. '~íie~' :revogadas ':e se '~·oppuze..~
dos Srs. Andrada Mâêliadó .Pàreira da Cunha, ~ ~elS'ensténtes. -- AndTatlBe Sil"a.;»:·-d~'Ol
Rocha Franco, Paula~Mell.~, e França. (Veja-se. atapmada. ',.' . .'." '.: ..•.. '~.,'" ::.' .
sessão de 20 de Junho.) '1 ·,O'SR.HiOOu:Q1JE5DE°R.EzxNnE :-·.Crelo·que sêrã..°SR..-:tNDtuiSA~Sü:VA:·~Peçó"·a paIa>:rá para,~~.f_ese-~~.WI~ ,se ~ude~o §4o'~0 árt•.l~a
lêr um additamento que julgo necessario laZer ao 1~111a.·~<1 ~'..dâr paraprop&" , .l~orque dizendo-se.~e
3rt 13 que' eStáàni .diScússão.· .1 _ attribmçao do cOD!!elho.cmaar que se. ~~tabeleçao
'. .' camaras, pódeo conselho entender qu.enca auto':'

({ ADrirrm..~o :ri~~o p&r!l :cteal-as, atépoi'qu~ o nobre auto~'do
• • .. .., . . .• _ . I pióJecto dizendo no .§ 10--- cUIdar em l?romover o

.'~~~rescentarao n.'9:-e a eolomsaçao de es- bom tratamento ~dos escravos -aútonsa-opara
~geíl'os. ,_ .. ,. ,. . etrectivamentefazêl-o, e .quando quer que o can
. "«:ProlIlover a laboraÇão das mmas e o, estabe-S/3lhosó represen1e, usa do termo proptir. Além
li:;ci:riientodeíàIlricas'minera~s'nllS'l)rovin~as me- 'disto tambem propo'nho que na emenda ao Si. An
talliferas...;..;jfndrada e Sil"G. »~FoíapoÍ'ado.· <Irada e Silva se diga que as despezas extraordiria-
'0 SR. AaoucBE RENDON: ..:.... Sr. présidente, sou rias.~rão approvadas pela e:ssembléae .nãope!o

do mesmo parecer do' illustredeputado o Sr. An- I~perador, como a em.enda diz; porque isto se?a
!lra.da e Silva não só porque sàomnitoob"rias as deiXar uma. porta aberta para o 'poder executivo
m'atênu 'que'elleotrereee rolnoadttitamento, 'mas metter a seu m:bitrioa ~ão.n~s cofres ,da ~ação, o
tambem porque o meu parecer em geral é que as que é contrario aos .prmo}nos constituoonae~ e
proviBcias dependão merios ~CÔrte ; devemos tambem po~qu~ ~sta é.a marcha q~e ~e tem se~~do
arredarde.nós o antigo ,systema'de chamar tUdo á desde o pnnclplO e. qu~ é de direIto que se Slg3.
cbrte de' fazer as pl'Ovincias dependerem. deUa Eu mando á mesa a segumte
ainW: em negocios minimos, do que rasultava tirar « EDND.l
dos seus--lares os provincianos a grandes distancia.s,
chamar a riqueza. á cône e empobreeer as 'Oro- « Proponho ~e no art. 40 se mude li. palavra
vincias ; resultava disto crescer acapi&a! e aefi- cuidar em a palavra proPk á assembléa. E na
Dharem-saas: provincias; era: por isto que Portugal emenda do Sr. Andrada e Silva, que as despezas
era um monstro, porque ,tinba uma cab~ça despro- extraordinllrias sojão approvadss pela assomllléa:
~rcionada; a seu corpo. ..:. '" . ..' salva' a redacção. ll-Foi apoiada. .

'~ortanto voto ,por aquellas .~tribwÇOas'e oft'~ço .. °SR.,FRANÇ-l:- Parece-me haver uml1gl'ande
Dl81S out~o addita~ent~, sClhoet, que eSlIeciftca- falta na. enumeração ~e fazemos das attribuições
mente S6,Jél'da obrigaçal,l d.o,governo abnr-novas dos conselhos das provlncias, e.vem a ser a diV1São
~~das lqllE' forem' neees~as: e .~onservar as-que das terras devolutas entre os individuos da olasse
alistem; ·porque, ~r ..:preSidente,· 'alD?a 'que, pareça. agricultora. As leis ,porque nos temos regido até o
que 'este dever es~ ligado col1!~a obrlgaça~ ~e pro- presente ·cúnferiii.o· a jurisdição competente·para
movero' comm8l'C1O,'o q1!'aI _n8.opóde .~lr sem esta divisão aos antigos governadores das mesmas
estradas, comtudo ellas llaotãone~ssanas que· euprovincias;· 'fieando:as suas datas dependentes de
prop?nhoque expressamente seja um dever·..do confirmação. que se lhes dava pela mesa do desem-
presi:d~te' e seucon5elho.Todo~ sabemos,:que as .bargo do paço.. '. . .
prOvínClas-centraes sem bon~ caJDin.!los.-Bada::~dem .,·Cessando porém agora com a extincção dos ditos
exportar', equ~ por consegtl1nte fica0; 1Dlp~das as ~~ernado~s .•oexeréicio. desta pB:rtiCular. jUris
fontes de sua nqueza <J.Ue toda nasce da agnculttJnL .diçao,.-que alias é de summa necessldade,pOlsque
Eu mandQ á mesa a lDmha '. .... '. "";'~"'o'apl"(jveitameI1to da:~·terras incultas edilatacão da

« EMENDA. riossa.lavoura.é o, ramo que presentemente nôs faz
rico~ e ..n.p~ep.tos·; entendo~qu~é indisperisavel

·u'A.rt.·13·§\5~Q-Que nas attribuiÇÕes·,eDcàrre~ pi'ondenclar, para que se nao'lnterrompa a cor,,:
gadas aos governos provincilies seespecifiqlle o rentezâ"das'cóncessões ao' dito· reSJ?eito ; e como aQ
cnj.dado :der,promover a. abert.úra~e :m~lhores es- con'selho'das provin:cias temos attribuido'°,entender_
:tra~e;~rvação dasêxi$teI\.tes,'~A1'~.»"":7 em negocios 'de publica prosperidade, cuido '.que
Fol;spolada. . .,' ' '. . . .... ..~;~ tambem lhe podemosaccumular a divisão das terras
.'O' SR.. :ANDRADE LnIfA::otrereceu tambem:a,seguinte devolutas:pur meio:de·cartas :desesmarias passa'das

., .. , ~t1~d()'aqegislaÇào!emtente :·offerecerei.portanto
.' ~ EMEND~ . âoan.'13'o'Segumf".? .. ;" .... ." ..

',.:.: •.~; • l.. '

,"«'(homelho 1erá· á sua dispoSição,· parlf ~sem" .« AllDI'UMEN'l'O
penha] tias"'Slla&' fnUeçães,a 'aitaifa'i!arteIdol rendi.. _ ..,',,:..... _. . '. ......:
mentortotál! da.pro-vincia.'·· ,f ,. .: ICªtre, as-:iltfnb'!lÇOes do con~elhose. ~e!e ~"':
,,«:IPaço<daJ-â~mbléá, l(.de;lólh~:de''1~;--' !A~' \Slgn,as «7'7' a~~o~cessa?, da~: sesmaJ:1a~ ou div~~o';~as
driUle~l.imd; »''':'''Fopapomda.,.·l.:: " ':':I;::r; !: ,~~~e~ .~; das~e~~pcul~a, ~nc~mdo,a~

.:.:"'.: ,i ..,.. ,.- ,: ':. .:~:;, ;,;"( Ipre~dl.lntéos ..despac:llol> p~aratonos pata a 0011-."
,.0. SJl.,AND~..A.. ~E...S~r~,pediu nov:am.eIlte .~.. pa-' :cessão"'ci'as 'mesmas' -sesma:nas;·':':';;Fra'1l..(;(J,~» ...:lI.Foi':
~~~e Ü'tfe~C'eú:'esta:ségliIída:' .....:. ''o' lapoiado.· ., '>-~

.. ' .., , .. ;'«_~A.. ,,'c ,;." ;....j> :,-e,SR.~ AmEt~A E ÂLBUQ(fÊllQUE otr~eceutambém
. .. . .. ~ seguinte . . ;;

« N. 14 .do art., .13.-:-.D.?terrmnarpor fim.as "
dêspE!Zâi i-'-e~t'tãot'diI1liiias,'::'i:lão'~s.eWió"'1fui'ém:J estas .' , ..~ -EMENDA ..
determinações postas em etel:lti~o' 'sem I ~év'ia, .« 'DaiJpllrte . á' ·assl:!mbIéa 'dos excessôs' de'âuto.: '
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lt E!lENDA,'

Que sesUSpendão aS datas"e

J.idade e abusos de jurisdiecão e dos successoser.:
-traordinarios na provincia.-=Albuquerque.,»-Foi '.«' Proponho 1.°
:apoiada.' . .' '. ..." " :, . '. . sesmarias. .
; ;SJsCitoú-se aquestão 'sé 'ConViria dar aos' presi-

-dentes em conselho a aütondade de coneeder ses- . ~ ~.0. Que a c~mmissão de agricultura proponlia
';m:llriasposto que no. prôjecto'sé .não fallasse·desta UD;l ~rdoJec~o de leI sobrere'teasn~toerras publi~contendo
'. .....·b . - '. . '. '. ' . proVI enelas Pal'êl; o P e regras ~as para o
_~~tri.wçao. . '. '_0 .' • futuro.- VergueJro.» ,
"O SR. A~ouCHE REr.1DoNP:ediu a,pàlavra e ~s~:' Depois de algum debate, julgou:-se .que a emenda
~.Se ~u .Julgar do estado de, todas as· provlUClas do Sr. Vergueiro era propriamente uma indicacão,

..pela.' ,mnha, poss~_affir.m!U'qu~ convém por ora e que devia como tal ficar reservada para. em tempo
suspend~r a~concessao,de sesm,arlas. Em S. r,a~o, opportuno se tomar em consideração.
-Sr. preSldente, ..i~m:-se c()ncedld9 tanta~ sesmanas . alo S Ri .
.e-com tan~ facilidade que te~ prodUZl~o grandes A este tempo compareceu na s a o r. bellO

'ales taes são: 1° acharem~se muitas terras sem de Andrada e tomou o seu assento.
'~ultur~alguma, send~ preciso aos lavradores pobres Jul'gando-se s~ciente~ente '!iscutida a materia,
fugir,do povoado para o sertão a lavrarem terras propoz o Sr. preSldente a votaçao a emenda que o

.maninhas; Isto é um mal, porque nos. convém ter autor do projecto sub~tuira. ao artigo original; e
maiS perto dos,por-tos de mar a lavoura, e não a approvou-se.i dOl;\tnna da emeon~a até ao § ?"•

.tão grande dis~Iícia'que só serve para o sustento accrescentando-se a p.!'-lavra-prlZoes-as segum-
de seu dono .não tendo·a quem vender '0. seu exce- tes-casas de correeçao .e.t.rabàlho.
dente; ~"co~ederem-se aos. qu~pede~ terrenos ,Propoz o § 4° e v!"Dcen-se. substituindo-se na

,jã·concedidos a·outros, sem prm1elro os Julgar de- redaeção ao verbo cuidar o verbo prop6r con!orme
volutos, e sobretudo com tanta incerteza e confusão a emenda do Sr. Henriques'de Rezende.
que nenhuma sesmaria se póde medir e demarcar .O§ 5° venceu-se com .0' additamento do Sr. Arou
sem muitos letigios com ,os differentes confinantes. ehe.
Portanto é o meu parecer que se declare que a O 60 venceu-se sem .emenda.
attribuição de conceder sesmarias pertence aos . O 70 como estava redigido.
~overnos provinciaes, mas que interinamente fi.cãO O 80 venceu-se acrescentando-se da emendn do
fuhibidos de as conceder emquanto se não publicar Sr. Almeida e Albuquerque a parte que diz - e dos
.uma lei regulamentar sobre a materia. " successos extraordinarios dn província.

O SR. PRESIDENTE: - A, discussão está adiada O. 9° vence~-se com o ad~tan.!ento do Sr. An«!J'ada
pelhora' amanhã se continuarão . e Silva que diz-e a colomsaçao dos estra.ngeIros;
a, .' _ e com o outroparagrapho do mesmo addltamento

O SR. ARÂUIO LUL\: - Sr. presiden~:eu julgo que diz - promover, a lab.oração das minas e o
que seria conveniente continuar a discussão nesta estabelecimento de fabricas mineraes nas províncias
parte da mataria; porque do contrario. resultará o metallüeras. . .
que vemos acontacer ordinariamente nos, assum- O 100 foi approvado.
pios de que temos aaui tratado, isto, é, adiando-se de O 110 venceu-se accrescentando-se - vindo as
uns dias para os ouiros, faz-se a discussão_interpo- contas ao conselho fiscalisadas, pelo corregedor da
ladamente, escapa uma lembran@por que ~ao houve comarca respectiva.. .' '. o '
tempo 4e a .expender,. e ilccumulilo-se J!lUltas v,ezes O 120 ve~c6u-se .em~n~a~(j do seguinte. modo

,emendas por se ter perdido no.dia segulDte o fio da que o conflicto,de Junsdicçao que houver e!1tre.~
discussão; opOJ'~to, SQU de voto q~ concluamos pr!lside~l~ da provinda_e outraoqu~lIuer autórld,ad'e,
estamatena 'hoJe, ficando para amaDha?tra~-se, seja deCIdido pela relaçao do distncto.· , . .
na .primeira hora, do projecto da leI marcial a . O 130 venceu-se comoestava redigido., ,
que deviamos agorapassar,.segundo.8 ordem do O 140 conforme a, emenda d(jSr~A.ndra'da~e
dia. '. ". . Silva na redacção.

O SR. À.NDlWlA E SILVA:- Eu oPPl?nho-m~não Propozentão: :'"
.só por estar dado para a. ordem do dia o proJecto A emenda do Sr. Henriques de Rezende: foire'-
da lei marcial,.mas po~esobre;ellejá,tant~~e geitada.· ' ". ". . "
tem fallado~e pouco, mlUS_restará; dE? que deCIdir A do Sr. Andrade e Lima : foi. approvàda.· o:
se pas~a ou nao á 2': discussao, e. por lSSÇlO tem.f.0 ··:A..do Sr. 'Pereixa da 'Cunha: Julgou-se· preJudi-
que ·amd~nosresta~basta para' ~onclUlrmosa .I.a, cada. ..' .1

-em:;que Jâ·estamos;ha d~s .sessl!es,propondo,.se 'A dO"Sr.'França.:fofregeitada. . "':.
dUVIdas :no l:{Ue: é,,~o ·oenao,adÍlllttErdebate,. e fa~ , A >do Sr. Rocha Franco ::foi:approvada lia.2a parte
~end(),se:asSlmas discussões·etel'Jlas•. · . . .que tra~:da:susJ>ensão~o commandante:militar
-OSa• .ALm.'CAll:-O lF,leeU:peço,! Sr;pr~Slden_te"·quando mste a causapublica•. ::.:';· .';" ..

é'({l1e ·s.ede~da~~e cQntmúa, 'ou inao, a dlSCUSsaO, • 'Á 'do Sr: 'PâUlâ,e Mello:· foiregeita!ias6mente
'porq)1e tem.~s m~to' que fazer. . '..' .' pela redacção; e como se julgasse digna 'de :votação
.."O:Sl\~' A;NJ)RADA :MAcHADO ':.:--:- 'Em verdade e pre- p~e dasna 'doutrina;.o Sr. -Andrada Machado a
ClSO que :a:_ass~mbléa,decida; ~guns :Srs. deputa~os :redigionos termossegumtes :,'. '. ..: .' ':
querem' ran.ar;' e portaIito oticontinue .a ,<J.+scussao, .. : ~#~ten~et:.ás·:«Jueixas que llou:verem C~Dtra 'os
_~~ fique, ~di,~~~. _,' .. ' "',' ., .," ". Í1Ül.cclonanospil~~~os;·mórmentequ~to-.á,~en:l.ade
;:.;;J) SR! NSIJj;ENrE ·p~~pozcse (:~ht~uaya a p~~s- dá imprensa: e segurança -pesso~, ~ reme~Iag; M
,Sa!Mlop~oJ~~ó dQSg()Vérn:Qsp.roVUlClaes~eldecldiu-seImperad.or lDformando-as.;. pr:esldin~o O: 'VIce-pr~
que'sim. '.';,.. ,'.. .... .... : sidente no:' caso :de.serem;·as·qpelXas ~on~a-,o

:íri~~B.;e1:r~;peliio,-,;~~'~.al~v.rll':e, niiuidou á Jl~.4~~;:J::j>.!! E~~::~d;:nton~o Car.los. BtOOir~
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. Sobre elia fallarãQ"mguns Srs. deputados; e o ~nad~ nãofallar sobrees~·m.at.eria;mas.ouv!~
·ir. Araujo Lima pr:opo~ que se accre~ceDtasse o -dis~Il~sao'passad~,certospnI!-ClplOS' quepodem.il
seguinte - determinando-;-lhes 'o cumpnmento das ludir mcautos, e Julgo que sena responsavel a m~us
leis. . . " constitu41te.s se ,nãoproc.l1!asse mostrar ~ fUtilidade

Posta á votacão a 'emenda do Sr. Andrada M;a- de: tae~'~~gtlIJ?-entQs,;OUY;1 hon~~.m.taxar est<!. a,u-,
h do fOI approvada' e o'additamento do Sr. Araujogusta assemblea ~eJazer uma ~eunJusta.;ebarbar~; .'

L
c .a ' ... 'tado ~" " . '. mas todos os legisladores sablOs procura0 prevemr

una re.geI '. _ '. " '.--. , .: os crimes; e quando, se trata de tomar cautelas'con- '
,..,Ter~mada a.discussao,.pedio a palavra o Sr.se- ti"a' úS"uesigIiiosdos-inimigos, ioendo-se para isso
cre~oCar~elro._de C~pos para lê! o· seguInte solidosfundamentosnãôse~que:>0mereça o titulo

,boletIm do cIrurgIao asslStentede Sua Magestade o de injusto e deshumano;' o nobre deputado,' que
Imperador. '. ., .' assim criminou a, assembléa llãô: reparou: :que 'as

Sua Magestade Imperial passou com melhora pro- circumstancias em que nos'ac:tiamos'pedem remedio
gressiva;desdesabb'ad~até ao dia de hoje, dormindo émeaz ,e imm~diato, e q~e 'nã~"vainos fazer" ádop
bem e todas as funcçoes em estado natural. Reno- tando o proJecto, se nao o -mesmo' que os'nossos
vou-~e hontem o apparelho, e achamos não só a inimigos pretendem fazer contra nós. o decreto das
parte bem figurada; estando os extremos osseos em cortes de Lisboa, fulminado contra essa desgraçada
processo unitivo adiantado, como tambem os luga- provincia que está, pela sua cega credulidade.;~sof
res correspondentes âs. fr!icturas me~o.s tensos e freudo inauditas vio~encias e calamidades, decl.ara

-menos dolorosos: tudocomclde comafácihdade, com rebeldes as nossas brIOsas povoacões, e communlCa-
, que Sua Magestade 'I~peri!lljá e~ecuta certos ~ovi. lhes pe}las j~lgando-as em conspiração! '... _
mentos. -' Faco da Impenal qumta da Boa VIS~, '. Eu nao seI qual será o perfido e malvado clda:dao
14 de' Julho (14° dia de molestia) de 1823:-0 CI- queintentarã illudirnossas tropas para nos sujeitar
rurgião da imperial camara, e assistente a Sua mos ao jugo, desses que por tantos 'tempos :nos
Magestade o Imperador: - Domingos Ribeiro dos agrilhoárão; mas se o houver, brasileiros! não vos
Guima'rães Peixoto. deixeis enganar por estratagemas estudados, e ial-

Foi ouvido com muit.o especial agrado. sos pretextos ~e vos leva~iiio li ultima ruina, li
O S s'dente assignou para a ordem do dia: pe~da da nossa mdependencul. ~enhum hC?mem de

r. pr~ 1 . -d la d' - d . t da brIO se curva ao seu adversarlo enfureCido para
,1.~ A. c~ntlDu~çao a. .. ISCUSsaO o proJec o receber delle os golpes que lho quizcr dar em vez
l~l J!larclal :2. O prole~to sobre os governos pro- de lhe resistir; nenhuma nacAo atacada, e que pode
VInClaes,:' 3.° Segund~ elturas de propostas. repelli~ o seu inimigo, so lhe apresenta, su~missa e
Levantou-seasessao~2hor~sdatarde.-Manoel tranqullla para o recobor om l!8U terntorlO. Con-

José deSo'Uza França, secretario. resso, Sr. presidente, quo é para mim incompre-
, benslvel como se entende que nâo devemos empregar

todos os meios de defeza quando se tramão cons-
Sessão em Ui de Julho de t823 piracões contra nós, quando se tenta lançar por

terrâ o magestoso edificio da nossa emancipação1
PRESIDENCIA DO SR. CASARA Ha de o governo de Portugal ser authorisado para

Reunidos os Sr. deputados pelas 10 horas da ma- nos perse~ e insultar, sem aU.enção a nossos
nhã fez-se a chamada, e acliarão-sepresentes 59, sagrados direitos, e havemos estupidamente sofIrar

'laltmdopor doentes os Srs. Gomide, Rodrigues seus ultrajes e aggressões sem usar· dos meios que
Velloso, MartinsBa~~os, Ferreira Barreto. e Silveira todas as naçõesadmittem em iguaes eircumstancins!
Mendonça. ..... '.' , . ,Eunão posso descobrir uma sórazãosolida que

justifique similhante procedimento. Disse um nobreoSr. p,resident~declarou aberta a sessão, e lida deputado que' se approvassemos a primeira parte
.aacta da antecedente,~oi?-pprovada. .' doprojecto, dirião os nossos inimigos que a nossa

Yierão ã mesa e forão lidas.. as ~egt?-inte~ de- independencia não era etreito da vontade unanime '
clarações de voto, que se man~arao ,lDsenr na dos povos, mas sim ,de: uma -faccão;, eu não duvido
aeta.' '. .....• ' ' " .' . queelles o digão; mas não cre19que isto destrua
. 'La' «(Declaro que na sessão de hontem votei,p~ asr~ões}lue temos para pôr emp~atica:as'medidas
que não passoas.se·o.cpro~an.'0 13.. doart:13 r,elatlvo e.stabeleCldll.s nada Plltt~ do pr?Jeet?, Sem ellas

..á suspensão _'dos :mag~tra,dospelos ,presld~ntes nad~ f~m~s ••.••.• ~"'.""', - , .' .
das provincias. Paco da ássembléa, 15 de Julho de ,. ,Nao seI, a •'VISta'disto, coa;w ha lJUem dIga 'q\le
1823. - O deputadó Fernand~:finlleiro.» ", . , n.ão é .urgente a ;sua ~ateria; eu a Julgo urgentis
. '2.a '« Declaro"quena' Sessão:de hontem votei con..;suna.; J~goque.amdan~o:~pare~eu:nestaassembléa
tm a: suspensão do, chefe.;daforça:armada pelo: um proJecto cUJa:materla osse,tão reco~mendavel,
conselho provincial•. O ,deputado Antonio CarloS, .nem:. que «.> !lpp~ova,-l~. foss~ .de ta,n~m_t~resseao
R"b . d'A d ~Andrada e Silva--O.deputadoBr~Il. <? pruneIr«.> c.l1ldado, de: uma .naçaoé a.sua

, t etro ..'11, r. ." _ eDstencla; e deve~os,lembrar;nos qu~:em.quanto
Costa Ag'lJ,tar.,». '. <, ; ... : .~ estamos a debater razões Ilro.e contra, p~rdemos

3.a, « ;Declar?que ,voteI. con~ra.a suspensaodo~ '-talve~ o; m_e,~orteriipodl;l o 'pôrjiD,1: exel::llçãp,;. e
g~vemadores d armas pelo. :p'resldenteem conselho" depoIs de-nada ,valem- nem.desculpa~,nemarrepeIl-
\eIgual~entec~ntraaautondllde Aa~a:aocon~el~o :dimentos.· .. ,: .",' • ,.. ;, .. 0 ':- 'o,:::::
:~e:applicar:~,o,ltava.Jlll1ite das;,~r~~<laSda.pJ:ovlllÇla '0 S F . P ,_u'b - ·d' ..·.. ' --".
aos.meU:Oram.enÍÁ)s, de~.- I1:t.be~r.od·Andrada:~ ll;'., : .fu:i:s~o\5 l~~~::lárr~~~~~êf9~tii~ ~~f~,1>foj~;
" Fornao haverexpe,dlente p'aSSQu~~e ão~em do de-ler' J~o'de meu-dever entrar tambem" como
.ma;~isto' é;;ao 'projecto,~~a',l~l m~rclal.(VeJa-se_a: roeu pequ~no con~Ü!gent~,ef!l's_ua dllÍ~~a,.!~.:.':;.'';-
sessao-de l° de Julho.)_ ,,,,._',. ',-". ' ..Antesde encetat,a-materIa;réleve:-s('-me·huma
o SR. RIBEIRO DE ANDRADA: -~Eu ·tHiha deter- simples declaração: quando s!'lellegéu'está .'com-
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.missão para tomar com. urgencia em cQDsidera~o g~eDtoque ouvi ao meu antigo collega o.Sr. Ver
ilobject.oda;me~sagem.de Sua Magest.adeInlperlal, guelro.-,- tudo. que obramos . é superoacaneo,Plp'
.que acabava.de· expor7S~:Deste~o~ eu. me~mo .tugalrecO'nhece a impotencia de dominar o Brah1,
estive.paralazer.Jt moçaodeq:ue o momen!-O lID- é ~m mysterioqtte nos temrevellado ogeneral'Sal
medialo era o,.' meDOS .propnopaJ."a deliberar; danha, e outras pessoas de credito-e por isso deve
,agitádos como:estari~o.os ~nimos coma recordação o Brasil recolher-se. á um silencio, que elles.in
_e,ressentim~ntodas1DJustlça..sdos nossos a,dversa.., culearãõ, não como indicativo dó desprezo, mas
·rios,.cheguel a,rece~ a_reacçao; attesto porem com .comq ..effeito .do' estupor .proprio do.s notas, que
.~atisfação, a commlssao fOI ,htm;l.~po. ~eut~o, t.renuão perante os duros lacedemoIllos1 ou como
cada membro se esmerou' em equilibrar a Justiça os romanos, que impunhão aos servos a vista dos
com a humanidade, era por todos applaudido aquelie azourragues't .
que .lembrava e apresen~va'um artigo mais .doce Embora se diga que da parte de Porlugal são ar
em opposiçãoa outro maIS duro e cruel.dodecreto rancos de. um moribundo, que pernêa, não tolhamos
dasdemagogicas cÔrtes de. Lisboa:eé este projecto os brios de uma grande nacão, cheia do sentimento
formado na calma das paixões, que alguns illustres da sua dignidade, e do seu·poder.
membros táxão de intempestivo, injusto, barbaro e .' Se comtudo pela debilidade do meu talento não
impolitico Y·é para Inim huma prova mais do quant6 consegui mostrar que este projecto não é intem
.é. ,difficil uniformar as idéas dos homens, ainda pestivo, injusto, impolitico, e que portanto deve
sobre a mais evidente razão. '. passar á' segunda discussão, appello para os meus

Passo' ao assumpto; para convencerem de in- illustrescollegas da commissão, que pelasupe
tempestivo esle projecto até o artigo 8° era pr~ciso :rio~dade das s1,las luzes evidenciaráõ o que não fiz
que·· começasse.m p'or. deJI.l0~strar .ser impossrvel, maIS que esboçar.
pel.os menos di!fiCll de verIficar-se, ab:ypo~hese do O SR. JIENRIQUES DE REZENDE; ~ Quando na
!1ftlgo lo, ~as tao longe de o provarem,: mfeliz';De~te sessão. de .-sabbado pedi a palavra, foi para mostrar,
Ja . o exp~ru~en.tam.os, quando .as d.uas .p;rovmC1~s ao il.lustre deput.ado que .a isto m.e haV1~ provocado,
prlIDogemtas da mdepend~~cia ~asill~a forao que votando por este proJecto deI as minhas razões.
abafadas e aterradas ~~rfa.cçoes desorgan~sador~s'Não serião ellas mui bem desenvolvidas, mas de
PO! um estranho. delirlO,. a ponto que.derao serlOS cidir do StlU merecimento é da competencia da as-
CUIdados aos amIgos d~ sagr~da causa: o que,uma sembléa.. .
vez. aconteceu, épossivel .amda succeder, tanto .Agora porém .não quero tomar o' tempo com re
maiS quant~ neste JI.les~orec~to s~ te~ declamad.?''peticões .das' mesmas cousas: vou fallar em outro
que'~m varias provmC1as do ImperIO amda pullulao sentido, e remetto o nobre deputado para0 .Diario
part~d?s e ~esconfianças, e nós sabemos que o solo. da Assembléa; lá verá seeu expendi rasões, ou não.
Bra~Ilico nao ost~~e todQpurg~do depeçen}1entosSr. presidente tenho muito pensado sobre este pro
reptls, que espreita0. occurencla.s. favoravels para jecto, e' com effeito tenho achado uma notavel dif
levantar p coll~; ora da possibil:idade de aco.nte- ferença entre. elle, e o das ~Ôrtes de Lisboa. Esta
cerem sublevaçoes, nasce a neceSSIdade de legIslar differenca tem fornecido um, em verdade, bem forte
e Jl~ecaver.. . '.' ~ . ..... argumento aos senhores que o tem combatido: e

E . necessarlO; porqu:e .~. legislador nao_deve es- vem a ser,. que os. portuguezes decretarão sobre
perar que o~, factos_crImm~sos aconteçao, deve factosreaes, e existentes, e nós himos decretar sobre
antes preveni-los. Nao nos illudamo~ .. s.enhor~s, é .hypothese. . . '. .'. .'.
um ~rro comparar a co~duct.a das naçoes.com a dos . Para com. -os pQrtuguezes ha com effelto povos
particulares; um partlCular, pódesacri!icar . suas revoltado.s, porque·assim nos julgão ; para nós não
.desconfianças po~. grandez~ dalma, a~.. naçoe.. s.deve..m os. ha, e nem. é .. 'provavel que. haja; porque. bra
.correr á preve~ o perIgo em razao composta d~ zileirosuma vez separados de Portugal, jámais se
gráo d'apparenCla do !Dal :atrever-se-ha algue~u lhe tornaráõ·a.unir. •.
negar' agora este perIgo, que tantas vezes aqUI se .E'. po.rém.certo,· que os pcirtuguezes legis,lárão
tem ex~erado'l ." . _" .~ontra,povos .que se tElm.·unido a nó~; nós le
..Te.m Sido um dosar~ume~tos favontos. ~ossos gislaremos f contra povos que se tem unId~ a elIes.:
InimIgos ao longe cUIdaráo q~e as proymclas do eis aqui quanto a' meu ver a verdadeIra repre-
.imperio. não adh~r~m. vol~tariame!lte, ~as. porsalia. ,.,.... ' .
força;'7u~ss~s mumgos sao ,mal mtencIOnados, '. 'Agoranie lembra Sr. presidente, que quando os
mas nao saoIgnorantes ;,ell!'s sabe.m. que nós uza- americanos' do Norte declararão a sua indeoenden
mos de_um direitor: q:ue nos.e p~rIIllttIdo, ee~ que cia, os inglezes tr~tarão como rebeldes. ~ mas os
con.cordao. ()s. pubhcIst.as-osmals !D0dez:.ados . a se- americanos ~strat~o·t~bem da mesma f~r!Da, .e
vendad~e. util; ~~quanto, as dissens~es tem o por este melO os obrIgarao a tratar como prlSloneI
.caracter de;rebelliao,.e que ~ ~~leyaçao.com~ça, 1"OS de guerra aos americanos, que lhes ciiliião nas
jiorque de~liJiand()~ID'msurrelçao, outra, é entã,o.a mãos', . '. .
n::,,;d~,c~ndubta.~ '. p''ar~'seLdéaIguni pezose- ··.Estâ:,,~e parecendo que este projectoassim en~n

. lDJUS o,e. _ar ;Ill'0;' . - trar ririieiro Clado nao passará talvez; e quando passe hirá
melh~te ass~~Ç.ao, sena .preclso mos })l ' .. ' causar grandes' sustos: mas estou firme, que a re-
que" nao. estamos em guerra abert.a com Portugal, . '.' .. .. taJit
que as côrtes dessa iíacão não tinhão publicado uma .presilha énl:lCeSS~Ila ;porq~e o peccaremos por.
lei. ~~cial.côlIÍ.l;!'ixténção·.ao.. ten:itorio deste~.- exc~~so, de:'s~vendade, ?O~O por excesso de filan
.perio eiw-e nó ilicontestavel direltoderepresalla tI:op~a.Eunao gosto de_ser :filantr~po a torto, e a
~~. JeWr~i!1-.q()n?.' ~içessQs .d~s~.tÜriariós,;para 9s di~e~t.?·; mas tambelJ1 ~ao quero hu de, encontro á
'~áEls.~ing4e~.é autorizado ;a.slmplesc;oJXIP(ll'açap oplmaoger~l. _ ':;'" .._ .'; '...
entre. os: ai~igOs de 'uma e~outra.lei faracahíres,Sas ., As .commlssoes' mili~e~sao. P,lll.1 odiosas, eUas
:iJ;li,jitaçõeiL". .~_ .... ;.;,; ... -.~'... .' ~s~o e!D ~xecra~o.; ~pórl~sofiZu~aEl!Dendaaos

~ltimamEmtefaréi uma breve .reflexao ao. ar':' tres. pnmerr.os artigos, a .ver se, este proJecto toma
••••• : ,,' o" ",':. ' ;'" • ',', '.. ,,' '..... -



'lmi~ ·'fácemenos ódiosalTàlvez-sem <temeridade-á,commiSsão' for' mros:hu-manado qu:~ os legisla
-querer' eu 'tOrnear -um l)rOjeetOorganísado por tão 'dores .portuguezes,? 'Eu creio Sr., 'presidente que
il!ustiescomoabaliSados merilbrosdàcominissão; ~antes -aViltariàmosa.: nàçàó-se-não empregassemos
~e. até, '.~~? Yareeerá.' .ainin~ ~menda c~n:i~ l~ -os, meio~ ',.~~~,nos cómpete!n. tcu'a's~téiitacã~ ,dos
'dizem~pelOra.oque 'o soneto'; mas' eIDfim'JUlgu~ seUSàireltos ;'e ellanospediriacontas de caáagotta
-d~rproJlO':'la{E·ase~iliÍ1te:, .. ' , _',' ,', de sangne'hiáSileirç ;q.uese de:n~as~ 'por 'não
. " « 'Ali" [;0 Todas aS'Cidades, ou povoacoes,fazendo termos' tomado as' cautelasconvementes menosca
'eàiisà Commmn oomPortugal, que forem' tomadaS á 'liandoo,bno nàcional. ' Eu: 'não-vejo ~& -esta lei
forÇa 'd~'a:i1iias' palas troyas brazileiias, serão tfa- ,~~ll p~:~ sénã.~pre..,~e~os e'~es ; e~a
'iadas'pelamesmaJórma, porque o forem })elospor-ao.verte osmcautos·'para que nao cala0 nas eI
t.uguezes, em cumprimento da lei.de 21 de'Março'do ladas dos que 'deseiã(),a .nossa'r~a; eáSsusta os

,'correnteannodas côrtes de Lisboa, as que tem, perversos ,com a certeza do .castigo; .mórmente
adherido á sagrada ea~a da nossa independe'tieia. esses m31vados de P<irttigill"que só cogítão: faier-ilos
, '« .Art. 2." Sendo necessario, haverá. uma eom- desgraçados,seIil; por dementeS, selembrarem'que
missão ~tar, ete~, ' _" , , .' tanto dependem :deste paiz.Eiünda haquem,

« ,Art. 3,0 Todo!)' os" portuguezes em qualquer chame a isto despotism.o ?: ,'", .• .,
-parte nascidos, que foreniapanhados c~m armas ria '~e este projecto ~ef!..üídasSe e~priJícipiosde~
mã.o3 ou de ,quillquer outraf6rma, pratIcando aetos poticos, eu o regeltaria sem heSItar ,: 10sé Bom:..
eontrá a noss~ independencia, para sujei~-nosa faeio nunca dobrou o joelho aodeSJÍ,?tismo.Quando
l'ortngál, serao:exeeutados. -pela mesma fórma-, '{állo, de malvados de .Port~gaI",nao.c?J!lP~ehendo
porque o-forem osnossospor aUes apanhados. , todos os. portuguezes; eunao tenho Ideas'tão aca-

« Supprimão-se todos os mais artigos desde o 50, nhadas; Drasileir~épar<lJÍlilDt~doõ J:lómém lJU6
inclusive até o 8~tambeminclusive,fieando,os outros segue a n?ssacausa, todo o que'Juro~ l!- no~sa tn
,emsfilu "Vigor para serem discutidos.- Henriques dependenela~ No curt!ltempodome.uml.mstenotodo
.àeRezende». ' o.nomem de.mer~Clmentoede ~ude, ~er nas
. Ora dir-se:..ha:' pois havemos d-l assim tratara Cido no' Brazl1 ,quer na Eu:opa,fOl porl!ll~, ~m
-cidádaos;qo.e não são IlOSSOS, e contra o direito das p!'Elgado, nunca,me~gulel por. outros pnn~lp,loS.
gentes? ,,' .' , , , Mas, tom~doámate_na, se sao J,ustos e a~lIllt~d.os

E eu .direi: pois, assim hão de nossos'inimigos geralmen~e .05 fundamen~sda 1~1, se elia e nas cU'
tratar, a clàadãos,que lhes não pertencem,' e contra CumStanClas actl1~es.. um_ ,medIda adequada, .quem
o'direitodasgentesi' pois que nós nos temos 50- ~ gue pódecontrat;rct-Ia. quem p6de d~nomlI~a.la
lemnementedeclarado nação li par~e '1 " m!.qua e ~arbara,?, . ' '.;.,' "'~.
, .~~ar-nos-hemos massacrar lDlpunemente á Eu cre~o que só póde desapprova la ~ l~?raIlcIa
roda dós cltar~scoíno os maebabeos, só porque lhes ou a máld,ade. Estou ce~toq.~e neste re;m~Dlngu.em
'e:raprohibido'combater no.-Sabbado ? ' de má .fé envenena esta ,leI,', os ~eus ,IU~SCOl7"
•,:,"Veremos de Sangue frio talhar ~ossos campos J~gas •dize~ comoell, o,que, a ~ua consclenCI~ ~es
'~eimar nossas povoacôes e arrumar tudo que é dieta. porem como se tem dito que ~sta mel:1ida
nósso"t' ',' ' ,,~ " ,póde ~esagradareu ,vou ve~ s.e .desc.ubro,:detodos
"''Veremos, como sucCedeu aos pobres 'Peruvianos, os partidos em que seaehadlVldi~o o Brasil, qual é
mandár 'de mimo'ao general inunigo cestos cheios o !IU.e póde levar a mal esteproJecto, e consldera-

lh b il · d d' .. lo lDJUsto ,., , ' 'de, ore MI ras eIraS,.an o com iSSO aso aos lDI- S- d' .. ,,' di' -' , ,." ,,' -
D:rigos de um lado; e aos nossos concidadãos justos aO}lasas pntlClpa~s Vlsoes,~.sa~er-:-_N-oo
mo.tí-vos 'lleqUEliXas, ~ ,reclamações?~e}!a,!at'&Stas .e ,Separat~as. Osprnne!ros sao, os
'''''s " ""od'" '1 é" ·b 'U' ". t mmugos da mdependencla, estes fanatlcos" cha
~, r.., p~e~l ent~: ,.m~ ,~ o ver em pro um um' ~a~os Vulgarmente pés de éhunib.o, que aindaSus-
m0!1stro erifureCldo ,perseguIr, ,pl1!'a ,mas~crar, a puaopelas cebolas do Egypto, e destes escusado é
~()',e ca l~ocenCla' e elIa paci!ica_e moderada tratar para este fim. Os segundos são os 'sectarios da
fn,g~',de!en,<fundo,apen,as; ,a prop~Vlda,; m~.~a independencia do Brasil, e <JIle querem que eU8 fi~
prat1ca,na~~n~m ,póde se~~sun. E, preClsoeX1glr gurecOmo nação livre•. Porém estes' Sepáratistas
de ,nosso~ln1IIll~os, comol,dizem, .de-ntem pro tle'!"~e. ainda -se subdividem em quatro classes : la,osqne
Elle~ nos reputao selvage~s, ~ dizem ~e a pauao quereID' a s~par.ação, mas n~o a liberdade, po~s,~
,do~1D;lnte dos 'selvélge~~ e,a.~g!U1ça. façamo-Ios, ferem °antigo govemo" esao ehamados eôrcundas':
~1~~remer ;~a, no~~,'.Jt1sta vmgança e do nosso 2a,' osrepnbl:iCànos, aqi.té chàmarei.progtiosticos,;
resenume.ntl?' " , estes nãopódem le-var,á paCiElncia que o Braril'não
, O'SR• .ANlllU]:l!.,E:Sn;vA: ...,-:Sr.' !presidente, aindaquizessepor' voto. UDanime~ serrepublica, epié-

quer:fa'1to:de,;talentos de orador,lev8ntooutra ,vez a ferisse a mon~hiaconstitlicionál ; este partii:lt>ê
'Voz 'pata ,', coniba~r ,as -razões com que se tem con- hoje miséravel e abandonado por todo ohomem-sen.;.
trariado a doutrina deste projecto. O amor· quesato: 3a, os monarcbícos..:constitucionaes, esfeSflião
tenhoá~~ha patrja, °grito da mi~a conscien~ia, suas vis~,s na Ielici4ad~ ,do Esta,do' ; não querem
e: a;honra de :~dá.~obra.sileiro,;me .mstão:para:que democraCias ,,n,en:rdespotism~; querem' liberdade,
defe~da,:o pJ.:~e~to:~o l:1tU,e,~undado.emprin::- mas libe~dade'bem entendida; e.coIli,estabilidade:
cipios,indubi~yo~s:d~, ,dú:eito" '. contra, os @E!,tem este p~o fó.rma a maioria da ~ação :4a,ós' fédé:
~ÍJ:i:uado oqu~ :;eJ;l'vez- de_bensl.'r;UGuzirámales. A r~tas,: ou:blSpos sem•. ]~pa, ' a,que;eu Jamb~,
1-131 de~I:epresalia'~J~.etão ant-iga ~omp,o~undo, ch~ar~osJ.!1conprehens1Vels;estesqnenão qtiérefI!,
Em':~, os, QSM~po~,. em I~od~s.,as.na.çpes!se, wm" se,r'mollarçhi,',~~:,:~o,',~~t~c~9"n"ae,',',s,',"~,',enão, ~ódem,'. 'ser
praticado feJlresahas ; talvez. nao haja..umasó:-.que c~~çqI.ldas': e ~~'~ao..quer~m sert:eptibIi~os,~~
!1áEl,teAAa ~~~tO; .US? p.es!amedida. ,', ' _..",., ~:, ~a ~6\.r13Pub~a;;,q1'l~rem~g01ernoIllons~gsc!;

'~,.E,'. ;S,.f'l,em,,',os, :S(i)lOS,,.1Ií,,Justos ad()p~n"dOl',ornecas::- um, 'c,entro '"de-, P,oder' nom,mal" e ca,'da, pr,,<o:VInClà
SUJadê' est.e.Í'éeu.rsoid~r~~·~çaníosm~o·p~(de,;, !:UDa pequena rep~lica, paraser~mne~~liefés
ieza esegurançada'nossa1iberdade, e no·qtia1'amda absolutos; 'corcundas.despoticos. " < .. , "



SESSÃQ .EM15·DE ruLHP:DE 1823

Posto ·istoveiam.os. élgor!l-,a qual d~tes paJ;tidosdessa ao m~u discurso a intelligenciaque lha deu,
pó,de' sàre~lel, de~~d,a~el .. 4oscorcundas n~o onob~deputado ,a quem .agora responlli.: .' :
po~~esse~qU~9D':l,tu~O.~ ex~~oda união com.OSB.~FERNANDES ~IRo:~Peço a palavra,
porto.u'~. ;. pelo:e.,~. into demopratico. qu..e aW reina, e sImplesmente para explicar: O nobre preopinante-, '
@.e' e.u~s, nãop~dem so1frer. Aos l'8publicanos quando não uzassa dapropria palavra-'"-superva-,
tàÜlliElDi nãO;. poiqUe ó' qtle .elIes que~!Il 'é f~er caneo-, usou de: equivalente, superfluo, inutil
dõ;~iolp'erio':uma só republica, mas não com d'o'nd~ a conclusão era identica-, que por oranã~ .
PpÍ'tugãl.,se~~, aos,m.onazj:hico-consti;ucionaes 't ~evenamos ava:tçar passos sobre este assumpto;'
Jiu,~ent~ n~o :;<porqueesses 'sã() verdadeiros :ISSO é o que eu nao quero, que uma nação, abundante
~os do .Brazit,l.ogo os.qlle não gostã,o dopr()- de 'vigor, ederecursos, emmlldeca, quando Portugal
jebto p.ertencem .á 4"· classe, aos. do Partido ,d9S tro~~ja, I!ãá se podendo aiilda esquecer àa passada ,
bispos sem papa, e'paramimincomprehensiveis; dommaçao. . . .
m'asçomo,estenllID,ero ~mouipequeno, segue-seqUe 'Emquanto ao facto.historico; que me contesta.
elle é agradavel.a .maIona da nação, como justo e blazon~ndo de de~ensor da honra.d9- sua provincia,
iridispensavel nas cireumstancias em que nos acha- se eu VISse que, aInda de longe ofiuscava· sua antiga
iiÍos~ Posto isto julgo desnecessario combater ar- reputação, não tocaria um successo, no qual só
gW:i!.Elntos, e voto a favor da,.lei. tive em vistadednzir.a illacão, que alli onde assen.,.

,O SR. ÂLENCAll: ,-.Â: assembléa presenciou que tava a maior confiança no~'meio do povo o mais
0- nobre preopinante começou por dizer que com- doci!' do mundo., retientou imprevistamente um,
bateria os argumentosofierecidos contra o projecto; vulcão de faccões; existencia destaáánnunciárão
mas tambem acaba de ver'que eUe não atacou ra- sem contradiÇão os periodicos do tempo, e até ·se
zões; 'dividio a.naçãoempartidos, e'fez entrar na- colhe dos snccessosposteriores, procedimento. de:
quelle que lhe pareceu a mime aos outros que tem devassa, viagem rapida do principe regente,prisões
cOmbatido O. projecto. Eu requeiro que assembléa etc. quaesquer que fossem os incitamentos para essa
declare' se é permittido neste lugar enunciai:' se- facção, nos: quaes não entro. Não receio einflm
melhantes idéas. . disputar-lhe a palma, e protestar ,que o illustre'
.0 'SR~ ANDRADA E SJLVA:.,.-Eu disse que s6 podia membro não é de certo mais zeloso pela reputação•.
contrariar.sea lei por maldade ou ignorancia; mas nem mais gratoá proVincia de S. Paulo, á qual além
não disse, que o illustre deputado PElrtencia a um do berço, devo a lionra incomparavel, de eUeger-me

, dospaJ;tidós; por consequencia calumriiou-me.e eu seu representante para as côrtes' de Portugal, e
ochamo'a ordem. ,de reeleger-me para a assembléa constituinte

OSR:VERGUEIR~ :~Eusempre expendo as minhas brasileira.,' ,
opini~esnesta . assembléa . coma imparcialid~de O SR., CÃRNimi.o. DE CAMPos: -:- Sr. ' presidente: '
quem~ caracLensa; mas veJo que se.tem c()nf~ndido Não era da minha intenção fallar na primeira'
aS'minhas.faUase que se me attribuempensamentos discuss~o deste' projecto de lei, por não presumir
qu~iião tiye, e por isso,sotl obrigado a fazer dec~a-, que'considerado elle em a sua generalidade, fosse,
raÇões. 'parél :que se não. àlterem· as min~as ideas~ tão debatido; reservava-me para quando se tratasse '
Affirmou um honrado membro que eu dissera que de cad.!!, um dos sells.art~gos expender largamente
a' lei,.derepresalia :era injusta e barbàrà mas, ell as, ,razoes; g:ue me obngarao'a não concordar com
não~ proferi uma só palavra de semelhanteasserçãQtOS .~eus illustre,s ,conegas, membros desta com
s(jm.e,~té ~~~quenão~inhaJug~oprojecto attentas miss~o,especial,sobreàdisposi~o ~o ari~5.o"que
as nossas' CIrcumstanCIas actuaes, porque as cÔl1tes sugelta á uma ,fórma extraordinana de processo
de.~1?'ó.a,appliCav~oasua .leiaprovmcias.que os' cabeças de '1'ebellião, ainda ,quando não forem
e~w:vao;,.e~~Clnspi!~~o; e)16s ás @e n~o consp,i- achados com·as armas na mão, porque então ell
r~'Yãó 'contra ;i.,n?~,~a ~~saVAqu;iJa,ll0'1! da prO'C,in-:-,não via: tãooclara, e cOIlvinc~nte a. pro-v:a .co.ntra o
C\g,~e§,.,Pa~lo;.mas~o,~ee:'!-teJ!-.deu,o tac1J,ygr.ap'ho.)~utor do .cnme~ para sem,~sc~ de se', sacrificar ~a
A.~'!J1le estão.~n~ade~l1tu~a!..:ê.,p~rfIUe não, ,p,o;de"m 'mn?cen~a podermos p~SClBd!r das formulas ~rdi~

, c~JP,a:força.,1D,1lD;lga;. masp~rr..yqnta,de,pJ:oprla: ·na.o: nanas; JPas,,~o.mo,se pr~tend~~cw.cares~eproJec:to
o IWg()p()sSIv:~I. .:' ". ,. ..." deb~bar~, ~DJ~sto,:elDlP?-h~co, .c~pre que .611
.Eis.~al#. as :;asõ.~s .p~~que.,dis~e'~ .era', i:nj~to, como membro desta commlssao: mamfElste perante..,

o P~óJeyto c<?~~ld~radas as nossas Clrc~s~IUlCl,8.s; e~t;l. au~usla ass~m~l~a.,e,~ fa~e da Naçã.o que ome
e:épi.lf~s(),· q!:I~; ain.~a pep.so· o .mesID.0; :p~rque; ,os con~Il~\p~IO,S,P~C~plOSde J.~stiça.El<I1!e seI respeItar,
argumentos contrarlOs nao D1e:. tem convencIdo., .o~ d.il"~lf()s dQ CIdadao,. ~em embarg~ de su~tentar. os
D!Z-,se ,qu,e P9.r.esta: .l~i ,se, previDem crimes; eUr:n~ô- .()l~ ~~go.s~!I1!e pr9PnlID.len~e forrpao'lllel' marCIal) ,
OVEljor pOTrrne oscriines 'de rebéllião 'Joa teem na lI1lete~ ~~9ta()}~ombatl~a..,,, . ,: .' ., ' .. ' . ,
legiSláçª~ "qÍJ,~':'np~'r.ege· o seu.Iága'r: (PJ::ôprl~;, ':~.' ,as '~-'-~J\:.prEls}den~a~: ~Para. se ,reÍJ1~: qull;1qtl~r, p~o
p~~a,~~~~espo~ilerites,;a. un,ic~, 4iffer.e;nça. 'lIl;le "lh.~ ;llo~~çao.na,9,: ba:st!l 81,l"~recer cpn~!l~lla p~~lp~<?S.
n~t~,~ n<!·pfo,~SSO.:~6 segll,t;ldo ,:es!a ,leI, ]~o;rger8:e_s, é alemAis~o ~ndisp'ens",av~l ;que se ,mostre _.a
demasladamente'summarlo faz tremeramnocenCIâ. relaça() contra!lictonados'prlDCIpl~s ~e ,se.allegao
Pri#crpilií.',,.",:e.n.:t~~'c.?m.o. 'ja.'dis.s...~.' ten.~.~9.. ,.. ,p."~.. r.....itIl.'g.j~~Qfe.,s.:. :coD;l:a.m.. ~at~r~li d~.'.P.rO.':(lo.siÇ.ã.o'que.,...~~ ~.. er.,.co.~b~ter:
h9,~e~~,que.·n~~ ~!!-l?:~~qppos op~,a )tpze~.EII: S~lora,Pll!e~ ~.e os ~llStres. d,epu!àdo~,; q~e ·tem.·
~.~~ lel'~~~~::pr~~1Qri:os 'd~i.c~q~,; )I1,as, ~uquer.~:c~~a,~do ,os ~)lto .~~g9~ ,dest~,: p.roJf!c~o, sees~e~ ;\

~~O;ú~h~r!el~i::~ffiri~~ari:~Ik~s~~:~:â~~i:ctrJas:a,~~' t~ó,,~~~, .. ,e .. ,tã~ .a~S9,I~~:'je~,:'

~~~~:det~~~rs ls~~i~rei#!~~~~~~~:~t6~~~t k~A~~~ad~s.~j~~s,~~~r~:. ~~r~s;fo~:~~~::'
ei" ';:eDC'ôutra':!hccasião~xJnSament'e"as:ni&ás;leis'"h~a&s d~,e~ 'ciiDCI'fê'dé&'#ã~de:.:~~àr:·~'
rJ~~,{lm.qp:ft 'm.e.'n;md:à;' a;eI1à,s..:·@J'Nar~"pâf.a' .~s.,«In~ riª:~~~ef~~a.~.~.>d~~~s:, :.~r,üiçiP!(),~',~,e "cô~p'~,', ':
n~~ ~ry~~r.:,E~.~~ ~J~W .1~~~~.p~r~,:'I;U~,.s~"na.o.:~e,~çli~ ~bep1,e,~ta l~~Jn~~~~p~~_,CIrCtl!JlS~Iffl~~~ .'.
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quee proposta; o que' era essencialmente preciso bem fundadO direito; e reStringió á dispoSicão da.
, parateremfo:rça;os argmIlentàs que contra eUa lei 'aos cabeça.sde rebellião,eaos' que'fossem'apa~ :
dirigem; Sr.' presidente:: 'Eu;os:meus collegas, nhados executando.:.:/i :com as a'rma.s"naJÍlãó;Iià,
membros da·coriunissão,.,e todos',nós que,temos 'a intelligencia de: quê com estes' nênhmn' :pengo' ,c
inapreciavel honi'a' de '!>ermos orgão da'nação.'oeeorre porfalta da observanciadãs fórinalidades
estamos bem' convencidos do quanto são anti-consti-' ordfuarias doprócesso parà 'veri1icacãó da:' ei:istencià '
tucionaes e monstruosas' as léis de excepção, quando" ,~ crime eda,p~ssoa quió:praticou:,tinbariíosneste, :
a machinado estado roda tão segura em o seu eixo" easO"o'corpo 'de deliêti:fJorriíadó no uso da'arina'
que nenhum receio ha,quese perturbe a regularidade emacto de' robellião" e" nem. ,éra 'PreCisa proia
do ,seu' movimento: então 'semelhantes leis. não 'artificial para appareeer:eserconvéncid? o 'réó;':
selldon~scidas do 'sagrado: dever da,salvação. da quando era apanhado em fl/loarante." ," ,
patria, são desnecessarias e atrozes, e a n~um ' , :A'vista disto parecerá' a todos' que bem potico'
outro fim se destinão, senão a armara tir~a de quadrã<)'ãesteprojeetoas qualificações 'de barbaio
uminst!'umentopoderoso para as suas malvadas e inj1isto~e_lhe'assacão. Seremos po!'.ventura'
vinganças; pois paia' se sac.ri1icara innoce~ci~, ~é barbaros ~ Injustos se tratarmos os partidistaS da
preciso despresar as garantias da segurança mdiVl- tirannia e escravidão, como se tratão os paitidistas:
aual e arredar os olhos do fiel da balança da justiça. da nossa independencia'? Não os trataÍnos nós com
Tal foi o fim dessasdetestaveis commissões, de que mais humanidade e justiÇa! Confronte-se este nosso
forão'victimas':Monta~" Màl"echal de,. Marill<i.c, p.rojecto com alei das côrtes de Portugal;: e obra-
Duque' de la'Valeta:, e outros' infclizes~ ': 'naznos nós com sabedoria se deixassemos de-:

Estas commissões eráo criada!; 'pará executarem formar-lhe uma ,contramina? Mas,diz.;.se, em
proscripções ,jã decretadas, verdadeiros,assassinios, ,Portugal tinhajã arrebentado a l'ebellião, e1odas'as
coradoscom'aformalidade de sentencas,concebidas nossas provincias estão unidas e abração com'
e inspiradas pelos tirannos" e proferidas, ,por ent'husiasmo a ]lüssa "santa cauia; se as ,côrt~
ambiCIOSOS eservís aduladores, escolhidos muito estenderão ,ao Brasil as disposições da sua lei,' foi
de proposito CQmo azados para darem ,fiel conta da: porque já o consideravão rebellado, e será impolitica
malvadaencommenda, que se lhes encarregava: UID,a lei "que, indica a .'P9uca confiança que nós
juizes' tão puros como esses indignos senadores temos na fid~lidade e flinleza dos povos, nossos
romanos, que nãO só confirmavão as proscripções concidadãos. , ' ,,'
de Tiberio,masaté seconstituiãoinfaJnesdelatoresE'verdade, Sr.s., que as nossas provinci~, 'que"
para conseguirem as boas 'graças de Sejano. Ora tem abraçado a causa da independencia deste Impa- .
nada disto se póde applicar a lei marcial" qile: se rio, se achão ,felizmente reunidas e decididas a não
propõe, nem pelo tempo, e cricumstancias extraor- soffrer inaiso ,dominio Portugu~z': ,Nóstemosdísto
dinarias, em qUe deve ter ,execução" ,neJIl' 'pela' forma um exemplo ,bem decisivo no desenvolvimento" do
da :organisação das commissÕ"..s~·, e seu destino mais,heroico patriotismo sustentado com os maiores
ind,eterminado, quanto aos iridividuos~ ,que poi: euas, 'sa~rificios P910s meus dignos patricios, os bamanos.·:
hão de ser julgados. ' ',' ". Porém a povoaçãodellas é.homogenea Y, Não s6"
~ temposcriticos, em que 'se não pOde cO,ntarcompõeella de muitos e'uropeo,s, que chorão amda '

com a segurancapublica, e quando a patriaabraçapelas cebo~a:s do, Egypto, e porumiI@ulSocegodo.
em o seu seio mimigos fementidos qUEl se cobrem amor do ninho, tudo quanto ha em Portugal ede"
com'o nome de filhos, não nos devemos reger com lá vem, é sempre melhor? Não desejão, estes,no'
uma especie de fanatismo porprincipio'sgeraes, que 'fundo dos seus corações, que à roda desande? Ignora. .,
ponhão em perigo a liberdade publica. 'Estes prin.:. isto Portugal?'P~d~rá eU~.olhar C~J;Il )nd;ifferen~, ,
cípios devem set:, in"iolaveis em tempos serenos ep~a.~o ~andeperdaesofire-:la~p:acom,reslgn~~o!:
,bonançosos,_ en~o' as form~dades judiciaes, que:, Nao nos illudélJIlOs, Portu~~eve~estar conveD~l~o ..
garantem a Justiça, e fazem mabalavel a segurança que nada póde pela, força,. das, •suas armas, e ..por-'
individual"devem ser guardadas com~ re~i~oso: :isS,O ,~co,,',rr.erâ:,á,', l,·.n"trig~',·JI~,ndo"~~,, ex,ec"u,'it"ãao,', a,' ',;
acatamento: Quando porém a segurança IndlVldual. machiavellica maXllDa,~,dz'lJ2de, et ?'mpera. Nes~-,:
se .vê encontrada com a publica~' sãoasgarl!-ntias da ~mesmo au~sto i'eciritose:tem.muitas ,vezesden~':",
patria,que devl;lmos com" preferencia 'fi ,tud,o xnui, ciado ~s.odiosas.tramas ,que contra nós~e e~tão ':urdiJi-' "
vigorosament~ 'susteIitar., ',' ,',' ,.,," dO.'SeJam~spOIS cautelosos, não eS,tamos-em' revólu- .

Portanto neste conflicto .se devem relaiar essas cão', ainda'não ,está moÍliada' a~mácbiliâ~dó gi)vern'ó"
formalidades 'do',' processo., E;, eáta~úna ~~çepçãó ees~ó-:aiIida'encerrados ; na urna. do-s déstinos os ':
inher,ente ,á': sua ,0bserVànci~; 'pois a ,coIJ.servacão azares 'pOrque ,temos'dePassal', ,,', ;-'" ;".' ~,<:

dO ~s~dó 'éa primeira,d,,:s leis, ~ ~l.todas:-as reis ,rifão:espere~osque v:enhá,o ,mal; :p~raetuã~~$;'
p~tt'/}as etQ(i~s ..os, d11'eltQS P0S1.tt,,!os.devem ceder. a~aut!'llllrmos" pre!fuam9:s todos,aqu~Il~~q4e~"prU".: '
- Sl.!'lus popu~r ,sup.~enz.a .,~ .esta -:-e :n,e.ste po~tp: ,den~emente,', ,receilrmos· ,como .pro:v:aye~"s~p9stá. \;
de,Vls~ é que.d~v~ ~~r~J>r.~~la~a .~s~. !.~l: m~Çl~~•• .a -AJ:'~enf na~m:~l:d!l~cousas .. ' A l~i, ,P!~~UIgad,a,:: '.

Apezar:da,sevendade.,.d~t,edlnnC1Plo,~omalS ~depws.da l'ebelli~o,wna o defe~.o .de ,engrr: maiôi;~,
constítlicional,émtodos, os goveP.J,0s, ,do,; mtlJ;ldo; ;,~: sey~rida.de .. Não me 'pe:rsuad6':qÜe:estã'próvideÍlêii:~
para 'todos ;os, .', pl).b\icist~, ~. commissJo ,pro~peº,pr{)~~~á#gs povos::C? d.es~o~o,q~e. ~e,di~~i~ic~:';:
nesta:materla,eom.11:~aJor Cll'cum,spcçaQ;; e c~~i:!qc; )N~s ;nao d~s!gnam.os .pr,oymc,la aIg.\1n;i~ ,a. ,medida.é ~:
zidaiol';.urn,es'pirito·d~ ~ct~d~o,:~~;,pod.e~qo p,9r; ,ger,aLS~;os';:IIl~yado,S, :sEf: de.~~6s~~; :~~: :.leIS';,gu~~~:
uma parte, .delXar .de ,recoIihecer ~" resp~l.t~>,que',a~~~.u,.ao,;?~,c~,e~ !8.:~q'll. C}~~~ J(),lgíl ;c.ow::.ô~::~

~l~;~€\~~~~~,}~~~~~w~()~l?r;lri~râ~dg~::;{, ~~~::Â~:co{;::#~~~~~~~~ ;f~~;.~I;tt~~rJr.~t~ ,
ral.'l~ 'I>úJ?.!,i~\ q;ll:~ d,~}X~~,4~,o ,al::au~,e:l,l!X,;'pr9c~z:o!ll ,e ijR,~rda,,~e,:,e, ~pr~ywpla!l!il~~~' e~~;a%cqtle ,!5e, :c

i~i:~2to~c~~~~r.~~g;{~~r~e~~~r&~:~~W:~~;~~·, ,~;~~J:~fr#f~ó1~r~s~g:::~~1:~a~~~;~~:.~
pnnClplOS da represalía,' a ~e tllibamos o maIs Ileverao ser recebIdas com tanta conslderaçao;como '

~ . '.
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as do varão probo, que se' "representasseofi'endido Brasil:.Com~do: tarnhem p.ão' possoapprovartodo
na:suachonril, SÓPOrqu6 ~ha leiscontIa ladrões eo proJectO; Julgo que preCISa. ser alterado 'de'mOdo'
asSassinos. :Portantovoto que passe este projecto á que se~,• este,,m.ais. claram,ente lF!e:nós SÓ ,'que-:
segunda discussàó. " ' ",' reD1o~ usar do,~to de represa.Iiá 'de,~e nos

O'Sa.:ÃNDIUDA. MACHADO,: ""-(Ha:umlongo' dis- obngao' alancarmao os nossos inimigoS~ Levado
curso no tachygrapho, mas nãoépossivelligar duas desteS principi~s offereço, a seguinte' ',"
proposições.)' '" « EMENDA

OSá.{;auzGoUVÊA:: --sr. presidente: 'Eu jã
diSse quevotll;'va cop.~ o proj~, ROIW1e~ão {lo~~o' «Primo':, Que 'se, supprimão os oito primeiros
appi'ovaros Oito pnmell'os artIgos; Eu SIgO aopmIao paragraphose~e -o nono t?me Olugar de prim:e~.,:
do celebre BS'I/,jamim Ccmstant, publicista, muito ' ~ Secundo: Qne a dou~a do § 90 se amplie",
elogiado pelosmais illustres deputados desta assem- legislando do modo segumte: ' .,,' "
bléá, porque ~igo sempre a juStiça e nunca a arbi- Â 'assembléa etc., : ,
trariedade. Todaa criação detribunalextraordinario;, «§ 1.0 Todas as pessoas de qualquer dignidade,
diz' :oreferidopublicista, toda a suspeIisão ou ou emprego, que puzerem em execucão emal~
abreviacão 'de formulas são aclas inconStitticionâes das provincias do Brasli a lei das côrtes de Lisboa
epuniveiS.' Si". presidente I as formUlas dos pro';'; de 21 de ,Março do presente anno, aliciando OS
cessosou são necesSaI'ias ou não ;se não Sãone- POVQS para fazerem causa commum com Portugal,
cessarias podem dispensar-se em todos os processos ou obrigando-os por força de armaS a se rebellarem,
e se são necessarias, emnenhlins se devem dispensar contra a independencia, e união do imperio serão '
e muito menos no presente caso. Com semelhante considerados réos de rebellião e sentenciados em
lei ab~se não digo uma porta, mas umabysmo commissão militar. '
para ruina da nossa patria. ' " «§ 2.° ,Todas as pessoas que nomearem as com-

O 'Sr. Andrade e Silva disse que não queria miss!>es' militares orde~adas !lo § 20 da mesma lei,
razões methaphysicas, iDas sim a linguagem da e aquelles que sentenCiarem, Impozerem as penas a .
experien'cia; pois eu diço, ~e" esta nos faZ vêr subditos deste imperio serão igualIJiente conside-
Marco Antomo,'MaximilIano Isidoro, Robespierre rados, ej11lgados na fórma do § Io~. ' ,
e outros muitos, comecando suas tyrannias por «§ 3.° Os juizes, ou quaesquer autoridades, que
pequenos abusos; a hiStoria de todos os tempos cumprirem a dita lei nas partes lJUe manda arrema-'
abona a minha opinião opposta ao estabelecimento tar bens, de subditosdeste impeno para as despezas
de commissões nillitares e de tribunaes extraordi- da tropa portugueza em operacões, São'respon-"
narios, ~ue se .desvião das fo~ulas que a l~i pres- saveis, por seus bens a todos os damnos causados
creve. Eu qUlzera que os illustres preopmantes, pelas arremata!;ões, e, serão além disto condeDina-.:
que' são de parecer contrario, se lembrassem do dos a degredo por cinco annos para Iugai'es-remotos~,'

procedimento dos nossos vizinhos americanos do « § 4.° ~s bens dos réos comprehendidos nos §§
nórtee que reparassem que regulando se'mpre as }o e 2° serao selJllestrados, e arrematados para in- ,
suas acções pela justi~, humanida~e e mode~~~, demnisação das despezas feitas na guerra a que Por~
ganhárão- com a pratica destas virtudes a oplmao tugal 'tem injustamente provocado a nacão bra-
geral e conseguirão'estabelecer um admiravel 'go- zileira. •
vemo. Pedirei. agora ao illustre deputado o Sr. Car- « Segue-se o§ 10, que tomará a numeração dê 50. ,
neiro de' Campos, jáqlle éxplicou o' seu celebre Paço da assembléa,15 de Julho de 18~t-O de- ,
J'Ury, que me explique o ·que quer dizer estar' a. putado,Rodrigues de Carvalho., ' '
sorte do Brasil ainda' lia' urna ,dos destinos. Por O SR~ COSTA BARROS :'_ Sr. presidente,vej(HDe,'
ventura terá de apparecer entre nós algum Marco obrigado a fallar em publico, ao quenãoestou're-: "
,Silla ou outro ,semelhante tigre, sedento de sangue, almente acostumado,:e a fallar sobre uma mataria '
que d~~je aéab,~ d~, llID., só, golpe o' genero ,hli- já porfiadamente debatida; direi comtudo' o 'que'

mSi~·preside,nte!:·~eixeinos.p~e_ocupações; '~ que ,en~~~r: porém de entrar nella'seja-meji~úodizer :
, que,r.t,o"d.ooBrasl~, e a:~onstltUlçao.qu,e",lhe, fOI p,r,o- 'que' noto, com surpreza ataques de palavras de uns"
mettlda.~ e ~,m!lJ,s facil, como ,diz Mi.De, Pfadt'Sl'S.deputados, com outros, respondendo-$e COIa:
~n:~car~e1.J.!lla~strella ,do firmam,ento, do que_o sarcasmosás razões Cômquecadaum sustentacomo::,
espmto'cq~tItuçlonal,um~y.ez.planta?o no c,o;raçaopódea -sua opinião; e porque me julgo contado: no ,,
-do ~hQlI1e~.,O qu~ eu acho. mdispen.saYElI p~a ~n- numero' dos literattos miseraveispeço :desde,já.aos:
solidar,:o system~ P1;QclaIna,do,é.a o~servancla exacta, 'mais illustrados: queirãodisfarcar os,defeitos.do meu: "

, e c~n~tant~do:.qu.~,:ordEll!ll a,JuS,tiça,~~empr.o," discurso.:,. . ';: >.,' -: '.,' :,' " :" 'i':::
fes~~)~s~~~iPp1lClp1()S:,naopóde" admitir, ()s ::Olt.O Eu preciso. ainda. deJição; e ,tenho' pezar-que a '~
art~gos:do:' p,I:OJel(~,9,,~ntr~osqulles: ~eIDP~e VotareI., minbaprovincia,se lembrasse demiriJ. parasustentaJ.', ;

O'::SR!.R(lDRiGUEs,'D:iF-eÂlÍ.v'ALHO:-:S:r.:rrésidcnte~os' sel1s' direitos; mas."nsto que aquiestou,~~ml '
eu tenho ,ouvido dizer a. alguns: ·inust~s,denutadosdisposição: ..para: ,aprender" es:p~ro';que ,;0$::meus i_,
qué:Q projecto' :é'1:inteirameÍ1t~:desnecessa:río ;' 'que,m~stres,,me"conve!1ção.com,docihdade':..-:não quer,Q r,
,as-nossas~:CircúlÍlstaIiciàs"nãoo'erigem,: semelha;nte; :lições com .Vltuperlos'i!,'>,,'. ' " ~:' ,';, '>,,:, :i~~';I;.,:iL:
pro'Vi,denêiaí>e que: 'êsta''Iêf s!>seryiria(de'excItâ~ j.: Sr. Presldtmte,: tQdo$;os,:unpenos:' t:em;)~ecessr';'
deseonfian'çlisLDa~' p~{)viticias M:q;uào' gov~niOfnão:dade;~~,r~pr.esenta~:,pa(a se fazereJI! temer'd~s:':; ,

,fórma bom conceito do seu espmto. Eu ~o:posso :seus~. mW}I~os:esta,;a.nd.a: sempre;,na-raza.o,:dáS,,s~, ri
cone~d.arlc,oriI;éSt~opiniãD porque,não:~vElJo qu~ as forças p~I;lca~e~ room; ~Jestas,d~pen..dem;.da:tmlll()-l(I
prQ'\'lDClas: p,ossã'Q,levarca:;millqu.eesta~assemDléaj ,;de: t{),das:a~.par,tes,doEstadQ.c.:: ": ;!);' ::~",: i]:;!l:'cc~

en~a.rregadá,tde::prl?move:·por to,âés';osi,~o,dos !l:' S~lt ; . ,P.ost~;lSto,;t:zdo,oiqu,eJe~er'li UD;U:,;as,prAYJD~s~:
felic~3;!i~! .faça;;uma,lei,para:;preYe~r.;asorg~çao, :4est~ E:~penOr au.gmyntlint La,' :~U1!= ,~epresentaça.,o "
-de!fàCçoes,oPeostas >,á,causa-,"dâ;;mg~ndencla't!o ,8 -D~S "iará'res~elf,arQQS~O~OS IDulllgOS; e ',tuoo,P:'l



nne 'levar a desconfiancaaos nnv-, d .........M ....OO'OS·1 -, ~.,."'~ '-6' ',.~-., .~., o" 'T, o •• r~.-,,,,,,~""'~~"'-.' ~.~'w:>.sempreUQ~de-~;est:aSidoe
~g9vem,. ~. p~,~,a~~,_5'~gue~" fazer," leIS, que ,ateaem, as~,~'fincias,e que são di
fr?qu.~e.lDl~~~~enos.d~ª~ .' ~en~ oppostasã1iberdadé~~em
.~~ Sr, p~dente., ,que as proVIllC!aS es-' coJO favor sempre faIlal'ei. ' ',' ' .
te!~.Jªn~ '~aD!~IKl-~e ~~ a.,,~hl~;. " .' ,'. . . '
que OSPOTÓS eoJ#iemn~~pe~~or"eo~-pera4~sidO ~'~Oii~lbmooN:-~~teria,Sr~pre
nos povos.d~d~se qualquerdestaSco:Diiançãs. en-:-- . temente~; o que eu.
tndo se desorganisa. Por esta lei eu vejo espaDiar- vou dizer ~O()ra tah:.ez ;pareça fóra da ordem, ,mas é
se~-provincias um terror geral, e oj~reeeio plU'a:d~o pnnÇl~~tocom.~ese
d~..ver por taes medidas repetido por toda a pa(te, o ~ ~tjdo es.te PJ'?Jecto. ~~aa':'"se com~o ter-"
fUJ8.tem acontecido no mo de Janeiro. Cidadãos ~o que elle ,caUSlll'a.~,JgIloro-oporquever
be~eineritos fomo re~tados na opinião pu- a eJlO.__, ,.'
blica como homens cnminosos, e perturbadoras da Eu. nao me assusto" co~ ~e, nem os meus;
o$~ ~lecida, e depois do longo prazo de e. a~ ,PQSSO •.~a"t que,~ os da mililia
cincó mezes de prisão forão sentenciados na: re- pro~ ser.a mdifi'~nte.Tem-se ~entado
1a~ó ejWe.oados.innocentes. . ' que e UJ!l proJeclo d~!a bar~e ~o, POrtP!8.

Quempensana que nem a sabedona dos ma. ~da !~ llG! mí,lit.axes. ua· ~dente"os!IU-"
~dosnem a presença de Suá Magestade poderia lliares sao C1dadã~s como ,os ~nrtr~s,;o~ al
~ estes males! .Cõmtudo o cidadão foi oppri- C vez combatido pela patría nao os faz manos
mi~o, prejudicado, e'apenas tem. para consolar-se l1ID.anos. . . '.
dos damnos e tribUlaooes quesoftíera o testemu- O filho ~a bem, educado e chaU1ado as
MO da sua conscienciâ. • ~.; sua mm, ov~ e o anima a ser valente, a
. Eis aqui o~e eu não quizera ver renovado, entre mve:;~ a breu. debaixo de.tG.do.o fogo por amor da

os meus conclliadãos, e que seguramente verei seo patria. elle parte, m~ta os mmngos antes que estes
projec(o passàr em. toda a sua extensão. Ninguem, o,~sem ; ~ v!>l~ cheIO de gloria.A. este defensor da
Sr. ,presidente, tem mais odio do que eu aos adver- patz:ia ~ liCIto chamar barbaro, e aftlrmar COmo
Sários da causado~ ;não osjlÚgo dignos da mais aqul se disse em o"!txa sessão, e hoje se zepetio. que
p~8na contempla~o; mas ba3tã.o~ os pu,niras ell~vem com as maos banhadas em sangue humano
l~. existentes. :Aj; ~sições do projectou-ão ac- d8SSl~ar sentenças de morte contra seus conci-
~n~er. nas proVlDeIas as facções que se querem ada!Js. . _
prevemr, e as des~ças se mulUpliearàO; no nosso ~ ~I:s, Sr. prestd~~.em.que~~
~ládo aetulll co~dero extemporarieas ,estas me- holll'ã~' o~ &ares 'l ISto é tão ~1usto que ~~a
did~,. e s6 propnas pa1'I! amotinar as provincias ~XIli~~~: nos.mostra o~~~o. Se aos militares
fl11!ilid~.se~ramenté n~nma por sua vontade se a __ . se ,tirasSe o pnvil9g!o de foro•.e!l~s to
Unirá 1ama\s a'Portugal." , . m8!la..0 ISSO. por ~~ d~dacao ; e os miliClBJlOS

~Além disto, tomç a dizer a.propria experiencia estimão JIWS o pnvileglo d? toro do ~e todos os ,
me faz tremer das consequenClas desastrosas de se outro~!lUe ~es ~o con~d!,s. Logo é pO!tllle os
Sáiiir, 'para julg8:!' os homens, dos meios ordinarios. :üf 1UIZeS nao sao_sangumanos. Em realidade os
Temo .pois por dever' meu pedir a eSta aUg1Ista'as- l' tares tambem sa~h~anos, pe!!são, e sabem a
sembléa que tome em seria consideracão este ne- a natural, e~m p~dene.la eonsultão.
goci0

1
para que se não, adaptem, sem necessidade, . E,u tenho VISto ml1ltos conselhos degu~ e ,as

mediaas-de: que llodem reSultar desgra,Ças de mui Sl.stldo a antros, e confesso que sempre vi a huma- ,
seri~ cOlUJ~quenClas. Digo o que a minliaconsci- mdade, vencerl.udo: Portanto ~ce-~e que o
6t~1~_~e .dieta; ese. não defendo melhou JIlinha all~.do ter:or é pamco, e que oprolecto deve passar
oplIllao é porquemefaltão forças, eo uso defaIlar ã2 discussão.
n~te."l'ElSpeita.vel~ congresso;.mas s-:mpre., co~~ O•SR. FR"NÇA:~Este projecto de lei deve,ser
cl~l.que,nunca por me-p. yotopassarAo Qsol.tQpn-, 'conSIderado' em duas maç6es : a la respeitá ao'que
melros arti~s deste projecto. , , " d:e~tarã~ as.~rt~ de Portugal nos momentos cri;;

.o, SR. Dw.: - En creio' que nas ciicwnstancias ti,cos.· de suP.Prumrem umarevoluçáo das súas Pl'()
em que nos· áchamos devemos cuidar de 'oppor vm~as con~enta:es•. ~ se fez posteriormente ex":
f~ 'contra 'força, e pol"isso não approvoas me- teJlSlV~ ãs' nossas·pronneias do BraSil : a 2a res
did,a~ d(),projecto;:que,as provinciaSn,ão merecem. pei,ta ~eco,nómill·ao, no,'ss,?'g,ovemo int~rtlO. qu'arid,O
AquI' se tem procura~o mostr!U queexistem:motivos occo~o,seme1ha.I!~es col!Junctura~ politicas.<,!uanto
de;zece~ ~eo~rasilpos~·retrogradar da'marcha á :l~parte Il~o'!D;ep~i!tol~vo bastànt~para se
que ~omeçou';'e ·eu t:enho- ISto por'umabsU1~o~ ~r.; o~e,;Dar esta'.1e1. opro,cedúilento que . tivefio as'
preslden~: ,o Brasil é .~f!leJ e.se. ~ COnstitUlçaO côrt~s d~ P~~gãl. f~~ndo. trans~,enden~ ás,nossas
~or ,. or~llDiZa~a p~los: prmclplosque' anaçã(l tem pro'1-!l~la,s.'.!IU~;~llas a.~!1d,li ~P\ltãop,~ lllt~tê;
meulcado;. ·,Daoe posSlvelqusos povos atropellem ~oremo -unia!>, uma-leI, cuJa saneçaoteve porino
OSJ$é.US. direito~1'e re,nUIÍci~m á..sua,liberdà<!e.para'"tiyO,: :>Q~"eJ;l,~',z:e~uzir,. á,?rd~mas..alte~él.çõ~ do,,spovos
se umrem 'ao .:v:~UlO :fortugal ;é .lQucura:suppor~que'da;S6tl:;~rdadeIl9, t~~no." ',: ",.,' .. , " ,
elles''se úesv:iaráõ'é.da ·carreira::que "tem tomadO'; . ,O..:,mpttvo ,de ,repzez$a,'qu~Jenho ouvido aqui· ;
ningue~ é capaz de o ~o~seguir"';; •.;', '::;;,'" '~ll2:e,'t:'V:,,ªe:r,ne,s@,hYP.O,'th,g,~.,.p!lmse,,a,drn,'"Jttir,'~;P~,'.,'

Mas 'figuremos, que·:Iia'a1gUDl infame que ousa Jeçto;"nao~:~e~~al!so~u~!ltl~ ~ ,ou an~s,eumêll
a~~;tt.;(), \~p~' elle:será~rig~rosaJD.el':~~..,falsa~~~':-~ d~I;~o ~ó~enW,coJn.qtl~~e~~na ,
md~;;peI~..}~.eX1S~ntes.. EQf1ao:m~~~e:paosao ;{)Pf9Jtl,C~Q·.;:. ,,' ::-. ~,. (". c<::.· :,'::"
premsas.medidas;co!}b'a'"o~~.o~os lDllnlgOS'; mas ~O, qu.e ·no':caso:se'!láé UIiia,escal1dalosa'imitaçãoo
co~~ ,~em ~te~ maIS -.f0~e que.;~e':lcere:nte~~~, )~O ::proce~ento· .qu~tiverão.as- CÔrtes,d~ Podagat

, lJ1fé!os'~!~s~e:qu~. de'Ve!po~ tr/ltarsao -:-din.hell'O c'orn~ ~ suas provmClasTeyo1tadas, :estándó:aliáS'lls;'
e 1ge~fé:-::-, 'POO'~IIe', :~m m;o.é que. se faz~:guer;-a:~:'n:o~sas~'como~paci#iças, eadherentes:ao sPtéJDa!
Fórtídlto"VQ~ ,q\le ,C). ·.ptoJee\() Iíao passe,á:'2a :m.s- dO:g1)WTD:O;:lJO,6geialID.entese tem abra~o; 'Poréia,
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que as c3rteS de PÓrtngálnão fue...~o'parà:o lliazil·, ({,~ "
a lei a que nos referimos, é manifesto do processo , ' - '"
da mesm,a lei:_~ foi m,oli,vada~ urgeDeta,' de se «. Adoptoas emen~d~ ~. «!eputad<! 1oão An-
àcudir com rerri.edio prompto e ôecisivo ã 6plosão tomo de Carvalho com as limitaçoes segumtes ,:
de' um .oItão politico, cuja cratêra principiavt.a l!l § 1.° A.·s palavras-serão considerados reos
fumegar nas suaspro-rincias, e amea~va dotiro das de rebellião e sentenceados emtommissão militar
suas lavas o' coração do reino.subsutuão-~ estas-serão considerados reos de m-

As côrtes de Portugal pois não legislavão para o belliào. e sentenceados como taes.
Brasil com as ameaças de um decreto que era filho ' li § 2.°,As palavras-serão igualmente considera.
do- momento, e «Youtras circumstancias mui extra- dos e jule6ados na forma do§ 1°_serão entendidas
nhas da causa da iJidependencia do Brazil. na forma do parae,<>rafo anb!eedente-Araujo Lima. »

O deputado Luiz Paulino porém que era membro O SR. Mw.:-tomo tive a honra de ser nomeado
cfaquelle congresso por parte da provincia da Bahia, membro da illustrecommissào tambem devo ,dar
,querendo que aproveitasse aos seus conterraneos a .razão, porque annui ao seu parecer na organisacào
.parte benefica do mesmo decreto, fez em 2! de do proJecto, em que nada considero de injusto:ou
Marco uma indicação ao dito respeito. attenta a luta .de impolitico. '
,em "que se acbavão os ~anos co!'tra~ tro~s Propõe-se esta, lei em contraposição a outra
de Pol'Úlc~ que occuparao a sua capItal. DlS~Utlo- dimanada do governo portuguez, do lrovertlo de uma
se a ma~la e afinalven~u:se. que se generalizasse nação inimiga, a quem é preciso° moslrar, e
o. decreto a todas. as provlOClas ~e o co~res."O ha- sobre os cidadãos brasileiros só pode le!rislafo
VIa, como partes m'~nr.mtes do remo umdo. governo do Brasil. o
, Mas ainda quando intenção houvera das côrtes Estou bem persuadido de que os bons brasileiros
de Portllooa4 em tratar as, nossas provincias mili- se nào uniráõ mais â causa de Portugal; mas nem
taImente -pelo citado decreto; 'não vejo.eu que por isso devo deixar de admittir, que possão haver
houvesse condigna represalia ao dito respeilo, senão ãlonuns degenerados. em que tenha poder a ambi
_em tratarmos tambem militarmente as provincias ção, e o ,interesse para se deixarem levar contra a
do mesmo Portugal. se algumas lhe estivessem nação, de que fazem parte; e que por isso õ indis
adherentes, a que todavia o Brasil pretendesse ter o pensavel passar o projecto, para que, contendo-os,
direito de accessào: mas tratarmos nós mesmos as possa o imperio sustentar-se, e nrogredir na a'ti
nossas mesmas provincias. adherentes, amiocoas, pa- tude, que tem tomado. Além disto, havendo ainda
cificas. consutuintes e compromitentes como se nas provincias, como temos reconhecido, muita
achão. pela mesmaidentica maneira com que Por- ignorancia, e sendo assim facil, que mal intencio
tugal ameaça as suas revoltadas, é politica que não nados p?ssão sed~ uma, ou outra povoação, é
entendo. n~o esta leI a pôr os•povos em cautaDa, e

Passarei pois a tra~ da ~ relação do mesmo prevemdos cont~a taes seducçoes. . .
prójecto emquanto respeita á economia do nosso . .Tem alguns Illusues deputa.dos ~guldo a. leI de
,governo. Diz-se que a lei não olha para asprovin- Injusta, po~e aban~ona os. Cld.adaos e os poe fóra
,cias no estado em que se achão de sua pacifica da p~tecçao ~as, leIS .ordinanas; mas de.ve~os
adherencia, mas para o estado em q~e porventura advertIr, que nao ~ a l~l, n~s casos porque e fella,
se possão achar de futuro. Bem: logo a lei é inutil que ab~dona os Cldadaos, sao eDes mesmos, que.s~
por ora; porque faltão as cireumstancias em que abandona0, quandl.l rev.o!tados. conu:a ,a patr,l~,
cumpre que ella seja talhada. Mas no momento da atacando. a enstenCl~pohtic~d~ unpeno~ re!'unClao
úrgencia me dirão não é que se ha de fazer a lei; volU!1taríamente todos o~ direitos ~ue tinhao. a sy
e eu digo que semelhantes leis só em momento de conSIderados como, fi\hos, e declara0.que maIS nao
urgencia~ e nímia urgencia é que tem lugar; porque quer~ pertencer-lhe. nem aprov~tar .os seus
é um. desvio das leis eriminaes em que ,se attendea li~neJ!Closj e. que em~ ~o se.~ao IegtSla Pl!l'.8
lima circ~st8ncia extrordinaria, a uma excepção Cldadaos,.e SlID para lmIDIgOS, ~ nao se4estroem
que as meSDlas leis criminaes não supposerão~nem as g~antlas, porque ne~~umas tem promet~do,nem
podião suppor. dev~ ,prestar o lIDpeno ~osque contranao a sua

S nh Ó b d d 1 · •. causa.
- ',e o~, ~ ~ a, un amos e eIS _cnmmaes a . "Tambem me não posso persuadir de que esta lei
todos os resJle!tos. e provera a Deus nao hou:yessem introduza descon'fianca nasprovincias, que' tem
tantas, ne~ tã~ iJl!l,umanas. c0!D0 algumas S!l0. ~or adherido ao systema' actual. e tem proclamado Q

falta. d~ ,leIS nao, ha.ode1icarlmpunes o~cldadaos imperio do J~rasil; e a sua independencia; porqu~,
• llrasilerrosrefractariosdon~vo~acto.soClal. ~ que se elles estão. de boa fé, dispostos a ,sustentar a
~. te,m . empenhadQ :.a ,n~çao. E', OCIOsa, _é.. unpo- causa, :não as assustão, nem fazem, desconfiar, dis
liti~ ;poftanto a lei,que ,ora, se nos, :propoe ~,lla só posições, que comellas ,se não entendem; eantes
~~rvua para nos fazer, ,WQ. mal, que ,e pe.x-q~r~os a pelo contrario nestas mesmas disposições achará~
lusta ,coD.fiança que .devem'~_as.provlDClas, nos apoio para contarem com a sua conseryação postQs
se~~represe~~tes. q~e~nVlara() a, e~tl;l C?ngresso a,salvo de algumas d.epravad8;.S intençõe~,contraJ;ias
paraal'lCOIlstituu:"e.,-naopara, as amea~r;para~s á causa que seguem: e se estão de má fe,nósé que
ho~ar. ,de, um.aJusta~confi~ça,de seu malter~'V;el devemos ,desconfiar e pôr'os meios' que obstem aos
l!a~riQtismo! e ~ao~ll!!l'llSlDJurlarJ~om a presliliI7 etreitos deUll. '" ' :.. "
pçao de cnmes po~ticos.;que se nal) P9dem nun,C?- , ., . ' , ," ." , .-" ,
~perar :~e b~~eiros,:que espot;ltaneamen~e eá uma JuIgo P?rtànt? que o Pf()J,ecto é digno d~,pasSIlX ã
vóz.seprópoe~ constituir'emnov0l'lYstemade go- segundaâiscussao. ,. ",,',
-W:~C!~"J~~() po.rta*'to·coil.tra o proje<:to como ocioso ," :;ru1gou-~eafinal, amateria discutidaje propQ~do
~nmpohtlcoque;meparece.- " ,;. o Sr. nreSldente, se a assembléa dava por conclulda
~c~(:S~~'~~~#l~w'p~'diuapafa'vraeina1dôu á a la discussão, decidiu~s~l!Ue sim.
meáà. aseglllDtá·· ',; • 'O SR. DIAS :-Parece-me que deve propor-se Q
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projecto dividido em duas partes para se resolver se., Sessão em 'i6 de oJlillto de f.823
passa cada uma de1las ã. 2a discussão., .. ..; -":.::. . ' .
. O SR. CAR1!I"ElRO DA. CumiA.:",;;",O Regimento nào . PRESIDENCIA. 00 SR~'·e.utARA . "

~ue a divisão; mas· a assembléa póde rewgar !teunidos os Srs. deputadOs pelas io boras da Iria-
o reg-.mento. ,nha,·:fez-se a chamada, e acharào-se presentes 56.

O,' SR. AtENCAR: - Deva propor-se primeiro se fa!tando pOl·_ doentes os S~. Xavier. de- Carvalho,
-passa a materia toda do projecto, e se·não·!l3.ssar B~spo capeUao-mór, F~~~ ~to, An~d~ e
então se proporá cada uma das partes. Silva, Alencar, Rocha, Silvetra Mendonça e RibeU'O

'O SR. AR.\U.JO Lnu:-Temos novadiscu'ssão; e de Andrada. . . . '.
~uns senhores' tém já fallado 7 vezes. Proponha. O SR. PRESIDEr<"TE declarou .aberta .a sessão, e
V. Ex. como lIie parecer bem. •. lida a acta da antecedente foiapprovada.
. O SR. CARSElRO D.-\. ~'"HA: - Eu 'creio'que basta Veio á mesa a seguinte de~laração de voto.
que esta augusta assemblea decida se oprojecto (t Declaro que na sessão de hontem votei que nào
passa ã 2& discussão; pois como ha de ser nova- passasse á 2a discussão ~projecto sobre a lei marcial
mente discutido, debatendo-se artigo por artigo, os -16 de Julho de 1823.-Aletlcar.-Garneiro da Cu:
que nào passarão ficào despresados; e assim pro- flha.-FortuM. »-Mandou-se inserir na acta.
cedemos na fórma do regimento.' O SR. SECRETAIÚO CARNEIRO DE CAm'OS leu o se-

O SR. PRESlDE~"TE propoz a divisão do projecto.- gui!lte .omeio do ministro ·de Estado dos negocios
Nào passou. da JUStIça: . "

Alguns senhores requererão a votaçãonominah (t m~. e ~xm. ~.-Sua Magestade o Imperador
mas não se tomou em considerat'iio. atten~en~o as. razoes ~1:posta~ por Marcos Thomaz

r" de Ohvelra no requerimento mcluso, me ordena. o
Propoz ~ntão ~ Sr. presidente se o projecto pas- faça remetter a V. Ex. com ~ informação tambem

sava a 2& dlscussao.-Venceu-se que Slm. Junta do chancellerda casa da supplicação que serve
O SR. ARAUJO LnIA requereu a impressão das de re~dorÊ a que mandou proceder, para que fa

emendas; e decidiu-se que daviào ser lidas na z~n~o V. .1:•.pres~?te tudo á assembléa S!lrM cons
sessão seguinte para se ver se erão ou não apoiadas, titulDte. e leglslati~a, a mesma. assemblea t~me a
pois sem o serem não pódião imprimir-se, na fórma ~re.~en~o do supplicante na consldoraçào.queJulgar
do regimento e Justí~.1.• . « Deus guarde a V. Ex. Pa~o, em 14 de Julho de

OSR. RIBEIRO DE UEZENDE pediu licença para ler, 1823.-Gaetano Pinto de Mtranda Monteflegro.-
nào o~s~nte ter já dado a hora, um parecer da Sr. Jose Joaquim Carneiro de Campos.» .
commlSS8.O de poderes, e sendo-lhe conceâida leu o -seguinte « INPOIWAÇAO DO CHANCELLER AO IIIINISTRO PA l11STIÇA

« PARECER Cl film. e Eun. Sr.-Pretende Marcos Thomaz de
Oliveira que S. M. o Im~erador haja por bem que

«A commissilo de poderes examinando o di- coutinue a causa contra elIe movida {)e10 actual de
ploma do Sr. José Alves do Coulo Saraiva, depu- pu~do li asse~bléacons~it~intee legislativa do Im
tado pela provincia de MinasGeraes, e confrontando- perio do Brazil pelo preJUlzo que da suspensão do
o com a acta geral, o acha !~gal e conforme com o progresso da mesma causa se lhe segue, ou que se
decreto de 3 de Junho de 1822 e instrucçoes de 19 remetta o seu requerimento ã dita assembléa para
do mesmo mez e anno. E' pois de parecer que o se~ contemplado e.decidido. A su~pensão foi por
mesmo de~utado venha tomar o seu assento nesta ~m.decretada.em,Justa observancla do regimento
assombléa. Paço da assembléa, 14 de Julho de 1823. mtefl!10 e l?roVlsorio da assembléa, capo 12 art. 179,
-EstevàJJRibeiro de ,Rezende-Manoel· Jacinthó que diZ' asslm.-Emquanto durarem as sessões não
Nogueira da Gama. ~ Antonio Carlos Ribeiro de p~4e o de,putado demandar, nem ser demandado
Andrada Machado e. Silva. '»-Foi approvado; Civilmente,nem ser executado por dividas.-P6de ser

que na discussão particular deste artigo se decida o
O SR. SECRETARIO CARNEIRO DE CAMPOS leu tambem contrario. . .

-o seguinte boletim do cirurgião da imperial ca- ~ Nestestermósex~usando S. M. Imperial a pri
mara, assistente li ,Sua Magestade o Iniperador. melra parte do requenmlmto parece de razão que se

Cl As melhoras de Sua Magestad~ Imperial con- digne attender á' s~gunda, mandando remetter o
tinuão em marcha gradual, e nada deextraordinario mesmo requerimento á dita assembléa para ser con
-te.nho a expender. Paço,da ~mperial'Q~intada Boa tempIado na 'discussão particular do :citado artigo.•
Vista, 15 de Julho (150; dia de molestia) ·1823.' O O mesmo Senhor porém decidirá o mais justo. .
~irurgiã:o .da imperial camara e assistente, ~Sua « Deils guarde a V. Ex. muitos annos. Rio dela:'
Magestadeo Imperador.- Do-mingos Ribeiro' dos neiro,' 12 de Julho de 1823. - film. e ',Exm. Sr;
-Gui'marães ,Peitcoto». .'. , .' Caetano:Pinto:de Miranda Montenegro do:consàlho

'F' ." d· .. . .... . . de Estado, Minist'roe Secretario de Estado dos
. \ oiouvi aestanoticiacommuitoespecial~grado:~ negoCios da'justica. ..;... O chancelIerdacasa' da

O SR. PRESIDENTE assignou para,a ordem do dia: sti~plicaçãoque serve de regedor;:Antonio Ro
~& o, projecto dos ~overnos ~rovinciaes: 20? pro- dngues Velloso de Oliveira;'»-Foi tudo remetti;.
lecto a~· .confirmaça,o das leIS que· tetpreguiO o ~o á commissão de constituiçãb. :. ...., •
Brazil : 3° segundas leituras de propostas':,:,::; !'" .Leu de;pois, outrodomiIiiStroe secretario de Es-

Levantou-se a sEissãoás2,horas'e meia.dat'arde.· tadodos"negocios do ~mp~~io';Ao,theorseg'uinte:' "
__ Manoel José de Souza Fra~a, secretario.' :' (t mIii. e Em; Sr.-:ren~oJeva~o;áaügustapre,:.

, . ,'..' ,"" ~ep.ç~.d~S. M. oIm'p~rador o OffiClO. de 14' do' mez
, proxunopassado, ein 'qUe V. Ex. participa téta 'as-

, .• " .'" ,o"
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~embléa~, ~stituinte e legislatiya destelmpe
rio resolVIdo, por ser tUn prellininar indispe1l:sa'Vel
para muito dos seus trabaUios, que se proceda ã for
mação de mappas estatisticos e topographicos das
dift'erentes pro~çias deste}mperio, para lhe serem
Jlresentes á meOlQa que. se lerem apronlptando: E
havendo S. M. Imperial' mandado expéãir a este
respeito as ordens necessarias, .e igualmente d~ter
minado que a mesa do desembarg() do Paço enVIasse
9,uanto antes os ma:ppas estatisticos, que ãlli já exis
tissem, afim de servIrem .de auxilio aquelle impor
tante trabalho: O mesmo augusto Serihor me orde
na que remetta a V. Ex. para serem presentes na
dita assemblea, os mappas conslantes da relação in
clusa, vindos daquelle tribunal, em cumprimento
da sobredita ordem.

«Deusguarde aV. Ex. Palacio do Rio de Janeiro,
em 14:de Julho de 1823.-4osé Boni(acio de Andrada
eSilv(l.-8r. José Joaquim Carneiro de Campos. »

bem dadas, se devem estas continuar ou suspen
der-se•.;....{;'osta Barros. »....;Foi apoiada.

O S1\. LOPES GAMA offereceu a seguinte
« EMENDA

l( Nãoestandooconselho reunido, opresidente pro
verá sobre as materias indicadas no artigo antece
dent.e por si só em casos urgentes, convoc!1ndo im
~ediata~ente .os co,!!selheiros que se poderem reu
nIr, a cUJa deliberaçao ficará submettida a appro
vação da medida tomada; salvo porém nos casos
marcados nos ns. 12, 13 e 14, sobre os quaes só
em conselho poderá prover. - O deputado Lopes
Gama. )l-Foi apoiada.

Julgou-se a mataria discutida; e como na sessão
de 11 de Julho tinha ficado reservada a 2'" parte da
emenda do Sr. Andrada l\Iachado ao art. 10, para
se decidir deUa quando se tratasse do art. 14, propoz
o Sr. presidente á votação a referida 2'" parte, e foi
approvada salvas as excepções.

It RELAÇÃo DOS MAPPAS ESTATISTICOS, QUE EXISTIÃO NA Propoz mais se o artigo passava tal qual, salvas as
SECRETARIA DA MESA DO DESEMBARGO DO PAÇO, E A emendas de excepção, e venceu-se que sim.
QUE SE REFERE o AVISO DA SECRETARIA DE ESTADO Propo~Jlor fim successivamente os additamentos
DOS NEGOCIOS DO lMPEIUO DE 14 DE roLHO DE 1823. dos Srs. lfenriques de Rezende e Lopes Gama. 010
« Comarcas: Bahia, Sergipe, Ilheos, Jacobina, foi approvado ; e o 20 tambem o. foi na parte que

Ceará, Espirito Santo, sertão do Pernambuco, comprehendill o n. 14.
Alagoas, Parahyba, S. Paulo, Paran~uá e Cory- Seguio-se o art. 15 do mesmo p:-ojecto.-(Veja-se
tiba, Ouro Preto, Rio das Mortes, Sabará, RIO a sessão do 20 de Junho).
Grande do Sul, S. loão das Duas Barras, Rio O SR. ANDiUDA MACIlADO: _ Entendo que este
Negro. » artigo deve ser conservado tul qual.

Resolveu a assembléa que fossem remettidos á O nobro deputado o Sr. Carneiro do Campos lem-
commissão de estatistica, á excepção do do Sergipe brou lI.ue deveria dizer-se.-O consolho resolveu, e
d'EI-Rei, que foi para a de constituição para deter- o preSidente ordena ;-mas como o presidente 18m
minar quantos deputados devia eleger aquella pro- bem em algum desses r.asos resolve, nesses não
vincia. póde dizer-se que o conselho resolveu. Pela. outra

Leu igualmente as emendas otrerecidas ao pro- Cormula vê-se a concurrencin do presidente nas re
il!cto da lei marcial na sessão antecedente ~elos Srs. soluções do conselho, onde até póde ter o voto de
Henriques de Rezende, Rodriçues de Carvalho e qualldade no caso de empate. Em uma. palavra. nas
Araujo Lima.-Forãõ todas apoiadas. materias da competenCla necessaria do conselho

Leu por ultimo o seguinte boletim do cirurgião o presidente resolve com eUe; e nas que se tratão
assistente aS. M. o Imperador: nas convocações do conselho que a lei deixa ao ar-

« Sua U'agestade Imperial continúa a passar sem bitrio do pr~sidente resolv~ este! porque .os conse-
!U lheiros só tem voto consultt'VQ ; logo é mlUS confor-

novidade. me que se diga.-o presidente em conselho resol-
« Paço da imperial Quinta da Boa-Vista, 16 de veu.-Agora, quando eUe der por si só alguma pro

Julho (16° de molestia) 1823.-0 cirurgião da im- videncia, eu julgo que deve dizer-se.-o presidente
periàl camara e assis.tel!-te a S. M.ages~de o. Impe- resolveu-para que seveja que não concorreu o,con
rador.-Domingos Rtbet.ro elos Gtnmaraes Pet.Xoto.» selho para a determinação.
-Foi ouvido com muito especial agrado.

Passou-se á ordem do dia, e começou-s~ p~lo O SR. CARNEIRO DE CAMPos: - Pedi a palavra
b para mostrar que os argumentos do illustre autor

art. 14 do projecto S'J re os governos proVIsonos do proiecto não me persuadem a desistir d" emenda.
com a emenda do Sr. Pereira da Cunha.-(Veja-se a • ....

h EUa se deriva dos principios que abraçou o illustre
sessão de 20 de Jun o). autor na organisacàodos governos das provincias.

O,SR. lliNRIQUES .DE REZENDE pediu a palavra, e O seu principio fündamental é; que tudo que de-
mandou ã mesa o seguinte additamento :. 'Pende de deliberação pertence ao conselho, e o que

«A' excepção das disposições dos ns. 12 e 13 é meraml:lnte executivo pertence ao presidente da
que só terão lugar em conselho.-Henriques de Re- provincia. Este conselho tem voto deliberativo neis
.:ende.»-Foi apoiado:· objectos indicados no art. 13,. nestes o presidente

O SR. COSTA BARROS ;-Comopóde haver preéi- não P?de tomar uma resolução que não seja a. da
são de providencia sobre se~rança publica,· não .es-- maiona dos votos do conselho. Por consequencla a
tando o 'conselho reunido, Julgo necessaria alguma formula proposta no art. 15.-0.presidente em c,on-
regra, e, por ~ssl? offereço a s~guinte sélho resolveu-não é exacta, visto que a resolução:

não é do presidente, mas sim do conselho; pois se
, .' «EMENDA. ,. fosse do presidente e nào do conselho,' então este:

«Quando'as provide~Cias.'moinentaneas houverem não teria voto deliberativo. Isto mesmo se -verifica
~e' cahir sobre segurança publica, o presidente ouvi· nos casos de empate; .em, que .~ ~resolução -parece
rã o chefe da,for~ armada, e convocará. depois im-' nascer do voto de qualidade,;que se confere ao pre·
mediatamente o conselho para ver-se este as julga sidente : porquanto airidâque por este seu voto se
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i~rme a resolução•. nem' porisSo se pÓlie dizer que l~ns1Ílti.VO :8, fQ.miuIaseja-Ô preSidente, ouVido o
ella provém delle; porque este votQ, por si só n~o ~onselho, ordena.. .' ,. .' ' .', ... : ::.
produz aresolúção, e nãotein outra força maIS, .« Nas ma~i~ poi'émem que o conselho deli";',
do que a de fazer pender a: resolução para uma das hera seja a.for~a~ conselho ~solveu. .' :. ,
partes, formando assim a maioria doconselbo, don- . «: E nas I:;~ten~l>6~ei1te,daeompetenci.a do pre
dàdéve resUltár áresoluCào; ora neste casoella é Sldente seja a' fQnnlila--Q presidente resalveu.-
tãnto'.do .p'resideri~, qúaitci séria de qualqner mem- .Araujo Gõnàim.»~Foi apoiada.· '
b~_ do conselho, que entrando ao tempo de uma'vo,": O' SR~ COSTA BARROS :-Quando propuz a miDha
~Ç,aO. ,em1!atada, fizesse com o sell vot~ cessar. _o emenda tive. em 'vista fazer uma distinccão que
~!DPllte~ Nestes term<.>s é para num. eVIdente que desse a conhecer, quando .o presidente resolve e
es,ta ~ormU!a.:-o pz:6Sldent,:em conselho.resolveu. quando o conselho. Como esta explicação se faça,
-7é ,m",dmisslyel, p9rque nao é ~xacta, e e contra- porque o povo tem direito de saber d'onde vem. a
na a prerogativa d<.> ~onselho. Nao 1>asta !UDa só f~l'- resolução dosnegocios. pouco importa que se ado
lDul~ para a expe~çao ~as ordens do preS!-dente, sao pte esta ou aqueDa formwa, '-Eu approvarei qual
p~cI~as ~utras que yanem segundo as Clrcumst&n- quer em que isto se expresse.
Clas, mdi~do a on~m dell~. .. _ . O SR. TEIxEIRA DE GouVÊA:-Como ha decisões
· Nas matena~ que 5a? da attribUlçao do conselho, proprias do presidente e outras privativas do con-

parece-n;te mm propna esta:-Q conselho resolveu sellio tambem acho que isto se deve declarar es
e o prestdente ordena.-:-Por esta marca-se .exacta- pecificando-se quando o presidente resolve em con
mente a fonte ~e que dlmanou a ordem e faz-se c~ selho consultivo e quando delibera com o conselho.
n~ecer ao publico que ~ pro~deu na fórma da le~, Parece-me isto indispensavel; mas tambem en
e l~to é ·sempre convemente n um governo constl- tendo que pelas formulas apresentadas já temos
mClonal. clara esta e li -

A formula proposta pelo illustre autor, poderá " xp caça0. .
sómente ~r lugar quando o presidente na confo~- O ~a. YE~G~IRO:-o que me parece é que. em
midade do art. 10 convoca o conselho, para ounr questão tao slmple.s se tem g~tado demaslad.o
.() seu parecer: porque então o conselho tem sómente tempo. Qu~ndo ouVU' o conselho dlga-se-O presl
voto consultivo, de maneira que a resolução é tão dente, ?uVlndo o. conselho, re~lveu.-quando O
propria do presidente, que até póde adoptar uma não OUVIr-Ú preslden~,_sem OUVIr o conselho, re
iliversa da que pareceu ao conselho. Então sim, solveu; e quando ~ decl.:mo fôr do conselho-O eon
mui propriamente se diz:-O presidente em con- selho resolveu.-Nao seI para que estamos a perder
atino resolveu. tempo.

O SR. FlWIÇA ofl'ereceu a emenda seguinte: O Sa. PERElllA DA CUNHA leu a seguinte

(I O I1r6sidente, depois de ouvido o conselho da « EMENDA

provinciai ordena. Paço da assembléa, eD;l 1~ ~e «As provisões ~e se expedirem pelos 'presi-
Julho de 823.-0 deputado Fra~a.»-FOl reJel- dentes das províncias para serventias de officios e
tada. outros . semelhantes objectos serão passadas em

O SR. COSTA BARRos:-Sr. presidente: Eu aui- nome do presidente usando da formula-Fulano,
zeraque pela formula adoJltada para publicarA as faco saber, etc., e assignarâ de nome inteiro; e nos
resoluções, logo o povo coribecesse quaes erão do oütros casos se expediiáõ portarias pelas formulas
presidente por si s~7 quaes as tomadas com voto prescriJ?tas no mesmoparagrapho. Paco da assem
consultivo do consemo e quaes as deliberacões do bléa~ 16 de lulho de 1823.-0 deputado Pereira, da
mesmo conselho. Est~ e;plicação me parecê neces- Cunlla.»--:-Foi apoiada. :
saria, e o povo tem direito a eUa. A esse fim pro- ,O S1\; LOPES GAMA igualmente pediu a palavra
ponho a seguinte . e propoz a seguinte

« ElI!BNDA.

« Nas .materias em que o ~residente por si or- . ' , --
denar, seja a formu1a-4l preSIdente ordenou. « Nes~s mesmas. materias, qu~ndo o presidente .
, « Naquel1às em que o conselho fôr consultivo-O ~ecidir por si só, segt!ndo o t!ispostono pa.ra'grápho:

presidente com o conselho resolveu. . . antecedent~, ..u.sarâ ' da ,segumte formula-O presi-:;
'« Naquellas em que o conselho fôr deliberatIvo dente tempo~anaJI!ente ordena.~ depuFido Lopes:

-O:presidente com o conselho deliberou.-Costa Gama.»-Fol apoIada.' . -
Barros.»-Foi apoiada. Julgou-se dis~utida:'únateriae propoz o Sr:pi:e7"
:O Sa~ .ALmEmA E ALBUQUERQUE:-Como a dis- sidente:' , ' , " .

cússáo:estâ réduzida a questão de palavraStanibem .1.° Se passava o._~tigotaI qual estava redigido.
rrl'a~dareia minha' . , -Venceu-se qUe não. .

, « EllENDA 2.° Se se approvava. a emenda do Si. AraUjo'
· G'ondim~-Veneeti-se que sim. .
'«'O'consellilida provincia tem resolvido (aqui li -3.o Sesé approvava a.do Sr. Lopes Gama."-Ven

resolu@o)~ Portiró:to ordeno, ete.-Albu'quer.que.» ceu:':sé também que sim. ." ,', '.':
-+'F~i.a'p,?ia~a~:· , . ' ,.',' ':.' . JuIgarão-se as mais-emendas prejudiéaââs.·' 
,A,~~te.téIi1po e.ompareceuna, sala o Sr~ Ribeiro, Passou-se á 2a parte da:oÍ'dem do dia, que era a:

de.Andrada ê tomou o Seu asSento. . ' " 3~ ~se~~o;, 40 proj~c~.sohrea~nfirma~<»., da
Ó' ·SIt. A'l\A:UJOGo~IU:: Qffereeeu, a,Seguuite " , le~çaQa~wU, e ,fOI ,Mo o- l° artlgo çomas:re~

· " .'. . " a'.~~p(. ':. " ". '.'.. .gepu;a:oa~endas~s.Srste~UY~da Cunhain~t:
« Nas matérias ethqu~ óc6nseUíô'e'IiIerãm~íite ;r.rcliá<ió'. '<t~~~' ~~~Sào~~~d~~:r:nié.)'
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-:05R.~!lA.:CmmA:~~usadome.pareceaquell~'palavrasque com ~'iaçãoentrar'bem
-eDt!'ar;eIB' ".discussão 'Jma:' demons~ar cple esta. ex- no espuito das suas dispoSiCÕ6S., .
p~ose a;êha 'neste.lugâr:~m:collocada,parade- P~tonão acho necessldalle doadditamento
'termin~quepelasl~lSoraeXlSten~sepelãSquaes proposto, ~ ,seria, uma verdadeira' PeriSSolOgia,
se regIa· a·~n~por~;.de..({lIe f0J!l~s ,se fosse adaptado e voto pelo Píltagrapbo como se
parte, se ~eVIao diri~ os mw>C?1os politicos, Cl~ a~a emendado na novaredacçà.o do seu illlistre .
e eco~oIDlcos ,da ·~ã~O. Brazi!~rr.a, e~quanto nao ~utor; fazendo-se-'lhe a supl'reSSão offeteeida pelo
orgamsava os seus codigos; ·mas e~.desempenho illustre deputado o Sr~:AraUJo V'taDna.
1l~ :~eu ·dever. como au~! deste'proJ~cto ·apenas .. , (Fallarão tambem os Srs. ~otbigues Velloso
~i'que a paIavra -politica~ ~de ongem grega .Xavier de Carvalho e Ribeiro de A.ndrada; mas nã~
e: coJPP0st:ade duas que quer ~er a ,arte de gG- se entendeu o tachigrapho.)
vernar os Estados. Jul d l'" '.'
. ,E supposto que em su~generalidade se pretend~o Sr. P~d~t:: a·ma ena discIltida,propoz o
compreJiender os negoclos e~os de uma na~o o • '
para com outra, o que verdadelI'llDlente pertence 1.,Se o artIgO pas~va, salvas as elDendas SUp.
~o ~itC) ~as gentes e constitue ap~ do direito P_~SSlVas dos Srs.barao d~ Santo Amaro e ArauJo
publico umversal externo de cada Irillleno em que Vlanna.-Venceu-se queSlm,
se coniêm as relações que os' Estados~ éntre si 2,o Se se approvava a emend~ do 51'. barão de
estabelecido; todavia no sentido proprio e privativo Santo Amaro.-Vencen-se que SitIl.. ,
a politica tem por obejecto as leiS particulares de 3.0 Se se app~vava a do Sr. AraUJO Vlanna.
uma nação e que formão o seu direito publico in- Venceu-se que nao.
terno, que é relativo aos deveres que ellã tem para O SR. FlWlÇA :~Parece-me ~e a i'otação não
COmslgO mesmo, ou seja' para.determinar a, f6rma es~ p~rfeita;· faltão muitos 51'$. deputados que
de seu governo e de que manella a soberaDla deve estão lá dentro e que devem votar·
ser exercitada, o~ seja sobre as bazes em que são O SR. COSTA ÃGUIAR:-E'pleciso que nos en
firma~a~ _suas leiS fun~amenlaes,que f~J'!Ilão s,,:a tendamos; a votação está ,bem feita. porque estavão
conslltWçaO e pacto sOClal em conlraposlçao do di- na sala mais de 46 Srs. deputados e portanto está
.reit-o~ ci.~-;l que reg~ .o~ pactos e co~venções, con- coherente com o que se acna venc:ido.
~das ent1'!3 ~s.lndlVldul)s da soc.edad~, o que Eu não me opponho a que septoceda. á. nova vo
mw clara e JudiCiosamente se acha explicado em tatão; embora se faca, se a asselt1bléa ql1lZer; mas
todos os autores classicos desta mataria,' não se' diga que a vótação não está em regra.

Eu prescindo desta controversia, que me parece O SR. FRANÇA: - Quando 11 sssembléa decidiu
questão de Dome e pouco importa, ou que se sup- que bastasse estar presente o DUmero.de 46 de
prima esta expressão, ou seja per outra substituida, putados para haversessã~, tev~ elll consderação o
comtanto que a disposição, deste decreto, (aliás pequeno numero que então haVIn,!J1as agora como
summamente essencial nas nossas circumstancias) é que ha de passar uma lei com tão poucos votos,
seja de tal sone enunciada, que se possa obter o sal)endo-se que estão den~do edíflcio lDuitos mais
seu~m wm aquella clareza e simplicidade com que que devei!?.' s~r chamados '1 Não me parece que
as le15 devem ser formadas para sua melhor e mais tenha applicaçao para este caso o venCíJDento que
facil inlelligencia.· se allega.
..• O.SR. Â.UmIDA. E .ÂLBllQUEllQllE:-Eu julgo des- ~ .. ~R. CARNEmo D~ C~pos : - Esta assembléa
necesssario que se diga que estas leiS são para re- .deCIdiu que era suffiClen~ o nurn~ro de.46 Srs.de
gularem:9s negocios, do Imperio, pois é claro que .p!ltad\>s'para haver. sessaoj e se ,disto n~guem du
nãose~onfumão senão para n~sregermos'por Vlda, segue-se qu~ a.votaçao. estábem feIta. Tenho
ellas. O que me parece preciso é accrescenlar-e porém _uma dUVIda, com~ passO!! a emenda .do
que se acnão em execução-; pois não são todas Sr•.~o. d_e S~to ~ro, .qne e'=clne os ne,goclos
indistinctamente, são Sómente as que estiverem .p~li~cos, .,!1ao se.! s~ fi~ mC,olDPleto;) ~go! se
-em:'obs~rvanciano BraZll; e isto é o'que' não está .nao.s~ ftZerd~clar~~o ~ respeIto dos ~ccleSlasticos

. -claiaíIién1e expli~do neste lo artigo do projecto, e ~litares~. '. " .. ~_ . ' '
em que se diZ 'que ItódáS!as leis, re~eritos, elc.,· O· ~R•. PREsID~~op.sultou _a. assembleasobre
diDilinadosdó tbrano do Si, D.loão.Vl at.éao'dia a validade da votaçao com os 46,Srs. deputados e
25'00 Abril :de :1821, ficão em seu vigor•. (No ;resto ,decidiu.seque. estava valiosa. . .'. .
~ó:se .•ellténdeu(o,tachig~pho.) .J' .. , '. . '. O SR. COSTA. AGIDAR:-Segundo o qu.e ordena rO

~,;'í!~. S~~ .(:Aa:iEm.~:DE. ;C~os: -:N~ó· ~pprovO· oa~ :regin:ient~já !lão ,pódeadmittil'-sEl.emenda alguma
. _crescen~ento:que"propge o, nobre'deputado;poi'- -parai se:discutir.··Corp.lud~:· eu.·~re,l.o que :<llisseID.

,!F,le ·o,:ilfu~.,'auto~ ~do llrojecto iá.'i'ed,jgi(l,'no:va~ 'bléa .deve, to~:em conSldeI::a~o,o_ que Aem])r.a.?
..!!!e~~?.§:l~; :~~'clarando: cwe :da,s,: _o~dena'çõgs~ ..l~~, . .sr. C~rneIrode-Campos"para@,e nªo;llg~:~~Cj)
!e.~~n~~~ .(d~~e~~:· e :~~l'?çpe.~ ,l>rc!~ulgadas .o pro~ecto ~esta parte... , ..,' , ::',
pelds R~ 'de "Po~g~~, ~cao ..e~Y!lS~r ~~~IIle.~t'f .' Q:'Slr;-Ro»1ÚGUBS 'DE :CARV:ÃLilO:,,-Vistolque.éstá
aqu~lIas ~e govemavao o'Bra:zil ate o dia 25 de approvada a emenda":da' stipprElSsão :'li<r. Palavra
Abril d~'.'1821.: (Lêu:). ;(3om: .i3sta:emend~ fica des- ":-politicos- convenho.-quEl seja preCisa a decla
I,l~~~~~~~:.;.~c?r~s~n~~~s:e:~e ~.ac~a()~~ e;x;e- ração, ,~:'Se:faz uma ~speci~ ~d,e,<:Ja.ssificação
~~~:P?ls,o.~~il naoha!l',l_~~,~~g9v:e?,-a.tlo:w! de negocíos;'mas nunca me pe:ó'Suad1l'el que por
~~~~~~~?~~]~~~~~'II:~~:;~~~~~.~;:~m, ~e~~~ nego~ós~CoHf}'llOíiéssem'eD:e~d.e1' jl~tecas~
-" "" •. ", , •• ,..... .• "c' 'I' ... " .. , ... ,.. ,. ",' .os do~raZil.,eom, os,.de.outI:a na.cao,n6s nao esta

,::~O,.lêglslá(iôr;nao.,aeve'.usarde", àlâmse', "hiasesmos:ariaâ":" 'nhecíooí('Qi ,neiíllumâ"déU~; 'não
~~d~~~s;,"qu~;.~ile;Oiduuu:io ~fomãóas -::l~is,ob:-· '~n1~ràtll~!CO):i;lv"<e ,.Pem;nertlniDguelii,os:'t~ .
~~. 9!1'eqlÍivocas;: .'.dé;ve'êm'i -' ar ~~êiSáDientê. Cõiririo.sciF ~{-.O#âtlt ~~;L.· 'e1p!)]::::poJitic.os'~
...... " '.0 ~., "''', •.P..~ P "_ ~.- .,v_""'o·,~ ..,.JL- ".,".Q,.,~.:" .. ,<jU- - , ,., , 'l

20 .... ~ - ..,,' .. ~: .
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enténdiãoos·de cfi.!ei~ politico :interno; e nunca os le tomaz:parle nos. 'seas tra~os :Man~a. ~üci
de nação para naçao~ . . para "li. S. ~e lhe conced~a prorogaçao~da,li~n-

Por ierdado a hora parêl a leitura dos pareceres i1'l de qu~ preClsa:pelo~ referido tempo de ~te. dias.
-decoIriinissões ficou··adiadâ a mataria. ,Deusguarde a-V.,:s.Pa~da~mblea, ~m 16
'" OSa.'RODRIGUES Vmos9 .~r parte ,da com-~:~o de l~.-Jose Joaqulm: Qlme\ro de
missão de legiStação leu os SeglllDtes parece~:, . . ;PAlU. :LuIz DA. CUNHA MOREIRA:.'

Primeiro. ium. e Emi~ Sr. ·_·A assembléa geral, c.Qnsti~
'« José Antonio GotiCâlves. VIanna queixa;'se de tuinte e -legiSlativa do Impeno do Braii1 approvando

estar preSo na fortalezã.· de .Santos· desde o dia 25 0 parecer da commissão de legislacão sobreõ reque
de Dezembrq de 1822, sómente por ser pilo~ ~a rim~nto de José Antonio Gonçalves Viànna, que ~
escuna Catharina. que de Pernambuco se dirigiu queIXa de estar preso na fortaleza ,de Santos sem
áqueIle porto e neIle entrou no dia 23 do sobredito culpa formada desde 25 de.Dezembro de 1~. s~
mez e anno, sem se lhe ter formado culpa; e requer mente por ser piloto da eSCuna Catharin.q,· que de
que, ou se mande soltar, ou remo"Ver para esta ca- Pernambuco se dirigia áqueIle 'Porto, pedindo o
pital, afim de defender-se. _ supplicante ser solto, ou rem<ivido-para esta capital,

« A commissão de legiglacao é de parecer que se affiIi de defender-se: Manda partiéípar ao governo
exijão do governo as informãções necessarias ó}. res- que desejando deliberar acertadnmente· sobre este
peito da prisão do supplicante e do,.motivo deIla. negocio, precisa que lhe sejão transmittid~ infor
Paço da assembléa, 14 de Julho de 1823.-Antanio macões. desta prisão, e dos motivos della. O~e
Rodrigues Velloso de Oli"eira.-José AntQ7tio da V~ fu.levará ao conhecimento de S. M. Imperial.
Silva Maia.-Jose Teixeira 'da Fomeca 'Vase<m- Deus guarde a V. Ex. Paço da assembléa, em
cellos.-Esttvão Ribeiro' de Re::ende.-D. Nu'1l() 16 de Julho de 1823.-Jcsé Joaquim Carneiro de
Eugenio de Locio.-João Antonio Rodripues de Campos.· .
Ca.M1alho.-Bernardo Jose·da Gama.»-Fol appro
vado. PA.RA. RODRlGO PllI"TO GUEDES

Segundo li: Illm. e Exm. Sr.-Á assembléa gata! consti-
tuinte e legislativa do Imperio do Brazil tomando

u Acommissão de legislação vendo orequerimento .em consideração os pareceres da commissão de ma
de José da Silva Pereira, mestre, e dono da escuna rinha 'e guerra composta dos deputados Manoel Ja
CathariM, e seu irmão praticante da mesma~ no cintho Nogueira'da Gama, José Arouche de Toledo
qU41 se queixão de estarem prews ha mais de seis Rendon e Mano~l Martins do Couto Reis, que está
mezes na fortaleza de Santos, mettidos no calabouço hoje substituido ,pelo deputado Pedro José da Costa
com os mais da equipagem, tendo-5e-lhes aprehen- Barros que se"e ile.secretarioda mesIDacommissão:
dido a referida escuna, com os seus pertences, a Manda remetter a V. Ex. para sua intelligencia,
carga de sal, c dous negros escravos; havendo-se- tanto a.. cópia .da relação dos. membros que com
lhes tomado todos os s~us papeis; e retendo-os na poemócom approvaçãQ,da assembléa, a commissão
prisão sem se lhes formar culpa, e sem que elles.te- de fóra propostapelã de.dentro em 12 de Junho para
Dhão noticia dos seus bens; é de parecer, que seJa o a. au:rillil.re· con;esp()Dder7se ,com. eIla, como a do
mesmo requerimento remettido ao governo para parecer de 17 do mesmo mez, sol;lre o regulamento
deferir aos SUPPUCllDtes ~omo requerem, OUJ;DB:D- do trabalho.da dita commissão de fóra e sua corres
dando-os soltar, se não tIverem culpa, ou admlt1m-pondencia com:adedentro,na fórma que foi ap
do-os no caso de terem, a livramento, _o.u jl!s(i:fica- provado. pelamesmaassembléa. .. ..'
.ção, perante asjustiças competeD~s ~ Villade San- Deus ~e aVo Ex, Paço da: assembléa.-em

, tos, ou desta cõrte, p!-ra serem alliVlados, se forem 16 deJtilho 'de 1823.--1osé Joaquim Carnprode
innocentes, ou pUDldos, se culpados. Campos. . _ .';.'

« Paco da assembléa. 15 de Julho de 1823.- ". ,_",
Afl~iÕ Rodrigues Vell~so. de Oliveira..-Bernarâo li: COPIÁ DA REÍ.AÇÃO DOS ME!!BROS PROPOSTOS PELA ~o~
Jose da GamA.--1osé T~eirG da !onseca. Vasco~'YÍDssÃODE' MARINHA:E GuERRA;EAPPROVAIlOS PELA
cellos.-D. Nuno E'Ugen~o de Loc~o.-Jose Antonw . . ,,_.., :<. . ".,

da Silva Maia. - EstefJão R~õeiro de Rezende. - A5S.EMBLEA, PARA A comnsSJ.~DE PU~". . •
João Antonio Rodrigues. de CarvaZho.» -, Como· « Lor,d Co~hranne?".l" ~l!'ante! R;odrigo ~to
houvesse quem fallasse contra o parecer ficou Guedes; almirante; Joaqwm; de, Oliveira Alv~
adiado., ,.:' .,;". ~echalde ~ampo;~anoér~aCosta.Pinto. briga0.
.. O SR. PRESIDENTE assignou para a ordem do dia': dell'O;, F:rancI~Co: ~ar:a Gordi1h~, YeUo.so de. ~
10' oprojecto dos·goveJ.!l0sproV!Dcia~s: 2" o pro- )lud.a, bngad.ell'~ .;. DlO~O J.,o.rg.e ~e Brltp~; ca.p'ltã~

, {'eerosobrea confumaçao' da legu;la~o actual: 30: _de mar e guerra, FranCISC? Co:del~o A~.l:jilv:aIor
'~egundàS leituras de propostas; e regunento da as-: res, coronel .de engenheIrps, Fr~ClSC~,J?S~Ar .

embléa " ... .. . 'Souza Soares de ,Andréa, coronel de., engE}nliell'o~~0-7"
s. _. . Rio de' Jáneiro '.em 16 de Ju!hôdêJ823;~Estâ'con.:'

, -Levantou-se a sessaoás 2hora.s datarde.~Manoelforme._Théo~roJÓsé Biti/Marâi. » ." c' c,,,
, José dç SouzaF'lança, secretano. " ' J,,,. ' .,'.. ;

, .. .... .__ " «'COPIA·DO PARECER, DA, ,COllDUSSÃO " _,'",

RESOLUÇÕES DA ASS~I:ÉA'· . .« A:.éoinIIiissão permafieiitê de ínarlJiliá'~' :guei;á;
•... . .' .,,, ".... t~ndQ.feito a; proposta de oito :omciaes, !le ,que;:Se

;" :. ..,,:PA,UA J!l\ANCISCo,,·,PElU\EIRA. ,.~~~~'1'?:' '.., . deve compor a cominissão de fóra, para com eUa,sê
-: 'Â ass.efilbléa::gera,., ~~nstib@.te,:e:.le~l~tiyâ ~oente,n~eremt~o ,impo~I!t.e~ ~ :v~~40~~bject,ós~ •
Imperio'- d:Q Brazil, '.atteJl~en«iQa~' '~~~,Otivo .d!l.' :que ,se ,podemoft'erecera .suacons~deraÇêio~ re~
.falta: âe-s.audEl:.que y. S, ~ega.par;l,~~rdisp~~~~ ·s~nta ~f~t~ d~ 're~ame~~o Parll o..tra~Mho' d~,,~
poi'maisnnte dias decómpax-ecerneste·coIígtesso; 'comnnssao,ae fôra; ·eparaa sua-correspondencla

...~
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co~ a commissã!>.pe~e~te, e offe~e ~ de!ibe-Imesa !1ma_represen~ção dirigida ao Sr. presidente
ra~o.da asseinb~e~, as segumtes pronden~as, .~e nelo ~da:dão,_.\ntoD10 d'Avila BittencOurt, da Villa
',d,eV".~a,õ"ser par,tíClj)a,d~.aos,m~,'ros, ~a,dita,'com..,~ ,do Pz.inClpe d,O Serro, do Fri,",,0, e,m que offereciaãmisSao.pelo l° -se~~lOdesta ~mbll3a, e mc1Ul- app~va~o da assembléa uns ~tatutos para:a crea-
d~n.Q.1im. do c;aPl\Ul() 10 ~o reguneD.to. no~',de .~o de diversas sociedades de mineração. ",< ',' •

~e~m a sua ,approva~o. _ ",,'~.' , . - Mandou.-seremelter á cOmmissãode cOi:nm&clo
• <c:Art1@ 162.,~ e~oumssoes da~léa pedi- industriae atles. _.' ,
rãõ ás de fóra, por meio de seus. ~tarios, todas p .' , . . ' ._
as WórmaÇÕes, e illustracães de que hecessitai'em~ assou-se a l:?rdem do dia, e entrou e~ d;iscussao

. li 15'7. AS commLc:sões de fóra nomàatãõ de entre o art. 16d.~ proJecto dos governos provmClaes com
'si, um secretario. e um relator, e daràô'párle desta as ~ee~vas emendas dos SIs. And!,ada Machado,
nOlDeacão aos secretarios das respectivas commis- AraUJo Lima. Rocha F~co. Perell'a da Cunha,
SÕe5 da' asselllbléa,~ se fazer a reciproca corres- Arouche R~ndon,. ~e1fO de Campos e Souza
pondencia por OfliClO das suas secretarias. Mello.~(VeJatr5e as sess0':S de 20 e21 de Junho.)

li 158. Pediràõ aos seCretariosdas commissões .da ~ S~. lli:NR1Q~ DE~ :-Nào mecan~-
assembléa todas as nOÇÕes, e documentos que não rel méllS em ~petll'_ as mesmas razões? que .e~endi
forem objeclo de sessão secre~ que Thes forem na segunda discussao contra este artigo, direl 00
necessarios para o desempenho do seu.· trabalho, mente, que se o nobre o~ho e pundonordos nossos
afun de se r.roceder na fórma ,dos arts. 151 e 152. bravos militares, se !tãoJulgou deslustrado, quando

(f, 159. Nas informações das commissões se pra- em ~ossasree~a~açoes contra () decreto das Côrtes
ticarâ o qt!e ficn disposto no art. 153. de LlSb03, elJguno~ que °commandante da força

(f, 160. Nos n~socios mais graves, segundo o pa- ar~ada fosse sUbordinado ~o governo civil, po~e
recer das commlSsõcs, concorrerlÍõ todos os mem- razao ficará ell~ a~ora desall'oso, se por uma leI da
bros ,das commissües de fóra, com os membros das a~embléa brazllell'a se mandar que elle fique subor-
respectivas coromissõos da assembléa. pllfll. seu as- dinado '1 • _..
clarecimcnto. prccodondo 11 designação do dia e Sr. pl'e51dente, eu nllO consIdero a tropa como
hora em que devo bavor II lICSll40 geral na sala para !Im p.oi!er no Esta.do ; mas como força; ora a força.
isso destinada. JlÍmlllS deve ficar Isolada: elIa deve estar na mão do

li 161. Nos negacios porém do menor importan- g!>ve.rno, a. qu~m se confia. li. administra~.ão das pro-,
cia bastará quo compareça o rdlltor da commissão VlnClllS. NilO suo es;es governos emanações do su-
de f6ra, pnfn doUos mformar os membros do. re5- pre'!10 poder execuhvo 't,. "
pectiva commissão da 11!li:lcmbló4 no dia, c hora. quo Nuo ea força armada ,1Dtelramente subordinada
fôl' indicada ' ao chore do poder executIvo 't

«Paço d"a assombléa. 16 de Julho da 1823.- Como pois é possivel deixllf isola~a nas pro.vincias
Manoel Martins do Couto Reis.-Ma.noel Jacintho uma parte destl1 força, sem que seja su!>ordinada a
Nogueira da Gama.-JoBé Arouche de Toledo Rm- esf4 parte, ou emanaçào do c~ef~ da naçao 't
dem. »-Estli conforma.-Theodoro José Bianccl1'lli. Obedecer ~o governo proVlncla~ uma força .lam-

bem provincIal, em nenlium sentido póde sel' lnde
coroa0 aOs bravos militares.

~ cc: t'! de Julho de 48.3 Como, porém, Sr. presidente, este artigo tem
muitas emendas, e en nào sei qual dellas passare!,

PRES1DENC1A DO SR. CU!Al\A no caso de passar a nova redacção, que lhe fez o no
bre autor do projecto. proponho sobre esta nova re-

Reunidos os Srs. deputados pelas 10 horas da dileção as seguintes emendas: . '
manhã, fez-se a chamada e acnarão-se_,'presenteslt Independente do presidente e conselho menos
591,.,faltando_por doentas 05 Srs. SUveira Mendonça. para 05 destacamontos cxtraordinarios, e estabele
e nrreira Barreto, e sem causa participada. .os cimentos de DOVOS pontos militares.
Srs. Marianno Cavalcanti. D. Nune Eugenio e Lo- (l E ás palllvras-sem ordem do poder ,executivo
pes Gama. . -se llcrescente-nem róra do districto respectivo

OSR. ,PRESIDENTE declarou aberta asessão, e lida sem approvação do presidente em conselho.-Hen':'
aaela da antecedente foi approvada. riques â~ Re;e-nde. » '
, Comparecerão' então na sala os Srs~ D. Nuno '~' r~ao da 1& é porq~e os destacamentos extr~-
Eugenio e Lopes Gama, ' ,c!rdinarlos, e o estabeleclmento d~ novos pontos Im.-

, • , litares, além de uma certa altera~o na marche. ordi-
~ S1\-"S~Cl\ET~O.ÇARNEIRO DE Cumos leil.o se- naria dos negocios da provincia, traz eomsigo rio

~te 01fiClO ,do ministro de Estado dos negoClos da vosdispendios na fazenda publica; o que de certo
ma.rinba:,:" " ,. .", não deve ter lugar sem approvaltão do conselho. '

.«,'.ll1m.' e,Exm~ Sr.-De ordem-de'S. M. Impa- . .A razão da 2& emenda é obvia: é porque sendo as
rial commumco a V. Ei. para '.le~ar', ao"c~rm.e~"7 ~cias,compostas de propI,ietarios ,8 industri,os'os.
me,n,tQ_d,a 'assem,'b,léage~al c"onstltUlUte e, legISla,tlv,a Pad,ace ,a agncliltura, e, o commerc,io. se o' chef"e1da,
d~ Imllerio.; quepelasumaqa S. JoséTriu~phante, forca armada' puder livremente .move-r as müiéias
vmda da Bahia com 14 di~de viagem, ,consta ter para. fõra' do dis~ctorespectivo.' .Q~eira y. EX.
e~aeu.adoaqu~l1e ;PQrto,e Cldade" aes.quadra,e tro- mandar, buscar a mmba emenda~-Fol a mesa a're~
pas,J~i~!1Sn~ dia:2 do çon;en~ mez~ cujas parti- ferida emenda; mas ficou. regeitada;· -o,. " " '""
ç.ul~{iestalve~:brElveQ1ente~e,~ref:eljerã?~.. >,' :0 Si."ÇARNEIR.O DAÇ~ :~Serii~1;'S~;·~nb~'de
- .~{ De!l~,guarde.a;V.•,.Ex.~~aç!o:do )li~ de Ja- clarado. que,~onSldero tão ,lJDportan~';'e~~e ,~bJe~t?
Il"'~o"J'7...d~}ull!o ,~,e~.823..o:-:-L.u.~::: da, C'IU1I(ha M0- q~e.áté~ceIodar~ob~eelle E?m~u>.votó,- pe~!1s.',ClI'
~~ra:.~I;., J.p~~J~aqu.up.,,~~ode Campos.»- c~tan~a~.emque"nosach~os~',tnas feiib9 :pre~
lCOU a assemRlé~;m~lIa,tl~;\; ';;,: " :OI; _' ~~n~eJ)~f:luJ~~nto;~~-y,?}~ar:cop:l:f:'anque2!.8,

,_p~:§~, êECl\E'rAlUQ F1lANÇAáec~~ouqueestavana e dizer tudo"oqueJulgar a bem doBraziI~,;se·nao
,I ~ '. '" •••••• ~. __. ._. _... : _. .'. - • ." .. " I.• , ~ ~ .• ~' o:'



~~~ineuS~;;"''nem'nn1"isso - '1L;_..:.., ."~~c.'·· : ~n';"~, ,. "
~"" ., o, : 'L."~: :. . ,. . ..•.. , .', . o·r:,:,;o" .' ."', ,~«-UIe; na naua.ut::. 1}Uto. Olll.\CI"'~ 'pr:ElfJpl-
,ueIXaIel de.liill~. o 'qu.e·sentir,~lIla -smcendade nmte'1anto·se 'assóste"com'a indene~én:cla'-'do
~pnado,Di~u.caraçter,"e,que,~9 nlostrado em CoinmailClante 'lIâJoiça'annadil)éle' fi °daSlirm.ta.-

todf~~P:'l:::dr.'~~~~1~ 'doâ ~~~ntz~~da°~~:~~oo~~:
~vos-as~emf e devem mmaNe' ~a: "OpUDao~ .~, fo~: ,armada: da .provmcia;"éle la e' 2'i~
ia!; e eu C~lO que nenhuma destas·'~se ven-compe~ ao commanda:il:te ~ta'r e.-ê inde~d~~
'fica ·no pro"eeto. ' ' . _ ." ,. -. ':' do~resldente e conseUio: até aqm é a 'dlSpbSicão
" Tod~~ quaes' fo~o as 'collSeqt1enClasque ~rnl; o e esta these é lldmittida em todas as:n:~
resultarão da mdependenCla do chef~ Ih :.força ar- o regunen da 10rxa pertence a quem. a commanda.
mada Dos'govem~ que ~~s mandarao as~s~de ~s. como se lSto não tivesse restricÇões' seria
Po~,~do Já teJ!llao:& no~ emanClpa~o; ongem de grandes males no Estado na emenda se
por-&amo .}~~. de se J. v~tajosaaqu.eUa,m- apontA0 as limitações necessarlas. Q;mo'este~
.aependenem" Ja :pela ~enCla :co~e~os os d~r se tornaria formidavl!l eoperigoso se o cliefe
damnos CIU:e della ~sultao. , .. .. ,.: o . '. ~~p~ze~dene a seu arbi\tiocom o pretexto de
- '. Igualmente ~eo~ao pódedizer que es~ w.s~SlçaO mumgos mternos, ou de outro motivo muitas vezes
se-firme ne. opDllao ge!1!l dos povos, POlS:çreu~~e supposto, acautela-se o mal não lhe deixando a li
Bio:h", uma ·Só.llroviDtla qu~ tenha !ouvado seme- 'herdade de dispôr da força em 1aes ca.sos sem re
lhante separaE(ào de poder; aJ.lt6:S.rOl. ella um dos quisição dllS autoridades chis; e igualmente se lhe
p~erosos mouros que det.erm,mara,o os povos para não pormitte que eUe possa fazer marchar a 2- li
a, :m~pendene1a do Brazil, .c~mo :Sua lIagestado oba para róra aos limites da provinda.
~periãlo ~eclarou nl? seu mauüesto. , Do mesmo modo se declaiào sujeitas ao presi-

Nestas CU'CWDS~~ como é que esta !1Ssem- dente llS ordenançasi e eUe só p6de fazer oi'eC1'Uta~
bléa, COn;tposta de tão illustrados varões, DUO tem mento na 16rmadll lei, quando deUe se precisar.
em. COD!lderação as rep~sentações dos povos e as A" vista destas ll!sisadU prevenções. confesse
boas razoes com que 8qUl mesmo se tem s~e~tado quo não concebo em que se funda o receio de tan
~r aWms honraaos membros a ,s,u~ordinaçuo do tos porigos na indepenllencia do chefe militar, nem
,Chefe aa.forçaarmada ao govemocmlt . como so_pódo tor &/lnto medo deste -papão imagi_

Como se não teme l~n~ o fel de desgosto entre uma t Eu nenhum receio tenho desses males que
po~os que se tem sac~ülcad~; que sem armas nem 1lS1I~!ltao o Dobro preopinante opor isso voto pelo
,melaS de defesa 00 dlSPunhao a esperar c a com- arUgo assim emendado.
bater os inimigos t

Eu já tenho dito isto em outras occasiõeSi mlla .0 Sa•. CARNEIRO DA CUNHA: - ~u ,tamb.em me
sempre que puder o reptlürei; embora alguns ma- !lao f~ ~go do discursos alheios; mas nu~Cll
levoIos me tratem por 'inimigo da ordom" llvllDÇ4ndo lDt~UlU'el nos que fizer tantas e~ressões 1m
contra mim, falsidades até em papeis publicos.pl'Opms e só empregadas para atacar o deputado

, . ,Ninguem Sr. presidente é mais il1Íligo da ordem que acabou de fllllar. ,
do quo au' 'ninguem res~itA mais a ,razão a jus- Cada um discom segund~ o que sente.e pensa;
tiça, a viÍtude e. o systema ~nstitucionni. Com eu ~ão me tenho por sablo; ,ao contrl\rlO Lenho
,estes sentimentos folia sempre; so errar raÇo o que mUltas vezes, coníessadolllDlnhll falta. de luz~s;
é natural do homem. com-ísso não me envergonho. mas ~om essas p0!1tas que possuo acho no arti,go

'. Estou persuadido que convinha marchll1' com d!l~trína que. se nBO co~íorma ,com os meus pnn
mais moderaciio e não nos precipitarmosi ainda quP C1p10S e ~r 18S0 e:glendl as m1nhas razões.
fosse estame'dida a,molhor, eu seria de voto que ~..u tamb~m conneç~'esses exemplos de ,outras
j3e'náo pozesse em execução emquanto os povos nll~s; mas üão c01?S1dero':o Branl nas CU'cum
desenganadós pelapropria experiencia a nnorepu- s\anc185 ~ qu~ elIas Já têm' chegado; ente!ldo .qu~
~sem vantajosái por ora só 'se lembrão dllS desor- devemos cammhar C!lm vagll!' e' ,prud~nC:1a .e sei
~f;)~.•e,J!l:8-~éausa40s pelos gov.er.nadores das,llI':' que este~ são os deseJOS da ~BfoV1DCl~. , .
jnas'enao podem esperar bens Cio que hll pouco Eu veJo que o commandante tar•. lUD,~a ~
lhés foi tão funesto. o ., gundo ao emenda do ~obre autor dO'P-roJ~cto,
_, ..Quanto, ,ao receio de se .escandalisarem 'os mili. tem debmo,da SUII autorIdade. as tropas da ~o linha,
tàres 'da silboriliIia~o, no governo civil eu'o julgo CJ.ue pe~a maior p~ se comlloe~ deDomens de ,con
iDià.,'gíniirio. 'não 'duyido'que isto tivesse 'algum lUo'W 81deraçaoi e temo,que possa a ia,c~da~e' de~spôr
na 'Eurôpa;:; m'as no BrazU. onde ,as tropas estilo deUas ser funesta a segU!'ança 'pu!,~ca. ,
~tôstWnadà~ a'obeilecer 'ào hOmem .que 6ll mandan ' Por este, e 'ou~ros mO~lvo8 ,nl1o JulgQJCOnVenloente
parti ,govérnar a 'provitici'a, fosse, '2aisano ,ou mi. lJ,Ue passe O,.art1go· e nao sel qu,e se m,ereçadi~t&.
litar' .Iião,p·6de esta· 'depen'dencia faZer novidade ~o~ por.se d:iZer !) qlle se. peDsa; se os ,!Deus pnn~
Vo • '" - • 'tu··,' ., o , .,' ',. 'C1P10S sao errados:destruao-se com rliZoeséOmo é
n~lrepu ·se mJunosa.., , ' d di '';''d 'd....· d"-
:;~Oiltros'" lÍIIÍentôs.' 'ooeria reduZir e 'atá éiri- propno' a gmuc ,6 os ,represeD~antes a,nllçac-.
p~~s'~o,:iA:tiS~e:P,ailtor l~"pr.ojec,to '~o 'con- "O Sl\~ ;A.'m)lWloÁ. :ES~v.\:~P~à' p~a'f:râ ,sim~
~. 4e~0~lig~:co~ti;~ ~ que.lioJedelende; .mas ples~entepara dizer, que,,!em·.na',mocld,ade,··nem
!~!1~> ª~,,~~~9_~fizcargo delles' e n~Q qtlE'tO ~,a velhi,e.e,soub~'nunca:dlZer 'ehas~o~;m~ ~()~Ô
cançar esta ass~~~a,.cqm: ~~~~~~~ reP;6t~çlíes~.'.. !l J:1obre,i!e~~d~ ..me'accusa: ',~e.~, têr;Jatacadô:éi:lin
'_ OSR.. ,A~R.AD~_E. Sp.VA,: -; A~ezar,de ter ,ex- sareasm~, .. d~o 8fIil'm,ar-lhEl~enãOfm~,!em.~~

.'- dídi")~l"'!(.,,,~ •. -. t ' ~r ,,' .... 'Ud' , .'. , de ~e usasse i!eUes:Il6-''Se'.'o'illustre preornt'Oante'pen o..e 9~,"",eJIleD e o .nou e. ",Pia... o as suas I ;a' d' " '. ',::._ ", '. ..... 0.....: t'o.:-: ,
hJ·es:~IÍlijH~~ ":dês~lii~t,l(d:~':fUndam~iltO~:',' :~a\lo ",o' seu, .patriOWlWlO~~porJ~q:ue'pe~.;I: D::"-hi/).Sêt inie~~lsCurSô.s~·s.fiZórão:n'as cbrtês 'lJij soal o qu~ e~ fiz' á -:sua'oplma~: 'JIlllS'~G nao

,T'd~ ~'." "'~7, !MIl" .".. ." ','Jl~~''':''''''.':' 'Ií ,!t,. tãhbo~e'Justiftear-me'nor~e' ·todo'{j- hOmem"tetn
.LI:! ''-"n,em(com,e e~me, pOu.... IIQlIUO.1 Oll'l'a dir' d o.~. " '" '"~O " ••

H~;ser)e"lltallô)la';~$m'bléa;'tl'o'~rliZil.',e':cójno'.ta1. el~ e atacar a, oplDli()' ,e'outro.·,,~");" '"
gque -~o:" . ,. '.' !',:"';'I .' .' , ',,)., . , • '''O' SR. hollCHE ')RmON: ";';"Peço ,:a: palaVra,
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Sr.presidente, para -«lecl~ a em~da que fiz a terio dilec~ente e para estas não terá a menor
este. artigo... .. - dependenClat!o governo da pl''Ovincia, seellas:!làll

EIla eStá. impressa~Q governo,da força dependerem. de despezas.em cujo ea...~ é natural 'Die.
a:ímada da proUncia~.de ··1~.e 2a liribil. ,rompere ao vão tambem ordens 'ao p:residentepara as mandar
cominandante,militar, .o qual com\udo será sujeito fazer pela junta da fazenda.
áo, governo da mesma pro"1i!ci~naq-u.à1las ,:m~teri::s N? mais, Sr. ~"",:,,l~e!lte, elIe deTe ser sujeito ao
que não .se a~m deterlDlnadas.no let,.crulamentO preSldente da pronnCla; por exemplo, o presidente
das milicias .etc.» sendo a primeira autoridade é a quem pertence o
,.•:A.qui houve lapso de penn~ ou .de .lapis; el1a se cuidado e vigilancia de tudo: só el1e póde saber
deve entender na fórma segumLe -I{ naquellas.ma- quando ha necessidade de mandar um destacamento
tenasque se não acharem determinadas nos regu- para quall{U~ ponto repentin~ente, ou seja de
larilentosmilitares etc.» tropa da la linIia ou da 2"-; ou seJa porque!se tema
:()- SR. A~"DRADAl\L\(;IWlO :-8r.' presidente: Eu um pirata' que ande pela costa, ou porque hajão

creio, que se julga muito forte. o argumento tirado facções, se temão escravos, ou se deva atn:iliar a
do que eu disse, nas côrtes de Lisboa, porque .ten- arrecadação de dinheiros publicos.
do-se lançado mão delle na 2~ discussão, ainda Em uma palavra muitas circumstancias podem
nesta..se .repete; eu desejára que o illusLre deputado sobrevir nas quaes se deva fazer movimentos de
~ lembrasse da difiere.nça das circumstaneias em tropa; e então é necessario que o presidente possa
que eu entãofallavaparaa no..<:saactual situacão. ordenar ao governador das armas sem a obrigação

Nós hoje temos um chefe do poder exêcutivo; de pedir-lhe ou declarar-lhe os motiTos.
o commandante militar é brazileiro; ha de ein- Além do referido eu tive em vista fins politicos.
gir-se ao- regimento e ha de ser punido se o trans- Nós todos temos visto o que tem havido nas pro-
gredir; 'nada disto era assim no tempo em que fallei vineias e eu vi na minha.
no congresso, de Portugal; e portanto não existindo Não convêm politicamente que a primeira autori
as mo~ivos da minha ollinião, não podia continuar dade da provineia, o presidente, governe no todo
adefende-Ia; o'que me iietermina é a razão... as armas: será então perigoso; Eela mesma razão
'(Se~e-se uma lon~a seria de periodos que o ta- não convém que o governador lias armas seja no

cbigrapho fez inintelligiveis.) todo independente do presidente porque pela mes-
ma razão será perigoso. .

Sr. presidente: Todos nós devemos obedecer ás Por isso repartindo este poder, fica o presideilte
autoridades competentes; os militares devem obe- sem o governo total da forca armada e o governador
decer ao seu chele e até o contrario seria perigoso; das armas sem demasiada liberdade; e assim não
os militares fazem um corpo separado, tem um es- poderá um sem outro orrender a provincia, pelo
pirito !lroprio e sempre o tiverão e por isso não é contrario fiearãõ sempre, um com ciumes do outro
possivel sujeitar de todo a força armada ao presi- e isto fará com que se não liguem para o mal, ctti
dente da provineia, a quem compete sómente a boa dando cada um em cumprir os seus deveres.
administração dos ne~ocios. O S n_ R N

Do modo que eu dIsponho na emenda fica cada 1\. J.:U;NIUQUES DE EZDNEE: - ão devemos
um comas suas attribuições, como é necessario ldncar nos corações dos nossos briosos militares
para o bem publico e evitados os nbusos. umâ centelha, f:{ue p6de ser bem perigosa.

A emenda do Sr. Pereira da Cunha fundll-se em Os nossos militares do Brazil estão em circum-
• ., . b stancias diversas dos da Europa, onde elles ha se-

pnnclplos oppostos aos que eu tomel para llSes cuios estilo acostumados a ter á sua frente generaes
primordiaes do projecto, e por isso não posso ad- por isso de bom grado se não sujeitarião ás autori
mitti-Ia.· dades civis; mas os nossos estão atreitos a obedecer

A do Sr. Arouche tambem a nào adapto, nem a paisanos e até ministros, CJ.ue vinhão governar e
mesmo a entendo bem. agora todos elles se têm sujeitado ás juntas l'rovi-

Não sei o que quer dizer ser o commandante das sorias uns de bom grado, outros cedendo ao unpe
armas independente na execu~o das ordens do rio das circumstancias.
ministerio; quando este ordena forçosamente' ha de Portanto o pundonor dos nossos militares não é
obedecer e não,tem que consultar o governo da com isso'ferido. ,
provincia, ,portanto nada' mais ocioso, salvo se o Agora, como deputado pela provincia de Per':'
nobre'deputado entende que se mandaráõ aos roi· nambuco, devo esclarecer á assembléa sobre o que
litares ori1ens para negocios civis. (O· resto· não o disse um dos illustres senhores que 1me precederão.
o,uviu o tachigrapho.) . Disse que em Pernambuco onde os governadores
~. O SR. ARouCBERENnoN: - Quando eu fiz esta das armas Linhão estado dependentes, o sangue
emenda tive em vista varias cousas. havia corrido; Sr. presidente, devemos dividir dous

Vi que a principal obrigacão de quem commanda periodos em Pernambuco; um comprehendeos
as armas é ter a tropa.emIioa disciplina; esta está acontecimentos de 1817, até que se proclamou-.a
;f~~scrip.tanos~zulaIllentoseaquitemos con- constituição: o outro desde essa época ~té agora. '
..~rme -a·Diinha ,emenda lDle o gf)vernador das armás No primeiro periodo alguma. razão poderá ter. o
nestli Ila;rte. nimb,1lll1a~àp~Ildenci~. ~m do' governo nobre· deputado,. no segundo ;nenhuma. .
da 'proymcla; mesmo .s!>~ra, as n:iiliClas nesta part~ Assim: mesmo ,todos sabem que no caso de 1817
alie.é Independente; porq!le no regulamento estara tiverãQ· .toda .aintluencia as intrigas de Alexandre
marcadoo'modo'd,a"suac,dis~iplina, ql1al ella deve Thomaz, e de Manoel Joaquim Barbos8, qnemexe-

. seri quaDdo 'em;que'tempo-e em quelugaras'~arãoricavãocom; o,.general e.dalle iãolevar aos outros
~,~reuniões;.e-paranen!luma:'destas'cousás terá e:dalti'Dasceul a explosão. '. , , .'
o governador das armasdependencia, porque· alli , O~a.• ~ep-ois .de :proc.l.ama.da, a.eonstituiça.-o, ,.man
otmp.!\ietel'lJ@~4o~ .•-. .". :.i . darão de..IJ.isb.oa-José',Maria"de. Mour/!.,;absolutaf
-:Além ~li!''Ptimeiro~év:flr,ter(li :0, .governador:das menteindependente dQ,gci:vel'llo, civil: as~:~mp!:

,armas de executar as ordens que receber do minis- risado; .<JUiz'tomarcon1a·das:.fortaleza.sque ,er~Q.)!l
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~1<l-da p~~~,. do trem e at~da marinha, I. O ~:V~~(}:-~mtritti':O~~enfe
.qinz metter ll-rorca-nOW .commanaantee tropas laZer mstinceao entre-o reguaem e di..'Clplina da
lusitanas na foftalei:a do :Brom,queguarda' a barra forca armadâ; e o _emprego dessa mesma~ No.
paià facilitar-o desembarqUe da. tropa, que.Tinha reg1mem deTe ocommandante milliarser inde~
na ~drado:Afarimiliaoo" . dente; no ~oo.da força nã<! posso admittir a

O .povo p<)Z'::'sei!ô~ sfinesmo em aianna:; doImi- inde~ndencia.-A. fo~ annadaé essencialmeo.te
tão Uns 'dentr9, outros .á roda do' forte; e o resto obediente, nnnca deve competir-Die a deIiberacão;
occupou-se: tOd.a à p.ou\e.em rondar a cidade, e competEHhe ~ a o~encia á anto~da~êque-deli
todas asprmas, parél unpedirqualquer desembarque. bera; e esta dêveser 50 uma na provmma;havendo
Destes, e de semelhantes actos do poder indepen- duas-são infalliveis as desordens. ',' ._.-
dente do goYeInO,.nascerão varioschoques. e o povo ora como. a força armada póde ser emp:regàda
muitas Yezes correnem armas.. . para conservar a ~emança interna, ou para~

Depois chegou '1osé Corrêa de Meno, homem bater inimigos externos. cumpre prondenciar para
probo e prudentE:: mas como a~ suas~ções, e a ambos os casos, e não du:vido; quanto ao primeiro
sua independenclamarcada.nao podião ror semp:t:,8 ~, concordar com o nobre deputado autor do p~
de accordo com o governo. ouve cousas, que o obri- Jacto na emenda que otrereceu á este articoo; pois
gárão a retUar-se. Finalmente Pedroso no ~a da estou persuadido que o commandante .militar deYe
BernÍlrda da deposição do gov~no foi acclamai!0 dar sempre o ~mIio preciso ás. ~atoridad~ civis
governador das armas por uma roda de g'.mte ordi- quando estas ~ o requererem... . .. : ." - o:: _
naria, em que nem mesmo a tropa teve parte, mas Quanto porem ao 2" caso sou. de.voto que só se
ernfim seguirão a mesma direcção. . empregue a forca para deliberãcão do' conselho, e

Com isto julgou-se Pedroso independente: o na falta deste, por ordem do-p~ident:e, como a
governo a querer que elle fosse subordinado, como primeira autoridade da provincia. e centro do poder.
era vontade geral da provincin, Pedroso a não Não sigo pois a opinião dos que pretendein que pre
querer obedecer; eis aqui os conllictos de jurisdic-ceda sempre ordem do poder exeeu\ivo para se
cão; eis aqui as lutas e os choques, donde se s~o empregar a força contra inimigos externos; nem os
õ derramamento do sangue. Não erão pois subordi- exemplos allegados das' nações da Europa me.con
nados aquelles governadores das armas; e é por isso vencem, porque mes exemplos não têm applicação
que houve sangue. Julguei· do me~ dever dar: es~ ao Brasil. Na Europa é facil a. c0!DD1unicação,.e em
esclarecimentos, para honra da m1Dha proV1DCla. breve. passa da capItal ás provlDclas qualquer ordem

O SR. AUIEIIU, E ALBUQUERQUE: - (Não se en- d!l governo; mas entre nós onde se conta0 distan-
tendell o tachigrapho.) Cl8.S de centos de legoas, c.o~o se ha de em tal caso

'O SIl DUARTE SILVA pediu a palavra e mandou reglll~ o commandante militar por ordens do poder
. . execlltivo ?

á mesa a seguInte Ou ha de haver na provincia uma autoridade que
«EME~"1lA ' mande pôr a força em movimento, ou havemos de

., a conceder esta faculdade ao mesmo commandante;. «l? governo da força armada da pr~~cla, de 1 que é precisamente o que eu não. quero; pois isto
e 2a li~ha compete ao commandante inilitar segundo seria conceder-lhe a deliberacão que nunca deve
o . reglIDento . que .se .lhe der, e .é etc. - Duarte competir-lhe. Por estes motivós. que eu considero
Sdva. »~FOl regeltada. attendiveis. me lembrei de fazer uma emenda con-

O SR. FRANCA: - A forca armada deve ser con- cebida nestes termos:
siderada.oll éomo sustentaculo da segurança e .
tranquilidade publica interna, ou como·propugna- « EMENDA
culo da nossa defeza externa. No primeiro caso é « A disciplina e regimen da força armada. com-
indispensavel a dependencia e subordinação da pete ao eommandante da mesma. .. ..'
meslDa forca ao governo civil; porque a indepen-
dencia em ia! caso rompe o nexo da correspondente « O mesmo co~dante nãopóde mover os
harmonia, que deve permanecer entre a acção do corpos sem ordem superior. ou :resolucão do con
poder. e o moveI da mesma acção. seIl:io,ou do presidente na falta d'a:quelle; quando

O governo qtle não gosa da presumpcão· de força se tratar da defeza externa; e pelo (llletoca á -policia
conveniente a fazer-se obedecer, não é governo, é interna sem requisição ·das.autondadas: civis. 
um vão simulacro de autoridade, que não pode Vergueiro.» - Foi apoiada... .,;.... .' .; ,
}lreencher as funcções do mando, porque se toma O SR. COSTA BARROS: - (Não o onnrão os tachi
Qepend~nte da.voz .8_vontade d'aquelle que tem' a grap~os.) Depois do seu .diSC1ÜsO:ní~douá;~~sa.a
força a sua dispOSlçaO, o qual abusará da .sua seguxnte ...• . .. .', . . . .
independencia todas as vezes que o seu capncho' .. , .
llr'o dictar. para não satisfazer ás requisições que '.. «(. EMENDA. ..•.. '.,'"

,se lhe façã~ da me.sma fQrçq nas occasiões em·q.ue . «0...co.mman.dan.te. da :fo~cia. armilila.\erá.. :.s.em.. p'ré
fôr necessarlO appbca_-Ia. . . ouvido no consellio'provincia1, .e·da1le serámemnro

.No ~egund() caso. nao aSSlID, p~rque, como to~o qua~do se haja, de tratar,' da se~anÇa,puDlica.·~·
o fim. e desapressar-nos d~ aggressao externa, sefIa Co~a Barros.»':"': Foi a:pciiadà~'.... ' '. "-' '.
paralisar em parte a acçao da· defeza, fazendo d~' '.. ..·.·.c ..... .•. . .'. .. .' l' '.' . .

pendente a applicação da' força de outroarbitrio O mesxn.o S!" cl~pntado_d~clarou:. que.~stltwa.
qiIe não seja o do cliefe, ou governador das armas, esta .emenda a9~tra deeqwvalen.te.,do.utnn~, IDas
que'· :em regra só deve haver conselho quandolhe !le drversa redacçao. que apre$eptára .na sessao,an~ .
ªpprouv-erdos seus companheiros das mesmas armas. tecedente, ,sobre o ax:t. 14. .. '.. ...
VotopÕrtaJito'pela independenciaabsoluta no s~(FaUarão por ultiino o Srs.·P.aüla e'MellQ' e
gunl1ocaso s6mente:·sendo lim.ítadano primeiro Carneiro da Clmha; mas. são 'se':entendeu otachi-
pelas. razões· de congruencia que tenho apontado. grapho.) . . ..•••. ··é ., . " .. . : .



SESS~O WJ 17 DE JULHO DE 1823

Primet~ro

« Os guardas do numero da alfandega empregados
na conducção dosgeneros, que de bordo das embar
cações se traosportão para a mesma, requerem, se
lhes augmentem o pequeno salario, que actualmente
percebem pela impossibilidade de poder com eUe
subsistir, ãilegando o exemplo dos guardas dos
armazens, que tendo no exercicio das suas. obriga
ções menores incommodos e perigos. obtivemo
augmento, como mostrão pelo documento, que
ajuntão. A commissão de fazenda é de parecer, que
se não defira a decisão da {lretenção dos supplican
tes,· por depender da orgamsação, a que em eonse
quaneia da constituicão se deve necessariamente
proceder de tudo o qüe se referir a' objectos da fa
zenda e alfandegas, pela qual se ha de .fixar o
numero, e vencimentos dos seus empregados. ,Paço
da assembléa,17 de Julho.de 1823. -Manoel Ja-.
cintho Nogueira da Gama - Martim Fra~
R.ibeiro de Andrada-Barão de Santo Amaro-JoSé
Arouche de Toledo Re'1Ldon-José de Re::ende CasCa.»
-Depois de curto debate foi approvado. . .. ,

" Se!J'!lndo
« Antonio Joaquim Nogueira, deputado· escrivão

-_Jcl.:."I)u.-~ a~t~a.~"CUti~ ~ propo:: IJ &. pre- f .u _&.: RGC~\it:5S '~'cOOro :reIll\~ da. Olm
sdente a (loutrma uI) artigo ~i!(' .a.:..em~da qu.~IID!..."S3.0 lle It>gi<:t">\?ào leu. os~..'. -~ :
lhe fizera o sell alltOr na 2"- di."CUSSa~ e poz a . -_ 1>-:_ • "" . - .'_

TOlos: _ - Cn:MnlO

1.0 Se o governo da fotll3- moada competia ao Clt Os que furão marioheinls Ih estUDa C~cuiIIG
eommandante~. - Venceu-se qu~ sim. que s: apprehendeu..na.~-de Santos, dizem qu;

_ -2.0 Se f!cana maependente do prest~en\e.ecoa- se achào presosha.~mez:esmnOl::eBtemen~e que
selho salvas_asexce~.-Venceu-se que SIIIl.. como J'rezas tem Sldo Ott~padosno~çonacioMl
'- 3;0- Se ~a~ ,J'Ode:.na empregar a:'~ annada ~ .ditTerentes ~çues.' -vencendo apenas a
contra os ~oosmtemos sem ~çaodas 3,11-~ de sessen~ reJS, com que não podem. sub
te~des c!Yis. - ~encell-se que sim. . - ~; e nestas~cia~offere«:endo-Ee {ma
.. 4.0 ' Se nao podena fazer maIcllar a ~·.linha rora sernr voluntariamente" mas soltos.:requerem que
dos limites da pl'OTi-ncia. sem ordem e::.--pecial do se man~emp;l..~para o bric<>u.e de guerra.. e que se
~er executivo. - Venceu-se que sim. determ:ne se lhes faça P'lenamento das soldada.~ que-
. 5.0 Se as ordenanças não ficarião sujeitas ao go- ~cerao a bordo da sobredita escuna CGUlariM.

-remo das.arf!l3.S; mas sim ao presi~ente o qUal pelo product~ d~ sua~ de _sal'.
igualmente:faria o recrutamento na forma das leis,- cr A CODlIIllSSaO de legISlamo e de parecer, que
quando 1)-eommandante militar lhe parucipa..~. det"eIll. os supplicantes d.iI4,~ ao go\'emo o seu
""7Venceu-se que~. requenmen~o para lhes deferir como convier: P3.~

6.0 Se não podena fazer marchar a tropa da 2& da. asseJllblea. 16 de Julho de l~ -.dntoJlto Ro
]jnháfOra do distrietó do seu respectivo ~oimento dnguts Velloso de Oliccim-Ester:õo Ribeiro ck
sem aceoido do presidente da pro,",~cia.- Ven- Re;e1!de-D. l~lIno EtlgeJuo de Lor:io-João ..Jntanio
ceU-58 qúe sim·_ . . Rod~~Can:alho- Ber!,ardo Josi da G<mIG-

7.0 se a emenda do Sr. Pereira da Cunha estava Jose Tnxeam da Fonseca la,sron~llos-Josi .-1'1
nrejudicada quanto a receber o santo do presidente tanio de Siit'B Maia. l) - Foi approndo.
ãa provincia.- Venceu-se que sim. Segundo

Por estar chegada a hora da leitura dos pareceres v . _ . _ .
da commissões. e haver quem debatesse o paragra_ «, e~doacomlI}1SSil!> de les.lsl:l.I;-ao ~ requerlmen~o
}Iho.penultimo da emenda do Sr. Pereira da Cunha, de ~ustino .André, Jo.lO SabIDO da Sil~e AntolUo
adiou-se a votólcão, como nlgllns Srs. deputados Jose Gusmao,.p~sos na., fortaleza da ilha das Co-
pedirão e cutros apoiarão. bras, c,?mo cnnunosos.d ~slado, que pede~ ~
'.. soccomdos com uma dlarla para a sua subsi:;lenctll.- 9 SR. S~CRET:~IUO ~RNEll\O DE CutPos leu o bo- é de parecer, que devem os supplieantes recorrerao

letl~ do CU'W'gtao asSlStente de Sua Magestade o governo, para lhes deferir, attendendo ás suas cir
Imperador: cumstanClas. Paço da assembléa 17 de Julho de

<l Sua l\Iagestade Imperial ni continuando a 1823.-Antonio Rodrigues Vell~ de OliT;~ra
passar sem novidade. Uenovou-se hoje parte do Estevão Ribeiro de Rezmde-Josi Teizeira de FOR
apparelho; achamos tudo em bom estado; e pela seca Vasconcellos-José Antonio da Sill:G Maia
primeira vez Sua Magestade Imperial vestiu-se para. D. N 'Imo Eugenio de Locio - loiro Antonio Rodri
princiI>iar a dar alguns passos na sua imperial ca- gues de Carcalho-Berr.ardo José da Gallm.ll-Foi
mara.Paço da imperial quinta da Boa Vista, 17 de approvado.
~ulho. (170 dia de mol~stia)1823.-0 cirurgião da O SR. RlBElRO DE ANDIUD.\, como relator da
lmllerlà1 eamara e ~Slstent~ ~ Sua Ma~tade_o commissão de fazenda leu tambem os seguintes
Imperador. - Dommgos Rtbeiro dos Gutmaraes pareceres'
Peizoto.·»~Foiouvido com muito especial agrado. .

Leu tambem o seguinte omeio do ministro de
e~tado dos negocios da justiça:

<l rum. e Exm~ Sr;-Communico a V. Ex. para ser
presente·á assembléa geral, constituinte e le~slativa
que o governo tem dado as necessarias prOVIdencias
em ·aUenção ao omcio, que V. Ex. me dirigiu em
data de lO do corrent13 mez, parecendo conveniente
queY. Ex. leve ~o ~onbecime!1to ~a mesma assem
tiléa -geràl constituinte. e legISlativa, que nem ha
mortiferas masmorras na fortaleza da Laje, nem o
governo pelosseusprincipios philantl'opicos lhes dá
uzo aonde.quer que .elias existão. Emquanto .ás in
formacões deque.tratao mesmo omcio, serão com
mutiicadas" à V. Ex. pelo ministro da iustiça, á quem
sepassão'as ordens.paraesse fim. Deus guarde a
V; Ex.,Paço, em 15 de Julho de 1823.-'-João Vieira
de Ca'Ml.a.Zho. - Sl'~ :José loalJ.Uim Carneiro de Cam
pos;» -'- Ficou a assembléa mteirada.

.. O.. SR. ANIllW:íA M.ACRADo: -:.. Pergunto· se com
effelto passou para"outra priSão. ..' _

()' SR.-CARNEI~ODECooos :':':"Onumstro limi
.tou-~e ad~er simplesmente q~e'se derão as p~~isas
pro.vld~nclas; e· que se expedioordem ao muustro
da Justiça para'dar as informaÇÕes'pedidas•.





(( INDICAÇÃO .

- .« Que·sé peça ao governo, t>elarepartiçãO do mi~
nisll'oe secretario de Estado aa guerra, a consulta
que em fins do anno de 1811 ou principio de 1812 f~
o conselho supremo militar sobre o modo de estabe
lecer no Brazil um, mo·nt~io ~a soccorro da~.
viuvas, filhas e filhos dosofficiaes militares. . .
.1( &ta consulta. que. não foi. resolvida até ao pre
sente. dev.e eXistir ,na secretaria d~ Esiado da repal'
tiçãÇlda g\,lerra; e <nlando não eXl.stn, sepóde hayer
. ., . 22· .

S~iO ~..18 DE nILHO lJE 1823

J)r<l'rincias ..e in~oonte da. autori.d~e dopresl- ~o membros da commissào de eunstituição, reti
d~te e co~,~a sal"RS 3.S ~pçoos.. , rárào--..<:e para tratar com os outros do parecer.que

~ Paro da ~lea, 18 de Julho de lS23..-OS devia ~resenkll'--.~; e por isso fotão subslituidos
deputadOS Ribeiro de~-BispocapeUào-t2'Wr. pelos srs. Fer.nandes Pinheiro e Mma, seerewios
_Vast::O~-GoDide..--QrftellQS.~andou-sesupplentes. . .
'i'~ sem~.sS"-m~$ m acta. () SR. Piulsi.lIE.."\"'"iE annunclou lI\!ees~vaã ponada

O Sa. Sl>'CREtato CAa..~ nECAlIPOS le~ o se- sala o Sr. Jo..~ Al~ ~o Couto Saraiva. nomeado
guinte offici.o 00 ministro de Estado 00s negoelGS da deputado pela pronncla de Minas Geraes ; e sendo
justiça. ~ . . introdu'Zido na fórma do estylo preswu ojuramento,

l'( IDm.ê Enn. Sr.-8ua lIagesta.deo Imperador, e tomou assento no congresso.
tendo concedido a demissão) que lhe pedirão ()S mi- O SR.. SEcREI'.-\RIO c.-\R.:'I"EIRO DE C.UlPOS. conti
llistros e secretarios de Estadõ dos negocios do Im- nuando no eXpediente. leu o seguinte oflicio do al
-pério. estrangeiro..~ e da fazenda; e de;endo elles mirante RodrJgO Pinto Guedes :
ser substituidos porou~ quepelo seu caracter, «rum. e Exm. Sr.-~lco sciente da determina
e co~heeiment~. e. sua ~e ~dhes..i.o á causa do cão da as..;emblêa geral cons~ituinte e legislatiy3. do
"Bruil e aos pnnelplOS constltuClonaes. merecessem lmperio do Brazil, que V. Ex. me communica em
3. con6ança. p~blica: .Nom~uaV Ex. para os ne~ data de hoje, para que eu concorra com outros om
cios do·Im~no, e~tra~1l'Os, e 3.0Sr. conselhe.ro ciaes a formar uma commissão, que tem por objecto
Manoel laCl~tho ~ogueu:a da Gama Jwa os da fa- trabalhos pertencentes ás repartições da guerra, e
renda, e presldenCl3. do .thes0Ul'? llublico. O que de da marinha. Rogo a Y. Ex. queira fazer constar na
omem de S. M. ImpeI'!al part.iclpo.a y. Ex. Pil.ra mesma assembléa a minha ollediencia, e respeito
ser presente á asseriiblca geral constl.tlUnte e legls- $OS agradecimentos pela honra que recebo, por tão
lativa deste Imperio.· . . . distincta riome<\~o: conIessando ao mesmo passo

lt Deus guarde a V. Ex. Palaclo do Rio ~e Ja- que os meus diminutos conhecimentos, e ,-e1hice
nlllro, em 18 de Jll1ho de 1823.-Caeta~o Pudo .de cançada serrirnõ de de..<:culpa, quando se julguem
.Miranda jfontet'ltg,,?-Sr. José Joaqulm ,Carne"::, insufficientes os meus tr3balhos, em que não f3l&ará
de CampGs. »-Depols de algum debate, f01 remetti- diligencia. nem boa TOntade, correspondentes ao
do o omeio ã commissà~ do constitui~.ão. para dar o de\"er que reconhe~.
seu parecer com urgenCla. Il Deus guarde a V. Ex. Mntacavallos, em 16 de

O SR. RUlIIl\O DE RUtlCDE :-Dissc que. igual- Julho ~e 1823.-:-Rodrigo Pinto GIl~lks.- 8r. José
mento Unha sido nomendo por S. M. Imperial para JoaqUim Carneiro de Campos.II-FICOU 3assembléa
intendente geral da policio.;, e qu~ l\.~eria. que a intmradn.
assembléll tomasse em conslderaçao se a dita no- Leu outro do coronel Fr3ncisco José de Souza
mea~o era ou não compativel com o cargo de de- Soares de Andréa, concebido nos termos se-
putaílo. guintes :

Dccidiu.ac que o illustre membro mandasse por « Illm. e Exm. Sr.-Áccuso a recepçào do om-
escripto a. sua proposta para se tomarem conside- cio de V. Ex em data de honrem acompanh3ndo a
ração. cópia da relnção dos membros de que sella .de com-

Entrctnnto convidou o Sr. presidente a commis- por a commissão de fóra, e a cópia dos artigos que
são de const.itui~.ão a sahi~ da sala ~llta form~o seu hão de s~rvir de regul~m_ento para a sua corres
~l1rcccr sobro a nomear4o dos l:5rs. Carneuo de pondenCla com a COmmlSS3.0 de dentro: e fic,? de
l:ampos n Nogueira da Gama para ministros do tudo entendido, esperando que pela secretlll'la de
Estado. Estado dos negocios da guerra ~e sejã~ dadas as

O Sa• .ANDMD~ R SILVA pediu ser dispensado de ordens competentes para o seu ~eYldo effelto. ,
interpo:oo seu parecer sobre este negocio a que es- I( ~eus guarde a V. Ex. mUitos aonos. RiO de
ta.va obl';"'ado como meD1hro da referida com- JaneIro, 17, de Julh~ de 1823. - Illm. e ~. Sr~
missão --o José Joaquun Camell'O de Campos.-FranC&8co Jose

I '. • • de Sou::a Soares de Andtia. »
Não f01 concedida a dlspensa. . Fallarão alguns 81'8. deputados sobre a necessi-
O Sn•. RIBEIRO DE REzENDE mandou á mesa. na dado que se indicava no. dito omeio. de se expedir

conforlWdade do, que ordenAra a as~embl~a, 11 sua ordem da secretarià d~ guerra para o dito .coron~~
proposta concebufll nos termos segulOtes • poder servir na commlssào de fora; e afinal decl-

«Por decreto da data de hontemfui nomendo dio a assembléa ({ue se partir.ipasse ao ministro
por S. M~ o l~perador in~ndente geral d..~ polic~, da guerra a referida nomeação para. sua intelli-
por ~r annUldo li, .St:.PP!lca docons~lh~U'O Joao gencia. ... ,-
JgnllClO da Cunha que pedlU a sua demlssal? : pr.?- O SR. NOGUEIRA. DA GAMA pediu a palavra e pro~
po~o !lue a assembléa tomando .em conslderaçao poz a seguinte
esta mdlcação decida s~. é compatível com o cargo
de· 'deputado. . ..

« Paço, 18 de Juihode 1823.-0 deputado Este
tlãoi~ de.Be:rende.»-Foi .remettiila á commis
são· ~e-tOt1sUt\lição, para dar oseu ~recer com .ur
genClll.

·0; ,Sn~; iY~nGU!lRo, mandou:para·a mesa o diploma
do ·Sr'.16se da C6sta Carvalho, deputado nomeado
P~\~~Pl:'Od.nllci

d
a ~a.IBahi\":a. - ~oi'remet~do á co.m

~~a()~. ,e .po àre~... ' . . ..
Os Srs se'cretarios Costà:,Aguiar e·Muniz Tavares,

• \.:_ I. "'. '." :. ._'.'0.'," .
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SESSlO EM' 18 ·'n!'~J!..Jtô DE 18%3

\i,,-~ do~ SQ.Ptano miliw 3. ~pi3.lde ~tuiti~ ~ta ao loque ·sU.a.~de
de tucro quanto se a:preseJ!tou a semellwlte~-peito. Im~ pMe~os'seus ministros de enlre

« Paco da.assem61êal 14: delulOO de l~-No-os·d.epntadosdà assemblea. enlqWllltQ n~ ~~~
9'ltirG. dG GaMo. ))-Foi approl'ada~ orden3.nd~ -tuição seniodelibetar Q oon.ttm.o.
que se expedisse o emnpetente oBicio. '~Qnanwao ~pueee-â. m.esma.tomm~o qu~

O SR. RODUGUES DE Cal".wlO (lb-~n que os !.~~do~ ~depntados o~cio de~uS de
uclrls'nlPlms !!.àl)~T5.~ iA-~~ e quen5.os;endo~11~. ti..lca.O por~~ os salS lu
po..c:siTelassim h3.l'& DiGriIJ, del'eri.a daI'-...<:e~a ~ na assembl~e seRO substituídos ~IOS res-
providencia Sobre este objecto de QUQ impor- peetiTOs sllppIentes. • ' •
tancia. « Qllanto aoSO qu~esta vata.~~ \enlpotana,
. F:illarão alguns SI'S. depuQdos ; e afind ,decidiu.- mandando-se proteder a nova elaçao de d~ntados
se que 3. eommissão da rOOacio do Di4rio info~ ~ ~ncheios lugares.~ a qual ~età.re
m3.SSe por e..~ipt{} sobre os in~nTeIÜentes da falta ~ so~ os mesmosde~utados que acm.t8tão (\
de umt~ tumo de tacbigra~os. paIa poder a DllDlSterl(~. Pa~da ass~ea, 18 de lulho del~.
___"',.~. delib"' oq..... L • .....;. , ...,to -AnloRto Lui:.~ d(l CUAAG.-~~
'c>"~l_ ~ ..'" l~~.oi:,,",!'. _ Carlos Ribeiro de Andrada Mm:haOO e SilfiQ.-

Em consequen~a. _desta d~o retu'a1'3.0-se as .Fnnu:isco Muni: TaroN!S:'-J~Ricardo dO, Costa.
m~brosd~~o daredaçaoparaap:resentar Agui(lt' <k A~-Ptdrod~ Araujo LifJtQ..-
a mformaçao ~lda. José Bf1fti(acio de Af~drod4 e Silr~Ul.

O Sa. SEcurAlUO tÃRSlmO DE CA!IPOS pediu 3.
p.\lana pam ler o seguinte omcio do ministro de Es- Segmado
tado dos negooos da marinha ~ tt A commissão de constituição tomando eIn ton-

a rum. o Exm. Sr.-De ordem de S. M. Imperial sideraç~o o que ~ci~u a esta augusta assettililé\\
communico 11 V. Ex. llaralenr ao conhecimento da o Sr. deputado Estevão Ribeiro de Rezende ta:~
assemblêa geral constituinte e legislativa do Impe- do-lhe constar que SU3. Magestade Imperial o tto
rio. que pela cor\'eta Libmal, Chegada bontem a meara intendente geral da policia, e que elle PN
es\9 porto~ parJcipa {} 1" commandlU1te da esquadra punha se declarasse se era ou nào compaüvel este
do bloquelo, lord Coclhooane. em omeia dataao em ~ com o exercicio de deputado: é de~
2 do corren\e, que DllqueUe dia. e"aculira o inimigo que Sua Magestade Imperial, pode nomear de entre
11. Bahia não podendo ter mais 1'OO\U'Sos por mar; e .os deputados o intendente gem da policia, mas que
que é de sua intenção persegui-lo. ale onde isso acceitando este o emprego fica Vilgo o lugar da de
possa ser vantajoso. putado para. ser sullsliluido pelo supplente de sua

Cf Deus guarde a V. Ex. Palaeio do Rio de Ja- respectiva provincia. ficando todaVla inbibido de
neiro, 18 de Julho de 182S.-Lu~ der. Cunh~ Mo- tomar outra vez nssento nesta actual assernbléa
rtíra.-Sr. 10sé JOllquim Carneiro de Campos.»- constituinte e legislativa o mesmo Sr. deputado.
Ficou a assemblêa inteirada) e reeebeu-se com muito uma vez lI!le nào seja reeleito, para o que se lD~
especial agrado esta noticia. dará proceCicr a. nC?"i1 eleição; o ~e terã lugar em

Leu mais o se~tlinte boletim do cirUrgião assis- !lUanto na conslituIÇllO esta materla nào for regll-
tente a S. M. o Imperador: lad~. Paç~ daa~mbléa, 18 de Julho de.l~.- .A~.

, , .r di tOlnO Lua: Pereira da Cun1aa.- ÁntonlO Carlos R,-
I'! S. M. lmpenal co~~u.a) como no a anteee- beiro de Andf'Goo AIachado e Silva.- Pedro de

ilente, a passar seD;l non~ade. , Araujo Lima.-Josê Ricardo da Costa A~ia" de
lt Paço da Im naJ. Qwnta da Boa-VlSta. 18de. •. . .

Julho (18" dia a: molestlll.) 1823.-0 "cirurgião da Afldra~.- JOSf!. Bon.-faeto de Andrada e dtla.-
imperial camara e assistente aS. M. o Imperador. PronCl$CO MUR7 T~vares lI. •. •

-Domingos Ribeiro dos Guimarães Peixoto. »-Foi Entrou ,em. discussão o prunetl'O. parecer; e por
ouvido com muito especial agrado. que. depoiS de ser largamente ~ebaMo) de~ ah~ra.

A este tempo voHou a commissão de constituição, propoz-s~ p~r convemente co~tinuar a sessao até se
e occuparão novamente os seus lugares os Srs. se- resolver mtell'amente o negoClo. . . ..
creWios Costa Aguiar e MunizTavares. ~ ?a. Pl\EsmEriE fez aproposta á assemblês.; e

O SR. PEREIRA. DA CUN1L\. como relator da refe- 4eCldio-se permanente a sessão. .. . '.
rida commissão, leu os seguintes pareceres : ~ ~R. ÃLMEIDA E ALBUQUERq~propoz queseUl!"

. , , pnmlSSe o parecer da comunssao, para ser depOIS
Prime\ro distribuido) e discutir-se com melhor conheciinento

u Havendo S. M. o Imperador nomead!> pararni. de ~usá',. ...,.. ...., :. :_
nistros e secretarios de EStado dos negoclos do Im- Na~ .fOl apo~a~~. a... P.rGposta.; e .por ISSO se DaO
perio, e da fazenda. a dous deputados desta augusta tomou em c09SlderaÇllo.. " .. . ,
assembMa. entrou em duvida: lo. se o governo po- Fallarão entã() sobre amateria alguns Sr. dep\l
dia escolher J!al:ll o ministerio os D':le,mbros d.8 mes,- tados, ~ julgando-se por fim discutida) propoz ,o
ma assembléã, durante o seu exerClClO: 2", se acel- Sr. presIdente::· . . ":,
tando elles ~s dit~s empregos devem ou não conti- 1.o Se o 'imperador'podia' e.scolher 'deputados
Duar a se1'Vll'.cC?DJWlC~ente um e outro, ou se o da assembléa,para seus ministros de Estado.--Vett
lugar) e exerClClO de mlDlstro de Estado ex,clue ode- eeu-se que sim. . '.;. ..,
deputado: ao, se ficando por consequ~ncla vago o . 2.0 Se, os .lugares dos, cieputados nomeados para
lugar de deputado, deve este eer ~upp~ldo pelo ,res- ministros de EStado 'vagavão· temporãriamente~-

. pectivo supplen~ e se esta SUbStl~U1çaO é perpetua Yenceu':'se ,qu(não.._ '. ,',O; i ,<".'''. .'
ou se ~'por.ma emquanto, se nao.p~cede a uma 3.0 Se elIes deVlao. emqualito exercess~liI.
nova elelçao por Slla respectiva proVlnCl.a. :' aquelles empregos .S~ dispensailos .diiassidilidadê

«A'cerca de quaes artigos pareceâ commissão de frequencia na 8.kembléa.....;.Venceu.:,;se qiie não.



Pelas re9aOOs de.·~ Sts. deputadospro~ - FUlaIio alguns Srs.. deputados (mltS não se eu-
tAmbem o ~. ~dente :se () ~. ~~ ~ rond.ooo~pho); e!cita. a.. proposta pelo Sr.
Campos de~a:sallir .dal~ de~~ secretarlO preslden~ detldi~ que~"e igualmente :se Te
da ~blea. em~lnta~munstro de Esta~o. samiu que estA delibeta~()se estendia a todo e
--V~te\h.<:e que SUlll . e que entrnsse orespecti.vo qualquer caso 00 semelhante natureza. ' .
suDpieüte. ' 'O S N • . ..
~scitou-se a d'l~da de ser esta resolllçào da a~ se ~ ~ ~ OO\JElRA ll..\. G..uu. pedio a palavra e fez a

~bl~ sobre o~da rommissão. Wn~1:ia gum ,
ou' perpetua; te decidiu-se que o resultado destas « INDICAÇÃO
\'lOtações só teria obserV3.ncia. emquanto pela cons- •. . .
tituitão outla CO'lsa se nào decretasse. " . ti: Proponho. C{\le se haJa de partiClP.M'aos ml-

O SR.~ PR~'TE assignou paro a. ordem' do dia: D:1Slros e secretmos de Es~do dos negoClos. da ma
l0 o projeeto dos governos provinciaes. ~o~ nnha e da guerra. a nom~~o q'le se fuzde ~D!cia.es
jecto soble a confirmação dalegisla.ção actual. ~ de uma e O'lfro 1:epartlçao para,acommlssao de
~da.s leiturns de propostas. e regunento da as- Mra. J~ de Julho.- Nogueinl. eM Goma )l.:
sembléa. Depols de alguma discussão. fui posta ã vota..

Levantou-se a ses:sàodepois das 3 horas datarde. ção. e approva.da. .
- Manoel Jose de Sou:a Frtmf4. secretario. O SR.. SECRETAalO Fa"'l\"ÇA leu o parecer da com-

missão de constituição apresentado na sessão ante
cedente so~re a. nomeaçào do Sr. Ribeiro de Re-

Sessão em. t.a de.JuIho de f.~ zende para mtendente geral da policia.
PllESlDENCU. DO. SR.. c.WAM.. OS~. AU!ElDA ÁLnUQ1lER.QUE pediu a p3.lavra e fez

li. segumte
ReUJ,lidos os Srs. deputados pelas 10 horas da

manhã. fez-..~ a. chamada! e adiarão-se presentes U lKDlc"'~.iO
58. faltando com causa partici-pada os Srs. Andrada .u Propo.nho que. o plll'eeer da co.mmissão prun'eU'O'
Machadô, Ferreira. Barreto Ferreira Nobre. Pa-checo e SilVá, Furtado de Mendonça, Alvares Ma.. seJO: reduzido a pr~posla para ser ~mpressa, se assim
ciel; II sem ella o Sr. Couto Saraiva. se Julgar convenIente. para. então entrar em dis-

cussão na fórma do costumell.- AlbuquerqUe 11 -
OSR. PRESIDEr.'TE declarou aberta a sessão. e lida Foi regeitada. •

li. !cta da antecedente foi approvada. ,. O SR.. FR..\N~A.: - Eu não posso convir l'm que
Forão â mesa as seguintes declarações de voto: desta assemblea se nomeem para os empregos do
1.- « Declaro que na sessão de hontem fui de executivo qllae:squer outros deputados, além dos mi

voto que vagassem temporariamente os lugares dos nistros de Estado aetuaes a respeito dos quaes a
deputados emprel@.dos no ministerio. Paço da as- mesma assembllia dispensou na sessão de hontem ;
sembléa 19 de Julho de 1823.-Ft"ancisco Muni:: porque issoserill estabeleeeremregrll uma excepção.
TafartS. -O deputado, Costa Aguiar 11. eexcepção motivada, e C{ualülcadã de circumstanci-

2.11. « Declaro qu~ na sessão de'hontem fui de as que se julgaráõ impenozas para se ella admittir;
voto: 111 que o ImJ!erador não podia nomear um de- de sorte que não podem eonstituirexemplo a respeito
pUlado para o mimsterio, 20 que no caso de o ~oder d~ _outros.empre~s pela singularidade de sua con
fazer. os senhores eleitos não devião mais continuar di~!l; pOlS se abrunos a porta a semelhantes ano
a terassento na assembléa.-Henriqms de Re.:ende11. maltas, bem depressa poderemos ver os,procura-

3.' « Declaro que na sessão de hontem votei dores d~ povos torna~osem agentes do governo,
contra não ficarem suspensos .do exercieio de de- e. seus mstrumentos, ou pelos cargos que occupão,
putados os senhores que forão nomeados ministros' o~ ,por aquelles que ambicionão occupar. Senhores
ae Estado, durante o exercicio desteultimo emplCrs'"'O. sejamos francos ~ dizer 8 ver~ade,nii.o é assim
Paço da assembléa,19 de Jtólho de 1823.-0d~ llU:~ havemos corresp~nder á,deV1da;:opfl~llça,que
putado MGrianno CafaICGnti». . . ' em nossa_rep~sentação poz o povo braz~leuo. '

4.a « Declaro que na sessão de hontemfui de Este nao. nos poderá taxar ~e menos zelosos da
voto que o chefe ao poder executivo não podia in- causa publica em contempo~lZarmos" como eon
terinamente, etriquanto 'se não fizesse a consti- temporlZam~s .hontema respat!l da escolha,.e em
tuição, 'eleger .deputados da assembléa para minis- prego dos ~lStroS ~e ~stado tll'ados desta assem
tros de Estado~ riem para qualqt!er outro emprego; bléa; mas nao será .tão mdulgente, que nos e;cuze,
Paço da assemblêa, 19 de JUlho de 1823.- O depu- se deste exemplo.~lZermos fazerz:egra; aIl~estalvez.
tado, Fortune.- CGrneiro da Cunhà~~CaldaS». nos~. tax~ de am}nclOsos, ,que CO~~lDlOS com ~~ reso
-'5;- '«. Declaro que na ses~ào de.h~ntem votei que luçoes d agora as nossas,pretençoe!j fü~~s" ,.. ,'
o~ dous, ?rs. dellutallos elCl:to~ mlD1Stros de Estad?, 'o SR. CARNEIRO DA CUNHA :~ Comohontem se
fossem 'dispensados de· asslstirás s~ssõe.s desta-as- venceu que dous Srs. deputados podessemficar na
sembéa durante o tempo do seu minlst.erlO.J?aço 19 assembléa e exercitar ao, mesmo'tempo, as funcções
de Jlllho'del823.-:-.0 deputado, Alencar ». " .. de ministro de Estado -nada direi sobre,isso'Dem

, . ~.II.,«"Na sessiiode'hontemll0l!do-se á vo~~~o que J?ão fosse essa a m~haopiniiio e até estej~per
20 art., do .pare~..e'r",da comnussao de c~n~tl~ul~O suadldo que tambem naoéa.dos:~ovos. ;:masquando.'..
sobre a:~omeaçao ~os deputados para o m.lnlstàrlo, vejo. o poder executivo querer amda,aooumulardi
se deVe!laO va_gar osseus~Iu~s temporarlameflte, 'Ve.rsosempregos émum só individuo· (:0 ~e~para
ell·y:ot~.~.NaQ;- Ara'-'Jo. :L,'mG.-Cavelcanb, de mtmé de wmcu desempenho.)'Dão~posso:cã1~me.;
LfJcerdall. ,'" ,:", , ,,-:, Eu só descubro nisto 'a: conti.nuação,daDíareb.a
.'Allenas,,foi: ,lida ',esta: ultima. declaração de voto, ant~a do, 'governo que.sem'lhe;embara~ Qmáu,

SUSCitOu..se~ questão se '~oderia ,haver declaração de semço dava a ums6individuo dous, quatro,'e ainda
voto sendo está, o. da:mlUofia'. , ' . mais· ,omeios j; :porêmcomo:'estoupersuadido:qu~



'~iodevemos; seguirsystema.'.tão:p~ju~ciare in-' d.eei~~i;ambenl:'que~:os'; lugares . desses deputadOs
~,~~ntra:npe:recer, dae(ltnm1SSa.o~ ,,' ',' ,', se nao~p\lta:-qi() 'VagOS; ,l~·C<)mo·. se quer hoje
- OSâ.'; VE!tG~m.ó": _~~ã~-~vêsSejá;~n~ido ques~ 1'epute:~o.do;~. deputado. nO!Deadó
que dous'Srs~ depu\àdôS~~~a$ fun~'de pam:'~~dente?, Como veJo<a.:mesB!~l'3.za.oetn
deputados e' deseeretAlrtosd~'EStado;~u dmaque ~bos:os,casos'v.ofx).~··mesmad,ecisão;,e-por
JlãoSepermiW..sseta!n~!!!eaÇão-"f\a.."ain!enden!é;:t:as ISSO approvando a p!".!!!"·~a parte do pa,.-ece• ~üão
o que se decidio.a favor d'aquefies d~ve tambeml'e'- meco~furm()-.e~lIl, a,~da .. ,~ .;' , . "
s~Iver-~arespe1tod~ste.Eu,v(lto~olssegundo a~e- " q ~~. ~D;A.C~~:-:-RavendoâasSem.blêli
liberaça,o hontem tomada. nesta assembIéa, ,e digo ~~Uberado que .Og".muuslros de estadó· nomeados
que está:nomes~o ~o Intendente, ,'~ que, deve co,ntinüaSse~ :~:: ó,Cp~ OsJttia.res de 'd,'ep,utados.
seram.esmadeelsao. ' . corre de DIano que ~al sorte'deve ter a nomeacão

o SR. CAR~RO DA. C.m.'1iA: - Não conc:ordo; nós do'm~e~den~ geral da.polieia, as$n porque o Seu
podeJ!los varl~l', oo!lsld~rando onegoclO de ou~a ~~lClO,é. de:summaunport.mcià para a segurança.
maneli'a3 mUlte mro~ na:oestando M mesmo plSoa lD~ema,do F:stado,~ e deve esta· eleição~ qUanto
nomeaçao do. ,Sr., R.ibell'O de ,Rezende~am\en- fôr POSSlve\ livre e espontanea para que recaia em.
dente, e ~s dos outros senhores.para ml!Üstros de pess~ que me~çaa confiança (le Sua M.ta:de
Estado. ,Dis..~-se em favor ~ ncmeaçao destes Imperlal~"como tambem porque estem~trado
que era. preciso que fossem homens da confiança da goza em grande parte das attriliuiÇôes dos IDUlistros
nação, e, que sem ministros de Estado não, anda o de eslado, porque recebe immediatamente as ordens
expediente do governo; mas istODÕ.o temapplicação do soberano, para. as observar e fazer cumprir e
ao in~ndente pois ainda que seja cargo de ponue- até transmittil-as aos mesmos 'niliristros~ ào menos
ração, nada se perdo em se estar algum tempo sem de viva voz, como tantas vezes tem acontecido. A
elIe, emquanto se busca róra da llssembleaum razão lembrada por um nobre deputado que faltou
homem ca~ de desempenblll' as suas funcções; nesta sessão, de que por ser 'odioso ao ~ublico o
nào supponho tão grande a falta descnte que nào nome de intendente geral da policia, Dao devia
tenhamos fóra da assembléa quem sela idonodpnra continuar a ser deputado o magistrado que ooexereia
a~eUa emprego. Portanto tomo a dIzer não aceu- é futilissima e sbm iundamento algum. pois nem ~
muIcmos lugares; o jA ~e 80 decidio II favor dos' intendonte nomeado e os que se lhe seguirem
~nhores nomeados para ministros do Estado seja ao emqunnto durar esta autoridade, ba de exerCitai
monos unico esso caso, por eIccpçào de regra. sua iurisdi~io tão arbitrariamente como em outro

O SR. AI'fDRAD.\ E SiLVA (não se entendeu o ta- tempo prnticl1vão, porque lho obsta um goveroo
ehigrapho ). eou,Utucionlll, aonde a: lei deve ser ~ligio~e:cte

OSR. AUWDA E AJ,DtlQt.'IIlQUE : _ Eu creio guo gu~rdadll fl por ella se a~hi1o glU'lU1hdos os dire!tos
sobro esta mllteria nos devemos rtgulllf pela Doa SOCllUlS contra o despotlSmo, gual~er que seja Q
razão, e pelos principiosadoptados P-Or outras na- pretc~to com que eUe so quoll'a cohonestar,. n~m
ções civilisadas, e regimen const'hucional. Em aI- po~crul h.avar nlJum emprego qu~ ~nha morceldo
gumas éu-vejo os ministros do Estado nas saas as- m~s o OdlO pubhc? do que o,do ~lStro e. secra
sembléas nem acho que isio saia um absurdo ~o de estlao, o sem embargo disso os veJo con
pOr:«Juenherdádenüosupponboincomplltiveloc:c~ tmuimdo a OCCUPD~ os lugllJ'es de deputados.~
eiéio dos dous empregos. Porem nno quero dadu- Eu nElo perll~:ulhSOt DalI: pretendo insu!wlÜgum
zird'aqui que todos os empre~ados'sejão tirados da do, meus rcspmtaveis companheiros, mas não posso
a~blêa, 'antes votarei qu~ lstO se entenda só dos d~l1l\r, do lembrar quo assim como muito!, mi
mimstros .de Estado, ora o sntendente geral da po- IU~t.roS ,do ClStlldo em, todas as nações tem felto a
licia .não é ministro de Estado; e além disto até or- fçlicidade do. seu palZ, pelas acertadas providen
dina~en\e ~meontra ..s~l\ opi,niii.o pub\i~a ain~a ClllBcom q~e tom concorr~do para o sou Dom go
qn9seJa, um excellente .homem. e por lSSO nliO ,:emo, ~sslm· tambem mUitos outros lem commet
convéin'qne sirva ao mesmo témpo de deputado. •• tido m.u absurdos, abusando da confillOça de seus
Muito e~ora Sua Mágestade nomeie algum de- nós soberanos, e p!>r um.r.asgo da penna, por um aviso
páfa"intendente; se'o achar comas qulilidàdes ne- on uma. portaria (que é ,só mudança de nome),tem
céssinias; ..mas nesse caso saia da assemblEla o de- tudC?,Jel~ ,i! .seu a!yedrlo, de.rogando leis e desor
putild<! ;'o que eu nã~ quero é que exerça aó mesJ;n~ g~saDdo quan~o na sociedade; devia ,existir "com
lêDlpoasd~as funcço.es. . ' . ..• mlllsfin;neza e segurança. ~aqUlvem as maldições

.,O.Si(...·RO'~~G~SDE C~VAL~O :.~Nãoco~pre-:- que mUltasveze~ tem recahldo~ob:e estes grandes
lle~dp;qtW1::seJ~ D.:gI;lUld'1,~~~ulda,de de ser. o, ,l~ten-, ,empregad~(p.ubh~~ que.no auo u~;,o nome de se~s
dente ~e~de~u~qQ,~;d~ Jll~~a ..fqrJPa~e Já !õe. s.ob~ranos..cQmm~~ti~o t~da a qUJ,ld~de de, arbl~
venceu'que' contlDuao a ser deputados osdous se- .t.rlU111dades, lN~ ;;ao ,mals !onge e arllO mlllS ;c~n
nhores'nomeadoS por Sua Magestade para ministrossequentes, do ,que ias dos, mt~ndentes. de poli~~;
da: Estàdo., ',,; ::' .":'. ,::'. . if~-:;e ..auns,eouU:Os:effec~va sua ~ponsabili~

.Se" é' 'P,elo'~,~alh!,;n.ão'fig11l'O tque: sejata'nto em. ',' dcí~,e.,fi.~á :8~~tl~) ~ ;ll~erdade ',Clvil e s,e~~
qualquer: dos ,lugares Ique 'não tenbaalgumashoras •ran~ ln,diVll;lu~ ,como" :pnnclpa~ .be~sda ,some
vagas;Para'traballi&ri,n'O,o'utro;: e ·:quando ,algum,dade,.:: v~tQ ;·PQrt.a;n~o .que, ,subslsta,,:entre~ó~' ()
dia: 1tenha: .negocies. de' ,ianta impol'tancil!< ~e.lhe :be~emerlto 'deputa,d~ :9ue '~l: ~G:meado . para .luteUO:::
leVem iOétsmpo ~dC? .falte pesseJJdià á ';asseplbIéà'~ !~~e: ;g~~., d,a:;:~~~Cla::\~ I :cUJa ,autondade.,; ha;d~
!8to:não~' teriJ.'~alia~:~n~onveni.ente~ })~~is':eu ,~~~~~·w:~~:a" ~~re~rmnenl111.· ~.", ,';';< ,
Jll1go- qne'ha-yena:, 'çontradi~':-de ~soluçoes a~J.I:' .': O<Sll~C~UlNl~nroDE'CAMPOS': '--'frata.-S'e·de déci~
minando GhoJe:,a:, ass.embléauma .cansa' e 'amanha ,dirmos se o illustre deputado o Sr. Ribemf' ae
o~tr~;' PQis. ;não: ila\:.dl1vida.~ l?-,assembIé!l aSSEm..:"Re'ze,nde,.,~nomeadó in.teItdente'g~aIfdâ,policia \llÓde
taIldo; .~e·; o~ llmperador' 'podia ~ll'~;d~en~ ,nós·.:os eomJ~B'jnovo,;e'8rgo;CQ~servar,:«? ;de:depu~ô' desta
qtltPbem'Jlhe;'~e, para ;lIUm~tros~' de,;estado" augusta assemblêa. AIgnDs. ;Srs.' deputaàos:: para
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decisão destaquestão,.têmprocÚI'ado plassifiearo tados,coD! o fUndaDiento de qUe muito aprOveitaria
eargO,de 'lnt~~en~ gera1',da:policia ;.,uns"coHo- a as~mblea com a presença delles,visto,'que"pela
cand-O-:O',no tD.ini.steríoeoutros na' ~agJStratura:'; e pratlCa· ·que, .possuem dos negocios .a pôderião in...
ilosto:qUe-~etLme 'Jlersnadaque.podemos"tomar.a íórmarbemilas necessidades e estaào 'da mieão
nossa. resolução:semqualiflcar este cargo; todaVIa afunde conseguir, como nos propomos o me'fho;
antesde.proD.!.!.!ici~:Oc.meu voto- sobre a incn..mpa- acer..onas nossasdecisões~ , ,
tibilidade do exercicio do Sr. RiOOiro de: Rezende . Ora este mesmet-argumentonos deve persuadir
nos cargos de 'deputado e intendente geral da '!lo,:, que será muito conveniente que se conserve como
licia,mos~Lqae este nem é'u~a :repartição do ~~broda assembléa ° intendente geral da po
ministeri0r nem tambem'é propnamente uma: ma- ticla; porque empregando-se elle cOm a maior vi
gistratura. '.. . gilanciana manutenção da seguranca interna,

Sr. presidente, para caracterisarmos este cargo muito nospóde instruir nesta materia: tão impor
não'devemos attenderpara o que elle é em' França; tante nas nossas actuaescireumstancias, para a
as leis e instituições Clesse remo' nada tem' com- provermos de remedio prompto e efficaz. Pelo que
BOSCO; :recorramos á verdadeira fonte que é alei comeste mesmo fundamento voto .que o illustre
da:súa creaçã01 analisemos as suas funccões·e re- membro o Sr. Ribeiro de Rezende continúe no
conheceremos Dem depressa que o intendente geral exercicio de deputado desta augusta assembléa
da policia não sepóde classificar entre os ministros cumulativamente com o cargo de intendente geral
de estado, nem mesmo dizer-se um quasi ministro da j)olicia.
de estado,servindo-meda expressão de um illusti'e O parecer da commissão sendo o mesmo que ella
membro. . . ~á deu ácerca dos ministros de estado, nào póde
. Em verdade ainda que o intendente ,geral da Já subsistir á vista da resolução qne a respeito
policia algumas vezes receba ordens immediata- destes tomou a assembléa; demais disto eu não sei
mente do soberano, comtudo não tem com cOe um porque principio quer a commissão que a assembléa
despacho regular não entra nognbinete dos mi- 50 arrogue °direito de embaraçar a um deputàdo
nistros, e bem ionge ·de com ellesemparelhar é legitimamento nomeado o m.:orcicio das suas func
subordinado ·ao da repartiçilo da justiça, de quem çucs••• Os nossos poderes silo todos delegados, e
regulannente recebe as ordens do soberaM : ora a nação não nos delegou o poder de nomear, nem
isto só basta para mostrar que eUe não é ministro do destituir os seus representantes; foi aos seus
de estado, porque se °fosse, não teria esta subor- eleitores, II quem sómenlo conferio o poder de os
dinação no exercicio do seu eargo. nomear, e a sua destituição só póde ter atreito nes

,Tambemniío ,o considero um magistrado, pro- casos o pelos mlJios por elIa declarados.
Ilriamente. PorqulUlto o magistrado no I sentido Nós não temos ainda uma constituição .que de
~Uicto é aquelle que exerce jurisdicção, e esta se- clare 11 incompatibilidade que julgou 11 commissão
gundo li. qualificação de direito é -notio jure ma- e nas ins1::.;;:;ções para na eleições, que supprem
gistro.tus competens- isto é, a faculdade de co- nesta parte a fll1ta da constituição não npparece
nheeer para sentenciar: ora o intendente geral da essa incompntibilidade. A' asscmblén só tocn o di
policia, quer no exet"Cicio da parte administrativa reito .de flscalisar 11 legalidndo dns eleiçoEl$, não
ao &ell, cargo, quer na .judicial, nunca éjlllgador, póde embaraçar que um deputado legitimamente
não, profere sentença. eleito exerça as suas {uncções, senão nos casos

E' verdade que . elleprocede a summarios, mllS virtualmento comprehendidos nesta tlsca!isaçào.
niio os sentencêa,remette-os ao juizo competente como os da impossibilidnde physica ou moral, tal
por. onde são julgados; e se algumas vezes pelos como o llchar-se criminoso; mns ninguem dirá que
seus exames manda castigar, obra então por ,auto- o novo ClllgO em que entra o illustre membro
ridade extraordinaria e não, por jurisdicção .que constitull uma impossibilidade moral de continuar
e~rça, pois para .isso. nã~ p'recede senten~; ,u~a a ser deputado, e que por isso a assembléa deva ou
neste· ~aso' dOlJue .em, direito se chama unpeno tenhadueito de dar-lhe por acabada a sua, com
mero-jtl89~i'-que a.lei lhe cpnfere paramanter missão de representante da nação. Eu não quero
.a ,seg~aJ'}.ça, publica. . '. direitos indeterminados. .

Não,eaqui o lugar propr19,de exanunarmos, se Se.pol' motivos taes pudesse a .nsse~bléaexcluir
semelhantes, procedimentos semsent~nça são bons; do ,seu s~io os deputados, teriaplos uma porta aberta
eu não os approvo, .e estou. persuadIdo, que nesta para pn,:armos a.nação,daquelles que merecerão
parte a intendencia geral áa policia necessita, de preferencla na sua confianca. . .
eminentiSsima· reforma; llinito-me silriplesménte a . Mas tenho ouvido di.zer 'que o intendente geral
referir aidéa que formo deste cargo, talqu.aHoi ~a,policia eXerce. um' Cargo .0d!0so e:qu~nãoé por
organisado ;pelo marllUez de Pombaltem cujas ISSO ,de.presUIDrrque.,a.nacao ·querraque eIle
vistas não 'entrava' fotmar-dellemnIilimsterio,' para occupe.lugar neste, sllgra4o,e.purorecin~.
~ãoserüidependente, .neni·ser·~xercido por um .' 'SenhoI:es,; se fosse' ponderosa. esta, razão não sei
niàgistrado. nropriàmente,. pará' o .não •sugeitar ásC;Onio.,poderá ~ubsistir; a .resolução ,qu~e~ta"assem.,.
formalidadÉls~ e recursos:lêgaes. eportanto ·entren6s bléa. J~ abr~çQU. depoIS. de \grande.discussao. N~
adntendencià gerahida~olicia;é'um·cargo -"-,SuiconfuIldamos,os cargos com.os.abllsos.que nelles,se
'!J~~;"- Tem-se- .confundido com.amagistratura; prat~~o,_o·s);Iuaes.não.:vemde. Ol;diJ:Jarío dos.~gos;
'nào,;sO .porque.,:são.'sempreJtil'ad9s :destalordem,~s porem das pessoas que os.servem~Se·admittirmos

~es~ 'COIDQ tàmbem,"poDqU6 i:Ontmuào ~'aestª p~nfU!lã9,.nenh~ 'cargo seapre.~en.tarã m.ais
trllJall comq os:magistrados .e: se: oonservão n8!car- oditisodo' que~)mmisterio, ;pois qu~:e:w.. nenh~
m~da~~~om;accessos~·;' .\ se tem commettldo tantos abusos e'''de'tao'graves
--::;Potêmieu;;8.ch6;i~rente'pai'á à'hóssadeéjsãõ con~6ncias:,como;nelle., -:" ': .
que elIe ··seja ;ministro; iie,;eStado' 'ou magistrado'; "NiJ\gaem)dil'â~gQe<manterja' segn~ça'~ e',sl?cego
~sta; augBStaJassembléa: 'jâ:xesólveu:quecontmuas- publico.:por.'providenm.as,que'19'revinão· es'cmnes;
,sem::; os.--:ministros r de: .estado''llQ ,exereicio de 'depu- til'arid6:a teíltaÇão~ iílteresse:e I facilidadedecsa

23



praticarem; remover as causas que damnão a.nossa aopareeet' que .está.em. di&cussão direi que Diepa-
" sàude; &plLirgar' o paiz de ,homens pe..J'igosos;: e rece gue são ,tres as. questões que temos a.exami,..

outros muitos artigos sobre que se emprega a vi... nar: IaseoImperadorpóderiomeari{ualquerde
~anciada policia, ,não., sejãoobjectos ,certamente putado ,j)aI'a outros empregos: 2-se. fêita., esta no
aa maior importanciapara a mais firme estabilidade meação ncavagoo lugar .de deputado:3a se.não
da sociedade civil. Se nesta, inst..ituicão na ah!!Sos, fi~do. vagopóde ser dispensado. dO.e%.ercicio, efie-

. cortem-se esses abusos, i:eforme-se ã sua orgam- ctivo. na assembléa. . ,
sacão.tire-se o quanto ha neIla de arbitrario; .. Quanto.ãl· digo que deve,;entender-se gerala
sanccione.se um bom, codigo correccional, com liberdade de nomear para esempregos quem.julgar

. jlli7.~.s proprios"para aue ningue~ seja punido sem ~paz d~ os :~x~rcer; ~J!que não ha '1e! <J:i~ o pro:
um processo l~aI; d&-se um regImento que marque DIDaj. llaverunao porem que na constitulçaO sereI
bem a responsabilidade ~os int~ndentes,. e não ~s de voto que isto não passe. , ""., • ." ..
deixemos com essa autondade mdetermmada e·, tão Quanto ã- 2a tomo a repetir que, nós não podemos
maleavel a seu bel prazer, de onde procedem tantos declarar vago nenhum lugar de deputado nomeado
abusos, incompati~e~s com ,o systema de gove~o pela nação; e seria uma ingerencianossa naquillo
livre que temos felIzmente abraçado, mas que nao que nos não compete (ao menos na minha opinião)
são de esperar do caracter honrado, apuradas luzes annullarDios essa nomeaeão.· ,;. '
e sentimentos liberaes do illustre. deputado, que .Pelo que pertence â aa como, se decidiu a ·res
entra no exercieio deste tão importante cargo. peito dos nomeados para ministros de Estado que

O SR. A\\OCCBE RENnoN :-Votei hontem, Sr. pre- não fossem dispensados, não vejo. razão de difi"e
sidente, tratanda.se da nomeaeão de dous ministros renca no caso presente para se resolver de modo
de estado escolhidos nesta assêmbléa, que o Impe,. diverso: quanto a mim até é menor a incompatibili
rador emquanto não tem lei que lh'o impeça tem dada, porque os· miniStros de Estado fazem parte
direito, e mesmo obrigação, de ir procurar para os do poder executivo e são l'e1)lc0nsaveis pela obri·
empregos os cidadãos tienomeritos em qualquer gação de assignar as ordens o Imperador; o que
po.rte em que eUes estejão, e por consequencia não succede no intendente da policia2 que é um su
Desta Ilssembléa; eUe nlto os cllama para o seu ~~~~~e::s.governo a ,quem este Iaz entrar nos
serviço, nem para no paço fazerem semana: cha· Ouvi aqui dar como razão plU'lI. não ser um de.
mll-OS para o serviço do Estado, para C? q!1al ~ós putado intendente geral da policia, o haver certa
todos devemos concorrer; em conscquoncla o mudo mdisposieão no publico contra este empregojmas
bem feita a escolha Da 'Pessoa do Sr. Ribeiro de eu ,creio ·que ficou esquecida a verdadeira 'causa.
Re.;~mn~~'m votei hontem que feita. a nomea"ilo e desta indiSposiçiio, que se deveria ter procurado no

lO d d 'l d systema arbitrario e despotico do nosso antigo ga.
aceito o cargo nlio vagava o lugar e _ oputa o v~o; nes!8 tempo ainda que o inlenden\e quizesse
nesta augusta nssombléa. E porque nso vaga '1 88l'JUSto Dao podia. . ' ',.
Porque não conheço vacancia senÍlo por morte do Estava DO caso d'al~,~1D8 capitães generaes que eu
deputado ou por laes impedimentos que o impossi. conheci, que não ~enão ser despotas, mas que ne
bilItem de servir; e é então1 I) só cntão, quo esta ce88llrillmente o ara0 como agentes do despotismo.
assembléa o julga dispenslldo para entrar em seu Hoje poróm que felizmente acabou esse terrível
lugar o suppleuto que tem mInoria de votos. F6rll. systema que tanto estorvou II nossa felicidade, não
disto, Sr. presidente, ninguem tem direito de dis· existem os mesmos, motivos de indisposição; e deve
pensar a residencia, e menos de o tirar deste au- reputar-se o emprego de intendente. tão necessario
SU,EstontrorellCinemto. dllVl'da se ligado o deputado II este como imoortante, basta ser'um dos seus objeçtos

a segurança publica. . '
primeiro dever, podia aceitar o novo emprego para Resumindo pois o que expandi, digo quase não
ql1e era. cham.ado; s0';1 de opinião que emlJuan..to é incoinpativelelercar um mi.nistro de' Estado '0
Dão houver leI contrana, o deputado como Cidadão
tem liberdade de aceitar ou regeitar; com o que cargo de deputado, tambem o não· é que o exerça
nillguem se deve embara~. . . o intendente geral da p'olicia" e que estando no
o Entrou tambem em duvida, e se acha bastante. meado um pelo Imperalior deve eUe continuar a
mente dIscutido, se. era compativel o exercicio de comparecer nesta assembléa, para esta ser· cobe·
uma e· de outra occupação; qual~er que seja ~ rente nas suas decisões. ' . . .. '
minha opinião sobre.esta questão, digo qu~ e~lll; e 'O SR. DlAs:-NllDca me poderei conformar com
alheia .da assemblea,. porque sendo pnnclplos a mstituição de serem os membros do c9rpo legis~
-cert9s: lD, que o'IniJ}era~or'p6de fazer a nomea.,:, lativo tamoem membros do executivo; mas'eIrifun
~o; 2<>, que aa.ss~Ii1blea nao póde nem deve pn· aassembléa determinou·9não ha que fallarsobre
var·se do seu dellutado; 3°, que o nomeado tem isto;' o que porérii ainda.' posso regeitar é a opi
liberdade de:aceltar ou regeitar. a. elle compete o nião' de se ~oderem. i~ali:ilente tirar deste 'co~·
decidii-se,'medindoas suas forças; porquei.se gresso indiVlduos para empr.egos inferiores•.
faliar"as obrigações deiiltendente geral da policm, . Quando se decidiu "a'excepção a favor dos,;mi.
pertence essa'~syildiCanciaaoIniperadorr~e se faltar nistros·' de Estado' as" citcumstanciás ,. faziãa.m.e
ás da'assembléa'a eIla pertence oadvertil.a.do seupeZOí ponderei que ~ Sua: )i1agestade ,vinha buscar
p~eiro'e. principal' dev~r.:: ' , 'aqui homens de; co~fiançade quena.verdádene.
. Este é'o meu :y<iío,' qu~ 9nl· parte" vai contra' o' cessita;; ·mas ,esta, razão, não" governa. pala': oêaso
4a:cQmmiSsãO~ ... :." ,;' presente-e sou de voto,que',não:,hajão;mais!dispén-
. O·'S'a.':V~~GUEmo:~NMas~entamosque40s de- s<l!i'llara outros e1Dpregos:,'po~~ees~ss6:.são,per

p1,ltadQs s~. ~oçli~o: tJràr o~; ~injstios de Estado e mIttldasem caso ;d~urgent~:, nece~~ld~de. <1,,> .,,:,
. qu~ estes podi~o, continu,ar,a: ~e~ ass~nto na assem- ~,:Isto merece consi~ração;,:'áté pl1Ya ;que:~ iO!~ povõ '
'.bléa ,e':p.~m.:e:lsto escusada::é f~Ilar; maspass.a,ndo :v.ejaque não'nos·apartamosidas regras.geraes' senão
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~erpor-se .julgar prejudicada-pela· Votação m-
.tl...~en'te. , . .
. O S!l~' .A~u~ Loo.: - Tenho aqui 0- requeri
ment~docldadao Jo~ Joaquim Borges que mo~tra
ter feIto alguns sernços e pede em contemplação
delles .0 lugar de portei.-ro dà set...-etaria desta as-
semblea. .

C!flio que é, preciso, tanto deste como de outro
quaí.qüer, que a assembléa conheca do seu mereci
m~n!o; p~to requeiro que vá á alguma com
IIUssao para informar porque desejava que a assem·
bléa qando houvesse proposta .para o dito lugar to
masse tambem em consiileração este requerente.

O SR. PEaEmA DA CuNHA.: - Deve ·ir á. com
missão de peticóes para lhe dar o competente des-
tino. •

O SR. FRA.N~.A. : - Este cidadão já apresentou
outro requerimento sobre este mesmo objecto; mas
ha de escolher-se entre os muitos que pretendem
o lugar de porteiro da secretaria, o que se consi
derar com mais intelligencill. e que tiver melhor
lotra.

O SR. ARAUJO LlllU. :-Todo o papel que um de
pulado apresonta tem seu destino: este homem pre
tende o lugar de porteiro; pois remetta-se ó. com
missiio compctcnto.-Foi romcttido li de tpetiçoes.

O SR. SKcnCTAnJo FIUl'Cç.\ pediu LI. palavra p-ara
lê!' o seguinle boletim do clrurgiào 4Ilsatente li Sua
Magelltade o Imperador:

u S, 1\1. i, vai continuando com melhorns. Paço
dll Imperilll Quinta dll Doa Vlsla, 19 de Julho,
(190 dfe. da mololllia) 1823.-0 cirurgiií.o da Im·
porial camara e 4IlsÍltento A S, M. o Jmperador,
Domingo. Jlibeiro do. Guimcrãe. Peizoto 11. - Foi
ouvido com muito cspecial agrado.

Como era chegada 11 hora da leitura dos plU'Cccros
de commissões leu o Sr. Ribeiro do Rezendo como
relator da commissií.o de poderes o seguinte

. PARECER

oom ~tissima causa e nunca por leveza oti.
condesCendência..···.:;

Eu' só .desejo marchar pelo .~o da jUstiça,
s~ meunpor\al:em.. coD,\eDlplaçoes. .
· . O SR. GUIA:-Não me importa. com as na~es
estran~--as e nem' mesmo· com .esty!os a!helOS;
o que sei é que desde 25 de Jun.ho- de 1760 que.é a
data da creacão da intendencia . geral da policia
este runccionãrio publico é m~do e nao mi
nistro de Estado e como magistrado .não deve ter
àqui assento, para que se não misturem as runc';'
ções da assemnléa com as do poder jndiciario in-
teiramente distinctas. .

Olhemoscomtudo para o mesmo exemplo que se
apresenta das nações cultas, e advirtamos que
aquella ~ue mais favorece esta mistura, é certa
mente a ~nglaterra; mas esta mesma Inglaterra só
admitte a ter assento no corpo legislativo os minis
tros de Estado pela necessidade âa os fazer inte
ressar mais na execucão das leis, em que coUabo
rarão, e sobretudo pãra que estes ministros de Es
tado dêm promptamente as informações precisas
ao congresso sol)re. qualquer ~edidaJ por is~ que,
como agentes do poder executivo 880 autondades
primarias, com que se equilibra o poder legislativo,
em todas llS mutuas relacões. .

Mas isLo é o que nilô P.Qdemos ontendor II res
peito do intendente geral da policia, pois que com
aUe o corpo legislativo niío tom as immediata9 ro
la~es que tom com os ministros de Estado o é
milito~a notar que mesmo assim esses ministros
de Estado u'ma vez escolhidos d'entro os deputAdos
da assembléll. llcü.o suspensos do cargo de de'putndo
até qae os eleitores os reelejão; e esta reeleiÇ!lo vem
a ser uma declaração de que os povos Ilinifa con·
ceituão nelte, ou (como se lá diZ) que apeZllt do
estar n'um cargo do poder executlvo e ~are~ mu
dar de interesses, comtudo não desconfia0 do ho
mem novo.

E' pasmoso que ha tão poucos dillS parecendo
causa escand~osa a presença dos ministros da Es
tado nesta. llSsembléa, de repente com a mudança
do ~nister!o agot~ já se facilite o se~ ingresso. I. . « A commissilo dos. pode~es examinando os di·
· E Isto nao só dispensando-se na meompatibdl- ~lomas dos Srs. LuIZ 10se de Carvalho e Mello,
dade, mas tambem dispensandO-50 na reeleição e Francisco Carneiro de Campos1.losé da Costa Car
interina suspensão ~o carg.o de deputado I valho, .Francis~o Gê Acaynbll Montesuma e Manoel
· E o que amda maIS adIDU"a ·é o Ultrapassar essas ,Antomo Galvao, de}?utados nomaados pela pro·
dispensas além dos cargos de ministros de Estado vincia da Bahia e confrontando uns com outros di
para o de intendente da policia, que não póde gozar plomasvisto não haver ainda a acta geral, os acha
de igual sorte II .. ., conformes entre si e.com o decreto de 3 ae lunho

E se euha pouco pretendia declarar meu voto de e inetrucções da .19 do mesmo mez do anno de
hontem,' para que os ministros de Estado nã~ ti- 1822, com ~ unlca di1l'~rença de. não ser cop.
vessem assento, emquanto não fossem reeleItos, templadaa CIdade da ~Ia em razao da oppressao
pois que os povos não devião perder os direitos de' em que se achava. ~ pOIS de parecer que os mes
eleicão, . (dêclaração esta que me não foi aceita) mos deputados venhao tom~ o seu assento nesta
muiio mais .votarei agora contra o dito intendente assembl~a. ~aç? da llSsemblea, 19 de Julho de ~823.
da policia, visto que não. é membro do pode~ .exe- -E8t~aoR.bet.ro de Rezende.-Manoel laet.ntho
cutlvo~mas .simmagisuoado, em: quem não milita a NogUet.ra da, Gama.» .
meslIl"á neçElssi.dade. .. .' . . . .•.. . '. OSR. CARNEIRO DE CAMPOS':~ Sr. presidente,
'. JUlgo~-se ~nal dIscutida a mat,eria !3. o Sr. pre~ ha varias ponderações que occo_rrem.sob~ estes di
Sldente. p~opoz: ..: . . . ., . plomas, mas que a meu vern.ao_devemU" de.en-

1.0 Se o parecer passavâ tal qual estava. redigido. cO,nlro·com·o parecer da eoll1IlllS~o~~: _
7.Ve:nceu-~e quenão•. :·'; :.' . .". .. A la é essa qu~ notou aco~sao, de nao ser

2:°' Se pa~v;a ~Jf,,-Bart~;,Jstoé, ,se (),~p'~ra~or contemplada a cldade da Bahia. POEémtodosnós
podia ~o.me~, l!i'~tre .o,~:, depu~dos 9.lnt~n4ente sab~!J1os .que DO:estado:!la ()p'pres~? :e~. :que. se
geral da policia~-Veti.eeu"seque·sim·"·· ...,. !lç~a!ll_ aqul;l1la cl~ade lhe era.;unpo~lYel·,proç~4er

3.° Se aceitando este, ficaria vago o lugar de.de- ã ~le~çoes.pa:ra es~ assemb!éa,. ..'.':..:..
pU~,d~..,~YenceUooseque não... .... . Tambem:ella·se achava'múito :diminwda,ae po:"
'Nãó se tomou em consideração a ultima parte do v.Oàçio.porquedos bons Braziléirossó..os que não



ligiveis;'6 se ali instruccões<:roexigelll'a:: ~presen"
tação do titulo, nli? sei para que se~Me':tempo'em.
semelhante materia.' '" . .

Proposto o parecer ávótaÇàC!.foiapProvado.
QS~.~ ~Eim:, àSsignou. p~;á.'~ld~ 'do dia :

lo, €?pro,l,~lo' sobteos govet:n~s .p~;nnClaes: '~'o
projeeW ,<!8 c~~a~() da 1~gislaçao actu~ ': ,30 se-
gundasletturmrde propoStaS. , ' '
~ •i.evantO~-se a, sesSão: depoiS' das 2horas da tarde~
~osê Ricardo ela: .Costa Agu,w,?: de AJidrada.S~
~o.' " , , .

tinbão ~eios:d~Q, d~~..i"tpara~,oReeon
cavo e' tanto asSim que maIidando-se alli proeOOel'
p(U'. <miem de .Po~qgaJ. js e1ei~.para as- côr&es
1~a1h;~s.jl.~. o Rverão ,~eitQ; j~, ~r.mui pOl.lCOS
lJl:9@ff~ já,~e. os .qge,all,i ~da se,conser
~vã~~:::~Iili~~o:,~e'~dos,de, ~tação. co~ ~., sa>,:
grada causa. que abracamos, nao mandarao .listas.

A ..~ é afal~. da,a~ta,original) ,porém~ta,SllP
~.,CQlDó ~FatiCQU "a con:i,missã.o, •.Çl:Infron~ndo
os.'diplijmàsuns comoutrós. " " ,
-·Eu1l.õn~ xeéebi'muit9s om.<:iosda~a ,6 seu
~~Q~~vo~eh.~ e~le~ ,~ão '.ac~ ,,~~, el~çõ6S;
masnenhumadellas. e"aa~ da. elet~o.finãl,da
ca..~piiàt: d.a ,pl'OvilÍeia. são as do.s. districto.s parciaes RESOLUÇÕES DA. ASSOOI.ÉA
6'lIâS elei~~s ~chiaesqt!e n,ão s~m para a. VElo:
rifteacão aos diplomas dos Srs. deputados. PARA. •JOÃo' .VIE1RA.. DE CA.'RV.A,LBO

A ~ll finalmente é que pelas iustrucçães a pro- mm. e' E'tm. Sr. _ A assembléa geral consti-
vineia da Bahia devia dar treze deputados, ,mas en- tuinte e legislativa do Impelio do- Braill, tendo: 'ap
~,nella. se achaY8:,encorpol'li~a aprovincia de.~r- provado o parecer da commis$ào de marinha e guer
glpe. que: ~~ hOJe separada, e para a .comIlllssao ra, em ~e propoz os'membrosqu~ devem compOr
de consütt;UÇào se man_dou. um requenmento em a comuussão de fóra, para a. coadiuvar nos.' seus
que se pedia. a decla~çao d? n!1mero de depu\ados trabalhos, e corresponder-se comella : Manda~
que deve no_mear es~ provlDC1a; tem-se dem~rado tieipar.a V. Ex., parà. sua. iritelligencia, queforão
esta resoluçao, por nao se saber,da sua povoaçao. nomeados para a dita commi&são o primeiro almi-

(O orador continuou, porém por circumstanclas rante do :rm~rio lord Coch1'&ne ;oa.lmiranteRo
que occorrerào não poude otacmgrapho escrever o drigo Pinto Guedes; o marechal de campo J'OIlq-.rlm
resto da' faUa.) 'deOliveira Alvares; o brigadeiro Manoel. da Costa

O SR. FRAN~:-E' indispensavelque se remetlüo Pinto; o brigadeiro Francisco Maria Goi-dilho Vel~
ã' esta aBllamtiléa todos' os omeios. gue vierão da 1050 de&r~uda; o capitão d~ mnr e guerra, Diogo
&ma, dos quaes acaba de falIu olllustre membro 1oJ'éle àe BrIto; e oscoron~ls do corpo de auge
que me precedeu. nhelfosFrancisco'Cordeirod4 Silva Torres eFrãn-

A reflexão que 0110 fez merece attender-se; é ne- cisco 10sé de Souza Soares de Andréa.
cessario conciliar o ~e se ie: com o que cumpria Deus guarde Il V. Ex. PaÇo da assembléa, em
fazor-se .visto quo as circuUlstancias do estado em 19 de 1ulho de 1823. - Manoel lo~é de S~a.
que se achava aqueUa ~l'OnnCill 4 IOlÇ/lrão a_aO'as- Ff'Q,~a,. .
tar-se das instrucçúe5 dadas para a nOUl04çao dos Na mesma conformidade se escreveu ao ministro
seus deputl.\dos. dos negocios da marinha. , .

O Sn. C.uumno DE CUlPOS :-Nào acho preciso o. • • , ' ..

virem áasscmbléll eSlles omcios que recebi. só se PA.RA. LUIZ JOSE J).. CAR'tALHOE !!ELLO

li assembJé4 quer ter 4 curiosidaàà de saber quem A assembléa geral constituinte e -legislativa do
forão os eleitores da viUa de S. Matheus, S. Jorge Imperio do Brazilmanda p!U'ticipar a V. S. que
e outros distTlctos eleitoraes, porque mnda quando adiando-se legal o SeU diploma. deve quanto antes
se vejão os quo forão nesses districtos nomeados vir tomar assento neste ,au.gusto congresso e ter
deputados. isto mesmo nada serve. pois que o ,que parte, nos .seus trabalhos. COIllO deputado, â .mesma
jlecide, eserVe de padrão é a acta original de tOda assembléa ,pela provincia da Bahia. ',' .'
aelei~ão. . '. .' Deusglludea V.S. ,Paco da assembléa,em
"Está supp,re-se como já ,disse pelaCQnfron~çiio 19 de; 1uJhode 1823. - MânQel José de S~q,
dos 'diversos diplomas e o serem est~s aco~{)a- Fr(JlllÇa'. '.,', . . .
Má.dos de cUtlls di!. camara, que serviu de capItal Na mesma conformidade a Fl'anciScoCarneiro de
da~o$ciae .aondé 50 ultimou li ~~eiçào, n,eD1íwna Car.upos, Ioséda Costa. ,CLU'Valho, Francisco Gê
dUV1danos dena sobre a,authentiClda.de deUes. Âcay.~aMontesumae ManoeI.Antonio,GalV6.o. ,
o',:N~s, ~~~s· ~~,sàl~do 'han'~cos m!l~o~~l'Pois
salCémos'~em e~t'e da., fnl~ -da aeta .oflgma, ,. ' ---
-:!stá 'assembléà está autorisada 'p~a~anar de- S~ ,em !Mtie 't1Olhó a,e,i8~ (*)
f8ilôsillai()~~,:DãO' s~ja' '~6, p~a',a):Jahia ,r.e~!ll'Ya~ P.RESllWiCIA, no SIt. c.uwu.
t'aílt.à severi~ade,se~Qplella, aSS,lIIl "proceªerm~~ .... '. . .. 'não teremos 'Cá tão'cedo· os seus deputa4lls. '. o R.eu~idQs os: Srs;, .4eputa.do.s .pel~s lO,hQ:t:aso ,da

Não tenha o illustre Q.eputa:dó escrupulo, p~las maiihá, fez--se' a 'Chamada, e acliarao~SE) presentes
il'tegWarida,des que c~üiúin8:1 ápo.ntêi. ':eo~~~ e~sa.S 60, f~tando Pl?r doentes .os Srs. Xavier 'de CarV..alh0,
~ár$dades~~ê~é'recebl.qtieJXa,' na<;, f6ra()',J1as Ferrell'a Barret9. Carnell'od!l ~ampos.. Fartado ':de

"'eleiÇ(leso1dósdep\l.tad"()s;' .DÍarna~~os m~~bros'd~ Mendonça, e sem causa particlpada o Sr. Nogue.ll'a
governo em um' sódistricto, como sera'con~titnte da~; '. .
áJes1a~.augusta.'~Ié!1- P.o~~O;'V.otopeJo ,pa- ~ SR. PREsIDENTE de.cJa,rou'ábena'a<sêssij,o,; '8
recer,~da;~o~~.:" ,,". ':'::' . '~~:·u...it:fã~;~:~~e4~nte~fui,~J!p.ro~a~.:~,.~ ;"~, '
':::O'SR.~&'iUBuQ~llR:~Ol,HIe'opmlao :"F '''á'' ('" ·tpd~" -'elat '.0, '.'"
, . ''e':Sé1deve'ifpl'Êlvar;~:p.are.cerzlla;cdmmiSsª,ô:p,ar~ '. 01 me~o~~~ c_,~" ~M.ªº":voo.,, .': :::;......
iJIleessesde:tadosvetiJiã<f'jáitõiDat:'-ãsSérironÉlStii '. "L"'O: ., ': o', 00,'<,'.,

~~órqi:tenàda,JilaisolémeceSSário(qú.B'Q'seu (') Os taehigrapho5-uio apresentarâonota'âlgu.'
ti\úlo;;:ora,i'eu;eràió~é:osH:iestes~stãp;:bfl~oil,ltel .. ma:,desf11;.aesSão.: :'~';;';"'" ( ':' OC.: ,,:, :':'1"



SESSÃO. mr ti: DEruLiloDE :1.823 °3:v .

. «'Na sessão 'de 19 do corrente votei que'H).. - tt.Art. 'I.o Os deputados á assembléa constituinte
Imperador não·pcdia.el~g~rd'entre os deputados o não poderáõ exercer qualquer outro emprego,du-
intendente geral da poliCIa. . -- .rante.otempo da sua deputação. .

« Paco da assembléa, 21;de 1ulho del823.-os· «Arf. 2.0 Não poderáõ outrosim ser nomeados
deputados M~rianno Ca~alcaflti~:-fJaldas:ll,-Man- no sobredito tempo para.qualquer emnrego.
dou-Sê'inserir na acta.. «Art. 3.0 Exceptuão-se do art. lo os actuaes

O SR GoMmE mandou á meSa uma felicitação da ministros e ~e~etarios de Estado, e o intendente
camarada,Villa Nova dá Rainha de Caetédirigidaã~ral da pohCla;. e do art.)~O o.caso extraordinario
assembléa.-Foi·reeebidacomagrado. de se acliara.patrraem pengo. .

O,'SR~ ·lli:PUTAllo FRANÇA leu um officio do depu-. «Paço da as~emblé~, 21 de ~olh? de l~~-o
tado eleito pela: provincia de Minas Gel'lles, Fran_deputado Cand.do .Jose de. Ara,,-!!o V.anM.ll .
cisco Pereira de Santa Apolonia, sobre a impossibi- Julgada a.mat~n~ urgente, fez-se a ~" lei~~a; e
lidade de compal'l'!cer na assembléa.-Foi remettido mandou-se rmprrmrrpara e~trarem discussao..
ã commiSsão de póderes: .. ',. . A este tempo compareceu na sala o Sr. Nogueira

Annunciou-se então que estavào á porta do salão da Gama. . .
os Srs. Luiz Jos~ de Carvalho e Mell~, Jos~ da Costa O SR. Al.\AUJ'O LIMA requereu que se désse para a
Carv~o, Fra!.'-ClscoGêAcayabaMon~!Da'eMan?el ordem do dIa.uma proposta: por elle apresentaâa so
Antomo?:alvao, .deputadospela provmcladaBahl~; ,bre ~ modo de regular os trabalhos para economi
asendo mtroduzldo_s n~ f6rma do estylo, prestárao 'sar o tempo.
juramento, e tomarao assento no congresso. O SR. SECRETARIO FRANCA leu o seguinte bole-

O SR. CARNEIRO DA CUNHA pediu a palavra, e leu tim'do cirurgião assistente Íi S. M. o Imperador:
uma, 'proposta r .mas pon~erando o Sr. Andr~da «S. M. Imperial vai continuando no seu resta
Macb~do ~ue.serra ~onvemente separar as matenas, belecimento e desde sabbado até hoje nenhuma cir
conveIO mss~ o seu llIustre autor, e reformou-a nos cumstancia notavel appareceu.
termos segulDtes : « p~o da Imperial Quinta da Boa-Vista, 21 de

I( PROPOSTA Julho r~lo dia de molestia) 1823.-0 cirurgião da
imperial camara e assistente á S. M. o Imperador.

« 1.0 Que seja ext~ncto o corpo de tropas astran- -Domingos Ribeiro àos Guimarães Peixoto. li-Foi
geiras. ' ouvido com muito especial agrado.

« 2.0 Que todos os soldados a omciaes inferiores Passou-se li ordem do dia e entrou em discussão
que quizerem continuar a servir se alistem nos cor- o nddiLamento do Sr. Pereira da Cunha ao art. 16
pos nacionaes recebendo o mesmo soldo.

({ 3.0 Que os officiaes superiores, depois de umma- do llrojecto dos governos provinciaes, quo ficara
duro exame, fiquem recebendo meio soldo at~que adiado na sessão de 17 de Julho. .
pelas vacaturas do exercito nacional entrem em FalIarão sobra alIe alguns dos Srs. deputados;
servico activo. mas sendo chegada a hora dos pareceres de com-

I( Paco da assembléa, 21 de Iulho de 1823•.....;Car- missões ficou outra vez adiado.
neiro da. Cunha. II O SR. SECRETARIO FRANÇA pediu a palavra para

Julgou-sea materia urgente; e .foi remeltida 1\ ler o seguinte omcio do commandante em chefe dI)
proposta á commissão de marinha o guerra para dar exercito pacificador:
com urgencia o seu parecer. «( A' augusta assembléa geral constitutnte e legis-

O SR. ANDRADA MACHADO maudou á mesa a se- lativa do ImperioBrazilico.
guinte·· . _ « Por mim, pelo meu estado-maio)' e por 'todo o

C( INDI'CAÇÃO exercito pacificador da provincia da Bahia, 'que te-
.. . .'.··'nhoa honra de commandar, levo á augusta presen-

cc Proponho que as milfcias ,de S.Pliúlo. que des- ça da assembléa constituinte da nação. brazileira os.
de longo tempo se achão no Sul, sejão restituidas á mais puros votos de respeito, e. de fidelidade,. con
sua :pama e substituidas por· milícias de outras pro-gratulando-nos: com a nação inteira pela feliz ins
vinclas, quaes entender o governo que . mais con- tall!lcão de um congresso sabia, que deve basear em
véiIl.~:deputado, Antonio Carlos 1l.ibeiro d~ An- leis santas e justas a prosperidade da presente, e das:
dr~cla. ,l>-. ', .. !, . . futurasgeracões deste· vasto continente: tocando-.

Julgou-.se 'tambem a, materia urgente; 'e foi re- nos a singulâr sorte (como vinda do céo) de ser a
mettida~ llindicação á commissão·de marinha e guer-par da nossa prim~ira saudação, que temos a dita de.
ra par:adár' o selt parecer com urgencia. .annunciar as plauslVeisnovas·da completa restau-

O·SR:. HENRIQUE!t"DE REZENDE'lemJirou como in- ração.. da 'Bama, de que damos, e recebemos muitos
dispensavel o ultimar-se o projecto' sobre- a forma parabe~s, uma vez que estão identificados os .iilte~
da promulgação das· leis, por'-depender deUe a pu- resses, e a gloria, de todos quantos constituimos a
blicacão de todas elIas. . ., grandE'! .familiabrazileira.

OSa-•. RODRIGUES: DE CARVALHO requereu que não ,« Sendo' eu ? orgão:de meus ~sentimentos,e.dos
obstântenão estar: .ultimadoo referidoprojecto, sé ,de todo o· exerCito. paclficadornao :posso comt.udo:.
fosse enviaMo á commissão de legislacão o que :ser o fiel'portador,..que os1eveao augusto~cmto
houvesse para lhe renietter afim de não áccumular id.a.assembléa brazlhca} mas dessa hOll;ra sera .par-
trabalhos:. '.' -:.: :/ ", . ' . tlclpa.~te o tenente Jono Man.oel de Lima e Silva,
: O: ·sá. AilA;U10 VUNNA offereceu o s.eguinte " ~~u !lJuda~te)le ordens, de ,quem confio es.t~ hon-"
."<1 o::. :. . . .... . ., . rosa,commlssao....., . . , .. ,. .'. .

>.; '. ,,'., " <i: (C PB.O~.CIO ,DE LEI. . . "«(:0 ·Deus {)mni-potente·ajude, e presida' li ardua'
..,,(tr ::A,asS2mbléa:geralconstituinte, e-Iegislativa,bI:a" tarefa-;iklsimagestosos trabalhos da augustaassem~
zilensedecreta provisDriilmenteo seguinte: .;.: ::. bléa,'preservando seus 'condignos:deputados~etudo
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q!.1anto interromper posSa~ importantes fan~ -,-Joaquim Ignil~ofk Siqv.eira BulcM.-Josi Joa
~es.· . . . -7 q~m.Muniz &rreto .ATagiio.-AfI,tonioA~tJq,

lJ Quartel gener:al da .Bahia, 6 de 1ulho ~e 1823, S.lva.- Matwel Goncal1)es Maiá Bittenwurt»
2" da; indep~ndencla e do.lmperio.-José ioaqu!?1IJ Foi recebida com agrado. .-
de ~.ma eSilva. co~andan~eem c~efe do exe~Lo . O SR. 'PERiuu. DA CUNHÁ õfferecen am11nte
pacificador da Bahia. »-FOl recebIdo- com mwto '. . .' se~~..
agrado. '.INDICAÇÃO .
. O -amSMO 8R: 8'EcllE'IAIUo annunciou que estàva « ReqUeiro que aassembléa faca constar ao'com-

á portado salão uma deputação do governo provi- ~an.dante em ~hefe do exerc-itopacifiéador da·pro
sorio da Bahia e disse que tinha para ler a seguinte VInCla da Bahia que seu .oificio em que participa
felicitação dirigida á assembléa pelo mesmo go- achar:se aquella praça livre dos seus oppressores foi
vemo: reCebId? com grande agrado, encarregando-o de

« rum. e Exm. Sr. _ O governo provisorio da agradecunentos da· nação de q1le.esta assembléa
provincia da Bahia instaUado na Villa da Cachoeira é representante, a elle e 8:0s oifiClaes e soldados
em virtude da imperial carta de 5 de De~embr() do que compoem.o mesmo exeI?to, ficando a as.sembléa
anno passado, sente a mais viva satisfação de em nem conyenpl.da dos herolcos esforços feItos p'0r
seu nome, e no dos habitantes da mesma provincia todos os. lDdi'Vlduos que comPl?emo.mesmo ~xe1'Clto
f9licitarpor intermedio do sargento-mór de inian- ~ara a lDdepe~dencla deste. Impe~LO, servtndo-lhe
taria José Maria de Sá Barreto, e do sargento- e grande glorIa o valor e Intrepidez com que co
mór de arLilheria de linha Luiz Lopes Villas-Boas, roou seus grandes tr;ilialhos:e q~e l? mesmo sef~ça
seus aju.dantes de ordens á augusta assembléageral constar ao goV'e~o.d .aquella provmcIa a seu respelto
constituinte e legislativ; do Iriiperio do Biazil, ora e de. todos os lDdivlduos que concorrerào para tão
~eunida na Côrte Imperial do Rio de Janeiro. Cum- florlosos fins. Paço da ~ssem~léa, 20 de Ju~o de
-prindo ao mesmo governo fazer justica á pureza das 823. - O deputado Peretrq, da Cunha. » - FOl ga
lDtenções do leal povo da Bahia, que' o coUocou no l'alme~te apOIada•.
difficil posto de governar, e a sua propria ingenui- Sahnão então os Srs. deputados Muniz Ta1ares e
dade, elle se apraz em declarar ante os céos, e a Fernandes Pinheiro, e forao communicar da porte
terra a sua adhesão, e fidelidade á sagrada causa da da. assembléa este honroso recebimento aos ems
inde-eendencia, e do Impeno constitucional, l1!1e o sarlOS tan~o do exercito como do governo provisorio
Brazl1 ha proclamado; a sua obediencia, e profun- que estavao na saUa immediata.
d~ acatamento á 8:ugu~ta asse~~léa geral; e o seu .' O .SR.. ALJ':NC.Ul lembrou que convinha que se
ill1a! amor, e obedíenC18., gratldao, e lealdade ã sa- lnsenssem estes omeios no Diano do governo
grada pessoa de S. M. Im{lerial o Senhor D. Pedro I, visto o atrasamento em que se achava o da assem
e sua excelsa, e augustisslma dynastia. Igualmente bléa.

.ju~gl!-ndo o governo provisorio um dever 5e:u o traos- Decidiu-se que assim se fizesse
mlttlr á au~sta assembléa tudo quanto Importa á O . • .
felicidade do Brazil, áessegrandeobjecto,~etãodi-. . S~. C.\RNElRO DA C~lU dlsse.que tlDba uma
gnamente absorve toda. ~ sua attenção.6 sohcitude; o lDdica~o que. lhe parecIa ser ·obJecto de sessão
mesmo governo aprovelta esta occaslão de annun- secre~, e duvldando-se entr~ alguns Srs depula~os
ciar que a cidade capital da llahia outr'ora occupada (por nao s~r bem elaro o regunento a este n:s:eelto)
pelas armas tyranicas de Portugal, foi evacuada no se co~peti8 á as..sembléa ou á mesa a deClsao da
dia 2 do corrente mez pelo general Madeira, e tro- urgencla da sessao s~creta: as~eDtou-se por fim
pas do seu commando, cabendo consequenteniente pertencer á ~esa. es~ ~eclara~o, e qu~ .a desse
ao governo provisorio a distincta honra de se con- sobre a refenda lll?l~çaO depOls da leltura dos
gratular com a augusta assembléa por um acopte- pareceres das commlssoes. .
cimento, cujo resultado não pôde ser senão de sum- .0 _SR. Al.U.UlO VIANN.\, como relator da com-
ma vantagem para a nação brazileira. O Deus jus- mIS~aG da redacção do Diario, leu o seguinte
ticeiro, que assaz viz;velmente protege o nascente, J?ARECER
mas.poderoso, Impeno do Equador: o Deus que se. . _. .~".. .
glorifica em ver prosperar um povo, que arrastava . tt A COmlD1ssao da redacçao do IJiario encarra
os ferros da escravidão colonial s6r:n.ente pelo ex- gadade propÔr. um meio para mais prompta e
cesso da ambicã.o, e rivalidade de um outro povo regulu 1;)ubli~ção do DiaTio tepresenta que não
iniquo e orgulhoso: Esse Deus auxilie a cada um p6~e descobnr outro q:ue.não seja o mesmo já re
dos pais da patria, que devem archictetar o edificio geltadopela !lSsembléa: a creaçãode um novo

. mag~stoso, e ~rdura~el da deseiada const.ituição, e turno de tachigraph~s. Paço ~a asseJ?bléa, ,18 de
preSlda ás deliberações da augusta assembléa geral~ Julho de 1823:-Io.ao ·Antomo Rodnyuesde Car
de quem depende a gran_deza, e a ve~t~ra das pre- valho-;Ântrnw G,onçalves qomide- Caru!ido I~sé
'sentes,e futuras geta~es ~\e hab1.t.ao e wm de de. AraUJO Vw.nna..»- Depols de alguma dlScuSsaO,
habitar o.aurifero terreno, CUidadosamente abraca- fOI approvado.

, do pelo Pr,:ta e Amazonas. O me~mo·· gove~o •se O SR. ~IBEIRO DE REZENDE leu tambem por parte
contratula Igualmente com V. Ex., e roga haja de da commlssão de poderes o seguinte
levar os seus fervorosos votos â presença da augusta . .
assembléa. PARECER. .

«.Deusguaroe 8'V. E-s.. Palacio do go-verno da « A commissão .de poderes ~x~inan~~ os di-
Babla,a;OS 9 de Julho :de 1823.-Illm. e E~: 'Sr. pl0U18;S dos:Srs. ~ntoni() F:erreira F~ança e,Manoel
SeC!e~IO da august~ assemblé~ geral con~tJtwnte e F~rr~rra de Ar~uJo, deputados. nomeados. pe~a pro-.
'le$1s1a~lvado Impenodo BranL-F"a,'/tct8co. Eles- VlnCla d~ BahIa, e confrontando os mesmos com'
bao P~1'~ de Cfr~alh~e Albuquerque, presIdente. outros diplomas. os acha conformes e emconfor
-Joaqu~mJose Ptnherrode Va8concello~, secretario. midade com· o decreto eiilstrilcções de. 3: e ·19 de
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. Junho de 1822; e é de Pare«:e!-" que os mesmos

deputados. venhão tomar o seu asse.".nto nesta as
sembléa. Paco da assembléa 21 de 'Julho de 1823.
Estevão· RibeiTo de Rezende -,- Antonio Carlos Ri
beiro de Andratk;' Machado e Silva-Manoel Ja
cinthÓ Nogueira da Gama. »-Foi approvado.
, Como não houvessem mais pareceres, o Sr.:pre

sidente declarou que tomando a mesa-em cOllSlde
racão a indicação do Sr. Carneiro da-Cunha entendia
ser objecto de sessão secreta. e que a eUa se passava
immediatamente.
, Assi~ou enl.ão o Sr. presidente para a ordem
do dia: 1.0 Oprojecto sobre a promulgação das leis:
2.0 O projecto dos governos provinemes: 3.0 Lei
turas de propostas.

Levantou·se a sessão publica á uma hora e tres
quartos da tarde.

SeuAo lIeeret&

PRE8IDENClA DO SR. CAMABA

Começou a sessão ás duas horas da tarde, e fez-se
a leitura da indicação do Sr. Carneiro da Cunha,
concebida nos termos seguintes:

Cl Consta que os comml1ndantes da força armada
da capital da provincia do Rio Grande de S. lJedro
se varerão delfu para Ilolcmncmonte declararem que
li. constituição llfasiloira concederia o "elo absoluto
ao imperante. Circumstancladamllnto, li vista de
enclas noticias, se manifestará o perigo dll naç.ào
com a iDG'crencià da força armada nas í!oliberaçôcs
cODstituclonaosl o o risco que ha de que este exem
plo promova oiversencilltl pelall províncias. Por
tanto requeiro soado sccreta para se tratar de tlío
importante noticia. Paço da a!lIombléll, 21 do Julho
de 1823. - Joaquim MIJe/lado Carneiro da Cu
'Ilha. 11

Houve porfiadodebate sobre osto obJocto, eIcrl'1o-se
div3rs~fl a:~:lioS de uma clnota.e ~o uma proclamação
remettldas da mosmll provlDcla ao Sr. MartlDs
Bastos e relativas ao mellmo assumpto; e afinal
pasSllndo-so á votação propoz o Sr. presidente:

1.0 Se 11 materia devia ser trlltlldll om sessão
secreta. - Decidiu-se que nlío.

2.Q Se deverião logo ser chamados li assombléa
os ministros de estado dos negocios do imperio e da
guerra, ou um só d"Ues; ou 50 bastaria olficil1r-lhes
exig!ndo informaçõos sobre osuccesso.-Decidiu-se
que bastava oIDciar-lhes.

Levantou-se a sessão secreta ás 3 horas da tarde.
-José Ricardo d(~ Costa Aguiar de Andrada, se
cretario.

RESOLUÇÕES DA ASSEMBLÉA

PARA IOSÉ IOAQUlM C-tRNEIRO DE C.WPOS

.' IUm. e Exm. Sr.- Sendo presente á assembléa
gerai constituinte e le~ativa do imperio do Brasil
que na província de S. Pedro do Rio Grande do Sul
ti~uvera uma juncção de tropa.e vivas anti-constitu
,clonaes, .e até se fizera e asslgnara uma aeta com
arrogação de direitos dos representantes da nação'
:brasiletra em· mataria de constituição: ordena-me
,a I!1esma assembléa peça a V. ~. todos os escla
reClmentos que tiver a este respeIto sendo de ,pre-

sumir que delles esteja inteir'ado pelas autoridades
locaes .d'aquellaprovmcia. O"queY. Ex. levará. ao
conhecunento de Sua Magestade Imperial.- Deus
guarde a V. Ex. Paco da assembléa. em 21 de Iulho
de 1822- Manoel José de S(tusa França.

Na mesma co~ormidade ao ministro da guerra..

Sessão em 2~ de Julho de i 8~3

PRESlDENClA DO SR.CAMARA

Reunidos os Srs. deputados pelas 10 horas da
manhã, fez-se a chamada, each~o-se llresentes 59,
falta~do ~or. doentes os Srs. Ribelro Cam}>os,
Gondm, ffibeU'o de Rezende, Ferreira Barreto. Sil
veira Mendonça, Furtado de Mendonca, Cavalcanti,
de Lacerda, Almeida e Albuquerqüe, Ribeiro de
Andrada, e Alvares da Silva.

OSR. PRESIDENTE declarou aberta a sessão, elida
a acta da antecedente foi approvada.

O SR.. SECRETARIO FRANCA leu o seguinte oflicio
do ministro dos necios do iinperio.

« rum. e Exm. Sr.- Tendo levado á augusta
presença de ~~a. Mag~stade ~~perial o oflicio que
~. Ex. me dirigIU hontem, eXlgmd~ lU? noções pre
ClSl1S, para a assembléageralconstltumte e legisla
tiva deste Imperio ser inteirada da juncção de tropa
acontecida em Porto Alegre, capital da província de
S. Pedro (10· Rio Grande do Sul, com vivas anti
constitueionaes, e em que houve o desaecordo de se
fazer e assignar uma aela, comarrogacão dos direi·
tos dos representantes da nação brllÍiliense :De
ordem do mesmo senhor remetto a V. Ex. o oflicio
iDCluso do governo provisorio d'aquella provincia,
datado de 21 de Junlio proximopassado, e recebido
domingo 20 do correllte, com o qual póde V. Ex.
dar lÍ 8u~uStaassembléa uma bem circumstanciada
e oxacta mformação d'aquelle extravagante aconte
cimento. Deus guarde a V. Ex. Paço, em 22 de
Julho de 1823.-1osé Joaquim Carnetro de Campos .
Sr. Manoel José de Souza França». . ,
onlCIO no GOVERNO DA PROVlNCIA DE S. PEDRO DO 'RIO

GRANDE DO SUL
u ~enhor.-O governo provisorio da provincia

do RIO Grande de S. Pedro do Sul, tem com omaior
prazer a honra de elevar á augustapresenca de
Vossa Magestade Imperial, que no dia 19 do'cor
rente, apenas aberta a sua sessão, lhe fÔra apre
sentado pelo s~cretario ~terino do expediente,
Bernardo Avehno .Ferreua e Souza, ·0 omcio da
copia D. 1, lido o qual, e unanimemente approvado
o passo que pretendia dar a fiel e briosa tropa desta
capital, respondera aos commandantes dos corpos
com o oílleiO da copia n.2, e dirigira ao vigario
geral interino outro, cuja é a copia n. 3. LogoqÜe
foi re~e~ida a resposta do gove~o, marchou a tropa
em dU'eltura ã praça da matnz,. levando todos os
soldados ·ramos de café e tabaco nas armas e bar
retinas, o que tambem fiserão os officiaes, pondo-os
no peito, e que depois foi seguido por todo o go
verno, pessoas das classes mais distinctas, eim
menso povo que concorreu, e que reconhecia neste
patriot}~O destinctivo. o mais pacificopenbor da
tranquihdade e boa· ordem que respirava em uma
tropa tão denodada quandoavanca contra os seus
inimigos. como doei!· quando se fraterniza com os
seus concidadãos.



lt:DeSIle OS qtiarteis, a~é ,:~, P.ra..~ i m~charão.~ as i s~us' fiéis brazileiros, e p~ticipar de quaesquer que
ti'opás,' menos·aosomdesuas'~~.cas do queaoes- ~sem·.osseusfuturos destinos. Deus.guarde ~.pr~
ftêpitc:rdo'fogo.do ~que~'lapçava port?da a pa.ne, Closa VIda d:e Vossa Magestade Im~ez:aI os m1;1!·di'
pordnde ttansltavao,e ao'brado dos UIDSonos,VolVas latad~s· e felizes aD.nos que !>s braZllerros deSeja0, e
ao seu adorado Imperador, e defensor perpetuo. ha mIster o ImpeJ;IO. PlilaclO do governo em Porto

~ Postada .atropanapraça.:desceu.o,governo,de- Alegre, 21 de'Junho1ie 1823.-João de DeusMe'1VII.a
pois de feita acontinencia, a comprimentaros com- Barreto presidente.-José 19nacio da Silva, se
mandantes, e achantlcr-se-ali reunido o corpo do cretario.- Francisco Xavier Ferreira.-Fer'Riando,
clero, o .senado. da .. carnara com o estandarte Im"' Jósi Mascarenhas OastelBranco.
perial é ínuitos cidadàdãOs~ 're~itou'o'té~ente co-
ronel conimandante ,do esquadrao.de dragoe~, e da DOCriMENTOS APOlll"T,U)OS NO OFFICIO Do"Côví:aNo
guarnição Gaspar Francisco Menna Bmet~ a tr!?pa N. 1 .
umenergicodicurso, em que tãoverdadeua ~mo
~oantementejustificavaos motivos porque. e:r~ es- ~ li rnms~ e fums. Srs.-Os abaixo assignados vendo.,
seneialmente necessario ã salvação da prOVlnC1a, e com a maior magoa em alguns Diariosdo governo
tálvez· do ,Imperio ralinear,ampliar, e 'firmar pela não s6 que DO subsersivo congresso de Portugal se
nJitima vez o juramento deinabalavel adb'esão á sa- tratava (nafalta de recursos descobeJ"tos )demmar
grada pessoa de Voss~l\'!agestade Imperial, jurando solapadamente o magestoso edificÍodabem enteri.
ao mesmo tempo adio lmplacavel,e guerra eterna dida liberdade brasilica; emittindo encarregados de
ao 'systema republicano. .. , .'... revolucionar a escravatura,.·, emprebender os mais

« Este patriotico discurso foi oo.-vido com um ,St-;- sacrilegos attentados, anarchizar povos de sua na
leneio respeitoso, e unicamente entrecorta:do sempre tureza doceis, ~ Ieaes; e transtornar a face politica
qUe 'nane se pronunciava o àugusto nôme d(Vossa da prosperidade do imperio ; porém:até que se ião
Magestade Imperial, pelôs vivas da tropa e povo s~n~vel' e .desgr~çadamente dissem!Jiando idéas do
qiIe·a. uma voz claniavão -:-Vi':á. Sua M:agestade ternvel destructor systema republicano, que ver
filipenal :com o veto absolnto.O discurso do te!1en- gonteando no mimoso solo brazileiro empeceria de
te coronel concluio éom il juramento do' qual e co- certo a vegetação da sagrada arvore da sua indepen
pia' n. 4. e que foi ao, mesIDo'tempo,ecoJli'u.m dencia;' e' olhando como culposaaapathic!liIidiffe
inexpremivel enthusiasmo prestado'. po!'todas as renC"a., quemostrasse em objecto de tanto momento
aüWridades ecclesiasticas, militares, cms, pelo se- a tiópa continentista, que poruma brilhante dilitur
nado da camara, e pelo povo da capital. .. .. . nidada de factos se glona de haver evidenciado li fir-

, l( Findo oacto· do juramento deu-se uma sal~a meza de sencaracter, e a sua mais decididaadbesã()
imperial, e pass6ua· lavrar otermodelle'no palaClo ,á Sua Magestáde Imperial, e li grandeza da·naçãÔ';'
deste governo; ficando no. entantde5 soldados em resolverão marchar lioje com lI. tropa dos sêns, com
liberdade com as armas' ensarilhadas,' entre'as quaes mandos, e ',toda a existente nesta capital para' a
giravão com o povo na maior harmonia, regosij!?, e praca da· mesma afim de ratificar e ampliarem:
fraternida'da. .. . presenca das autoridades civis occlesiasticas; emi:.

« Assignado o te:r:mo, ferão todas 'as autoridades, lita'res; () seu juramento de inabalavel fidelídáde.á'
ôfficialidado, e demais pessoas concorrentes'" â sagrada pessoa de Sua Magestade Imperial, para0
matriz desta capital, onde sê 'cantouo.hymuo '!'.e- que,pedem,faeuIdade a VV. EEx. " , '
Defifrlrender graças, ao s~premoarbltro dos IDl-,«E!portantode tão rigoroso, como agradável dever
perios.. ' .... . ; ".. ,.. '. . . '. : dos abaixo assignados participar a VV. EEx. (como

(C A' nOlte appareceu'raplda e espontaneamente nesta mesma occasião partiClpilo li camara destaci.;
illuminada toda a cidade,° que até a~oratemcon- dade) o preciso passo, lJ.ue vão dar, e sobre o qual
tinuado ; e marchando. a tropa aquarte~s, se lançava mui bem e circumstancladamente pode informar fi.
incessantemente foO'o do ar, e resoavao por toda a, VV. EEx., o secretario interino desse excelientis
-parte vivas a VossaMagestadeID?-perial como veto simo governo Bernal'doA\"elino Ferreira e Souza,
absolutô; chegando' ,aosq\lllrteIsmando~ocom~ de accordo com o qual os abaixo nssignados reco
mandante· d.a: guarnição, em: obsequio;: do dIa soltar, nhecendo a identidade de sua leal, e patridtica:
todos os p~sos;'qu& ~ estavãóá~liaOrde.m. . opinião,. ,concertarão ,todo' o plano, que se vai pôr.

« Tal fOI opr.ocedlIDen~o ~abrava"elea~ tropa e Iempratica~--,.._
povo desta capltal,qucmd?· a segundar-s81'elal « Rogão pOIS a VV. EEx., que tanto se esmera0
mencionad~, camara'. talvez ,láa: ~sta~or.a o tenha 11 ,em apoiar e <;oadjuvar todas as m~didns tendentes a
sido, ou. nao~rdes~-:-lo pe~ Q€:nl81s,.destapro- _conservar em .toda a, sua plemtude o decôro.do.
vincia;:' em: cUJosha'bitant~snao'póàede~xar de-re-I nossO amado Iinperador, e a cimentar a verdadeIra
percutir ,impressionalmente: o'br~do' dê mabalavel prosperidade nacional, e se dignem, li bem da càusa
adhesãoa Vossa Magestade IinpenaL., ' , .1 publica, ~utorisar com a sua presença a solemni-

«',0 qnedg.overn9 espéraquan:to~'ntes saberoffi-l da~e do. p~~itad?' juramento, o que d~á o neces
-ciaImente.Jla:r:il,deumavez'fa.zer~ub1!aau.gu.. sta-pre-! sariO e declslvo Impulso a este negocIO, attento
-seílça '. de 'Vossa . ;Magestade .I~penaI todgs.qs d.~-I gnanto o povo_b~m fundada mente se persuade que
-ciimentos concernentes a est~ lIDp0rtante ob~ecto,,!y:v .. EE;f.'. v;élao msonnes sobre o S~l1 b~m es~., e
.e-depor aos pés de seu'Imperial t~onoll ener~ca! e i,offi.e~em Igualmente ;ao reverendo VIgano geralYl-:
'ao mesmo pass()'respéitosaresol!lçaodesta'pr~VInc~a,;. tenllo, ..afim de .conv~ca.r o corpo do clero desta ~l"'
-que (sejaquaffôt:.adas'óuttas d():~m'perlO) nao'\~dade,. parCl.que, ,asslstindo a este solem~e~tto,
'eólisentiráeclípsar a brilhante ;di~,t~rll1da,de.de.~eus l.ppss!l';elle";á,. face ào.. mun~o appazoecer tão dIgno
creaes. seiltiIn'entos, 'déixando' '.de,dar ,esta, ~lznl.nUta.: i pe,~os patn~tlcos ~ 'fielssentlmentps, que, o, pr;G~o:
'ifttiVà'd~: gratidão, e reconhecimento d~mUlto'que ,o: vem, ,. c0D?-Q ,resp~l~v~l pela santIdade d~ rehgI.~~,

1li'ilzifdeVe'à.Q'he~oeJqll~~he'fez~ped.,aço.s, à~,a.ll?~.lD.'~.s! que ,san~c,wna. D..e.11s. g..ua.rde. a yV: f:Ex. Quarte1'.eD,l'
'do:diSpótimo'europeu, e ao h~mem?~'ftt<lQ,~dinarw. !!~rto Al~e aos 19"de Junho 1823.-mms. e ~1~.
que renunciou a tudo. para Identificar-se· com os 1Srs. preSIdentes e' deputados da ElxcellentisSllDa
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junta goverriativa destaproTIncia.-'-Gáspar Fran- uma commissão especial que entende' sobre o rela
cisco Menna Barreto, tenente coronel de dragões, torio das noticias políticas do nosso interior, esta
ecommandante da guarnição.- José L'nizMenna se podia encarregar das averiguações necessarias e
Barreto' majorco~andantedo corpo de Guaranys. propôr o seu parecer sobre o attentado que ora~
.,.....,.Está·~onforme"-José Ignacio da Silva. ,objecto da nossa attenção. Comtudo como dos

" mesmos papeis que temos aqui presentes se conhece
.. N. 2e liquidamente a qualidade e existencia do delicto,.
: « nims. Srs.- Acabando de ser presente ao go- o qual vem a ser uma usurpação dos direitos da
verno' provisorio o officio de VV. S8..n~ qualida~e nossa representação, que miseraveis entes se preten
de commandantes dos corpos da guarmçao desta Cl- dem arrogar em despeito do exercicio da soberania
dade datado de hoje; deliberou que eu participe a nacional, votarei que seja ouVida a commissão devv. "55. achar-se inteiramente conforme com os constituição, e sobre o parecer desta deliberaremos
leaes e patrioticos sentimentos expressados .no o que cumpre fazet'-se. ,
mesmo officio;' e ordena que a tropa da refendo O SR. GOBIDE: -Parecia-me que antes de ir o
guarnicão' marche' a postar-se na praça aonde a negocio a alguma commissão; se officiasse ao go
mesmo' 'governo será presente co~ as autori.d~d~s, vernO para que lance mão de algumas medidas
para satisfazer completamente as Justas requlSlçoes proprias a atalhar os projectos dos perversos que
de VV, 55. Deus guarde a VV. 5S. Palacio do go- procurão arruinar a patria. Não vemos um Catilina,
verno em Porto Alegre 19 de Junho de 1823.- esse furioso tyranno qne quiz largar fogo á sua pro
José Ignacio da Silva.- ~~s. Srs~ tenente coro.nel pria patria, mas temos na minha opinião, um
commandant.e da guarDIçao.- Gaspar FranC1sco inimigo mais perigoso que dando vivas ao monarcha
Menna Barreto.- E sargente mór.- José Luiz quer perturbar a ordem, procurando subornar
1llenna Barreto.~ Está conforme.- José Ignacio animos com insinuações cavillosas. Sr. presidente:
da Silva». Annibal está ás portas de Roma; é necess~io

N.o 3 vigillancia; embaracemos que entre na cidade tão
terrível inimigo. '

Illm. e 'Revm., Sr. - A bem do serviço nacional O Sn. A....'"DRADA MACHADO: - Esse miseravel
e imperial' determina o Exm. governo provisorio malvado de que falla o oflicio do governo do Rio
desta provincia, que V. S. faça convocar se~ Grande tem parte no attentado, mas é um agente
perda de um momento o corpo do clero desta capI- secundario e despresivel; os verdadeiros culpados
tal 'que' deverá·. assistir ao espontaneo e solemne são os que assalariarão a tropa para atacar nossos
jtdamento de inhabalav.el adhesão á sagrada pessoa direitos. Sr. presidente: diz-se que Annibal está ás
de Sua Magestade Imperial, que a tropa da guar- portas de Roma, e eu digo tambem que os Lentulos
nição da mesma capital intenta prestar na praça e os Calilinas se achão entre n6s. E' preciso que
publica; e isto ,afim de qne a presença do corpo esta assembléa desenvolva toda a sua actividade,
ecclesÍllstico infunda a este acto todo o dec6ro e aliás não somos representantes, não somos nada...
religiosidade, com que elle deve ser praticado. O Se a nacão brasileira não quer ser livre para que nos
que de ordem do mesmo Exm. go,:erno. tenh!> a mandou·para aqui?
honra de participar a V. S.jlara sua lDte~hgencla e Ha de um punhado de homens tentar que nas
execucão.Deus guarde a V. S. Secretaria do go- provincias se declare uma vontade contraria á que
verno~, em 19 de Junho de 1823 - Illm. e Revm. elIas mesmas manifestarão, e esse attentado não ha
Sr. Jo'ão Baptista Leite de Oliveira Salgado, viga- de receber um prompto castigo?
rio geral i~terino desta provinc~a-:-B~nardo Avel- Eu sou representante livre; hei de se-lo em.
lino Ferretra e Souza, secretarIO mtermo do expe- quanto viver; e sempre patentearei com franqueza
mente.':'::" Est.á coniorme- Bernardo Avellino Jler- as nobres opiniões da minha alma. Nas nossas cir
'J"eira e' Souza, secretario interino do expediente. cumstancias o exemplo é perigosissimo; cumpre

atalha-lo immediatamente se não queremos ser
N.o 4 vergonhosamente despojados de nossas attribuições.

. Juramento. -Juro aos Santos Evangelhos defen- Actividade, Sr. presidente; talvez não ha um s6
der até a ultima gotta do méu san~ue a Religi~o momento a perder.
Catholica Apostolica Romana, e a mdependencla'O Sn. CARNEIRO DE CAMPOS: - LevantO-me para
do imperio do Brasil; juro fidelidade, amor, res- apoiar o illustre preopinan~e. Eu conven~o qu~ o
peito, e adhesão,· ao nosso augusto Imperador e exemplo é summamente perIgoso, e que. e prec~s(}
defensorperpetúo ; juro á Constituicão, que fizer a quanto antes atalhar efficazmente as pesslmas con
assembléa geral constituinte e legil:Iativa do Brasil sequencias que delle podem re.sult3.!; mór~ente
na conformidade em que a jurou Sua Magestade sendo elle dado pela tropa, que !amals,. ~eve mge
Imperial, isto é, se fôr digna d'elle, e do mesmo rir-se em deliberações e resoluçoes pohtlCa~,para
Brasil, e por eBa tiver o mesmo A1!gu~to Senhor o que em vez de briosos defensores da patna, não
yeto absoluto; juro final~ente .OdIO lI~pl~cavel e tenhamos arrogantes e indisciplinados jani~aros ou
guérra eterna ao systema republican? ASSIm. Deus pretorianos. " _
m.eajude.-.-..:Estáconforme - Jose IgnaC'lo da Porém entrando na qualificação do facto, eu nao.
Silva. ' , acho nelle a criminalidade que se tem figurado. Eu,
: 'Ínnunciou-se que na sala immediata estavão os distingo culpa do que é propriamente delicto ou
Srs~Francisco 'Carneiro de Campos e Manoel !e~- crime. Por isso se eu não absolvo os autores. deste
reira ,. de.. Araujo,' deputados eleitos pela provll~Cla facto, tambem não aflirmarei que elIes o prat~carã()
da:Bahia:;'e sendo introduzidos na forma do estilo, em despl"eso da lei e por a~car a nossa autofld~~e..
pres~árão juramento e tomarão o seu lugar no A ignorancia teve nelIe maIs parte do que a mahC1a.
congresso, ',' . O mal vem 'de longe; eIle tem causas, remotas e
, :;0'SR. FRANCÁ: - Co~o temos nesta assembléa proximas. A tropa foi o principal e maIS poderoso.
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instrumento da revolução de Portugal; e comoella ' E' verdade que está periodico nãoédogovetno
appareceu então com a iniciativa, não se tomou a mas o povo lêo titulo--.Diario,ào'Gooemo-dell~
sua: intervenção como auxiliar, entendeu-se que a infere que é um papel ministerial; qmnlsdoutl'inas
revolução era devida a elia e que a tropa- fõra della nelIe expendida~.são mandadas publicar pelo;go_
autora. ' vemo, ou ;ro menos que elle muito as' app'rova-

De Portugal passou esta idéa para o Brasil, e ,muito mais não vendo ali-- discursos escriptos e~
d'aquitem nascido tantas,bernardas nas provinc.ias, direcção contraria; e ~llIo'de ordinario se procura
as' quaes não tem outra causa senão essa falsa sempre agradar ao governo, eis aqui porque estes
persuasão· eIll que está a tropa de que assim, como pobres homens assentarão que com esta· sua, cha
fôra a autora da revolucão, tambem deve ser zelosa mad~ ratificação de juramento fazião um 'grande
atalaia.- da conservamooda sua Qbra. A: esta ,causa sel'V;lço. '
se deve ajllntaroutiao '. . - • Portan~ embora vão ,para a comrnissão todos

Desde a época da revolução .tEllIl-se difi'llIldido no estes papeIS, alla nos· proporã as, providencias que
povo principios desorgani~dores e subTersivos da devemos dar neste caso, mas quaesqueI' que elles
ilrdem publica, e alguns aliás .verdadeiros, se lhe sejão· não se arrancará o mal pela raiz; senão se
tem ofIerecido de uma maneira tão equivoca, que destruirem certas idéasque se tem apossado, do
necessariamente o tem conduzido a erros funestos. povo. Eu, já requeri que se instruisse o povo por
Quando se tratou dos governos das provincias, eu meio de umapr()clama:ção, a commissão de con-sti
então· .ponderei que as desordens que neUas se ex- tuíção foi encarregada deIla, , requeiro que quanto
perimentavão, não procedião tanto da fórma desses antes ella appare~.. .-
governos, quanto dos erros que se acha o povo im- O "lia

buidoo Tem-se dito o povo é soberano, e porque não . SR. !U-ONT~SUMA.: - Levanto-me para ajuntar
li d b C t d malS algumàS retlexõesãs que a-cabo de ver apon-

se temexp ca. o em que en ao se omaporpovo to a tadas. Eu dig'0- com os nobres preõpinarites que-me
.a nacão, se tem cabido no erro de se entender so-
berana qualquer parte da nação, po.rque tambem'se precederão que o secretario, e os commandantes da

li d h b d .tropa são réos; mas acrescimto que merecem al-
cbama povo a co ecção os a ltante~ e uma gum.a desculp.a. Se este augusto congresso tiv.esse
provincia, cidade, villii e mesmo de um pequeno 1 d ~

.al já proe ama o quaes erão os seus principias, não
.aI"& ténho' visto actas de camaras, aQnde bem ex- apparecerião á face da nacão idéas tão falsas,
pressa e positivamente se exprimem estas idéas. Não mas divulgddas continUamente pelo Diano do. {]o-

é pois de admirar que a tropa e os habitantes de 'V~preciso pois qUe a assembléa mande já ao
Porto Alegre assentasssm que elles tinhão direito a governo que publique sem demora· a 'sua proclàma~
significar-nos, qual era a sua vontade ácerca da
influencia que o chefe <la nação devia ter na orga- ção aos (l0vos em que os illustre sobre as verda
nisacão das leis. Estou bem certo que a totalidade deirasideas que devem fazer do systema constitu
ou aOmaioria dos habitantes d'aquella cidade não teve cional que temos abracado; e este congresso
parte naquelle estrondoso facto, mas todas as apresse-se. a apresentar á °nação as bases da' cons
cousas desta natureza se obrão assim, e se figurão tituição; é util que desde jâ os povos conbeção os
ser de todos uma vez que a maior parte não fuI).damentos pnncipaes .em que se ha de constituir
reclama.' a monarchia. .

E tanto prova que os. dous chefes dos corpos', Eu o direi sem rebuco; parece incrivel, Sr.pre-
autores deste facto, estavãopersuadidos de qUe sidente, que estando esta assembléa reunida' ha
tinhão.direito para fazerem essa p..rotestaçãounidos mais de tres mezes não tenha ainda mostrado ao

, d· bU . Brasil o fim para que se reunia! '
,com o pOVo, que las antes a 'pu . carão, conVI- Parece incrivel, tornq a dizer, que esta assmbléa
,darão .ao governo e á camara, como. para um acto não tenha feito nada, que ainda' não tenha' otl'ére-
de grande solemnidade, e se apresentarão em grande li
Paradà, .annunciando que vinhão ratificar o seu cidoao pub ·co as bases da constituição po;-qUe os
Juramento. . povos esperão com tantaancia. Eu julgo lndispen

Ora nisto eu não vejo mais do que ignorancia, e sa-veís estes dous trabalhos, a espero que a assembléa
{I resultado das duas causas remotas que tenho indi- tome isto em consideração para se cuidar deUes

sem demora., .cado. São porém as causas proximas desta desord~JÍl

algunsdiscllrsos que tem apparecido no Dia9·Z·0 do O SR. ANDRADA E SlLVA: -Pedi a palavra para
Gooerno, inculcando estad<íutrina'lio 'Veto absoluto; responder ao Sr. Carneiro de Campos que pretendeu
.como 'essencial na monarchia constitutional. Esta e dar a entender que .as doutrinas publicadas no
-outrasidéasoomo as de dictadura,por si s6 não Diario do Governo erão da approvacãodô mesmo

. teriãoconsequencias funestas em outro qualquer governo; se esta foi a .mente .do nobre deputado,
;periodico, porque se tomarião" como .?pinião. do não disse náda menos que uma calumnia.
l"edactor ou de outrem, e a qualquer é livre pensar Eu .já em outra occasiã.o mostrei aqui que o go
~ publicar as suas idéas. não commettendo os abusos verrio de Sua Mazestade d,era plena, liberdade aos
marcados na lei;' e a doutrina. do veto absoll~to que' quizesseni. publicar as suas opiniões pela 'im
'Sabem todos os que'são versados nestas materias, prensa; e qúe porJsso cada um escrevia ,o que
que é opinião de alguns publicistas· de bom conceito queria, sabendo que poderia ir responder aôs ju;..
eatê reputados por mui1ibera~s;mas além de appa- rados se. delinquisse. O governo nunca teve' iriie- .

. receremno lJW,rio do Governo, havia de peor que rancia alguma em taes publicàcões: 'l1eai'o Diario
~m alguns desses discursos de certo modo hia-se chamado. do' governo é propriãm.ente .dellé; dia:'
derramàndo:entre o povo, não sei porque, .uma des- ma"-seassim porqueJ!ata elie 'se remettem osartígos
~onfiançà de qp.ealgunsmembrosdesta. augusta officiaes. ' , ,. ......'
assembléa não s6'achavão animados dos 'bons senti,. Este Diari~ é propriedade, eomoDem5'abe,ilas
mentos de guardarem ao chefedana~oasattribui- secretarias dos negocios da guerra e estra-ógeirós';
.çóes que lhe' competem. .. " e pbrtantoé :propriedade. 'particular.0: .géWémo
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. nada. tinha com elie; nem lhe competia eIltrar no pela constituição que hade firmar.embases solidas
conhecim~ se os autores dos artigos ali publica- a suafelicidade. .. . .. .

. dos labura:vão em ei"ro. pém de que o systema . O SR. :ANDRADA. MACHADO :-Se o illustre preo
constitucional ainda Dão estavaarranjadô emtodas p~ante:tiyesse;l'eparadobemno objecto.daquestão,
as ~ suas partes:. e por consequencia que tinha· o nao se tena fallado tantofóra· da ordem. "
governo com as_differentes.opiniões~deliomens que ~qgi não se trata-do absurdo da doutrina que se
queriãG publicar qUllD.tos despropositos !he Vinhão á gulO o governo e a: tropa do Rio,fuandemas do
ca:beca!· . meio· anti-constitucional de .que· se servi~ deela-.

Se'o governo os prohibisse de escrever teriamos r3:ndotaes' prin~ipios, da usurpação de autoridade
liberdade para um partido, e para-_ó~tro não. Em feIta por-quem e puramente ob(>.diente~
quanto a constituição nâo estã feita, e portanto Esta é que é a questão; e para decidi-la ,não sei
não baregras estabelecidas, a cada um é licito dizer que bastem· proclamacões. _
o ~e lhe parecer conveniente; pertence ao zaln e Convém é verdade'que na que está incumbida á
acnvidade desta assembléa fazer que a constituicão. ~ommissãose annuncie que a constituiçãoha,deser
appareça; antes disto nem certos abusos se podem liberal! e que p~r ~lla serão protegidos ()s interesses
:remediar sem despotismo. . d~ ~aça.o, e o.s dIreItos do po.vo, e guardadosos-prin-

Todo o Brasil tem mostrado que quer uma mo- c B li I d .
narchia constitucional que nos assegure a liberdade lplOS es~encIaesque o Faz tem proc am.a. o :eJu-

~ r~d.0; é Justo que s~ saiba quaes são as laéas que
publica; e portanto tem-se declarado contra os dingem a assemblea neste trabalho; mas não é
principios demagogico.s ; todavia os !epubllcanos ~to que se trata agora; a questão não versa sobre
não querem estar por ISSO, e tem escrlpto segundo ldéas, versa sobre pessoas, e a isto se deve limitara,
os seus principios em Jornaes do BraSil; e os que discussão:
seguemopiniões contrarIaS entenderão que tambem O SR. AtENCAR :-8r. presidente, é verdade m'-
devião escrever; ora en. creio que assim cOmo se
toleravao os primeiros tambem devião ser tolerados negaval que de certo tempo para cã o Brazil parece
os segundos. Nisto não vejo crime; tudo o mais são dividido em dous partidos.
chimeras; e é não conhecer o governo. Emquanto Todos desejão a independencia, porém uns s6'
se não determina estrada certa para caminnar, é guem idéas âemocraticas, e outros aristocraticas;
licito a cada um se~ir a que lhe parecer; a isto é estas tem sido as· protegidas pelo governo, ao ponto
que eu chamo liberl1ade constitucional. de ~e abonare!D os es~ril?tores que as propagavão,

enViando-se as provlDClas recommendados os eS'-
O SR. CARNEIRO DE CAMPOS :-Se o illustl'e preo- criptos que continhão aquellas doutrinas, e de se

pinante reparasse bem no meu discurso escusava perseguirem os outros, chegando um dellus -a ser
eu de fallaragora, pois julgo que me expliquei com obrigado a assignar um termo na policia para não
clareza. escrever.

Eu disse que apparecião impressas idéas s6 pro- Esse partido que o governo protegia chegou até a
prias·a illudir os povos dando-se errada inteUigen- provocar esta assembléa com seus discursos, e os
cia aos termos de liberdade e de soberania; e que povos que isto tem presenciado assentarão que as
desgraçadamente lendo-se taes prmcipios tambem idéas que taes escriptores propagavão erão as
no .Diario do governo, e não havendo quem osdes- ve~dadeiras; o que era bem natural vendo que os
truisse, os-povos se persuadião que taes idéas erão escriptores que professavão as contrarias erão pre
as do governo e que talvez a esta falsa persuasão se sos e deportados para fóra do Brazil; e como esse
devessem os successos-do Rio Grande. partido s6mente assoalhava idéas do servilismo,

Eu estou bem convencido que o governo não que- estas se abr~çarão, e produzem agorà as desordens
ria inculcar aquellas doutrinas; mas como eUas se que presencIamos. - .
lião constantemente no Diario do governo, era bem Neste sentido eu julgo culpado o governo; por"
natural suppôrque quem as seguisse agrádaria ao que devendo conciliar ambos os partidos, eenca
governo. minha..;l?s a um- fim util á nação, apoiava um, e

Eis aqui o que cu disse, e nada mais do que perseguIa o outro.
isto. Eis o motivo porque esse homem atrevido se aba-

Outros muitos Srs. deputados, discorrendo deste lançou a esta criminosa tentativa; elle suppoz . que
mesmo modo, se tem queixado nesta assembléa do com isto agradava ao governo de S. Magestade.
redactor do Diario do gO'Verno, por não combater Julgo pois muito util a proclamação em que· a .as..;
taes absurdos como devia, illustrando os povos so..; sembléa expressamente declare que, se não pretende
bre os verdadeiros principios constitucionaes, e tra- favorecer as idéas democraticas improprias da mo
tar sempre de demagogos e de-anarchistas todos os narchia constitucional, tambemdetesta as aristo,.
que mostravão professar idéas diversas; eu faço o craticas; e que não se ha de ver mais, porque se
mesmo que já fizerão esses outros illustres deputa- não seguirem as segundas, um escriptor assignando
dos, mas nunca podia lembrar-me que táófalsas termos na policia, e outro escrever n'um dia e ser
p.outrinas erão as ·do governo, e qt!e por seu man- assassinado no seguinte: direi de passagem que se um
dado se imprimião ;isto nunca podia ser da Illinha outro ainda escre~e im~unemente, é por estar em
intenção; não-é proprio do meu caracter, e até me J?ernambuco; a dIstanCla o tem 5alvado. . .
não seria muito airoso. E' indispensavel mostrar aos povos que não esta
_.EStou persuadido, tomo a dizer, que os povos .mos preocupados do espirito de _partido.:... :. ~e não
ce~tão-'illudidos p.or doutrinas erradas, e que. ton- ~pprovamosnem. sagUlmos senao os.pnnclJllos que
~rn desengana-los mostrando-lhes por uma proela- J~raIllos~ ~ que In:r~s nas nossas _deliberaçoes 5,1 .te
mação as verdadeiras; isto me parece essencial ;. o mos em.VISta a fehCldll:de ~a naçao com um regImen
que elles:ouviiem da bocca dos seus representantes verdadeIramente constItUCIOnal. ..
'ha'dElmerecer-llies .credito,e convencidos de ql.les6 _ () SR. ARA.UJO LIMA :-Sr.presidente; é para'mim
nosoecupamás d() seu.bem, esperaráõ socegados admiravel ver como wn Sr. deputado ousa- ne.~te



100 SESSÃo.;g ~2DK JULHO DE' 1823

('( Terceira

cc 1.° Que o batalhão de S. Paulo, que se acha
nesta Côrte, regresse para sua provincia.

« 2.° Que todas as tropas, que tem feito a campa
nha do Sul, tanto da primeira como segunda linha,
sejão substituidas por outras tiradas de todas as
províncias, para que aquellas possão voltar aos seus
lares. '

« Paço da assembléa, 22 de Julho de 1823.-Car
'Miro da Cunha. »-Forão remettidos á commissão
de guerra. , '

O SR. REZENDE Cosnpediu igualmente a pala
vra e leu a seguinte:

« INDICAÇÃO

cc Que no Bispado de' Marianna, separado do do
Rio de Janeiro pelo alvará de 2 de Maio de 1747
expedido em. virtude do motu proprio de Benedicto
14° em 1746; se percebão os salarios, conhecenças e
direitos parochiaes determinados pela constituição
ecclesiastica. do arcebispado .da. Bahia pela.qual se
regl!1ão os bIspados das provmclas do ,Bi'azIl, . ces
sando provisoriamenté a percepção actual do ex
cesso que osparochos cobrão dos povos daquella
provincia, com oppressão manifesta dós mesmos, 'e
sem motivos, alguns para semelhante distincção,o
que' attllstào as immensas', demandas que promovem
contra os seus freguezes por falta de UIÍl direito cer-

. ~

augusto ~cinto tra~ alinha dé condncta.,que âas-:- ,deste Imperio, ·em. resposta ao aviso de 16 do cor
sembléa devia ter seguido, e censura-Ia porque a rente, quena~ecretaria de Estado dosnegocios da
não seguio I ,-:: ' " , ,. marinha nada .consta ã,: respeito de José. Antonio
. Ouvi ha pouco dizer que p~cia incrivel que.esta Gonçalves Viannà; pertencente á escUDa Cathari-na,

assembléa, trabalhando ha maIS de tres mezes amda que se acha preso na fortaleza de ~tos. , ,
não tivesse apresentado as bases da constituição, ' ti: Paço, em 21 de Julho de 1823.---Luiz da Cu-
'o honrado membro talvez esteja persuadido que nha MO'1'eira.-Sr. Manoel José de Souza Franca~»

é preliminar indispensavelaapresentação das ba- , Ficou a assembléa inteirada; e resolveu-se 'qtie
ses, porque as COrtes de LiSboa assim praticárão; se dirigisse á repartição da justica um officio igual
mas a commissão não seguio esse plano, porque ao que se tinha experlidc á d:i mãrinha. .
nem sempre se apresentão bases, p6de-se logo apre- Leu mais o mesmo Sr. secretario uma participa~
sentar a constituição, e ,teve por melllo~ offere~er ção de molestia do Sr..Furtado de Mendonça, em que
de uma vez o systemacompleto••.••.•.•.Na~ se diga pedia oito dias de licenca.-Foi-lhe concedidos.
pois nesta assembléa que parece mcnvel.~e
não tenhão aindaapparecido as bases da constltUl- Leu outra do Sr. Almeida e Albuquerque.-Fi-
çào, porque isto é uma verdadeuaeensura do seu cou a assembléa inteirada. "
procedimento, inculcando-se 'que tem faltado aos O SR. CARNEIRO DA CUNHA :.:.....Sr. presidente, te
seus deveres, quando a commissão nunca tratou de nbo tres in(llcacões' para oft"erecer á consideracão
bases, nem tinha obrigacão de cuidar nellas. desta assembléa; e peço licença para as ler. '

Quanto ã demora do pl'oje~to ~u não ~ jul~o ex';' « Primeira,
cessiva; é objecto de meditaÇ?es mUI sénas.; .é
deste novo pacto sociâl que VaI depender a felic~- ti: LoQue sejão preferíveis a todos os empregos to
dada da nacão; e talvez delle lhe resulte glona dos os soldados, e officiaes inferiores veteranos, que
quando appãrecer na Europll. Uma obra tal de- fizerão as campanhas do Sul, e do Norte, em conse
manda tempo; e a commissão não se tem descui- quencia de seus relevantes serviços.-
dado. ('( 2.° Que se conceda baixa a todo o soldado, que

A' vista disto entendi que devia fallar pela parte tiver preenchido o tempo da lei, no caso de ore
que me toca como membro da commissão encarre- querer.
gada deste honroso trabalho" para que não pass~ o ('( Paço da assembléa, 22 de Julho de 1823.-CM-
principio enunciado pelo honrado membro, com m- 'Miro da Cunho. » •
juria deste congresso. « Segunda

O SR. GOmDE :-Eu requeiro a V. Ex. que con-
serve a ordem; nós estamos aqui para falIar sobre « 1.° Que o perdão concedido por S. M. Imperial
as materias que entrão em debate, mas não para nos por decreto de... aos desertores, seja extensivo a to-
atacarmos mutuamente. das as provindas do Imperio. .

O SR. CARNEIRO DA CUNHA:- Do CJUe devemos «2.° Que todos os desertores que se nãoapresen-'
tratar é das medidas que são necessarlas para re- tarem no tempo concedido pelo mesmo decreto sejão
mediar promptam~nteeste '"ande mal. condemnados a um degredo perpetuo para a llha de

0- • h Fernando inda pela primeira desercão.
Deixemos essas outras discussões que tin ão me- « Paço da assembléa, 22 de Julhô de 1823.-Gar-

lhor lugar quando o governo assim obrava, nesse 'Miro da Cunha. » '
tempo eu tambem o atacaria; mas tudo o que passou
está passado.

O SR. ANDRADA E SILVA: - Eu tambem quero
que se conserve a ordem; mas todo o deputado tem
direito de mostrar a verdade dos factos quando se
'Vê insultado neste augusto senado, e atacada a sua
reputação, ao mesmC?tempo que todo o Rio de. ~a
neiro sabe da manelra com que se portou o m1DlS
terio.

O SR. AmRADA. MA.CHA'DO : - Sr. presidente, eu
, requeiro a ordem. Tratemos do objecto que está em
discussão.

O SR. P1\EsIDEN'IE: - A' ordem! Nãoadmitto
mais discursos sobre, tal materia;, acabemos com
isto. Vaiá commissão ou não vai?,

.Fizerão-se algumas breves reflexões; e julgando
se a materia discutida propoz o Sr. presIdente.

1.° Se o negocio devia ira alguma comniissão.
-Venceu-se que sim. . ,

2.° Se iria á de constituicão, ou a uma especial.
Decidio-se que fosse á de'constituição para dar o
seu parecer'com urgencia. ,

O Sil.. SECRETARIO FRANCA leu. então o seguinte
offieio dó 'ministro de EstÍi.do dos negocios da ma
Tinha. '

« IDm. e Exm. Sr.,.-De ordem de S. Magestade
Imperial communico à V, Ex.' para levar ao conheci
mento da assembléa geral constituinte e legislativa
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10 que se não fixou legalmente até o presente, sendo· .cc PROPOSTA
oseu-~itramento ordenado já em 1735 ao conde
de Bobadella .e ultimamente ao. :visconde de Bar- « .Que se omcie ao gov~o para que sejão im-
bacena,-generaes daquella província. - me~hatamt:nte 'po~tos em liberilade o vigario Ân-

« P~ço da assembléa, 22 de Julho de i823.-o tomo Pere~RíbeJlO e outros presos no Rio Grande
deputll.dC~ José de Re:;:C1'~' ~w,. »-Foi remettido ~or teref!1 opmado contra o 'Deto absoluto, constando
á commissão. eccle'sias.tica para dar- o seu parecer os OfiiCl~_S que os acompanharem que não é outroo seu cnme.-Rocha Franco.» .com-:nrgencra•.

O SR. ANDRADA E SiLvAoffereceu uma memoria Depois de bre!e debate. resolveu a assembléa
. . d que fosse remettIda ã çommissão de constituição

-e regimen das univel'Slda es do Imperio. • para dar o seu.parecer. VISto ter a materia connexão
Foi :recebida com especial agrado; e ordenou-se com o procediinento da tropa de Po~Alegre.

~efosse remettida á commissão de instrucção pu- O SR. SECRETAlUO FRANCA leu o boletim do-ci-
blica para dar ~ competentes providencias sobre a l'llI'gião assistente ã SuaM~tade o Imperador.
educação da socIedade. « Sua Magestade Imperial passou sem novidade
. O SR. MoNTEZUlIA pediu a palavra, e leu o se- -Paço da Imperial Quinta da Boa Vista 22 d~
guinteprojecto de lei: Jul?-o de.~ dia de mol~stia) l~.-o cirurgião

« A assembléa geral constituinte. etc. Decreta o da unpenàIcamara ~ ass~n~ á Sua Magestade
seguinte: o ~perador.-Dom'ngos Ribl!'ro dos Guimarães

« 1.0 Todos os empregados p-ublicos, que forão Pem>toj).-Foi ouvido Com muito especial agrado.
nomead~spelo governo da Bãhia no tempo da sua O. SR. MoNTESUMA :-Requeiro, Sr. presidente,
occupaçao pelas tropas luzitanas flcão demittidos, e a leltu..ra da acta. em que se refere a noticia da res
como se nunca fossem, ou houvessem tido taes no- taura~o da Bahia, porque tenho que dizer a esse
meações.' . respeIto.

2 ° Tod anf d bU O SR. ACCIOLI:-Mas estando essa acta appro-
«. os os IgOS emprega os pu cos, que vada não sei que possa dizer contra ell'" cousa al-

na cidade da Bahia jurarão a constituição de Portu- ..
gal, e ainda se achavão dentro da cidade tres dias guma o nobre deputado.
antes àa evacuacão das trºpas inimigas, e entrada O SR. FRANÇA :-Depois de estar a acta cerrada
do exercito paciJicador do Reconcavo, e interior da e _approvada nada póde dizer o illustre deputado a
provincia. ficão suspensos sem vencimento de orde- nao ser por.meio de uma indic!1ção; e quando para
nado, até se justificarem.' a fazer precise ver a acta póde 11" consulta-la na se-

« 3.0 Ajustificação versarão eretaria a examinar o que lhe parecer.
« 1.° Se em sua conducta mostrarão sempre por O SR. PRESIDENTE declarou que se passava á

factos adhesão ã causa augusta da independencia ord~m do dí.a. que era o projecto sobre a promul
-do Brazil, e fórma monarchica representativa por gaçao das leiS.
eUe adoptada e proclamada : Depois de ser lido G projecto pelo Sr. secretario

« 2.0 Se houve coaccão positiva no juramento da França, observou-se que não estavão impressas
constitl1ição de PortugãI. _ to~as. as emendas e por isso se resolveu 'que se im-

« 3.0 Se não se retirou para0 Reconcavo e inte- prunISsem para entrarem em discussão'com o pro
riorda provincia, ou para outra qualquer parte do Jecto.
Imperio não invadida pelo inimigo por uma justi- Duvidou-se então se deveria ou não continuar-se

-ficada e legitima impossibilidadepbisica ou moral. na orneI!! do. dia po~já restar pouco tempo; e o
.. «4.° Estas justificações serão feitas perante o ma- Sr. AraUJO LlIDa pediu que se fizesse 24 leitura de
glStrado que servir de intendente geral da policia, uma indi~çã.o sua offerecida como artigo addicio
do qual poderá haver vista ao cidadão,' que a pre- nal ao regunento na sessão de 26 de Junho.
-tender contrariar. . . - Resolveu-se que se lêssepara entrar em dis-
- «5..°. O pro~esso de taes justificações será o das cussão.
-causas summar.!as. O -

« 6.0 Durante _taes suspensões devt>..ráõ servir os SR. SECRETARIO FRANCA fez a 2a leitura nestestermos: •
_emp~gos, os que servião no Reconcavo; e caso
-não se fação :taes-,justifi.cações~ ou decaião dollas . «As propostas q1l6 fizerem os Srs. deplltados
aquelles' que -as intentarem, serãopreferido's sem- deverãõ ser reservadas para a ultima hora; se

·p're para a continuação e vitalicioexercicio dos em- porém os autores as julgarem urgentes ~a se
..pregos, os que houve~enlprestàdo serviços .á causa lerem antes da. ordem do dia, as mandaraõ para
_lloReconcavoe interior dapróvincia~ que serão a mesa, a cujo juizo toca julgar desta urgencia.
logo' providos segundo sua aptidão•.. _ -Araujo Lima.»
_ . ct7.0 D~b~o da. palavra empregados, compre- O SR. VERGUEIROoífereceu' ã mesmaindicacao
hendem-se igualmente os iDilitares para ter sobre a seguinte •
•ellesa ..mesma applicação...p?ç~ daassembléa, 22
·de J1@.o de 182.3: .Seg,und() .da Tndependencia edo « EMENDA
lmperIo.-FranctSco G€ AcaiabaMo'lttesuma.l> . . -

. . " _.. CI As indicacões serão lidas.na ultima hora bem -
_ O.mesmo Sr. deputado .requereu a. urgencia: e como os pareceres das commissões, principiando-se
_~end~ ~~ta'vencid~, Jez-~e.a ~a: .leitUra dôpr~- alternadamente um dia pelas indicacõese em outro
Jecto... e mandou-se lIDpI'llDli.para en,trar em dis- pe!os parecér~s.~Vergueir~.»-Forapoiada; e.de-
CllSsao. . - . -" , .. pOIS de breve debate approvada. - .

:j) SR.,;i<?c~ FRANCO pediu ~be~- apaiavra" .Poz-se depois á votação a iIldicacão eJoi appro';'
e fez a segurote . ;.-' vadá a 2a parte; não entrando em deliberação a Ia

26
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.por se julgar prejudicada na approvação da recer, mas accréseentando 111M cousa' EÍSsencial:
emenda. . que o governo declare o motivo de Dão ter dado

O ·5&. RODRIGUES DE CA.B.VUIlO:-Sr. presidente: comprimento á ordem desta assembJ.éa que deter
sendo certo que as camans de Olinda e Pa:rahyba ~~Q. que o SQ.ppliean~ fosse removido ~quella
demo aos deputados daquellas provincias instrnc- pnsao.. .
.roas para. lhes servirem de. norma nas decisões Se as ordens deste congresso são· inllteis não
desta assembléa; e sendo tamhem incontestavel que venho cá mais. .
eUas usarão de um direito que lhes não compete O SR. MONTEStlJlA.:-Eu até não posso crer que
requeiro que os Srs..deputados daquellas províncias esse homem esteja incommUDica-re1 ha tanto tempo
.remettão á commissão de constituicào as ditas íns- estando a as..o::embléa installada. --Tenho isso por im
truccões e actas das camaras para Ser tudo tomado possivel.
em éonsideracão; e que em particular o Sr. Carneiro O SR. ANDRADA. 1\úCIL\Do:-Pois não o é; o ho
aa Cunha apresente á mesma commissão as novas mem não só tem estado incommunicavel todo esse
instruc~õe~ que recebeu. Eu mando á mesa a esse tempo, mas creio que ainda o está.
fim a segmnte O SR. ALmiCAR:- E' preciso conhecor-se desta

« P.iDICAÇÃO oppressão; pecão-se infotmacões novamente e fa-
« Requeiro que se mande para a commissão de ça-se entender'ao ministro de~EstadoGUedeve saber

-eonstituicão as actas e instruccões das camara5 de cumprir melhor as suas obrigações. -
Olinda e' Parahyba, dadas a seus deputados, para E' claro que este homem jaz em oppressão e que
serem tomadas em consideração. Se tem encoberto o seu estado por muito tempo;

« Proponho. mais tue o honrado membro o portanto C?nheça-se como isto .se tem p~ticaao;
J

e o que eXIge de nós a humaUldade e a lllStica,
Sr. oaquim. Manoel arueiro entregue as novas para se darem depois as providencias necesseriâs,
instrucções.-O deputado Rodrigues de Cal'CGlho.1J íazendo responsavel por tal violencia o magistrado

Fallarão os Srs. Andrada Machado e Carneiro da que assim tiver pisado aos pés as leis.
-Cunha; (mas não se entendeu o tachigT:!pho) e a O SI\••<\.l'ID1\AD.\ !!AcB.\Do:-Eu insisto em que
final foi approvada a indicacão, resolvendo-se que se mande saber porque razão o governo não cum
fosse tudo remettido á comIÍlissão de constituição priu a ordem desta assembléa.
para dar com urgencia o seu parecer. Julgando-se sufticiantemente discutido, Coi posto

Por ser chegada a hora da leitura dos pareceres á votação e approvado com o addiialnento lem5rado
lIe commissões leu o Sr. Teixeira Vasconcellos, pelo Sr. An<fradá Machado.
como relator da commissão de saude publica, um
parecer sobre os alumnos da academia medico-ci- Segundo
rUIgica, relativo á Cact.ura das suas cartas; no qual A commissão de legislação, tendo attenção ao
entende a commissão qne lhe devem ser ~assadas requerimento de João Ricardo da Cruz, que se diz
em nome do director da mesma academla, para ter vindo preso de Pernambuco e achar-se na Cor
com esta carta e sem dependeneia de outTO exame, taleza de VillegaignoD incommnni~v51, ha mais
poder cada um exercitar livremente a arte da ci- de cento e doze dias, privado dos meios de requerer

.rurgia neste Imperio. (') a sua justiça, é de parecer que se eDiáo do go-
Foi approvado: e resolveu-se que a mesma. com- verno as informacões cireumstanciadas da prisão

missão o reduzisse a projecto de lei. do supplicante e do motivo deDa. Paço da asem.-
O SR. RODRlCUES VELLOSO, como relator da de bléa, 22 de Julho de 1823.-Antonio Rodrigues Vel-
-. Coso de QClveira.-D. NUM Eugenio de Locio.-

legislaçao, leu os segulDtes pareceres José Antcmio da SilvG Maia.-losê Teixeira da-
Primeiro Fonseca Vasccmcellos.-João Antonio Rodrigues de

« A commissão de legislação,vendo pelo I.'equeri- Carualho.-Bernardo losé da Gama..
mento de Pedro da SilVa Pedroso, que eDe ainda se· Depois de varias refiexões, foi approvado o ~a
acha preso na fortaleza da Lage, apezar da deli- recer, vencendo-se igualmente que o governo lU
beracão desta assembléa, que assentou dever mu- formasse com urgencia, removendoimmediata
dar-sê immediatamente para outra prisão, que mente o ·supplicante do segredo, se fosse verdade

,sendo segura seja ao mesmo tempo mais commoda, o que :allegava o preso, e declarando. outrosim
é de parecer que de novo e com instanciase re- quem era o empregado ou ianccionario que orde-
.commende ao governo o cumprimento da delibe- nâra tal segredo contra a lei: .
racão da augusta assembléa a respeito da mudança O S.a. ~N~AR :-Eu requeiro que se faça com
do' supplicante1 e mais se lhe exija, que ás infor- a posslVel breVldadea proposta do porteiro da se
mações já pedidas accrescente a informação do mo- cretaria da assembléa porque ha diversos requeri
tivo porque foi o mesmo supplicante privado.dos mentos de pessoas· que pretendem· este lugar; e é
seus papeis e do destino que se lhe deu.-Paço da preciso que se faça a nomeação para os outrl;ls fi-
.assembléa, 21 de Julho de 1823.-Antonio Rodri- carem desengados. .. ... -
gues VelZoso de OliveirG.-Bernardo José da Gama. . Os SRS•.SECRETAR!OS forão -então convidados
-José Antcmio da Silva Maia.-João Antonio Ro- pelo Sr.pc6sidente a apresentai com breVidade' a
drigues de Carvalho.-Estevão Ribeiro de Rezende. sua proposta; e· nisso convierão. .
-JoséTeixeira da Fonseca VasconceUos.-D,N'UM O SR. PRBSlDNTE assignou para ordem do dia:
Eúgenío de Locio.» lo -oprojecto .dos governos. 'provinCiaes: 2" se-

- . () SR. ANDRADA MACHADO :-Eu approvo o pa- gundas leituras de propostas. - . ' ..
Levantou-se a sessão depois das 2 horas da tarde.

(') Não se tran.screveu o rparecer porque não :-José. Ricardo· da Costa 'Aguiar de A;,úLrada~. se-
~xiste o original. cretarlo. . .
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P~CIA: DO SR. CAJURA

Renm.dos os Srs. deputados pelas 10. horas da
manhã. fez-se a chamada e acharão-se presentes 64,
faltando com causa narticipada os Sr.;. Ribeiro de
Rezende. Ferreira Bãrreto, Andrada e Silva, Fur
tado de Mendonça e Ribeiro de Andrada; e sem ella
os Srs. G9ndim e Rodrigues de Carvalho.

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

Annuneiou-se então que estava á porta da sala
o Sr. Antonio Ferreira França, deputado pel<r pro
vineia da Bahia e sendo introduzido na fórma do
estylo, prestou juramento e tomou assento no con
gresso.

O SR. SECRE'URlO FiUNuleu os dous ~auintes
omeios do ministro de :&lado dos negocios da
guerra:

Cf IDm. e Exm. Sr.-Accuso recebido o omeio de
V. Ex. de 19 do corrente mez, em que me parti
ci2a da~ da assembléa geral constituinte e le
giSlativa do Imperio a nomeação dos membros da
commissão de marinha e guerra. podendo seo'"llrar
a V. Ex. da minha parte que as luzes e mereci
mento das pessoas nomeadas coincidem com o
acerto e prudencia da escolha. Deos guarde a V. Ex.
Paco. 22 de .Julho de 1823.-.João Vieira de Car
,;ãAó. Sr. Manoel José de Souza Franca.» - Ficou
a assembléa inteirada. •

Cf 111m. e Exm. Sr. Respondendo ao omcio que
V. Ex me dirigio na data de bontem exigindo da
parte da assembléa geral constituinte e legislativa
ao Imperio do Brasil esclarecimentos sobre varios
factosanti-constitucionaes qlle ultimamente tiverão
lu~ na provincia de S. Pedro. tenho de dizl'r a
V. Ex., para que o possa fazer constar assim na re
ferida assemb~éa, que á repartição ~~s n~gocios da
guerra não velO até o presente partiClpaçao alguma
sobre tal acontecimento, mas sim á reJlartição dos
negocios do Imperio. Deus guarde a V. Ex. Paco
em 22de.Ju1ho de 182:r.-João Vieira de Carvalho.
-Sr. Manoel .José de Souza França».- Ficoua
assembléa igualmente inteirada.

Leu mais um requerimento de Manoel Clemente
Sampaio otrerecendo-se para servir gratuitamente
em qualquer trabalho da escnpturação da as
sembléa.

O SR. ANDRADA MACHADO: - Otrerecimentos de
entrada em serviço publico gratuitamente não me
agradão. Se é para fazer direito, depois de mostrar a
sua aptidão a ser admittidoa vencer o ordenado que
se arbitrar, concedo que entre; mas omciaes de
graça não entendo. Se quer fazer conhecer o seu pa
triotismo tem para isso outros meios. Portauto para
não vencer por emquanto, não me opponho ; e de
pois se fôr habil e intelligente serã proposto;
porém se quer olficial de graça, não estou por isso:
a nação não quer ser\idores gratuitos.

O SR. FRANÇA: -:- Eu julgo que este requl'ri
mento deve ir ã secretaria a informar,. :{!ara depois
li assembléa otomar em consideracão.-,. Foi remet-
tido·á secretaria.· •
. teu finalmeriteo boletim.do cirurgião da camara
Imperia.!•. assistente ã Sua Magestade o Imperador.
,« Sua Magestade Imperial passou sem novidade.

. Paço ,da Imperial Quinta da Boa Vista, 23 de Julho

(23'> de mol':5tia) 1~. O cirurgião da Imperial
camata,. e assxstente de SuaMaooestade o Imperador.
- Domingos Ribeiro dos Guirll4ràes Peixoto ».-Foi
ouvido com muito especial agrado.

O SR. ARAmo VI.\NN.\ mandou ã mesa uma re
presentacão de Manoel Machado Coelho Constan;.
tino DiaS Pinheiro, José Lourenco Dias ~ Joaquim
.José da Silva, proprietarios das fabricas de estam
parias epapel.-Foi remettidaá commissão de com
mereio.

O SR. ANDRADA MACHADO": -Sr. presidente a
commissão de constituição está compromettid~ a
dar o seu parecer sobre esse facto escandaloso da
cidade de Porto Alegre na provincia de S. Pedro. e
não tem podido apresentar este trabalho por falta
de membros; mas como o negocio não adnlitte de
mo~s eu ~queiro que os ill~stres deputados que
a9W se acha0, e pertencem á dIta commissão se re.
tlrem para se concluir o parecer.- A. assembléa
decidio que assim se fizesse.

Passou-se â ordem do dia. e entrou em discussão
o paragrapho penultimo do additamento do Sr. Pe
reira.da.Cunha ao art. 16 do projecto dos governos
proVlnclaes, que ficara adiado pela 2a vez na
sessão de 21 de Julho

O SR. FRAl'iÇA: - Eu sou absolutamente contrario
á conflictos deJ"uriSdicções ; e estes nascem sempre
da falta de uni ade de acção nos governos, por isso
quereria que essa tal qual força maritima que se
achasse estacionada nos portos das ditrerentcs pro
vincias do Imperio obedecesse á voz dos HlUS res
pectivos presidentes, salvas as excepçiJes de especial
commissão. Nem isso pode deixar de ser sem graves
im:onvenientes praticos. Lugares ha onde temos in
tendentes de marinha, onde ba armações de ma
rinha. pequenos at'5enaes, e ontros elementos desta
reparticão.

E' miSter pois subordinar o seu andamento á ins
peção, e autoridade eminente do governo da pro
vincia a que respeitão, para que não padeca a causa
publica, que dellas depende, no desmando óccasional
que póde produzir o tiume da jurisdicção. entre a
respectiva autoridade, e o governo da provincia. A
grande distancia em que muitas destas se achão com
a côrte, faz indispensavel a acumulação do mando
emiente nos seus presidentes: outra cousa poderia
ser se todas eUas fossem comprchendidas em es
treito circulo, de cujo centro partissem, e chegassem
com brevidade conveniente a· preferia as ordens
que é mister executar. segundo as exigencias locaes.

Eu tenho sido testemunha de algumas contradi
ções e dabates entre os antigos governadores das
provincias do Brasil e os empregados da marinha
em puro prejuizo do serviço publico.

Desejaria que se occorresse a isso, quando o po
demos fazer em uma lei; e não dessemos neUa antes
andamento, e progresso ã disputas de autoridades
sempre nocivas ao serviço da nação.

O SR. ÀROUCHE RENDON: - Sr. president~,.éu
acho muito bem concebido este additamento~;

porque até para tirar toda a duvida de que nãofalla
da marinha nacional que deve estar no porto do Rio
de Janeiro hoje côrte. diz estacionada nos portos
das provincias maritimas. .

.Em realidade, além da grande marinha da nação,
para a qual devem concorrer todas as provincias.
cada uma das maritimas deve ter a sua peC{Uena. ou
grande, para o serviço da mesma provinCla, e de-
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-:fuza. lI,! seupo~ : o ~e é de .SUDlIÍ1a. necesSidade. ~~iS ile.mais algumas refIexõesjulgou-se a ma- .
Esta força mantima n~o póde .ser commanda.da, teria «!iscuü4a; _e pondo o Sr. presidente á votacão
;tem-~vemada pelo ~dante das.~as de oreferido paragrap1uj ultimo foi supprimido. -•
.ena, porque, Sr. preSlden~ha tanta·differença -A~enda.do&.. ArOuchejulgon-seprejtidicada,
de uma a outraarm~, ~to diiierem oselementos eporlSSOnão se tomou em consideração.'. .
sobre que eRas se acbão. .. . - Passo .. . .. - . . •. :w por isso que em toda a pa$.ondeha marinha . :u:se .ao addi~ento do SI'. Carne1l'O de.
ella tem o seu commandante proprio; e nem póde Campos. (VeJa:sea sessao de 21 deJunho.) - .
ser por menos, pois tanto sabeoeommandan\e de O SR. MONTESun: - Eu .vejo que não sendo o
terra de marinha, como este sabe de terra. Ora, sup- conselho permanente ha de ser muidiflicil.a reUriião
pondo mesmo que um porto tem uma insignificante dizd~s conselheiros em Caso de urgencia; e _COIJ;lO se.
marinha, v. g. um brigue, este meSmo unico brigue nesta -emenda ou additamentoque o- comoian
tem· o seu commandante que não deve receber 01'- dante da força armada a não poderã empro..gar em
deus do commandante de terra; e se a marinha rÓI' ~ de perturbação sem preceder resolução do pre-
grande terá o seu commandante geral. Isto é quanto ~dente em conselho, pódesucceder que hajo necas
ao commando; quanto ao governo esta marinha, sldade de o empI'et:.aar, e que se não remedeie o
ou este commandante deUa não póde estar sujeito, mal por faltar o requisito da resolucão uma vez
senão ao presidente da provincia como o maior que não se possa logo reunir o conse1hõ. Por outro
empregado deUa, e nunca ao governador das armas. lad~ ~n..sidero .que seria dar ao co~andaIite ~a
A razão é clara: o governador das armas sabe:do attn~mçao mm grande e perigosa o conceder-lhe.a
l{l!e lhe estâ encarregado, mas não sabe das neces- autondade de a empregar quando eUe o jjIlgassé
Sldades da provincia cujo governo lhe n.ão está eu- preciso, porque poderia fazer .marchar a tropa por
carregado. !JUalquer causa a CI!le chamaria tumulto, 'e causar

O presidente unicamente é quem sane quando lSto calamidades. Portanto acho que seria bom
deve estar, v. g. este brigue arroaao, ou desarmado, buscar algum meio de conciliar estas cousas, o que
quando os officiaes devem estar embarcados, ou de- me parececonseguir-seestabelecendo-se queoscom
sembarcados; pois que tudo isso depende da ne- mandantes não possão em taes casos faZer marchar
cessidade e precisão, c do estado das finanças. de a. tropa sem se convocarem os tribunaes da pro
que só póde saber o presidente como administrador vmcia e os cidadãos mais conspicuosda capital para
dos negocios da provincia, e como presidente da co~ .a cam!U'él. o pr~sidente, e o commandante se
junta. Só elle e não o governador daS armas póde deCl~lro InalS convemente. Eu ofl'ereço a este fim li
saber se ha pela costa piratas para sabir esse barco seguInte .
de {{uerra, que ahi houver; Só alie póde saber se é l( ZUNDA
preClso mandar esse barco como correio li cckte. ou
de guarda navios mercantes. Por estes motivQs, u ?reponho que. havendo perigo na s-eguranÇa
voto que a marinha da provincia, deve estar sugeita publica accommettida de qualquer concussão: o
ao presidente. emquanto ordens contrarias do mi- commllDdanteda força e o presidente cODvocaráõ
nistro não ordenarem o contrario. pois muitas vezes logo os primeiros tribunaes da provincia a camara
será preciso unir as forças para defeza commum e os cidadãos mais ricos da capital, e propondo
do Imperio. Estas mesmas circumstancias e neces- 9ue ba, seja obrigado li obrar conforme o accordo
sidades da provincia deveráõ servir de regra ao pre- acerca da marcha ou não mill'cha da forca.- }'ran
sidente para com o seu conselho deliberarem o con- cisco GO Acayaba. de Montesuma.-Não {o.i apoiada.
certo, ou augmento da marinha da sua provincia. O SR. CARNEIRO DE CAMpos: - Eis aqui as limita-
. (Fallarão os Srs. Carneiro da Cllnha, Costa ções de CJue me tenho Je.mbrado (leu) esta minha

Barros, Dllarte Silva, mas não se entendeu. o ta- emenda e·fundada nas diversas funccões que póde
cbi h) exercer a força armada em qualquer pâiz ciVilisãdo.

grap o . Estas funcçôes, são: lo defender a nacão dos seus
Julgou-se afinal a mataria discu.tida, e posto á inimigos externos; 20 manter o socego é obediencia

votação o dito p~agrapho pen~timo f~i approvado ãs autoridades legitimas no interior; 3° auxiliar a
com a suppressao da palavra-unmediataJDente,- seguranca individual dos cidadãos. .
e substituindo-se á palavra conselhõ a palavra pre- Em algnnsEstados a força armada é composta de
sõ.defl,te. corpos diversos, pelos quaes são distribuidas estas

O SR. AR,oUCHE REnoN : - Parece-me que o pa- fUDccões. mais particularmente. Por exemplo em.
h d dditam t - I FranÇa hao que propriamente se chama exercito,

ragrap o que resta o a en o nao tem lIgar ou tropa de linha, ha gu.ardas nacio.Does, e a Gen- .
porque nós estamos a fazer regulamentos para go-
vernos provinciaes e não regulamentos para a àarmerie, O exercitoéparUcul~ente destinado á
marinha. Tocamos no paragrapho antecedente em defezaexterna.da nação. As guardas nacionaes
marinha, mas foi só para decidir se devia,. on não, devem rebater. os tum~ltos e sufi'ocar as rebelliões .
estar sugeita .ao presidente;' mas tratar. das suas formadas nos seus respectivos districtos.
d - t '. 'ul : A Genàa~"e está ás ordens da policia e dos
es~ezas~aoper ence para ~~; e p~r ISSO J go mamstrados para prevenir, e cohibir os malfeitores.que deve mteiramente suppnrmr-se..· _ O'

.
Nesta capital já t.emosesta diyi~ão ~e força, Temos

08&. VERGUElRO : -Eu tambem creio que este tropa de la e 2alinha, que fórma: o exerClto, temos
ultimo llaragrapho é occioso; e julgo que ainda uma guard.a civica ou nacional, e ha a.guarda da
que o não fos~ devia regeitar-se. Estas -des- policia que-corresponde á Gendarmerie franceza,-6
pezas pertencem ao todo danação e não á provin:" em S. Paulotambem ha um.a guarda civica.Porém
ciapor que se fazem para o bemgera:ldoEstado, e o.Imperio .do Brãsil.nãose co,mpõé do. Ri<?deJao;
por .isso devem sahii da massa geral da nação, neno eda CIdade de S.. Paulo unIcamente. . t .

-ãinda que·se paguem pelo cofre da provincia onde ' Portanto,. fallando. geralmente, e sendo.de· pouca .
forem ,feitas; ... attenção as ordenanças por falta de uma boa or:"



SESSÃO EM: 23 DE mwo DE 1823
, ' 105

ganisacão, podemos dizer que pelo noSso exercito abu;;ar; e maior· serâ a' sua responsabilidade se
devem· ser promiscuamente exercidas, ao menos as obrar,mal contra o parecer do conSelho.
duas primeiras mencionadas 'ÍunCÇÕeS. ~ SR•. COsTA &RRos:-E~ certo que podem estar

Isto posto, ·vejamos agora que ingerencia póde m1!1~ distantes os conselhell'Os, e J!Or isso não ser
ter ,o presidente da provincia na tro\la, ali esta- pos veI co oca I ~n.. " •
Cl"onaciã 'ou n"""pria. A primeira e prinCIpal funf'l'~o SI nv r-se ogo o cons"",-,o; mas Ja em,

r-- ~. attenção' a isro se determinou que fossem em tal
da tropa é Ie~llir os insultos de nossos inimigos caso chamados os membros a quem se causasse
externos;,obrigal-os á força viva a respeitar-nos e a menos incommodo, e que até se podessem convocar
satisfazero-'que nos deve l!or justiça. ou decoro. os supplentes.
N'umll., palavra, o principal destino da tropa é a
guerra com osestrangl:liros, ou a deCezaexterna. O SR. FRA....~A: - Aqui está o que se venceu
Ora a defeza externa ou a guerra que se faz para a sobre este obJecto na acta de 17 de Julho. Pro
sustentar, não é uma empreza particular desta ou poz o Sr. presidente «se não }loderia empregar
d'aqnella provincia, é antes uma operação do in- a força armada contra os inimJ.gos internos sem
têresse .. ge,raI e commum ã nação toda: oseu prin- ~quisição das autoridades civis: venceu-se que
cipio, progresso, suspensão e acabamen,to é sempre SllD. »
depenàente das relaÇÕes eStrangeiras. O SR. HEmuQUESDE !lEzENDE: - O que vejo é

Pelo. que só ao governo supremo da nação; en- que está vencido, mas em termos que dá a entender
carregado da sua segurança. geral e de tratar com as que não se venceu; perguntou-se: não póde empre
potenciàs estrangeiras, compete mui privativamente gar a fo~ armada sem requisicão das auctoridades
ãxpedir as' ordens relativas ã defeza externa do F..s- civis? Respondeu-se sim; logÕ parece que póde
tado. Portanto é contraprincipios o projecto defazer emprega-la.
sugeito ao governo da provinCla o commandante da O SR. FRANcA:-Sr. presidente1Eupeco á ordem.
força. armada no que âiz respeito ã defeza externa; Não se póde fafIar contra o que está vencido na acta
pois com esta nada tem o .governo da provincia, e já approvada por esta assembléa. Nella se lancou o
nemsobre'elIapódeprovidenciar, não se achando que propoz o Sr. presidente e o que se venceu;
instruido do estado das relacões externas da nacão. agora quanto á redacção p6de mudar-se em tempo

Quanto porém á manuteõção da tranquillidaae e opportuno.
socego interno da provincia, posto que o comman- O SR. CARNEIRO DE CA!lPos: - Eu julgo que não
te' da fol'Ç!l armada esteja obngado em empregar a ha duvida na intelligencia; perguntou-se se não
maior vigilaneia nesta parte, todavia eUe não deve poderia empregar a força armada sem requisiçáo
proceder efi'ectivamente por meio de força. militar, das autoridades respondu-se - sim - isto é, não
sem relJUisição ou consentimento do presidente da póde emprega-la. Não vejo nisto difficuldade, e creio
provinCla, que estando tambem encarregado de que todo o mundo o entende assim.
manter os habitantes della na devida sugeicão e
obediencia ás autoridades legitimas, deve ser sum- O SR. GALvÃO :-Eu declaro que dr. maneira ~e
mamentevigilante para que a força destinada a de- estão enunciadas as propostas e as resoluções real
~ d tra lib mente se entende o contrario do que se venceu.
Jen ar os povos não se empregue con sua er- Perguntou-se por exemplo: não póde marchar a
da~~'ste caso sim entendo 'eu, que o commandante tropa da 2" linha sem accordo do presidente? res-'
da forca armada deve ser de tal maneira sujeito ao pondeu-se - sim - confesso que para mim inculca
presidênte, que sem a requisição ou consentimento o contrario do que está estabelecido.
aeste, jámais elIe possa pÔr em acção a força no O SR. FRANCA: - Entre nós não póde haver
interior da provincla; pois é por esta cautela de se duvida; e comô estes vencimentos vão ã redaccão
não pÔr a tropa em movimento, nem ter acção emenda-se, o que fÔr preciso. Nós todos estamos
alguma no interior dopaiz, sem {lreceder ordem ou certos do que se venceu; e as actas não servem
reCJ.Uisição das competentes autondades politicas ou senão para saber por eUas o que se passou na
ciVIs, que se evitão os abusos da força. contra a li- assembléa.
berdade. Imitemos nisto ã Inglaterra, esse paiz O SR. GALvÃo:-Mas aqui estou eu que não sei
classico da liberdade, e -para mais firme garantia o que se venceu, porque não estava presente.
deste inapreciavel direito, eu exijo mais na minha O SR. ACCIOLI: -Ainda que baja alguma falta
emenda, ~e no caso de rebellião se não faça. essa estamos a tempo de a corrigir; o que está na acta
requisição do presidente, nem se execute, sem que não póde fazer embaraço, porque todos nós sabemos
sei!i consultado o conselho. o que se venceu.

Por este e outros semellmntes casos de tanta gra- o SR. FIUNCA:- Oque é necessario saber é sea
vidade eu instei e votei, que os conselheiros não se emenda do si. Carneiro de Campas está preiudi-
ausentassem da capital da provinciaantes de acabado ~
o tempo da sua commissão;.. porém decidiu-se já o cada. '
Contrario, entendendo-se ser ,bastante. para os con- , O.SR. DUARTE SILVA-Eu creio que não, porque
selhos extraordinarios, como são todos os 'consul- se resolveu que o commandante militar fosse inde
uvos, a convocação depute do· conselho, chaman~ pendente; salvas as excepcões; p~r taJ;lto como' a
~o-se s6m,enteaquelles cons,elheiros, que menos, emenda aponta algumas dellas J;lao·veJo que possa
mcommodo tiverem em comparecer. estar prejudicadJl pelo vencido.

Convoqlie-se pois esse conselho, que semprenelle .' O SR. LOPES GAMA: ~.Mas pó.de, estar' preju
êon~o~ráõalgUnsconse1heii:os;que.porsu~sluzesdicada por outra emenda; e é ISto o quedev~
e prlldenci~. auxiliaráõ ao presidente, para. fllle não decidir-se. .
fa,Çauma; :r~qID.sição~prl;1dente,qUe. jlOdeser~e

. consequenc18.SllTem:ediâvelS. 'Bem .sel ,~e. o presl... O SR. HENRIQUESDEREzllNDR: ;;...Sr. presidente:
dente éreSpónsavel; mastambem é :conv~niente E' verdadequejã:se decidiu que o commandante
arreda-Io..do imperio .do .eno, ou' da t~ntação 'de da força armada não a possa empregar dentro. da,

Z7



ADDlTAMENTO

« ADDITAllIENTO

« O presidente terã as mesmas continencias mi
liLares. e bem assim o conselho reunido, que dantes
tinhão os capitães generaes-Paço 19 de lulho de
1823- O deputado Lopes Gama. II - Foi apoiado;
e depois de breves reflexões, aPPl"9vado.
O Sa.l\luuANNo CA.VALC.\NTI· oft'ereceu igualmente
este

provincia semrequisicão'das aútoridádes civis; mas
nã~ creio qo.e isto prejudique a emenda do Sr. Car
nE?J'O de Campos que não é mais do que uma aro- «:~ co~o. de constItuição, tomando em.
pJ!.ação•das exceJl~s postas ao artigo; todavia.se consld~raçaoo OlfiClO que ~r esta assembléa lhe foi
naO a Julgo prejudicada nem por isso a approvo, reme~do do governo do'Rio Grande do Sul e mais
p.orque tem.contra si as l'asões allegadas; e se (iS papeIs, que oa~~árão relativamente ao iacto
CltCumstanClas forem. urgentes não darão tempo á escandaloso pl'3.tl.ca o pela força armada da cidade
eonyocação do conselho. e a segurança publica de Porto-Al~ capital da..qu.ella proVincia. pelo
perlgará. . qual com matiifesta usurpaçao do poder législativo

Portanto voto contra ella, não pOlqUe esteja pre- que actuaImen\e só a eSta assembléa constituin~
tudi~da, mas porque p6de prejudicar medIdas eom~~•.se decretou e jurou um pontO inteiramente
mstantaneas, fazendo indispensavel a resolucão do constituCIonal: é de parecer. .
conselho a,inda que este não esteja reunido, qüando .1.o ~ Que se mandeproceder a uma devassa, afim
e~ tal caso só deve bastar a requisição do pre- deconhec~ os verdadeiros autores destéatten
sldente. tado, s~do .de c0t:Po de d:elicto o omeia do ~-

O SR. ANDRADA. MACHADO: _ Eu entendo que a verD;o proVlsorlo da dita provmcia, e mais pap6lS a
emenda do Sr. Carneiro de Campos só pOderá eUe !untos. .
passar acrescentando-lhe as palavras-sendo pos- 2.« Que ~ a~torlse agoTerno para remover do.
si,eI a convo~Ção do conselho _ porque taes Gus respectl!OS commandos o tenente coronel,
podem ser as cll'Cumstaneias que não seja possivel aspar .FranClSCo Menua ~to, e o sargento mór
con.ocar-se com a promptidão necessaria. em cujo JOsé~~lZMenna~to;e IgtlaIm~n~snsllenderdo
caso bastará a resolução do presidente. Deste modo exel'ClClO dt: seeretarl~ ao secretario.mterino. Bar
sempre que poder ser se convocará o conselho e nardo Aveli!10 Ferrelra e Sousa, VIsto conslar do
ainda quando não possa, nunca fica pertencendo só mesmo OmClO ser eUe .quem concertou de commum
ao eommandaute a disposição da Iorca; e temos accordo c?m os referi~os command~tes ~ plano
então responsavel o presidente. • attentatorlo, e subserslvo que ~xecutarao.

lu! . . . . 3.o ({ Que o governo faca sentir o seu desprasercom
1'0 go.u-se a materla discutida, e o Sr. preSidente todo o rigor ao govemô provincial por ter annuido

p poz. aquelle attentado, e tome todas as' medidas, que
1.0 Se o a~diLamento estava prejudicado.-Ven- ju1sat: acertadas, para fazer constar 8_ todas as

ceu-se que nao. autoridades civis, ecclesiasticas e militares daqueUa
2.o Se o presidenLe deveria convocar o conselho província e em geral li todos os habitantes dena'

sempre que fosse posssivel.-Venceu-se que sim. que o poder de legislar em ninguem mais reside s~
3.° Se não sendo possivel convoca-lo podia o não nesta assembléa, como geral e constituinte

l!residente deliberar por si só sobre a requisição da deste imperio. Paço da asssmbléa, 2S de Julho de
força armada.-Venceu-se tambem que sim. lt!23.- Pedro de Araujo Lima- Antonio Car.los

SegUia-se o additamenLo do Sr. Sousa. Mello (Ve- R'fJ~ro de. Andrada Machado e ~il~a - Antonw
ja-se a sessão de 21 de Junho) mas julgou-se desne- L1n-: Pereira da Cunha-l~sé R,ca~do da Costa
cessario, e foi por isso regeitado. Ag~nar de Andrada-Frawmco Mon\= Tal1ares.

O SR. LOPES GAMA. otrereceu o seguinte ,O SR. CARV~LHO E M~LO:- O .successo espan-
toso" Sr. preSidente, cUJo relatono acabamos de
OUVIr é um d'aquelles phenomenos, que a cada
p~so se apresentão na historia das revoluções.
Amda quando eUes não são filhos da desoi'dem
anarchica, que rebentão do seio dellas, mas eft'eito
e pro~ucção do zelo e amor d~ ordem, são, sempre
maravilhosos, porque só depolS de estabelecida e
firmada a tranquiliâade é que o andamento e mar
cha social se torna judiciosa e regular.

Deste caracter é o attentado da tropa do Rio
Grande, o qual ~oi praticado por. influencia de
alguma das autorldades e na supposlção que tendia
fumar e consolidar a monarchia. Ou fosse inconsi-

: « O commandante das armas não poderá empre_~era~~, ou má_ intelligencia foi ver~adeir8:mente
gar a força da lalinha fó!a da provincla sem expressa d:" . ntado, nao_só porque a tropa na~ p'odia !Iem
ordem' do poder executIvo, ou sem accordo do con- la lDtro~etter se em actos de admUilStraçao e
selho p!,ovincial. _ Paco da assembléa 23 de Julho governo, pOlsque s6 ~he toca obedecer e executar
de l~-O deputadõ Marianno Ca~alcanti. »_ <?egamdente o que lhe lôr ordenado por quem tem
N- .f . .d' as re eas do go"!,er!10 ; mas tambem porque atacou

ao ol-apola? _ . . .de frente as attribulcães desta assembléa, que sendo
Entrou em dlScussao o art. 17, com as resp~ctivas legislativa e constiiuinte é só quem póde e deve

emendas d~s Srs. And,!ada. Machado e-PereIra da .estabelecer e determinar as attribuições do poder
Cunha. (Veja-se as sessoesde 21 e 23 de Junho.) executivo. ..

Depois'de fallarem alguns:Srs. deputados (de que Seja embora_util ou·não !JUe est.e tenha o· veto
o tacbigrapho não faz 'mencão) declarou o Sr. pre- aboluto,. q.uestao por ora lDlprop.la .deste lugar;
sidente adiada a discussão, por estar chegada a hora nnnc~ .podia o p.ovo de uma provmcla, e menos a
~a leitura dos pareceres de commissões. '.. tropa ao som de ClUX!lS e com bayonetas,cáladasapre
.., . .' .. .. . .. goa-Io, ordena-lo, e estabelece-Io como 'ponto de

'O,SR.·ARAUJO LutA. como relator da de constitni- constituicão. '. •.. . .c··
ção, leu o seguinte Este meto assim caracterísado é úm críinepo:
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~rque ~"'UUdo o meu 1:aracter, quero, que tendo
nos, como.~os. autoridades legitimas ellas sejão
as que deCldao e obrem em semelhailtes negocios :
~eve-se usar dos meios competentes, deixa-las
livres no uso de seu poder. . .

Quanto ao governo nào é muito claro o modo
porque eIlas então se conduzirão, nós sabemos
muito bem como essas cousas se fazem, eu o tenho
visto, nessas participacões que se mandão á eôrte
nunca apparecem as tÚscussões e divergeneias, só
apparecem unanimidades, votos gemes, etc., entre
tanto que a força tem extorquido esses actos. Mas
n~o duvido que o tal presidente deve ser logo remo
ndo, porque eu não entendo como se possa tirar
uma deva..c;ga contra esses dollS commandantes, es
tando seu pai presidente no governo e podendo
muito influir no eDto da devassa.

Torno a dizer, sejão logo DreS0S esses comman
danLe e secretario, e removido o presidente; o
mais a devassa descobrirá.

Como désse a hora e alguns senhores tivessem
pedido a palavra, ficou adiado o debate.

O Sr. presidente assignou para a ordem do dia:
lo, o mesmo. paFOcor adiado; 2U, o projecto dos
governos provmclaes.

Levantou-se a sessão lÍs 2 horas da tarde.
José Ricardo da Costa Aguiar de Andrada, secre
tario.

finco·offensivo da ordem publica. eda autoridade
e prerogativas desta assembléa.: E' pois nece...c:sario,
que não fiquem seus autores unpunes·para que a
ordem que pretendemos fuma: e estab_elecerl se
não transtorne e ~l'be, e nao recresçao da lm
punidade outros aelictos gerados01!.. por ma! en
rendido zelo. ou pelo furor das faeeoes e parüdos.

Todo o delicto porém deve ser prime1ramente inda
!!8.do e lec"8lmente averiguado para que constando
~em são os que cometterão sofftão o justo castigo
determinado pela lei.

Opresente ainda que se considerasse de lesa-ma
gastade não é definido de devassa nas leis que nos
regem, o que é c~mtudode admirarp0f!lUesendoest~s
os maiores delictos, que ha na SOCledade d~vena
ser o primeiro dos classificados para procedimento
da devassa. Seja porém ou não uma anomalia do
processo criminal existente, deveria determinar-se
que se procedesse a eUa, e esta assemblé~ que
tem o direito de legislar tem legitima autoridàde
~omandar,. .,

Mas não é sempre o Justo a que só nas ClrcumS
laneias presentes se deve attender; é tambem neces
sano olhar para o que é ulil; e considerando-se o
quanto pode produzir de inconvenientes o inda
gaNe devassame.Gt~de um faclo de la~ta de~icadeZl!'
pois que sO'prara lstO o fogo da dlScordla, dara
lugar a inimlsades e vinganças, e desgostará aquella
provincia de lanta imp0rlancia pela sua riqueza, por
ser a nossa limitropho ao Sul, e pela sua adhesilo Li
causa da indepondencia e integridado do imperio
brasileiro. PARA CAETA:'iO PINTO DE IIIl\.\NDA MONTENEGRO

Por tão ponderosas razões o para evitar remesSAS
de presos para esta capital, para onde devill.o vir os Cl Illm. o Exm. Sr.- A llssomblól1 gerll1 consti
pronunciados e a p.ropri.a dovassa seS,undo a lei per- tuinte e legislativa do imperio do Brasil, llppro
suado-me que sena o JUsto e o maIS acertado Of- vando o parecer da commlSsllo de legislação sobre
denar que so fizesse o conselho de guerra aos o requerimento de José Anlonio Gonçalves Vianna,
cheCes iiesignados na representação sendo neUe que se queixa de estar preso na fortaleza de Santos
iulgados, e o secretario fosse julgado pe1'!1nte a sem culpa formada desde 25 do Dezembro de 1822,
Justiça Civil por um summario a que se unlSse as sómente por ser piloto da escuna Catharina CJU6 de
peças authenttcas. Pernambuco se dirigiu áquelle porto, pedmdo o

Desta arte não ficava o crime impunido: esta supplicante ser solto ou removIdo para esta ca
assembléa reivindicava os seus direitos: não se dava pitaI, afim de defender-se; manda participar ao
lugar as perturbaÇÕes, in~rigas, ~ o~os acima governo que, desejando deliberar acertadamente
referidos: e finalmente uma-se a JllStiça com a sobre este negocio, precisa que lhe sejão transmit
publica tranquillidade. tidas informacões desta prisão e dos motivos della.

O SR: HENRIQUES DE REZENDE: - Sr. presidente O que V. Ex. "J.evará ao conhecimento de Sua Ma
inclinado por habito. por principios e por profissão gestade Imperial.
a detestar o crime e amar a vU'tude, tambem me « Deus guarde a V. Ex.-Paço do assembléa, em
parece o criminoso na forc~ quando justamente a 23 de Julho de 1823. - Manoel José de Sou::a

. merece, como Santo AntoOlo no altar. Apparece o França.»
criminoso comportamento desses cC?m!Dandantes PARA 10ÃO VIEIRA DE CAR.VALHO
militares do Rio:.Grande do Sul, e aqw nao se trata
de uma opinião simplesmente emittid~,. que não « rum. e Exm. Sr. - A assembléa geral consti
seria um crime, ~ão ~avendo nada dec}dido:. mas tuinte e legislativa do imperio do Brasil, appro
trata-se da videncla feita á representaçao naCIonal, vando o parecer da commissão de legisla~o sobre
tracando-lhe o circulo das suas decisões em cousas o requerimento, junto por cópia, de João Ricardo
quê a mesma nação tem inteiramente deixa~o em da Cruz, que diz ter vindo de Pernambuco e achar
suas mãos. Isto é sem duvida um attentado,.lsto é se preso na fortaleza de Villegaignon e incommu
impõr leis á assembléa e leis impostas pela força, nicavel ha mais de cenlo e doze dias: manda
-que deve ser obediente. participar ao governo que precisa quanto antes de

E' por isso !lUeeu não posso convj.r com·o pa- mformacões circumstanciadas desta prisão e dos
recer-da cODlIlllSsão: os homens estao, como bem motivos'deUa, e que tem resolvido que o suppli
notou-· o Sr: Franç!l, eniflagrante~elict?,clara- cante seja removido, sem perda de tempo, do se
mentemauüesto·pelos presentes papelS: :digo que gredoem que se acha contra a lei, se fôr verdad,e
.devem'.5erimmediatamente.presos osdous Chefes o que allega e que o mesmo governo declare 'que
.e esse secre~io : os outros cabeças, se as ha; co- autoridade ordenou tão Erolongada- reclusão em
nhecer-se-hão :pela devassa: Eu"sempre me.tenho despeito da mesma lei. o que V.Ex. levará ao'
~opposto' e me 'opporeisempre a· essas 'bernardas, conhecimento de Sua Magestade Imperial. '
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PRESIDENClA DO SR. C.ufA1U

Reunidos os Srs. deputados pelas 10 horas da
manhã. fez-se a chamada, e acharão-se presentes
66, faltando por doentes os Srs. Araujo Gondim,
Ferreira Barreto. Marianno Cavalcanti, Furtado de
Mendonça e Montezuma, e sem callsa partieipada o
Sr. Andrade Lima.

O SR.' PREsmENTE declarou aberta a sessão, e
lida a neta da antecedente foi approvada. ,

,O SR. FERNANDES PtNRElRO :-Recebi hontem de
tarde um otllcio da camara, da cidade de Porto Ale
gre em que felicita e&ta assembléa e lhe protesta
obediencla e fidelidade: e como julgo que ella tem
assim dissipado quaesquer sombras que na conjun
ctu:ra presente se poderião gerar contra a purezados
seus sentimentos .e do povo daquella cidade, peço
que seja recebidG com agrado. .

".0 SR. 'Szcuu!Uo Fl\ANÇA, leu o omcio conce
bido nos termos seguintes:

Cf Senhor.-Acamara da cidade de Porto Ale~
capital da provincia ·do Rio Grande do Sul por 51, e
como orgão fiel dos povos do seu districto, Julga um
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t:: ,Dàus g!larde a V.EL"':,Paço da .assemh!éa, •de:seusmais sagrados deveres levar â angnsta pre

em 23 de JUlho de 1823. -Nanod Jose de Sou;;a sença de Vossa Magestade Imperial os sinceros 'VO-
FraftI}IJ- » ' los, e puros sentimentos de CODÇaWlaçã.o pelaven-

PARA. o 'I!ESBO turosa. e desejada ·installação do congresso nacio~

« mm. e Exm. Sr. - A assembléa~ consti- nald~:vasto e-rico Im~o Brazilico, protestando
tuime e legislativa, do imperio do Blasi4 appro- resp'01to, obediencia e fidelidade aos seus dignos e
vando o parecer da commissão del~acão sobre l~g1timos re.presentaDtes~ que empenharão sem dll'
Q,re«merimentode Pedro da Silva PedroSo que se vida._todaa'sabedoria e consumada prudencia, de
~iia de ~achar ainda preso na fortaleza da que sao ornados, em felicidade geral da nação.
Lage, apesar da resolueão da assembléa commUDi- . « Deus guarde a Vossa l\fãgestade Imperial por
cada ao governo ~o· officio de 10 do co:rrente, dilatad?~ annos para gloria do,nome brazileiro.-

'd d li . - tra - Por\? ~egre. em ~ereação de 21 de Junho de l~.para ser remon o aque a pnsao JI8Xa ou ; nao -oJwz ,de fóra presidente, Caetano' Xamer Per.
menos segura, mas menos incommooa; manda te- "a de Brito.-Amooio José de Oli1)e\9'G Guimarães.
eommendar novamente ao mesmo 'governo o com- -João Tlwma:: de Mene=es.-Framisc:o de Sá e
,rimeillo da referida resolução e a remessa das Brito.-Josi Antonio de S-'-a L....,.» ,
informa~ pedidas, ace~tando a estas a do UWM "'"

motivo de não ter cumprido o que resolvêra a . O SR. VERG1iEIRO :-Desejo saber a data do om
assembléa sobre a menCIonada remoção. e de ser CIO para a comparar com a do attentado commetti
o supplicante privad()' de seus papeis, sem que do Pela tropa.
conste do destino que se lhes deu. o qual deverá O SI\. FluNçA :-0 facto aconteceu no dia 19 do
por isso ser indicado na sobredita informatáo. O mez passado, e no dia 21 escreveu a CllIIlUa este
que V. Ex. levará ao conheciment<:t de Sua Ma- officio. '
gestade lm'Oerial. O S V 11.1':' hi 'L.)« Deus guarde a V. Ex. _ Paco da assembléa, 1\. ERGtlEll\O :-(!,ao oOUVlOo tac grapuo.
em 23 de Jul.'to de 1823.- MaMel José de Sou::a O SI\. ANDRADA MAclWJo: - Entendo que não
F deve receber-se com agrado. pelo que se praticou
f'G~. PARA o UESMO naqueUa cidade ; creio que essa obediencia da ca

mara fica só em palavra; mas como não tenho cer-
u lllm. c Eltm, Sr. _ A nssembléa geral consti- teza disto julgo que se deverá indagar a verdade

tuinto o legisll1.tivn do imperio do Brasil manda para depois resolvermos o modo do recebimento.
participar ao governo que precisa que lhe seja O SR. FERNANDES PINHEIRo:-Cumpre-me decla
remethdll a consulta quo nos fins do anno de 1811 rar que me consta que a camara se oppozera ao que
011 principias de 11312. rez o conselho supremo alli se praticou, e que até dissera á tropa que nào
militar sobro o ostllooloeimenw de um monte-pio fizesse élesatinos ; parece-me pois que nBO devemos
no Brasil pAra soccorro du viUVllS, filhas e filhos proceder sem consideracão,' muito mais tendo eUa
dos omciacs mllitaros~ cuja consulta não foi até manifestado os seus sentímentos sem demora, e pelo.ro. resolvida, e no. falta desta, a cópia do que unico modo por que podia faze-lo.
houver ia este respeito Dll secretaria do rerendo O SI\. RIBEIRO DE ANDRADA :-Ha um facto acon
conselho. O quo ". El. levllrá ao conhecimento tecido em Porto Alegre; este facto é inconstitucio
de Sua Mllg8stado Imperial. ' nal ; e tiverão parte neUe a tropa e difl'eren1.es auto-

Clt Deus gtW'de ft V. Ex. - Paço dallssembléa, ridades civis; eis aqui o que sabe esta illustre as
em 2a do JUlho de 1823. - MU1WleJ José de Souza sembléa; as particularidades ainda as ignora.
Frar,ça. » Portanto relativamente á felicitação da camara

julgo que o 'que deve fazer é suspender o recebi
mento emqunnto se não sabe se é ou não inno
cente.

Julgou-se discutida a materia e resolveu: que se,
sobreestivesse no modo da acceitaçàot até se conhe
cer da conducta da camara por ulteriores procedi
mentos.

O SR. SECRETARIO FRA~ÇA deu conta da partici
pa~o de molestia do Sr. Hontezuma.-Fieou a as
sembléa inteirada.

Leu depois o seguinte omcio de Manoel da Costa
Pinto. nomeado para membro da commissão de í6ra.
de marinha e guerra:

« rum. e Exm. Sr.-Tendo tido a honra de rece
ber orespeitavel omeio de 16 do corrente mez, pelo
qual me foi commanicada a cópia da relação dos
membros que eompoem, com approvação da assem_
bléageral constituinte e legislativa do Imperio do
Brazil.8. commissão de fóra relativa á guerra e ma
rinha, proposta pela eommissã?- ~e dentro em 12 de
.Junho. ; teilho ahanra de partlcipar a y. Ex;" para
ser presente á augusta assembléa.· que já me apre
sentei, e fiz as,devidas ,Participações que me perten
cião;' e que portanto,.me acho .pl:omptissimo para
en~_em exercicio· assim que fÕr preciso, no que
serei tão desveUado quanto é o ardente desejo, que-
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me. ,anima.quando encontro a felicidade .de. poder O SR. C.umElRO DA CUNlU .pediu a' palatra para
~ ao Imperio doBrazil .os .meus sernços. .' esclarecer o facto com uma carta vinaa' de .Porto

« Deus guarde a V. Ex. Quartel da rua daCadeia. ·Alegre. (Não se entendeu o tachigrapho.)
23 de lulhode 1823.-IDm. eExm. Sr.ManoelJosé . O SR. FERNA."IDES PINHEIRO: -Quando hontem

.de Souza França.-Manoel da Cosia Pinto. »...,..... Fi-pedia.palavra, foi para apoiar o arbitrio, que pro
·rou a assembléa inteirada. . poz o illustre membro o Sr. Carvalho e Mello, e

O lIESMO Sil. SECRETARlO:-E' indispen~velde- accrescentar !'1~.algumasreflexões: .eu o prefiro
signar-se dia para a reunião destes membros da porque acho JudiClosamente neUe a mdagar.ã.o do
commissão de fóra, em alguma das salas desta as- facw, que se pretende, e se deve primeiramente co
semblãa, afim de que possa conferir com o~ Srs. da nhecer; o reduzir-se ao menor numero as victimas,
commissão:de dentro sobre' os seus respectivos tra- na caso de existirem; e não levar ao longe o odioso
balhos; e creio que se lhe poderia assignar o dia de e o terrorismo das devassas, de:cujos effeitos temos
sabbado, se a assembléa assim o determinar, ofil- ainda fresca a memoria no lamentavel successo de
ciando-se pela secretaria. . Pernambuco: não desejarei ver installadas nas pro-

O SR. ANDRADA. MACHADO :-Eu julgo que a as_vincias inquisições de opiniões politicas, e contra
sembléa nada tem com isto; bem lhe basta o que isso clamarei com todas as minhas forcas.
tem a fazer: a commissão de dentro que se entenda Ouvi aqui emittir extraordinarias opiniões, já de
com a de fóra ; para isso tem o Seu secretario. que os presumidos cabeças fossem desde logo pre-

A assembléa só toma conhecimento dos trabalhos sos, o que antes da culpa formada seria estranho
depois de apresentados pela commissão de dentro. em tempos absolutos, quanto mais nestes em que se

, ,temproclamado que a liberdade individual é a me-
O SR. NOGUEIRA. DA GAMA :-Por ora não se trata lhor garantia do cidadão; já de que fossem retira-

.dos trabalhos das commissões; o que disse o illus- d fó d .. '" d I
tre deputado o Sr. Franca é que julgava necessario os para ra a provmcla, prlDClplan o ogo por
que os membros da corD.inissào de fóra fossem avi- uma deportação, conseguintemente por uma pena:

quando muito sejão embora removidos os sus
sados para a sua primeira reunião com a commis- peitos trinta ou quarenta legoas do lugar, em l{Ue
são de dentro, porque esta duvida arrogar-se o di- se proceder ao summario; e se forem pronunCla
reito desta convocação; ena verdade não me parece dos, viráõ então com a culpa responder nesta
tão proprio elIa faze-Io como a assembléa; nem isto côrte, pois' que o arbitrio apontado de conselho de
embaraça em cousa alguma os nossos trabalhos. guerra, quanto aos réos militares, nào se poderá alli

Portantoappro-vando o que lembra o Sr. França verificar, por constar que se acha toda a tropa na
acho que deverá o Sr. secretario fazer esta partici- campanha de Montevidéo.
pação á commissão de fóra, para se dar principio Não pretenderei negar a enormidade do delicto ; e
aos trabalhos de que, se acha encarregada a com- por isso' convenho, que se recommende ao governo,
missão.de marinha e guerra. 'que do modo mais energico, e que julgar mais ada-

O SR. PRESIDENTE poz á votação o que propozera ptado, faça sentir a sua desapprovaçilu sobre tão es-
o Sr. França; e resolveu-se que se convocasse a travagante attentadó; que se declare irrito e nuIlo
commissão .de fóra para no dia 2 de Agosto, pelas aqtielle juramento; e que embora sejão destituidos,

-lO horas da 'manhã, fazer a sua primeira sessão em dos seus commandos e empregos aquelles que se pro
uma das salas do edificio da assembléa:- -Vat serem autores: e penso que isso bastarã, porque

O SR. GOMIDE :-Como entre os membros dacom-como se collige destas mesmas peças ofilciaes, que
missão de'fóra; de saude.pUblica, se ,acha o Sr. fer- nos são presentes~ foi delir~o de muito poucas cabe
reira França, ,e presentemente tem assento neste ·cas,e. esse mesmo be~ conslde~ado, procede parte de
congresso, 'parecia-me conveniente. que o mesmo 'fanatIsmo, parte de 19norancla, porque nmguem
illustre deputado. ficasse perte~cendo, ,á cOmmissão ne~ará qtle_as ,,:erdadeiras i~éas d~ governos co~sti
de .dl3ntro, e qUê ,se nome~sse outr~para aqe fóra. 'tuclonaes' ~ao mnda P~Uc? dl1fun!lidas nesta capItal,

,'O'Sa. ÃNDIUDA. MACIlADo,:~Entrando <> Sr.Fei_~anto mms nas'p~oVl:nClas longmguas; ~concor~e
reira França para a 'coniinissã,o, ,de dentro fica com:..: r~a tambem o pes.slmo.ex:e~plo, a lmpuDldade e 10:
_posta de 4 membros" o que' não p6de admittir-se, ,differença com.que_ate a9:1:11 se tem ol~ado para se
.:porque o numero, delles lJ.!!:Ale nect'!~sariamente ser m~lha~tescommoçoes mi~ltares, qu: ate se tem pre-
lmpar por causa da votacao. : . , mIa~o , e só sobre e~ta nao, se dev m exacerbar os

0.,; ,. '" , , '" castIgos, quando eVIdentemente. apparece que essa
:-o8R. GOMlDE:--Ess~mconveDlente, estãreme-..pequena guarnicãooperou passlVa, e por mera obe

diado ~()!Deand,?-se maIS um membro .para ·ficar a diencia; e as autoridades civis e ecclesiasticas forão
CoulDl1ssaode· cmco. " ,','., , coactas 'á vista das bayonetas e da artilharia, o que

O SR. AROU~ RENDON:::....;Eu·tainbEim concordo tudo diminueós gráos de imputação.
em que se nomelf~. outro me~br~. . , Torno a dizer' e 'possoafiançar que, issoba:stará ;

.Quando se fizerao as comrmsso~s de tresmembrosporque.não:se 'deve com procedimentos dê exaltado
fOI podalta d~ gente; e logo se dIs~e'q!leonumero rigo~s~o ir lançar sOl;nbr~s, e eclipsar a gloria"da
se augment!lflaquando houvessem malS deputa~o~ prOVlnCla, uma das prImeIraS que 'deu passo'na car
n!l assemblea; ,portanto agora se póde form~i' .~e: .reira,dà nossa' independencia, e tem marchado sem
cmco m~mbros. ' ,:" , " _', ,hesita~o; que se deve t~r attenção ao brio de~a

'0 SR. P'~Sf!lENTEPr:OpOZ se a commlSsao d,e~,en- tropa, que além dOSS6rVl~OS pass~dos1 ádezesels
tro .s.eforr.nanl.l' de ClOCO ' membros.-,:-VencEll1~se .annos, á custa de. tantas ~d~se pnv~ç?es,tem. es
'W'es~:~',' ':":;I:'~' ,':; '. " . : .;, ":" tendid? e segurado os limItes merl.dlOnaesdEls~
',.PassQu-seá Ordel!l do dia,een~rou, em discu~~ll.O .Je1peno.; que, se,4.e:v:~ ter~o4a e.a~~wr conte_mpla

o 'pàrecer dá' commissão de coristituição.,sob~e.·.o, J,al?por,um,tprO\;JJlCla;,qu:eJ)Orsl.sotem su~enta
att~ntad() comm~ttigo pela t~opa e~:Ror.to Me~e, .~() o.peso de~u~~ glleq-a á, cUS~ll. ~os seus cabed"es,
queficará'adi'ado na sessão ante~ede:g.le..·' "ecom notavel lUmll ~a s)1a. agncultura, do s,eucom":,'" " " '.....,':: ,', '.. , ,.' ", '28
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.~rcio~e~Ü::"1ria: se a~,,'olaa~ão~~~~'~:raia-~~~demnfacto~ .que, ~gtmlfo
:tãQ••• el~ ~doImperio! ': asinfmmaçoes :dadas, apresenta os caracteres·tff.

o SR. Cuvu.s:o E :MEuo-:--=Quando hontem dei Jlm~perigosa facção. ,'. " .
o meu parecer sobre a materia em questão,tiw -l'mg'Jem pc>derã com razão sustentar.:qíre:ogo
em \'lsta.não se faltar ajusüça, que muito coa:-- ,vemo'não está autorisado~procederwutr.r en
:vêm:seja adminiSÜ'ada -neste .caso ,com exadidãoe mes desta natureza. mas.que é preciso, intervir 1lD1a
impareialidade,. e aoznesmo teinJ!Otomarem-se.me-: expressa. resolll~o ~ assembJéa" uma'resoluçãoI
:didas'politicas con'1ementes·áscucwi1stancias· me_ a41wc·, , .' . .: ' ".
lindroSas em que nos achamos. Diz-se que Q facto, - Seo govemo para tomar eonhecimentO'do atten
.ého~ro-.<:(); e ,na 'Veniade o é, pois que todo o· de-. ,tado'commetti~.no Rio-Gr.mde.~ Sul,peIos'com
:liçto perpetradopeIa íorçaarmada. é pessirito em si mandantes.datropa carece' de serantorisado:{)Or
e depessimas consequencias. ' , esta assembléa,- edella' reeeberinsinna.ções, 'se-

Ellii deve ser sempre~, ,e s~aeita á antori- ~Qe-se,queé ou por falta de'lei,. que lhe ~e.a
·~adE> do governo, por cuja deliberação e determi- linha de conducta quene~ caso deveob~, Oll

nação é que deveobraractivamente; de ontro qnal- porque ba.~o,-de, que o govemo:não obre COIn
quer mo~o, faltando·aos seus ,deveres, salta oslimi-, a ne~C1tCn~o e'actividade. ' .
tes e raias que lhe estão marcados na lei geral. .A pnmetra bypothese nâo subsiste porqueiemos

Estes hão de ser mui '-cireumstanciadamente de- le1;.;os casos de sedição, asswida.e fãcção não são I
.sigJiados na constituição, mas porque ainda a não oaussos nas ordenaÇÕes; a segunda é destiluida de i

.ha. não' se 5egue. que lhe seja jámais licito tomar.' todo fundamento, por que ninguem é mais interes- I

.por si arbitrios; e il-os execu.tar á ~nta de bayo- 'sado em fazer perseguir legalrriente o crime 'de que
,netas. ainda.quando 'mui justos selão os seus pro,. se trata, do que o mestnogovemo, ainda que ápri
-jectos, .quanto mais, que no Caso presente arroga- 1Deira vista pareça ter um interesse contrario;., por
rão--se direitos, que mui privativamente 'erão da 'quanto se hoje uma facção quer que á' forca: esta
pertença desta assembléa. '... '.' assembléa.dê ao Imperador o veto absoluto, aÍDanhã

A devassa que se propõe pela co~o tem o. 1lóde su.rgtr·nma outrafa~o, que â !orça ~ira ()
·fim de se conhecerem os autores do dehcto ; e o mi- -contrano: e se oscnmpliees daquella ncarem 1mpu·
,nistro encarregado desta devassa tem obrigação de nes, os dest4contaráõ com a mesmasorta.
fazer escrever o que disserem as testemunhas, e é Desgraçado será o governo se indifferente se·mos.
natural que pol: intrigas, ignorancia,e inás vontades trar á taes attentados : desgraçado será o Bra%il, se I

se comprehendão muitas pessoas, que real e verda-para !llleeUes sejão punidos, \Odas as vezesqneap
deiramente não são cumplices deste delicto. Isto ·pareçao. hou\"er mister da permanencia de uma' as-
acontece ordinariamente, como desgraçadamente se semliléa sempre em acção. '.
tem ~to, servindo muitas vezes estas de:r~SllS,gue ' .U~ ~ustred~patado.q11e "file precedeu,' ,qUerendo
tem o Justo fim de averiguarquaes são os verdadei- dlJ~nnuU'a granliade dode\lctoem questão, ,attti
ros réos, de meio de vinganças e inimisades. bUllla um mero servilismo· o ' comportamento· de

A de que se trata !!Oderá por isso fazer desgostar ,seus autores, disseque o servilismo não.em ',un.m-
Ilma provincia da DWor imponancia, qlle tem feito m.e, mas a propensão :pera crimes.. • . .. . ' .

..grandes serviços á patria. '. . Convenho em que:o ser:rilismo nãe'sejacrime eon-
Para evitar p?rtanto que se .castiguem só \)s au-: slderado como faculdade ; mas~.se .este servilismo

tores já eonhemdos á vista dos documentos,queaqui. é.posto.em (>*0, se elle ,é desenvol.mo de um: modo
:tem Sido presentes sem taJitapeJ,'turbaçào, convém: .lao ~engoso,.e':sobrt\maneíra subversivo da ordem
,que·deixando deprocedeNe á devassa se faça o pro- pub1i~, se~a amda pro{lensão 't. " ,.
cesso aos commandantes em conselho de guerra, qne. .Eu digo, que não: digo que é o résultado desta
,é processo regular. ,estabelecifl~ pela le.i para as ,propen..são; 1iígo. que é.um crime, e e.tiDie,. em
pessoas pertencentes a classe .militar, ,pumnlio-se o que nao cabe 19norancla da parte ~ de ,quem.,o
,secretario do ,governo por um. summario criminal.pro~ove, porqu~ o p~cipal move! do 'serVilispio
.que serájulgado competentemente., :~ o1Dte~essepart1cnlar:,e-.qàetn o'~eprocuraZ:.p'or
· ;E' este o meu voto, e neste sentido :ofl'ereço,a. se- taesmelos,saoo o ~E\; faz. . . . . '

. te: .Portodas estas l'azoesso,!de.parecerque~e9~
..gum ele ao governo na'fórma'da ln~ca~ão.quevou;-olf'e-

«.EMENDA ' face!, como emend!1 aO:p'areeer; .' ... : c. ,

· cc Parece que para evitar os perigos de muitagen- 'Nao.percamos p019.:mms tempo:em.tratar'de:..~
te que porintrigas e másvon1.ades se seguirião de se negoClo,que:só. ,dev.Ja· ser de nossa.,· ~olJ1pet~ncla,
proced.er a uma devassa,eroque se perguntasse so- quando o govet:n0 o de.spre.zassc".O~l quand~desta.
bre () facto del'assamen1e e mesmo para que nãOassembléa medl~asleg\slat1vas,eDgJ.sse. "> ' .
recresc,essem alguns outros desvarios,. ',I>e procedesse " ;o: 'EME NllA '. : .
militarme.nte contra os commandantes, e porl.Úll .' .:, .. , . : " ." ~',~

summ~io ctiminalcontra o secretario e julgados em. « .Que.se .affi.cla- ao ~overnop'ara que. sem ,perda
conselho:de guerra. , ,. .. .,' de temJ>~. ~ coma mlU~r ene~,· empregue_~m.-

. . '. .... _ . ' . . plar~medidas e proVIdencIas· sobre: o. attentado
~ -Que no caso de n:ao agradar este ,melO é;,neces- commettido pelos commandantes de tropa'sdo'Rio

sano declarar odestmo .dad.evassa.-O: deputado, ,Grande do Sul, tomando em, consideracãoa parte
, ~tVfvalho e M.eUo. »~F{)l apOiada. . ql:le. ogoyerno peló seu mesmo offic:i!l'~!~'.Daqu~l1e
· 0.. S~.. COST~ AGmAR :~tNão ~e entendeu o taebl- facto para contra one proc~der como fÔr J~to:~ ~ãll
~aI>ho,)· .... . .. , .' . " . ' • ,tudo quanto a es~ re~pelto obr~ogovemo,a:as
· O~R~. LO~i;S. G.uu:7Uma longa' ~iscussã~té~i .sem~lé,1r qlle~ scr.,lPtéirada.--o ..dep~âo.".'Lopes
(jccupado esta assembléa~obre.um obJecto, que sUP:' l!a~~ »-Fo1apOlada. ..': /.:' .. ~:I., ... , •.• '

posto seja'4e iiD,pcirtanciá,';c~mt!1do. nãoméparec~ , O SR. FEWIRAAB..wlO :~r•. preSidente;' sêndô
acertado suprliette-Io aiiida: ào nosso juizii.' ,. , esta a priméirá vez que 'eu tenho a '}iõritá de"faDar

ç"." .
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'nesta aa!ro...<:têl a-c:semhléa, -=nãO~ deixar de con- .destes faclns. pl'OlDO'reremOS indirecfamenfe a :nn
-fes,sar a Ininha radezana quasi'dirina arte de o..-al'.Da .da cansa-da patria, e nos faremos_ merecedores

Os ariãos espinhos dlJs. scienciãsexaetas; que tem. de rigorosa cen..c:ma.. -- ._
.feiwa.occupaçãoEJa. melh~parteda minha~ O qu~ se tem dito~~ o mme~o"go..
-~-malse casãocomas~ flo!es-tfa eIoqenCla- vernonao o possoadmiltir; vara mim é endente
, _ Sem embargo ~.singelameate os meus sen- que aqueila junta antmisou õ suctesso;,se assim
ÚOlenros, esperando a indulgen:cia propria detão não foSse apparecetiã~ medidaS contra o at1entado ;
-sabia co!1~' - _.. . .... .·masbem pelo.éo~~~lla lomao procedimento;
. Eu'seI mOltô bem o anoma de Mabf!l,.que toda a e eRa é,. na minhaop1Ulao, a motora de todas es\as

autoridade politica·deriYa a snaongem: do povo, e manobras. .
-que só eRe temo direito inalienl!l-vel-de :filzer leis, Proceda-se pois contra esse governo ; não é~
destrai-Ias, ou·modi:fi.ca-las, direito,qne eRe aerce sirel consentir que continue a ~aer povos quem fez
pelos sens representantes. . . ,WIlsemelhante ataque á soberania nacional.

Sei igualmente que a força armadadere semp...-e ser Parece-me poisqne é indispenSavel decIarar-"se
obediente~ e queDelolme não duvidou apontar nesta já nuno e anarchico o juramento, por inl"adir attri
JUSta ~rdinaçáo um ~onal earacteri.stico do go- buições exclllsirns desta assembl~; e snsp~rider
vemo mglez. . todos os membros do governo e obnga-los a 'VIr dar

.Tambem conh~ que semp~ que esta força exor- nesta côrte a conta da sua conducta.
biton ; a desenfreada anarehia fez callar tódas as Não quero porém que obremos com precipitação
autoridades.· .. . sem elles.serem ouvidos; oucào-se es...<:es miséra-

Logo que a soldadesca romana. corrompida pelasveis, e procuremos todas as'mrorma~es; e. en\re
liberalidades de Sylla e de Cesar, sustentou a lb-nr- tanto nomeie-se um presidente para a prorincia ;
-pação ephemera daquell.es ambiciosos, baqueou a esta medida me parece indispensavel nas circmn
liberdade da patria, e se ensaiarão. as horrorosas stancias p~ntes, porque a remoção _deve ser-ins
-sceU3S em que o sceptro do Impeno era posto em tan~ea,·e nao ha lugar para nomeaçao pela fórma
almoeda. antiga: cumpre porém que vá pessoa de probidade

Partindo destes principios, eu não posso deixar de e de confianca publica. .
condemnar o absurdo procedimento. que faz o ob- Por ullimó sou tamhem de parecer que se faça
'jeeto desta discussão. constar a todas as autoridades estas deliberações e se

Felizmente eu não descubro neste attentado a trate de convencer os po.os de que a assembléa ba
-obra de uma pro\incia, ou de uma cidade; mas só- de sustentar o governo, e o governo a assembléa ; e
mente o delicto de ·um punhado de militares, cuja lJ!le esta sabe qual é a sua alta dignidade. e o cami
punição não compromette a tranquillidnde Jlublica. nho que deve seguir para fazer a felicidade geral.

Em consequencill, me parece acertado delxa!' esta Eu tenho ieitouma emenda ao parecer onde pro-
'tarefa ao governo, não só.porque este U;m.o maior ponho o que acabo de expender. .
interesse 'em sustentarillesas as attrlbwÇÕesdos
diversos poderes, de cujo equilíbrio resulta a se~
rança ge~l, mas porque sendo es~ asse~b é.a « Proponho: 1.0 Que o juramento prestád6 em
otrendida dlrectamente por aquelle arroJo, seram~ Porto Alegre, e talvez em outras povoações daquella
-generoso con.fi~r ~sta do gove~o a completa satlS-- província. com a clausula de-veto' absoluto-seja
facão da sua lDJuna, dando mais uma prova da bem II b' hi .
entendida harmonia, da qual SÓ póde nascer a· pro5- declarado nu o. su vemvo e anare co, por mva

dir directamente as attribuicões da soberania· coo
peridade da nação . . fi.ada pelos povos a esta a~sembléa con~tituiuteele-

Neste sentido, ~u· votaria que se a1It?nsasse oJr . sl .
vemo a lançar mao, neste caso, d~ me~osemao - gl«aN~Que o. governo .immédiatafuentesnspenda
nnrios,'quando não bastem as le15 e:tlstentes para de seus empregos -e '. faca vir aestac~e ,. os dois
punir aquelle deliCio, adoptando de bom grado a commandantes Barretos, ·Bernardo AveUino; e {)s
emenda do Sr. deputado, LOpes Gama. inembros do gõvemo daquella proViiicia adareÜl
" o SR. :VERGUEmO :-Sr: presidente, pormaisque Conta de sua'cond~cta; depoisdo qúe,e'c~m asiu:"
se qu~a desculp~ o attentado .ná.o. é possivel; cada formaç?es neces~las. esta assembléa .deliberará o
vez me parece ~als h~rre~doo.cnme:, .,. que mélhor conVIer,
.' Estou persuadido: f5 mUlto persuadido que .dev~· «3.0 Que seja autorisado o governo para: nomear
mos- obs~r ao principio' do mal antes -que engr~sse; um }>residente que 'vá immediatamente governar
é preciso que desappareça,denma·vez este.gemo'de aquella província com asmeS!Uas attrib~Çõe.s. da
-servilismo~"" .; - '.. ". ... junta: do governo,~mquant~ nao fOr estabeleCIda a
• Eu:pensei ljúeeUetiÍlha:'!lcabado,mas desgra_ça~ léi em discussãO a este respelto.. . .

llamelite lá prosegue DO Rio'~r&:nde ~s.e temv~l . a 4.0 Que o governo faça pUblicar esta·deliberacão
systema,· de que talvez resultarao' roâlesmcalcula~ em., \<ld<;l o lmp~o. advertind~ ,àto~as ~ a~riri:~
veis.l!lle :se far-ão 'sentü"em todiiS·' 'é!?-'Paí'teS do lm- des CiVIS e militares que secontenhao, e. facao con
perio~: : . .:.i " .~-;. . . .:-•. ' . . :: -. ·ter.os povos de:tl:tro doslinlites de Sll_as athihtíições,
'.. sem :duvidadevemos l'ocear8' temàl' todos: os:pEi'- .espetando respeltos~m~~telJ!l~O!l represeIl!aDtes ,d~
rigosse nãoatalharm~s desde jã"estes'lixbitrarios' e riacão facão a: conslJ,tmçao e leIS d6 que estãoenear-:o
criminOSOS Jpro~lliiDent~sda tropa... .. .' ':.:···..regados;para fnridamentar a'fàlici~ll;de ~~ .m~sma;
'~úvirã:o:fallarr~iílJ'Vetó'~luto ~ ~nten~erao~ue fazendo ver ftnalrileJife que toda a mvasaode pode- .
fãziáomn;gr8.:nde:servíÇ9'ao'lInperador ~J!1-() jlroc .~- rés: será' prompta: ~'. séveramente, cãstig~a:.---.Ver
mar:com esse:~t'ôabSóltttoi.::Cnmpt:e-'pOls·mostrar~ro.»~Foiapolada., ~.: .. : ,,c; ,

40S- PovoS:~al1tóépetI1iciQso:: e'ànti-eons~tu.eiona1 O SR. ·ALENCAR: ;- Sr. presidepte' :-'~d~ 'iUJ1la
urn-ta.I:;,;atteldado·,e"fazer-llie: ~r.:que'$era;sempre . '",,' inb . •

~~~~~~~i:s;~:~~;rgia:~ü~~ri~~~~~'~~Vêr ::f:~~~~:~~:S~~~:~~~o~:ia·tcl~~:
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._nhar tod.1Js as ~-quese tem emittido ~""tada ti Creio que Di.0;. de.:rem. ser ~.Pelos meias
_presente matem, i Usa de t.mtas e lãocompli- que as leiS prescrevem pon os~ _ alta tAl:"
C3d1ts emendas que se tem o1ierecido ao~. da -!;ão eo meio~ llo3I'ete mais.~ é (t .~de~.

,cnmmissão; eu. pois não me ..iuê~ de:ranar .Qmmto i ~ pirte da ma~ St-. presiden~
sobre tódas, quero 13.0 romen1e emittir de noTO o direi tambem. a minha~ isto ~ ~es~
meu.:roto e apenas tocarei em algumasi~ que les que me~~~ do
me~ estar emo~ ielle. - - lugar afim de se lll'O(:ederãde~ -

BUscarei simp1!iitar a ~teria. dividindo-a~ _A 1"~ que fallei_nestàma~ ~ tninha opi
duas seecões: 1" de que meo de-remos lançar mao mao era ~e fossem. tão sómente remolid()S os dóns
para "rinÕos ao ~to conh~entodos. autores the!es mili~ e o~o do~~ por

,do auentado commettido no Ri~de: ~ quaes~-ooem aquelles, CJ.Ue pelos mesmos d~~nto:s que'
as pessoas. em quem. jã reeahem alcoumas provas enstem entre nos. estão bastantemetlte Zindiciados
ou inàiciOs de delieto e qUe seja necess.uio :me- de culpa: porém ã 'rista das mmt<iS~ quea~
dar do lUe,<rB.r. afim de não~ a pedeita se tem dado, .e demais tendo~ sabiQo que real
ind~oa~o do~facto;.~o que e~ estes. d.0us mente o· presidente do gotemo nã\} SI.) ~ser~
})Gntos .!!Uetêm~do todas as cllTer.SaS ldeas, dos4~ chefes. mas por sua alta pa~te tem ãlli
que aqw. se tem eIDlttido. adqmndo uma gr.m.de preponderantia DOS po~

Quanto á }.. alcnuns Sts. deputados lJ.UereIn que convenho em que tamDem. eRe seja telbG'VidO m1m
se proceda simDlesmente a um summano sobre as de não empe<:er as pesquàas da de~. eu. sei por
pessoas que jã. Parecem rêos pelos doeumento..~ que eYperiencia RI'Opria quanto mn baeh( desres fa:z
entre nós eristem e que a jsto se limite toda a in- torc.er as JUStiças nos l~nares, onde tenl itlfluencia.
dagacà.o a ~to do facto: e -dão por motivo de Nào sou porém da· mesma opinião a teSpeilO dos
sua. ia2ão: l° que uma denssa irá complicar e mais membros do governo, nào QS a.eho ~aS mesmas
.oomprometter a muita. gente e 2" que os suppost~ circwn.,~cias que o presidenle e ~o: des
réos, sendo militares e não ~tando especificado tes existem jã Suflicientes motl\"os pata descon-

'~ que o caso succedido é de le..<::a naçào! ~ll' de l~.::a fiant:a; um ê pai dos chefes da tropa ~ o outro e
magestade. devem não perder o seu JUlZO propno mesmo confessado nos officios como Col1eunenle
e serem julooados em conselho de guena: eu· nào no plano do attentado: as mesmas rat\ieS não se
sou desta opinião e nào acho.que nenhuma destas podem appliem- aos mais membros: ta-tnbem não
razões tenha grande força.. se lhes póde a.ttribuir como culpa o terenl assignado

.Quanto ao lo cessa logo que se entenda que a de- o omcio: que fanão eRes á vista das !>8yane1as,
va.<:Sa ê unicamente para se conhecerem os llrima- e tendo o secretario e presidente por ll\eIJlbros da
rios agentes, is\O é. aquellbs que derio o pruneiro faççã.o I '
impulso, e portanto cessão os receios de que possa Não se pôde dizer que é injusti~.a relati1a remo
abianger a muita gente; dem~ Sr. presidente, ver-se o secretario e presidente e nào os Qlsis mem
eu julgo que é necessario tirar-se uma deTIlssa para bras do governo, porque· naqueUes eJltontràOase
se coJibecer por meio della a mão oeculta e trai- relevantes razões de desconfianca, e nes~ nãO; se
dom que manejou e· preearou tão terrivel acon- acaso se devesse punir desde já Os metnJlros do go
tecimento, talvez esses Dllseraveis, que upparecem vemo só porque aS5ignarão o otllcio, ~P() seria
na scena sejão muito menos. culpados do que o injustiça relativa não punir immediatalllente a ea
sombrio e traidor agente, que manejou" talvez de mara. o clero e mais autoridades. que ~arào
um lugar bem remoto do lüo-Grande esse terrivel o depravado ju.l'ÇJJlento. não lhes podendo servir de
acontecimento.· descUlpa o~ sido convida~os pe~o go\'emo.
, Quanto á)~a razão, Sr. presidente, de certo eu porque eRes denaosaber que tão Cl'lm!tl<lso:era o
não posso convir com os illustres preopinantes, que govern~ ~ m~da-los como eUes eUl obedecer-lhe;
inda dutidão classificar este facto enu:e. os crimes ~. se. na~ sabla? ~esobede..eer-lbe nesta oceaSi~o, a
de lesa naCão: dizem os illustres preopmantes que ~gnoranCla de dire!to os nao póde salvar: é POIS de
não ha uma lei expressa.que o clasSifique,- mas; crer que todo~ forao coactl?s ~as arlDa~ e neste
Sr. llresidente, quantas cousas.'ha qUe a lei não mesmo .numero se devemmchur OS Jnlm:lbrosdo
prevme, mas.que comtudó são. repugnantes aos governo. . . ._ .. '
principios de eterna justica e de 'eterno direito! . Ou.anto á Ultima. opmlao. de. se ~etfP tudo ao
(Y quanta pietas, humanitas, iUstitia, Pdes eri- ~verno para elle dar" as prondenClas sobte o caso
~m, qti<e omnia sunt extra publiCaS tabulas, diz D,ao conco~o.. ,',;:, . . ' .'
l:Seneca. . . '.' Sr. presldente, aqUl. ha neceSSldadede ttledldas

Sim, muitas cousas ha de que a lei não faz ex- legislativas. o caso nào está expresso ná- .lei, é ne
pressaniente mencão e que comtudo se achão. en- cessario pois,que .. o poder legislativo deterltline a
cravadas na supreinàlei de eterna jnstiça. \ . fórma por que elie deve ser conhe~do; de~Bis tra-

'EJn lima sociedade, onde. se tem proclamado ta-se de deportar .hQDlens é preCISO que se não
'como sagrado oaxíoma da soberania do POv.o; onde ,deixe ao governo a: faculdade de depo~ senão
em virtude desta soberania o povo elegeu seus aquelles que' nós aqui lhe marcarmos: eQ játnais
representàntes, onde ,estes representantes se a.:hã:oconcord~i que se concedão faculdades. aIllp1as ao
fazendo a lei' fundamental· do Estàdo, .nesta socie- governo para proceder contra.pscidadãos fõra das
dade, digo~ um punhado 'de de~présiveis no~nto formalidad~s .da le~:e~tas fo!'malida~es ~o uma
do Imperio com as armas na mao, eem lom dicta- das garantias do cldadaoõemquantoeUassellào
tonal marcão aos represen~ntes da;n~ão'ali~hapree~cbem,. de~ o ~cidadão indarea1meJlte ~ul
de conducta que devem ter,: dalJ,do a~s~m. a· Iel .a~do ser·.pr.esu~do lDnOCente:. nada ~e ~'uorlsar
toda a nação. usurpando deste modo os ilireltos m8lS o. ,governo .mdistinctam~nte para presCludu- ,destas
sagrados:Qos povos;... , -. -: ',;' .. , r" formas: eu: estou: de ~ulto·boa fé com o 'governo.
-E ~ão ha de:esteattelltadoser:c9nsiderado como lon~ de mim a ~déa de desçon1Jar de1le;".porérnjá
uimede:lesanação I :1.: . ~l1ls coneord~lpara: lhe,conceder semeUia~teau-



« Proponho: LoQue se confie à prudencia do
governo empregar as medidas que Julgar neces
Sll.l'ias em ordem a castigar os autores do deliclo
limitando-se a estes sÕlnente a criminllliâade do
aeto; por ser da sua attribuição e competencia pro
ver sobre a segurança publica, e manter a ordem
na sociedade, fazendo castigar os delictos nos casos
oceurrentes, segundo as lms llue enstem..

ti: 2.0 Que para esse etreito üca autorisado de re
mover o actual go\-erno da provincia pela suspeita.
de complicidade do delicio que dos omeios {'re
sentes lhe resulta, fll.2endo-o substituir interma
mente 'Por um presidente da sua escolha que parta.
immediatamente para governar a provincia em
quanto a assembléa nào promulgar rei ao dito res-
peito. .

« 3.0 Que faça pelo dito presidente declarar ir
rito enulto o juramento· e~torquido pela força ar
mada ao povo da ca-eital de Porto-Alegre, convo
cando-se para esseelfelto as mesmas autoridades pe
rante e por qllem foi prestado; fazendo-o·subsLituir
por outro promissorio da sua inalleravel obediencia
e adhesão aS decisões da. assem.bléa dos represen~
tantes da nação.
. (t 4.0 Que se insinue ao mesmo governo quanto
con.vém ao socego publico das provincias deste
Imperio) que por esta.occasião elle proclame aos
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~senio~ me con~.~ 't sU-1 Oqne ine pa~eoll:renienteh~eu \) lém-
~ dapatm. ~tamentedepende dene. bto na seguinte
~to à.~ 00&.v~eu. a~l'OI «~,

\':IIltuoo quanb? clla ni.? ti ineompati:rel com \)pa-. •
tteer da. eomnussio; nao posso porem. ~pro~ « 1.... Que~ os dons rommandantes dos cor-
no~ por: isso que~ mesmas l3'2:ÕeS q\te eu POS qu~~ em atroas pata aquelle acto como
tenOO &pendid~ não posso coo:rril' cp.re~ l'e- () pres1del\le 00 go-remo sejào cliamados á ~a
mo'ri:los os outros lllembrosoogo~\),. tôrie.

Euleio uma emenda que fiz e a mando à lne:S3: «: 2..0 Qlle entretanto () l'ice-p~idente da junta
é cmcebida nos teImGs seguintes: do gol'ettlO to~ () lugar de preslíiente e se eb3.me

~. __~~:_.......... d d -.. ....,. l:~:..... pe!ãaeta daselci~ () immOOiato em l'<ltos para nr
! , ...e o ~~... a e....SS3. -= lW1.l"'" enclle~on~ dos~es.

U'Dl~ente 3.~ ~anos ~tes..-o deputado ~ 3,.... Que a devassa. wuha mUC3.mente por ob-
.{~.};)-Foiçmada. jeeto exanUn3l' qual foi () cabeça ou ~beç3s deste

O SR~ PEromu. D.\. ~-m:-O farto de que esta- atreD.tido. ". ,
mos tratando ,e para ro~~to do qual :se el- ~ 4,." ,Qu-e Q. n:urosten.o,e!l~"'U.e esta lmpor
nou ã. eom.mtSSào de C<lnst.itUlÇaO de que ten.1ro a tan.te ~nCla a um muustro que merecer sua
honra de sermem~ devia pe:zar m.uito pauco em eon~n~, .
nossa consideracào, por ser de sua nature~ indif- tt '>.0 Qlle eoncllllda. a devassa e pronunciada
rerente, se~ clieumslancias de que elle se reveste pel~ mesmo ju~ seja esta remettida ao minis
lhe nào dessem alguma importancia. l~() para lbe dar a direeçà~ que p;l.retel' de di-

Se eu visse que a pronncia de S. Pedro do Rio- reto. • ,
Grande do Sul. ou outra qualquer po~..ã.o do ,ti: 6,0 ,Qlle ~_settetano seja ,demorado n~ta ca
Bra!il ~nuncia>a espontanea. e geralment\) sua pltal até deetsao deste ne~o, :senl t003.Vl3. ser
o~ião ãcerca d'algum dos~ que de'\"eDl preso.-o ~epu!ado, AntOfltO Ltti:; Pereim da Ctt
servir de base para c nosso pacto social, atlm de nlta..-Fol a.poiada.
ser att.endido pelo corpo legislati\'O quando se O SR. Fll."\~'Ç.\:-O castigo dos culpados é attri
tr3.tl.sse de sua final decisão. de certo que o repu- buiçào aDieia. do exercicioimmedillto das assembléas
laTa por um acto innorentc, de que se nào seguia representali'fas, e Pt'rlence a outro P\lder,
dMUDO algum M Mda~ento do n~ssos n~os, () \'"igiar comludo sobre 3, seguranÇa do Estado.
da mesma sorte que asslm se tem Julgado as UlS- o preca\-er ~e homens faCttosos e perYcrsos etti
uucções ~e algUmas camaras de oulras provin- tem a desoNero. publica. é do nosso de'\'el', assim
cias têm dado aos seus deputados em sentido dia- como () é do poder execuLil"O, \l. quem incumbe de
metralmente opposlo ao objecto de que se tral.'l, c mllis a inllucdiata ~pplicaçào dos meios condu
que tanta bulha tom Ccito, Pedindo-sc até para eUo centes â salwçào do EStado. - .
uma sessão S\..'Cret.a; porque o l'oto particular de Partindo destes principios proporei uma emenda,
uma provincia, ainda que digna do allençào seja. ou additanlento ao parecer da commissào, p.lra.
nào é toda\'ia a razão de decidir para ligar a assem- que se providencie como cumpre. sobre o Cacto em
bléa em suas delibera~s, que de,-em ser sempre quesUio, constante do omcio do gQ\"erno da pro
dirigidas pelo que malS convier para a prosperi- 'inci3 de S. Pedro do Rio-Grande, a qual emenda
dade do nosso 'P'llz e de todo o Imporio. . ti concebida nos seguin~s termos:

O que no presente caso se faz digno de repre
hensão é que a tropa e não o povo Coi quem deter
minou a acção deste juramento, decidindo como
por força. um dos pontos mais graves da nossa eons-
tituiÇ{10, obrigando ao governo, ã camllra e aos
mais empregados publicos a condescenderem com
o sell parecer em materia que não era da sua com
petencia. abusando da força que lhe econfiada para
defesa. da nação e do throno.

F só por este principio qlle julgo esl.ranha:ve1
este procedimento, commettendo-se ao poder ele
cutivo dar as providencias que a tal respeito forem
mais adeqtladas, como algUns dos Srs. deputados
têm lembrado, afim de nào passar impunemente
um semelhante aresto~

Qllando porém esta augusta assembléa delibere
que deve tomar immediato conhecimento deste ne
gocio, pela qualidade do objecto que ncUEi se en
volve, parece-me de boa ~olitica eprudenci~, lI.ue
sem se espalhar o terrorismo naqueIla proVlncta,
nem se classificar como crime horroroso, um facto
que na sua ori~·e.nas suas consequencias nada
tem de prejudiClal á segurança e integridade deste
Imperio, sejão unicamente punidos seus a.utores
como fór de justiça, sem se envolver neUetoda a
pronncià, nem ·toda a .tropa, que tem.· feito por
outrà parte. tão relevantes serviços ao Estado, e
merece os maiS· distinetos elogios por sua obê
diencia~ valor e subordinação.
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povos () oospr"'..:eI"~ q-...e~be\l o:> ~ciaes de namente BQveI'rm-la; mas eu nem aeoo lugar para
que,se 'lnta, e OUVlU a n~ti~ d? enmmoso pro- ~ ~~ nem para essa nmneaçã'O, polqUanto as·
Cedimento~ lro~ ~pro~tla de S. Pedro) ãfun eleJ.t;ões populares da maneira que~o organisadas
d.e que se nao d~ln allucmar com tal exemplo. fe!n supplentes individQ.ente, e supplentescole.
Paço,daa~mblea, 21de lulho de lS2S.-F1'<msa-» ctllamente; por isso assim tomo pela suspensão)
-FOi apenada. ou remoção do presidente e secretario deve ser

O SR.. SolJU Mm.t.o:- Tenho ouvido tudo quanto chamado para lhe succeàer, () que foi immediato em
se tem dito nesta a~ta. assembléa sobre o caso votos na eleição de qualquerdos lugares, assim póde
proximamente sueeedido na capital do Rio Gtànde aoonteeer li respeito dos outros membros. os
do Sul, e não se póde tom efteito duvidar que elle quaes tambem tiverão immediatos em votos .p3l'a
enterra ~ maiorattentado que se ~dia commetlel' serem seus supplentes, como ha .de constar das
na epocha presente; estou certo nISSO porque vejo actas da eleição da junta. provisoria. .
claramente que náo furão ratificações dejuram~tos •Concluo portanto, Sr. presidente que este nego
e de adhesãoa. Sua Magestade, e .i IndependenCla do elO se encarregue ao governo para tomar sobre elle
Erasil, nem ou~as cores de patriotismo puro quem as medidas convenientes, sem se lhe indicar mais
deumotivo aoreferido ajuntamento de fotÇa armada; do que a .re~o da junta provisoria se ~ achar
todos esses juramentos, todos esses patriotismos as- neees&lria) .e!sto pelo que toca á sua natureza po
tavào solemnemente celebrados, e delles bastantes pular compatível com .. da assembléa,em que se
provas se tem dado: sim, a celebre clausula. - veto ileve guardar a ingerencia. de que acima fallei,
absoluto - que alli se manifestou. e que nas actas devendo a suspensão ser total, e não parcial,econ
se f>,xprimiu fui propriamente o grano.e moveI da- seguintemente feito o supplemento por meio de
queRe successo, querendo-se criminosa e imperati- uma junta dos immediatos supplentes.
\"amente obrigar o grande corpo representante, e Por ser dada a hora da leitura dos pareceres de
legislatiro nacional á seguir wn proJ6Cto que póde tommissões se declarou adiada a discussão.
e não póde ser compa~i~l. _ O SR. SRC\\ETA\UO FIU.NÇA pedio a 'llalavra e leu

Comtudo, Sr. presidente, eu nao me conformo o seguinte boletim do cirurgião assIstente 'a Sua
com ,o ~recer da comm~SSào á este ~spei!o; e Magestade (} Imperador:
combmando todas as medidas que na dISCUS$3.0 se « Sua Magestade Imperial vai progredindo no seu
tem ~presentadopor emend~s estou com o Sr. se- restabelecimento. _ Pa~ da imperial quinta da Boa
creta.no França. qlle o negamo se deve remette! ao Vista, 24 de Jullio de 1823._ Ocirurgião da impe
govet'!l0 para. ma~dar tomar todas as medl~as riai camara e assistente 11 Sua Magestade o Impa
eMrglcas~ e eGnv~mentes segundo ocaso .6 a~s Clt- redorl Dotllingos Ribeiro dos Guimai'ties P~to. »
cumstanclas, e nau approv0!lUa.se lhe IDdlque o -FOl ouvido Com muito especial agrado
que deve obrar porque as leIS existentes o devem • .
regular emquanto o mesmo Iro\'erno não propuzer _O Si\.. Coon BAi\.l\Os) c?mo redactor da commlS-
embaraÇo. e . sao de guerra, leu os segumtes pareceres

E' certo que eu comtudo, convenho que se lhe Primeiro
indique a remo~o· da actual junta do governo . _, .
daqueUa protinclll, mas eu com isto quero mera- tt Á, comrmssao de m!U'lDha e ~uerra vendo o
mente l'el' consequente com os principios constitu- requer1D1en~o de Antom~ francIsco; soldado da
cionaes, pois que sendo aqueDa junta do governo 1" companhia do 20 batalha0 de caçadores da ~Ôrte,
de eleição popular, nào quero que o governo tenha preso na (ort.al~a de Santa Cruz, c. cumprmdo a
ingerencia nos corpos de origem popular sem o sen~ça a que fOI condemnado p~lo Cl'1D1e de 31. de
consenso {lretio da representacã.o popular ou na- serça.o, no qual pede em ~ttençao a s~us poucos
cional residente nesta assemblea, e neste caso a annos .ser s?lto para contmuar 8.~ervlr Da<Il!e!~e
indicaçáo tem \lor fim annuir previamente na re- ~atalh~o: E de parecer que o su-eplicante se diriJa
moção dos indlviduos da junta quando a julgue unmedia~eute ao poder executivo a qu~m ,com
necessaria com outras quaesquer remo~ões que por pele !iefterU'-lhe por só pertencer-Ihe o direltO de
sua natureza não exigem consenso preVlo da assem.- agraClar. Paç? da Asserntiléa, 24 de Julho de 1823.
bléa. - Pedro Jose da Costa lJarros:-José Aro~che de

Ora agora no caso da remoção de que deve fallar ToJedo Rendo,1/, - Manoel Jac.ntho Nogu6tra da
a indicacão não· posso deixar de se~llir nesta parte Gama.)l-FOI approvado.
a emenda ou parecer do Sr. VergueU'O para efteito Segundo
de comprehenâor a remoção todos os inilividuos do ..
governo proYisorio, e não ao presidente e secreta- « A commissão de marinha e guerra necessita
rio sómente porquanto se o nosso procedimento que se peça ao ministro secretario de estado dos
parte dos omeios, participações e convocações com negocios da guerra a copia do decreto e das condi
'l.ue aquelle goverM annuio e aplaudio o referido ções com que foi creado o corpo ge tropa.estran
aJllntamento, e attentado, e esses omcios, partici- geira; indicando-se o seu estado efi'ectivo. Paço da
clpações, e convocações, que ora se achão sobre a assembléa) em 23 de Julho de 1823-Pedro José da
mesa,. estão assignados por todos os membros. do Costa Barros-Manoel Jacintko Nogueira da Gama
governo não póde deixar de se fazer injustiça: -José.Arouche de Toledo Rendon. »-ordenou~e
quando se removão o presidente e secretario, e não que se ofliciasse para o dito fim. .
os outros ,membros concurrentes, visto que por o!,a Te1'ceiro
o procedimento é meramente suspenslvo,· e naO .

• punitivo. «José Maria, Ribeiro Paes, soldado miliciano do
Ouvi porém recear..se a suspensão de todo o go- 1o regimento desta côrte, preso na fortaleza de Santa

verMpelafalta de outro instantaneamente, attenlo Cruz, queixa-seda demora da ultima sentença .no
o estado da provincia, e oU'fitambem lembrar-se a processo que se lhe formou, e que pende no'conse
nomeação de. um chefe de provinmo: para ir interi- lho supremo militar; com o fundamentó de se achar .
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lllm. e Exm. Sr.-:A assembléa ~eraJ constituinte
e legislativa do impedo do Brasil approvlUldo o
parecer da commissão de marinha e guerra sobre
o requerimento. e documento por copia inclusos,
de José Maria Ribeiro Paes, sQldado do l° regi
mento de milicias da cÔrte, preso ha 5 mezes na
fortaleza de Santa Cruz, no qual se queixa da
demora da uHima sentença no processo que se lhe
formou. pendente no conselho supremo militar de
justiça; manda recommendar ao governo a breve
decisão deste e de todos os conselhos de guerra,
dando activas provindencías para que se cumprão,
e se executelll as leis; e que Informe das causas de
semelhantes dem<n:as, removendo as ql16 couberem
em suas attribuições, e lembral1do as medidas le~
lativastque se exigelll 'para remover as outras. O
que V. Ex. levará ao conhecilllento de Sua Mages
tade Imperial- Deus guarde a V. Ex. Paço da
assembléa?..em 24 de Julho de 1823 - H anoellosé
de Sou:a. l""o:nça..

\>l\ESIDENCIA. DO SR. CA.MA.RA

Reunidos os· Srs. deputados pelas 10 horas da
manhã, fez-se a chamada e acb8rão-se presentes 65,
faltando ~or doentes os Srs. bispo capellão-m6r,
Ferreira Barreto, Furtado de Mendonça e· Costa
Aguiar, e sem causa particípada os Srs. Carneiro
da Cunnat Ribeiro de Andrada e Costa Barros.

O SR. PRESIDENTE declarou aberta a sessão, e lida
a acta da. antecedente íoi a\lllro~a.da.

O SR. PÉRElRA. DA CUNHA,. incommodado por mo
1est~a, pediu licença para se retirar e foi-lhe con-
cedida. '.. .

Passou-se á· ordem dodiat prineipiando-se pelo
p·arecer da cOlllmissão de constituição sobre o atten-

~ ha5 mezes, «UeU:ou-se ao general das armas não esperançasse que esta falta possa em parte
Pélo requerimento mcluso) onde se, vê o despacho talvez_ser suppl'ida· pelo decididointeresset e fume
ae 7 do corrente em que se·lhe diz que-espere adhesao que CODsagtO á nossasatrada r.a.u.sa.. 001D.O
pela .decisão do .:a.premo tribunal- a oommissãoconstantemente o tenho feito ver. e no que a nin
ae guerra. conhecendo bem. qtle na conformidade guem cedo a ~asia. Deus ~arde a V.Ex. Quar
do regulamento. e mais leis militares, devêra estetel da rua do Ouvidor, 2i de Julho de 1823.
soldado em breve tempo ser julgado; ou fosse para Sr. Manoel José de SOuza Franca - Froncist»
gozar da sua natural liberdade, ou para sotrrer, a Maria Gordilho Velloso de Barbu4a. »-Ficou a
pena que merecer o seu crime; tanlbem não des- assemblea. inteirada.
conhece que os inveterados abusos do foro civil tem O mesmo Sr. secretario passou a ler os pare
em. parte transcendido ao foro. militar, nào sendo ceras adiados, e C()tn~u pelo da eommissão de
sempre possi'\"elao chefe de um. corpo dar a sellle- legislacão sobre o requerimento de José da Silva
lhantes processos aquelle rapido a~amento, que Pereirã, adiado na sessão de 16 de Julho.
lhes recommenda o regulam~to~ Nao convmdl? Posto o parecer á "Votação foi approvado.
poreOl desam~ar a causa da 3Ilst.\.C8. ~ da b.umam- S . , -
dade é a comlllissào de parecer que ao ministro da egulU-.se outro da comrmssao de fazenda so~re
guerra se recommende a breve decisão deste e de o requet:lmento de ~anoel dos Santos Pereira
todos os conselhos de guerrat dando activas proV;i- & C., adia~o na. sessao d: 17 de Ju~o. _
dencias para qlle se cumprão, e se execut.em as 1e1$. (Os tachlgtapnos nada diZem desta dlSCUssaO.)
Paco da assembléa, aos 24 de julho de 1823.-Pedro Ficou o parecer novamente adiado por dar a
JoSé dG Coste. Barros.-José ATOUChe de Toledo hora.
RendoR.-Matwel Jacintho Nogueira de, Gama. » O Sr. presidente assignou para a ordem do dia:

O SR. VERGUEIRO: - Eu não me contento com 1.0 O parecer sobre o attentado da tropa em Porto
a rec.ommendação lembrada no. parecer para.a Alegre: 2.° O projecto dos governos provincines.
cxpe~lçào. de taes processos. desejara em benefiCIO Levantou-se a sessão ás 2 boras da tarde. - Jose
dos lnfebzes, que este -congresso conhecesse os RiC(l,rdo da Cõsto, Aguiar d'Afldrada secretario
moti"Vos de tantas delongas, e que ordenasse ao • •
governo que sobre aquelles embaraços que estão
róra do alcance das suas attribuições apontasse as
\lrovidencias que iulgasse mais acer~das 'Para se
remediarem taes males. A este fim eu mlllldo â mesa
o seguinte

<t ADD1TAmNTO

<t Que o governo informe ns causas de seme
lhantes demoras removendo as que co~berem ~m
suas attribui~i)es, e lembrando as medIdas legls
lll~ivas que se exigem para remover as outras.-Ver
gueiro. »

Depois de breve debatet posto o parecer â votação,
foi approvado com o additamento.

O SR. SECRETARIO FI\AN~ leu o seguinte omeio
do brígadeiro Francisco Maria Gordilho. nomeado
membro da commissão de fóra, de marinha e
gueua~. .

<t Illm. eExm. Sr.-Tendo tido a honra de me
ser eommunicado em. omeio de 16 do presente mez,
o parecer da commissão de marinha e guerra, rela
tivamente aos individuos que devem formar a coUl
missão de fóra, cujo parecer merõCeu a approvação
da assembléa geral çonstituinte e legisla~!va; assim
como me foi remetüdo na mesma oceaslao, tanto o
regulamento para·dirigir os trabalhos que se devem
fazer como a relação dos m~bros de q:ue a
eomnussão é composta. em CUJO numero tIve a
distincta honra de ser contemplado; e tendo em
consequencia feito as participações que erão do meu
dever; me, acho portanto prompto para ser empre
gado, logo quê me fôr deterDUUado peI,,:' augusta
\\",...~mbl~à ~ t<}~\) ~ttantl) a V. E~. queua f~t
constar .á mesma augusta assembl~a o que ~cUI1a
digo; assim como os ardentes deseJOS. que eXistem
em miril de .D1e prestar. quanto estiver ao rp.eu
alcance, ao serviço da nação a que tenho a ~lorla e
fortuna de pertencer; restando~me o se.ntunento.
que a falta ue.conhecimentos, que· em mim reco.
nheço hão de concorrer para, que o. resultado. dos
m~us trabalhos de pouca utilidaue ,possa servir aos
meus concidadãos; e inteiramente desanimariat se
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tado ',rommettid'O pela' tropa na cidade' de'Porto- qiIe 'O governo SÓ por Si não influa nas orgánisa~es
Alêgre, que 1ieára adiado na- sessão antecedente~ popcl.ares._ '. ' , '

.A: 'este tempo entrou na sala':o Sr. Ribeiro de Ago~nao~ fareu".argo daquelles argumen!-os
A dradae tomou o seu assento. ,,' de«tt!eJ~-faIleJ;mas OUVI su~~se que deVIa-

n: " , '.. _ mos mdicar' ao 'goyerno maIS alguma-cousa. como
OSR;. AaouCRE~N':- Tem Sido tantos e tão medida"l~lativa; 'para legitimar qualquer pro

vanãdos, Sr. presldente,os pareceres nesta assem.- cesso inquisitoti~ de que se possa lanear mão, visto
bléa, que será difticultoso chegar-se ao fim ~1Il que que o caso ,6 onmUsso nas nossas leiS,. qt!e marcáo
seja ~so "Votarmos sobre os pontos, capltaes da os de deVassa. como aordenacão doliv. 1° tit.6S
mama: é por isso que eu não quero qu~ o~eu § 31, ete.; em consequeneia~' sejá-me licito fazer
voto vá augmentar o numero dos que sao dis- algumas :reflel:õesa tal respeiio. Primeiramente
cordes. Comtudo para mesmo .otarm~s ~~re a não sei se será conveniente o procedimento de.de
materia é preciso que assentemos em pnnclplos, e V3SSa. massupponha-se que o governo a julga ne
eu direi o que -me parece sob~ alguns denes em ressaria neste caso e11e estã autorisado, não s6 por
que não tem havido .eonco~ancla. _Que. o caso de direito ~onsuetudiuario, mas até por direito ex-
qne se trata é um ~e, mnguem o dUVida, alguns pressopara a mandar tirar. " .
\) graduão em !Da.tS e o?-tros em menos; Eu re- Todos sabem que entre nós logo ~e se manlfesta
puto crime gra"VlSSlmO, enme de.lesa na~o. _ . algum caso extraordinario, o pnncIpe commette a

O mereceremos réos m~nos lmputaçao ~a? dl- algum magistrado o devassar deDe, ainda que não
minue a gravidade do delicto: elle é gravlSSUDo, esteja classificado. e segundo sua natureza e prova
mas os reoil são menos culpados, Jlor se.r este um a devassa se revalida na relação competente antas
delicto qu~ pela s~ q.n~ecedente unpumdade fi.eou da sentença: assim se lê na ord. do liv. l0 tit. 50
PM moda. Se a pnmell'8. bernarda fosse pumda, § 12 e em alguns arestos e assentos; donde se
nào haveria a segunda e nem as outras que em conclue que os legisladores não quizerão ml"smo
difierentes partes se tem levantado, mas é tempo classificar esses casos extraordinarios para que se
de enteITat as bernardas de WIl modo que nao procedesse conforme as circumstancias: estai~
l!0ssão mais surgir, aliás nunca teremos segurança. prudencia criminll1 ainda voga entre nós, tem sido
Que o caso não é de devassa p'l'Ova-se pela ord~- constantemente applicada e é analoga ao caso de
nação do Reino ~ue o não espeCificçu e nem podia que se trata, quando esse meio seja conveniente;
especificar um enme modernamente mventado, m~s por con~equencia o governo não se achará sem
~ià juris in hoc CCLSU. No tempo da monarchia apoio por este lado quando á ane queira voltar-se.
ãbsoluta o Rei que tinha o poder de legislar, em Portanto remetta-se o negocio ao governo para
semelhan~ e.asos II!andava .dEr~assar: agora que o que obre por si livremente com a uniea declaraçi;o
-poder leglslat.ivo unica e pnvatívamente ~ertence a de poder suspender os da junta por ser allll de
esta assembléa, ena é que deve 'determlnar a de- natureza popUlar, e com n deelaraeào aqui feita
vassa e não o pod~r e~ecut.~o. de serem irritas, e n~s as aetal;'e juramentos

Em consequencla disto naO póde ter lugar o voto constantes dos papeis nndos de Porlo-Alegre.
de lI1;le se. remetta o .caso ao g()v~mo, para este O SR. CA-RN2mo: _ Sr. presidente, eu não posso
proVidencIar como ~Ulzer. Isto faria t~rtura grave, approvar o parecer da commissão nem pelo que
porque o go_verno nao p6de manda: tirar uma de- toca â classifteacão 6 apreciação da natureza do
vas~a que nao estâ marcada, na le1. E se mandar crime de que se· trata, nem quanto ao meio pro-
sabir esses ~omens d~ Porto-Alegre pa.ra ~sta côrte posto para o remediar. _ '
por t!'l~po lndetermmad,o, teremos grltarí,a contra Principiando pela classificação do crime, o facto
os' DUnl:Stros chamando-os de, despotas, como eu acontecido emPorto-Alegre foi a enunciacão e pr<l
tenho~ por m~nos do qu.e lSS,? , clamacão' de uma opinião politica, feita pela força.

Em realidade tirar um cldadão de Porto-Ale~ armada const.tangendo esta as autoridades locaes
para. esta côrte com passagem de mar,. elnrUlIn ã procl~areme jurarem à mesma opinião. Ao.
bareo."co~ perda de se~s bens que l~ deiXa. e des- simples enunciacão daquella opinião em si, e fa
p~ trlp~lcada que aqUl vem fazer, e Isto por ~em:eo zeDd~se abstração das clrcurostancias de que foi
mdetermmado; é uma grave pena <pIe, se unpoe acompanhada parece uma cousa licita; porque não
sem .culpa forI?ada e é por consegumte .um ver- se p6de dizer' que elia é essencialmente anarchica
dadell'O d~spotlsmo. Portanto, semp.re sereI de_voto, e subversiva: .rnuitospublicistas, como aqui se tem
que é crllne, que e~ merece ca~tlg~ para nao ser jã dito a tem defendido e pratiCamente elia se acha
repetidQ e que porlSso mesmo é lOdispensavel queadopU:da na nação talvez mais livre da Europa;
estaassembléa ordene a devassa. _ mas a enunciação' de uma semelhante opiniã~ feita

OSa SOUZA MEuo: - Sr. presidente, na sessão pela força armad,a,e, constrangen,do as autondad,es
de 24' do corrente, em ,que .ficou adiada aques~o locaes ~ aceital-a e ,fi.r~~l:-a com juramento, é UIIl
dos' ultimos suceessos ,do RlO-Grande' do Sul, -cUJa facto nao s? c~poso, e Illiclto, mas em !e~~ grau'"
discussão agora, se, contin';ia, eu refiecti sobre as ~e~ente cnm~oso segundo todos os prmcIpios«!e '
doutrinas e emendas oiIereCldas ao parecer da com- Ju~ça, e especlalní.ente pelos do syste~a const!-.~
missào e inclinandlHDe em parte ãs dI) Sr. França tuclonalquetemos proclamado e estamos constl-

, e do Sr.'Vergueiro, eu disse que visto não ~~ver tuindo. " .• _ . - " , , ,_
medida alguma1egislativa que tomar. se dena ~ Nes~.~soJa o negoclO passa de me~a p~opalaça()o
'metter o negocio ao governo para dar as .pr~v1- de o~lmaoa ser mandato e determ~açao,e se
dencias,nece,ssarias sobre o ~so.s~m se lhe m4Icar constttu:~ portanto _~. ~eto -attentatorlo ,~ 'fo~almaiS d()que a-suspensão dos 'mdinduos do governo usurpaçao -das attribl:llçoes do Foder ,legIslat~vC?: •
di provmcia, a saber toaos os c?ncurrentes, ~endo or~: ~evendo Calc1l1ar-se a ,graVidad~ dos-4~lictos .
todos substituidos -pelos, immediatos: declarel' que p:I!lClpalme~te pelo damno q1!-e causa0, ã. socieda~e
esta unicaiJidicaeào só tinha lugar por ser aql1~lla clvil.e sendo. o' facto a~ontecIdo ,de pessImo ,exelll;'
jimtà- provisotia -de natureza popular e ser preCISO pIo. podendo, comc:l disse um illustre deputado,



SESSÃO EM: 26 DE JULHO DE 1823 117
estabelecer-se o janizarismo e converter-se a forca cl~vão anteriormente sua estravagante classifi-
armada· em ·eorpodeliberante, debaixo de. cuja cacao. .
influencia nenhum' cidadão. nem mesmo o chefe da l"assando agora a falIar sobre o procedimento de
nação, se possa·· julgar seguro; fica evidente que devassa proposto pela cOmmissáo,· acho que é actual
por éstá lalio é ?dito facto acontecido digno do mente inadmissivel.
mais severo castigo. . Primeiramente eu considero sempre como uma

'porém como a meSma gravidade dos delictos ~peC!e de anomalia e arbitrariedade o _sugeitar os
tambem se deve medir pelos grãos de intelligencia, cldadãos á uma fórma de processo que nao está mar
de má consciencia e dolo. assim como pelos de cado nas leis para o caso de que se trata; emsegun
liberdade com que os seus agentes os praticarão, do .lugar nenhuma cousa vejo mais perigosa nas
parece que a criminalidade no presente caso algum actuaes circumstancias do que uma devassa desta
tanto se diminue se considerarmos primeiramente natureza aberta em uma provincia, ainda declaran
.que os autores de taes actos não são sem duvida do-se~ como se diz, que se indague só dos cabecas.
bem in:struidos nos principios e maximas geraes do A aeterminação da idéa de-cabeças-dependerá
governo, nem nos do systema constitucional que sempre da primeira maneira de pensar dos juizes
entre nós agora começão a difundir-se e que só encarregados da diligencia, e quem sabe se esta re
bem se desenvolvem em obras profundas que poucos cahirá em algum multiplicador de cabecas, como
lêm e mais poucos ainda entendem, pelô que não desgraçadamente tem as vezes acontecido ~
se deve dizer que elles pudessem cem Calcular Quem sabe os males em que póde por isso '\-ir a
quanto otl'endião a sociedade no nclo violento que ser envolvida toda aquella provincia?
praticarão; e tanto assim que em vez de fugirem e Alguns dos honrados membros que tem falIado
éle se occultarem, como 'fazem os que commettem sobre a questão de que se trata não deixarllõ de sen
crimes com sciencia bem reflectida. ao contrario tir estas dilllculdlldes ; o illustre deputado oSr. Car
blazonão de haver emprehendido um neto meri- valho e Mello tem proposto, para evita-las, o arbi
torio, e são os mesmos que se denuncião por auto- trio de castigar sómente os dois chefes das troJ?as, o
res de um tal feito; em segundo lugar se con- presidente e o secretario do governo que intultiva
siderarmos que as autoridades, a quem cumpria mente parecem criminosos, suscitando os dois pri
doutrinar os povos, não tem feito ainda uma pro- meiros ao conselho de guerra e os segundos ás JUS
fissão bem explicita dos seus principios por via de tiças: outros illustres aeputados tem proposto quo
proclamações, nem tem censurado com a devida se torne li rometler o negocio ao poder executivo, a
severidade n disposição que a força armada tem cujas attribui~ües pertence fazer executar as leis,
mostrado á converter-se de corpo obediente, como sem se lhe inslDuar a conducta que elIe deve ter.
á por sua esseneia, em corpo deliberante, não tem E' certo que ao poder executivo pertence fazer
bem classificado os nctos produzidos por esta dis- observar e executar as, leis; mas nós não temos pro
posição perigosa, nem assignado as penas que lhe priamente lei expressa neste caso, elIe é extraordi
são correspondentes. nario e aliás sugeito li gravissimas consequencias

Em Portugal temos visto a troJ?1l fazer e desfazer que interessão á toda a soberania; e por isso o po
guanto lhe lembra, vimos aquI e na provincia da der executivo tem recorrido li esta assembléa. aon
Bahia a tropa luzitana tomar uma attitude violenta de suppõe depositado um grande fundo de prudencia
e hostil, qnerer supplantar as autoridades locaes e de luzes: remetter-lhe outra vez o negocio sem
p'ara sustentar suas opiniões caprichosas, injustas e pronunciação de algum plano ou o{linião nossa pare
lllegaes; estes procedimentos em vez de castigo ceria o jogo do empurra, como diz o proverbJo, e
merecerão os elogios e os mais exagerados applau- daria isso a entender que não ha da nossa parte a
sos das COrtes de Lisboa que então nos pretendião mesma sinceridade que mostrou o governo quando a
doutrinar a todos, e so mculcavão como o 'mais nós se dirigio ; além de que é preciso fazer um arti
sabio Areopago da Europa: taes exemplos sem du- go de legislação que bem determine a natureza des
vida são por sua natureza contagiosos, e obrando tes crimes para o futuro, o que sem duvida pertence
mui poderosamente sobre o sentimento, produzem a esta assembléa. .
o enthusiasmo, poem em movimento as paixões Por conseguinte eu não concordo com os parece-
mais.violentas e tolhem ao menos em grande parte res acima ditos, €i proponho a seguinte
aquella pl~na liberdat!e que ~eve ac~mpanhar os « EMENDA
actos sugeltos a uma rIgorosa lmputaçao.

Acommissão não deu algum destes descontos, l( 1.0 Que a assembléa legisle sobre o facto acon-
considerou 'aqueUe facto como ~m crime de lesa- tecido na cidade de Porto Alegre; que declare ir
magestade, 'revestido de toda a sua ordinaria gravi- rito, nullo, criminoso, e attentatorio contra os direi
dade, e. como tal pretende seja punido. tos e attribuições desta assembléa o juramento alli
; Quanto ao futuro póde muito bem a assembléa prestado com influencia da força armada, mandando
deliberar sobre. a: natureza deste crime e claSsificar destruir a acta que delle se lavrou em todas. as re
'assim a sua essenCia, se tanto parecer justo; mas ,part}ç~es publicas; que classifiqueests~e clara
pelo que toca ao passado .não parece conforme aos e distmtamentepara o futuro; e .lhe assIgne as
principios constitucionaes,.nem mesmo aos·da ju- competentes e proporcionadas penas. .'. .

. !ispruden,c.iaamai;'3 defeituosa que se estendão por « 2.° Que a mesma assemblêa proclame para Il
lDte:rP.~tação os c!-'JID.es de lesa-'magestade ~lém dos lustrar os Pov;o.s.e a força armada, e cura:-Ios da

. càsos:Inarcadosna .leI,. para por esta postcnor c1as- .doença do servihsmo,e dos excessQsdo ~nthuslasmo,
sifieaÇão se julgarem fact~s.ántecedente~ente.acon- e fanatismo.. '. . .'. ..'... .'

•. tecidos: .. talexpediei1~ .seria ó .ultili:Jo· 'apuro .e , ' .«. 3.° Qu~ a assemble~ mSlOl1ello g0Voerno .. par;l
.refinamento d()despoW!IlJ.~, e'. maIor que o de ..TI- ~u~r do du:el~o d~..agr,aclar a~n4l~.; as cU'c~tIU;J:",
:berio .e .outros és~antalhos· do· genero·· humano; elas·extraordmanas que acompanha0 ·aqueUe açoJ;J-

'llorque . estes :faiião ,',crimes de lesa-magestade tecimento,.. e.par~ mandar asperame!lte ,reprehen
,muitas acções até indift'erentes, mas áo menosde-' .der todas asautorldades que.prestarao semelhante
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, j uramento,~e jll~o chamará: CÔrtee ~mover .da- ~e; COD«'a e'Q.es sós é.que dere~Q~~.
queDa provinci~, até a conclusão da constituição os .E.o e!ll'ou,tra. occasta.".'.-ovo~. ~e~es f~.,~....
dois.chefes.miJitares, o presidente e secretario. do diat8lnente j)resos, ..e .remoV!~(), o .preside.n~!,:I~
go:vem.o, eprestden~da cam.~.. .' governo: ~as .depolS encostei-me.ao~.4o

a: Paro da assetnbléa, 26 deJ'ulhode 1823.:-:0 .Sr. 11ergneU'O como men9s ehegad? a· arbltrane,.. .
deputado, F,.dr~co Carneiro de Campos. ll-Foi d!1d~. Voto.portanto que sej~o ~tirado~ da~pro
apoiada. .:vmt1aoS dolS comm~da~tes e ,secretano.do~go

O.SR. CAa~lllo DE CAMPOS pediu a palavra everllO:Elsuspenso opreSldente,emquan~seüraa
mandou tambem. á mesa a seguinte .devassa.... . ... ..

. Iulgou-se a materia discutida;. e procedendo-se á
a: EMENDA votação, o Sr. presidente disse: PergllIlto se passa

". « 1.0 Que o go\'erno por uma carta imperi~~ o.~ecer salvas as addicções 't
tranhe muito se'Vel'amente ao governo da provlDCla O SIl.. SOUZA. MEno :....:..sr. presidente, é necessa-
e á tropaogra'fe at~ntadoque co~etterão.. rio acabarmos com um defreito devotação em.que

«2.0 Quefacaviracôrteparaseremreprehendidos labormnos: appareceu ã pouco nesta assembléao
-() presidente e Secretario do governo e os dois chefes costume de se votar aos artigos com 'a clausllla
iJUe fizerão marchar a tropa. salvas as exeepções-tal clausUla nem está· no ~_

« 3.0 Que a cOlOmissão de legislação proponha mento, nem se costumava até pouco.tempo, e alem
um projecto de lei para se evit:arem~ o futuro disso deixa-Dos em confusão para votarmos segu
seme1hantes ãesordens.-O deputado, Carneiro de ros, porque não temos de memoria todas as exee
Campos. ll-Foi apoiada. . p~es ou emendas; portanto req:ueiro á V. Ex. que
. O SR. HENlUQlltS DE REzENDE :-Alguns Sra. de- haja de prop~r â v,?tação os ar~lgos~ se· passão taes

-putados têm aqui attribuido o aconteciJnento do Rio quaes Se achão, pOIS que se aSSim nao passarem se
Grande'á ignor3llcía, e esta ignorancia á falta de guern-se â vo~~o as emendas chamadas excepções,
umaproclam.ação aOs povos: eu já em outra oc~- e se vota completamente ,sobre todas as doutrinas
sião reclamei contra a demora de uma proclamaçao apresentadas.
ha mezes encotnnlendada á illustre commissào; Depois de ll1gumas reflexões sobre este ponto o
e não ha remedio para appareçer. Mas. isto não é Sr. presidente disse que consultaria a llssembiéll
por~e eu entenda". !lue fosse li 19noranclll, que pro- successivamente pelos arLigos do parecer e suas
aUZlU o facto do I\io Grande do Sul; e quando emendas; (l prllticllndo-o assim vonceu-se o se
mesmo elle Livesse principio na ignor~ncia, n~o sujnte:
p6de por isso set desculpado, porque 19norancill Cl 1.0 Que se mandasse proceder li devassa. a
crassa, e supinA não pôde desculpar 11 ninguem. aual sÓJnen&e dave versar e restringir-se no ~onlie-

Todos.sabem, Sr. p~sidente, que !1ttcntar contra êimento dos au\Ores primarios do dellcLo.
as autorIdades cOl15titwdas é um cnme : todos 54- Cl 2.0 Que se llutorise o governo para remover do
bem que uma vet instalIllda .esta assembléa, a elia commando 'o tenente-eoronel Gasp.a1', Francisco
exclusivamente c~tnpeLe o legislar: que elIa é qucJ?1 Menna Barreto e o sargento-móI' .José Luiz Manna
deve marcar a dil'lsáO dos poderes e fixar as attri- Barreto i e pata suspender do exerr.icio de. secreta
buições,que acad~umdeve co~petir: que ~Ua é rio do governo pronociala Bernardo AveUino Fer
queltl póde definir as prerogatwas, e regalias do reira e Souza.
éhefe do poder e~ecuth'?; e q:ue toda e qualqu~r Cl 3.0 Que o governo faça sentir o seu desprazer
mão estranha que nisto se mgerlr. commette um cn- com todo o rigor ao governo provincial do Rio
lIle um attentado contra o exercicio da soberania Grande, e tome todas as medidas que julgar acerta
national confiada a esta assembléa. Se aIguem o das. pare. fazer constar a todas as autoridades civis.
não sabe. deve saber. e estaignoranciaseriaafi'ecta- ecclesiasticas e militares da prOvincia, e em geraI a
da, e portanto detlenhu'lIl modo póde desculpar o todos os habitantes della, que o pod,er de legislar em
attentado do Rio <h-andedo Sul. ningueltl mais reside senão I!esta assemb~éã. .

Os exemplos de casos semelhantes approvados, « 4.° Que a devassa depolS de conclwda sIga o
gue um nobre deputado. allegou, ~ de que._eu me seu curso ordinario e legal.. .
lembro muitô·belll, e que eu preVl que deVlao pro- '« 5.0 Que por autores primarios dodelicto,se
duzir esLes resultados,voltão. contra producentem: entendãoosprimeil'os tratadore~, .ou agentes d~e.
é por causa desses mesmos exemplos, «.lue se deve « 6.0 ·Que o governo p~icipl3 a.esta.8ssembleao
dar outros em sentido ~pposto:é por ISSO ·mesmo resultado da derass~a que se m~nda proceder•.

-que devem ser rigo~osamente castigados esses com- « '7•.,. Que o juramento prestado na :~idadei.de
-mandantes, e esse secretario do·Rio Grande do Sul, Porto Ale~e seja decla,rado irrHo, nu110, subver-
para qu~não entendãoqu~ são louv8;dos; paraqtl6 sivo e anarchico. '. .... '. .
entendào que tem Cotnmettl!lo umcrlIDe. .«·~,o Que seautOJ;ise .0 govern,o para I'emov~r ~a

Ora eu não sei~rque- razão se.quiz queabran- província os dois.chefes daforça~~d~, e o_secra
'gesse a' toda'aprotincia o'crime que- s6 pertence. a tarióinterino.do. governada11ro~cla, '. .". .... •
-tres,ouquatro'indi\tiduos, que arrastarão a tropa. : «9;0 Queo.presidente do_referldo.go'V~l'n(LseJa
_SUnab

tur
· orezdina.a1da él c?operllf 'em umattenta~o daquel1a suspenSo do .'~i:ercicio' ~o seu'l~ga:r: .',': .,~. ..:.. ', .

• • .' « .10'" Que est~ 'PresIdente .susP~l1so .$.eJ~".~~*-
1?ng.e, bem:longe.d~mun,'Sr: preSIdente. ~nsar tuido. na f6rma 'dá'. lei, peI,? ~ ~mml}4i~tô .. :e~;J'~~~s .

.que se ~ntenta que ,o uproe ~ea'lmpune ,debaIXO da .' ..«. J.:l" Que oJn~s~~p~sldente,.seJirr~tp:on~~:~o
ge.neralid~de! Eu ~ nllO creio: mas é certo que os districtóelll que s,e ha.íl~ ~lrarA devassa." .- ..... :. ,., .
-enroes·fIcao lmpUD1<!Os, toda ~ vez !lUe é gr~de o '.«'J2o Que·s~.miuldé~cll.r,.. parll.n1aisp:~!k~~r

-llUInero dosréo~;' ~llO se·quelfaI!OlS generallSal' a lida' a actll do juramento de,que se trata.»" ...
-toàáa 'pióvincia:·o.el'iItie 'dos' 'dOIS' commandantes _'i..... , ".. .•......• ~"" .. ~
-dos eorpos.iê'dói'S'eeretariodo governo,· que ,pelos :~·SR.;.L~l'ESGAMA :~~.'presldente, com~.~~,
'presenteS: officíos são eVidentemente os autores do -mUltas as cU'cumstanclas:que;segu.ndoesta votaçao,
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d~'i:~: entrar no~~oqn~ .S~.~gir a~.governo, Conheço ha.m~to o que são governos; elIes~o
~Ç1a"",me a~do ,que antesde.~~~se fosSe sempre o contrario do que nós pretendemos Sobre
Me> ~811ta.as.seJ!lbl~, ~. se~ se lia nelIe toda a este ponto. ..... ,'.
a clareza, neéessatla .em negol:l0·· de tanta ponde- O .SR. ~ÇA.:- As indicações não n!lCElssitão
raCão~ ......, de,ser apOla~as para serem discutidas nesta assem-

Õ· SRo' PREsmENTE consultou a assembléa; ·e. re- blea: o regune!lto não o manda, nem sei. que a
solveu-se: que,~~ se praticasse. . .. , '. pratica o aUto~: eu. tenho a' palavra efãllarêi

O SR. SECRETAR.10 FRANCA.·leu o boletiDldo cirur- portanto sobre a materla.
gião assistente. a S~ .M: o Ioiperador.· . inS.r. p~dente, eu j~~o .~emdesnecessaria; esta

« Sua Magestade Imperial tem continuado a pas_ di,caçao , p~rque "188 utile est quod fac.mus,
sar bem. .. '. . ,. . stu ~ est gkiria.

« Paeo da Imperial Quinta da Boa-Vista, 26 de Nao sabe o governo por v~ntura que ~ segredo
Julho de 1823.-=-0 cirurgião da imperial camara .das~~ ~ c de~e ser respeitado e mantido entre
P. assistente a S. M. o Imperador. _ Domingos povos. CIV1lisad~s •
Ribeiro dos Guimarães Pei:J:oto.» _ Foi ouvido MaIS que mwto o sabe.
com muito especial agrado. Logo ~e vamos nó~ de bo.m fazer com uma

. . . advertencla á quem está advertido do que cumpre
O MESMO SR. SECRETARIO p:utiClpOU ter recebido obrar? '

durante a se~ão um requerimen~ de Joaquim Io~é . Teremos nós a~aso esperança de ganhar por esta
Gom,es da Silv:a e Castro relatiVO a uma. m..aterla VIa o laure! de eVitarmos ~e se devasse o segredo
que Já fizera !JbJecto do pareçer da cOID!,IDssao de das cartas dos nossos conCidadãos dos nossos'COOS-
fazenda em !Utude do requernneoto de Manoel dos tituintes 't. '
Santos Perell'a c!:. C. Não certamente.

O SR. RIBEIRO DE SAMPAIO pediu a leitura do re- Manifestaremos nisso sim, bons desejos' mas na
querimento ; mas havendo CJU:em se op-pozesse, pro- escolha dos meios ine11lcazes bem lhe pr~varemos
poz o Sr. presidente se ommlttida a leitura iria o re- quanto é a nossa impotencia em remediarmos o
querimento á mesma commissão de fuenda.-Ven- mal cortando pela fonte dos abusos.
ceu-se que sim. Sr. presidente, fallemos claro.

O SR. ALENCA.l\ :-Sr. presidente. tenho uma pe- A rllZà.o por que se d~vassa o segredo das cartas
quena indicáção que o[erecer. nq corrolo, é. p'0rque nuo hn responsabilidade pu-

Algumas pessoas me tem fallado de violações no bbca do ndmml.8trad~r. .
sesredo' das cartas do correio, queixando-se deste Se es.t~ funccIono.no pubhco temesse a lei da res-
cnminoso abuso. ponsabllidade, 80 esta pontunlmente punisse as

Eu quero crer ~e só pela presen~ dos inimigos malversações de tC?~os os.empregados, Dom r,reio
Da Bania se tomarião algumas medidas lIl:l~ moti- eu que ne~ se baVino abru: cn~!as do corr:cio, Dem
varão aquellas queixas; mas como esse mill Já fellz- outros mlU~os ~usos eXCItarmo as queIXas dos
mente acabou proponho que se diga ao g<lvemo nossos .conc:dadão~ contra os mesmos empregados.
que tenha sobre este objecto a maior vigUancia A mim nno me Importa, ne!D n DÓS ~os deve im
para se não ver violado este direito sagrado do ci- porta~ se o gov~rno p'atr.oCl~a ou nao essa. má
dadão. ob!3.; ISSO ~ questao mu~to mdi1ierente para o caso;

pOlS tanto 15S0 deve servir de escusa aos ofilciaes do
<t INDICAÇÃO c~rreio, como se de boa feição com os seus 'sul'e-

P h . di t nh.
nores commettesse qualquer um outro crime contra

~ rop~n o qU'3~· ga ao govern~ que e_ a o a lei.
·malS .partíCularCU1~tl.do sob~e a admimstraçao do A obediencia activa de um cidadão livre tem li
correIO, afim de nno ser VIolado o segredo das .mites ~emarcados n~ mesma Ie!; esta é a difi'ereilça
cartas. que VaI d~lle a um VII escravo, mstrumento passivo

« Paco da assembléa, 26 de Julho de 1823.-0 da tyranma. ' " . . '
deputado, Alenctir.» , . . _A abertura de uma carta por pessoa1\ quem ella

O Sa. ANDRADA MAclL\Do: - A indicação esí.á naorespeita é um crime; segundo as leis existentes
,bem concebida, e nada tlilnho contra ella; mas des- do nosso paiz: e'se é aberta.pelo admimstrador do
graçadamente não sei que h/lja no mundo um só correio, ou se ellenisso consente, a 'elle sómente é
governo que não viole o segredo das cartas. Não sei imputavel o delicto, o qual então implica uma tri-

·que este mal se, tenha embaraçado em parte al-plicada culpa, porque nelIese dá cinnulativamente
gUIna...... ' a violacão do segredo epistolar, a aleivosia da
.O SR" MUmz TAVARES :-Seriapreciso que tives- confidenciaea malversação. doempregi;l publico~

.semos,certeza de ter'o governo violado o.segredo -A. fal~ de costumes que en~ nós vulgllris'ou'o
das cartas, para tedu~resta medida; .aliás vamos privilegiO de os empregadospublicos atacar.em· ÚD

-dizer-lhe o que ,lhe diríamos se 'soubessemos@e punemente os' direitos dos .. seus' concidadãosj'é'a
tiliha havido a violação., .' • causa de correrem taesmalíeitorias talvez"coni o

O SR. AL1!:NCAR. :~Senóstivessemos certeza não especioso nome de razões de. Est~do/sêmrienhl1ID
nd

- d' ch pudor daquenes que as praticão. . :.. ,i,

_devia,fazl~r-see~ !:co~e acao, eVla pu ar- V_oto portanto contraa ~ndicação: e. se'algu~:ci-
s.e J.lelaresponsQ:blll ade, mas ·~omo a não temos dadao houver que se queIXe 'de' oifensa'de dfreito
.JUri1!tO-J!l~ a faz~~ es~~a.dvert~ncla sem suppõr. má nesta parte, que venha ã nós, ~que represente; :pu
fé no go,v~~o. . .' ," ,. '.. '... . ,.charemos· pela ~spadà' ~a·. respo~s:abil~d8.dà'·e com
.•Q~R\~~,~1pE,N;~~ ..~-:-~~r~nto "s~se ap,ola a 1I~- Q'~.eu golpe sobre: oa41DIIlIs.tr~.dor ~o ,c(l;rreio.talvez
.di~~o; ':. ,.0', ...., .. : ,.,...... se ~ra exempl(),:gu.e:es~l;Ile'!lte..~'tem~ran~'OU
· .0

0
,s~., A1'!DllADA:,!lf~CIlAIlO :-:7~!-uJ.l0!arel ; ap~zar sadia, com que.asSlm sem.ofada'~el 'e: dós' h,ons ,C'ós-

de estar certo-Jqu~.~If.Il,adll,h~çle's~ryrr. . . . ttU;Oe~ e da m~.que sofl'r1d~)~~Cf~~?~,~; ~~~po.~oso
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Não temos nada ,. que mandarmos' dizer ao go- CulpaS ao cilitWio e teme que a vara da jústica faça

vemo sobre isto. os ~~os da vingança do ~o, então' tenlia
O SR. Mumz TAVARES:- Fossem quaes fossem paClenCla, que aos máus não e permittido viverem.

-as circumstancias em que nos achassemos, e sejão segUros por muito tempo; isso 'ê privilegio sómente
quaes forem os motivos' que ,po~o allegar-se, outorgado á. virtude, quando a calumnia lhe não
nunea o govemo devia usar (la prepotencia de abrir and~na estem. ',.' .
as cartas dos cidadãos. ' .Finalmente, senho~, temI!0 Virá em que os ml-

-() segredo dellasê inviolavel pelas bases que ju- mstros ~e Estado serao e1feetivamente 'le..<>ponsaveis
-ramos e portanto o que commettesse este attentado ~o p~lico por suas malv~rsa~es, mas ainda. está
seria criminoso. longe, ~r agor~ toca. fazermos. ~~nsa.vel5 os
, Aqui dá-se a entender de certo modo que se com- agentes secl!Ddano~; por ell~s pnnClplemo~~ boa
metteu e é só por isso que não approvo a indicação, obra:. eu prezo maIS uma ~el.d~ respo~bilida~e
pois, a meu ver, só poderia ter lugar sabendo-se efi'ectiva d~ ll!16 uma constitmÇ8.o. Replto que nao
positivamente de algum facto. temos que mdicar aogovemo.

O SR.' FRANÇA :-Repito ainda uma vez' e insisto u~ ~R~~~~ESU!fA.:-Re~ectindo .s~~re al! idéas
que nos não deve importar neste assumpto o facto q d ao de ~ôr, SlgO a oPl!Uao do illustre

. fi mb 1 . deputa o o Sr. Mumz Tavares e nao posso appro
do ~.vemo~ se eXlSte, que E? o~a ~nvo ndo na var a indicação porque a julgo desn c . tê
calliglD.o~ nuvem da mysterlo~a mtrlga. com ~e prejudicial. ~ essana e a
o~ra: castigUe-se ~ auLor do delict~ que e Oadml- Eu estou {l8lSuadido que o governo não abusou
mstrador do correl0!lII1 tal.caso, nao nos em~~a- da iuviolabihdade das cartas e nesta persuasão con
cem.?s coD;\ os. cwn.t>li~s, é boa r~gra da admmls- tinúo emquanto se me não apresentar algum facto;
tra~o de JUStiça crum.!1lU e~Cármentar em poucos logo nào posso approvar a inilicação porque n.ada
a cUlpa «.lua ~ommetterao mwtos. _ ha que eu saiba, que a faça necessa.rla.

Demals ~disso, os governo.s n.unca suo em ro~a P~a que ella póde servir é para aIterar a har-
mãos, senno porque en~ontrao 1Dstr~~ntos pllS~i- monla quo convem conservar entra esta llssembléa
vosdns.s~as malversa~oes nos ageotes secunaarlos, e o poder oxceutivo, c é por este lado que a consi-
da ~dmlnlstraçàopubhc!l'. •. . dera prejudicial.

Se estes têni o respeito lÍ lei e o amor U JusllÇll A.dvertirei comtudo quo não me levantei ara
gr.a,:ado~ no seu coração, embnldo 8.0 .esforçnrn o deCendor o governo mas para se seguir a ~oa
mlnlsteno por traze-los aos seus fins SlDllltrO!l1l dos- ordem '
pe!to da mesma lei e dos bOl1S costumos. .' .

Mas que ha de fazer o administrador do <:0:':'<110, q Sn. ANDIlADA. !lfACIlADO:- Sr. preSldente, eu
sendo coacto pelo governo, mo dirá dlguem I.. C~OIO quo por mais quo martellem~s, semp~ _se

Respondo que não hll COBCçàO neste wo da pllfte Mo de yiolilr llI1 cartas, embora as lel5. o prohibl1o.
do governo: o que ba é servilismo; o sorvi11smo As leiS nilo. passlto de palavras escnptas quando

:muito baixo da parte do administrador, porque se niio e~eculi1o, o esta nunca o .será exactamente.
prefere commetter um crime aggravado da aleivosia. TodaYlll concordo. coR!- o que disse o Sr. França,
contra a confldencia publica e de malversação do vamos as m61as malS bmas porque melhor lhe po
emprego que se lhe contlou, sómentG por agradar demos ~hogl1r. .. . .'
e gãnbar a vontade de um ministro de Estado que S~gutn,do .este..s prlnClplOs parece qu~ nao deVIa
o p'eita. ap?ull' a mdlcllçao, .mas como temos lel sobre este

Fação-me a mim administrador do correio e cu obJecto otodas as leiS cae!D em desuso com o tempo~
lhes mostrarei em pouco tempo, que não ha coac- nào faremos mal am dlZe~ li? governo -reparlU
-ção que se tema. , . . que o segredo das cartas é mVlolavel-:-;. porque pa

.Supponham~s que um IIllnlstro me mand!'-va p,&- rece que ene se tem algum tanto esqueCIQo.
dir as cartas: tinha a resposta prompta -nl1o Ui IIS O SR. CARNEIRO DE C.un'os:-Eu quero dizer mui
mando; nQo quero.-As cartas são uma proprie- poucas palavras: levantei-me só para responder ao

,dade estranha, de que o administrador do correio que ouvi a dous illustres preopinantes.
,'é o fiel depositario: o deposito de qualquer indole Disse um que antes queria responsabilidade do
e natureza que seja deve sersa~adoe como tal o que constituição; pois eu quero constituição,amo-a

_Teputãoainda mesmo. as nossas le~s ~~tigas, ,oriun-e não .desejo .viver sem elIa; (!lpoiados), nem ha
das .de costumes mUlto menos cIVllisados que os verá Jámals' segura, responsabilidade sem consti-

,nossos. . '. .. _' . t~~o (apo~os, apoiados) ~ambem não posso ad-
~ ordenaçao do Remo ~poe pena ao deposl~ ~I1lttlr o que disse ~ Sr. ~uD1ZTavares, isto é, que

:tarl.O, ql16. s.e escusa com dizer queentrego~ o de- Já estava estabeleCida ~lnviolabilidade das cartas,
,POSlto ao JUIZ que o mandava fazer: odeposlto con~ porque era um dos artigos das bases que jurâmos.
1idencial e publico das, cartas misSivas, não deve As bases que havemos de observar são as feitas'

,'ser: conceituado ,em, menos do que. o das 0lltras es- por esta assembléa; as de que falla o illustre depu-
pecies'queandão no commerciodos homens., ' tado já se acabarão. '
'Mas me rél;'licaráõ" p6çle o,ministro privar do . Se deve guardar-se a inviolabilidade das cartas

,oID,cio ao admmi~trador doéorrei~! ' . ·éJ>or s~r, um dos direitos de cidadão, mas, não por
,R~sp~ndo.q~e 1550 é terr:or pa~lco.. , ,ser ,artlgo 'dessas bases, com as qnaes já ,nada te-

_.. ,Nmguem é tão máu que o. qumra parecer. ' .. ', . mos.' " ',' " , . " '
,··'Nenhum ;mi)listro'se aventwia e.. ,lÍ1wto. menos N6s :fizemos uma completa insurreição. decla
:,a~or~ a ,pnv:ar lJ!ll,~prega~o publicado seu ofii- rand~nos ,independentes: por estaheroica reso.c.10 .sem,mo~lvo J~t1fi.cado:q:wm.doessatentação IUljão caducou tudo quanto era de Portugal: e tanto
.1-íve!a., b~Ul.v:a !lliber<iade da u,np~ensa Ipara se elleque p~ra fazer"s~bs~~tente~asle~s civise'crilniriiies
compU'. .:'.;' ' ' .. ' ..' : que d ante~ nos re~lao,.fol preClSO que esta assem-

Ia se Q adrillnlstrador do correlO tem adiantadobléa as ratificasse mtennamente.
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Como pois se quer conservar ainda a autoridade não era preciso fazer-se a proposta, porque a lei:

das bases de uma constituição !{ne certamente não declarou que a providencia s6 tilíba lugar eln
nos rege, nem nos ha de reger! . quanto durasse o embaraco; logo a.cabado este não-

O. SR.ll'RANÇA: - Quando eu disse que antes tem. a lei 'Vigor, e as couSas se restituem ao antigo
queria. responsábilidade do qué constituição, não EiStado.
foi mais do que força de expressão; eu creio que O SR.· PRESIDENTE :-Antes de tudo é preciso 1'êr
a minha eons\itueionalidade é bem conhecida. se é apoiado.-Foi apoiado.

O SR. CA.RNEm.o DE CAMPOs: - Eu tambem ,O ~R. CARNEIRO DE CAMPOS:- Sr. pl'f'..sid~nte, <b
quando faRei foi só para dar lugar á esta expli- leI nao era perpetua; deu-se aquella provIdencia
cacão. . que se julgou necessaria durante o impedimento e

ÕSR. ÃLENCAB.:-RàalD1ente não existem para como este cessou, não ha precisão de nova lei para
nós taes bases, nem ha lei alguma que expressa- a derogar, porque nella mesma estava marcado o

· mente mande guardar a inviolabilidade das cartas; tempo da sua duração.
· por isso eu queria que se dissesse ao governo que A Bahia está livre do inimigo, lago a sua relação
vigiasse sobre ella.; e não vejo que isto faça mal al- está em exercicio, sem de~endencia de declaraçãO'
gum, po~e não se diz que se desconfia delle, in- alguma; mas quando mUlto, diga-se ao governo
dica.se-lhe sómente o que deve fazer. que omeie para a Bahia declarando que vistas as

O SR. HENlUQUES DE REZENDE :-Eu estou pela circumstancias aetuaes, devem as causas tomar a
indicação e quero que se diga ao governo que te- sua antiga marcha.

· commende aos offieiaes do correio a inviolabili. O SR. MONTESU!CA:- Eu confesso que isto me
dada do se~do das cartas e que puna rigorosa- parece muito novo t Nunca vi que um decreto fosse
mente os infractores. revogado senào por outro decreto, uma lei por

1ulgo necessario gue se diga isto não só porque outra lei. E' certo que 11 d~te!'!!!inação (oi condi
ouço que estão acaliadas as bases que jurámos e cional mas assim mesmo ó nece:;sario que se re
que continbão essas prohibições, que os tnes om. vogue.
ciaes j~ão porisso de nenhum vigor, mas por- O SR. FRAIIlÇA: - Necessidade de nova lei DÍlo
que um àesses administradores que abria cartas e ha; mas não me opponbo n quo isto se declare IIO'
que disso se gabou em gazetas, acha-se bojepre- governo.
miado e dizem-me que com W!l bom omeio. Por· O SR. ANDRADA MACHADo:-Tambem convenho,
tanto voto· pela indicação. visto q:ue não se legisla de novo: vá no governo

O SR. V:SRGllEll\O:-Eu tambem não vejo que na uma SImples declaração. .
indicação se diga. que o governo viola o segredo O SI\. MONTESUM4: _ Nilo posso entender comO'
das cart.as, creio que o que se quer é chamar a at- havendo um ciecreto em que se mandou que todos
tenção deUe sobre este objectó; lembrl1r-lhe que os recursos que se interpunbão para a relação da
tome cautelIa para que se não abuse; e eu sempre Bahia, viessem á casa da Supplicação, ha de deitar

·serei de opinião que se fação taes recommenda~es de ter etreito sem ser por novo decreto, que nctu-
· quando houver àesconfianca de falta de obser- almente o go'Verno não póde fazer porque já não
vaneia de lei: disto não póáa com razão affender-se tem autorida.de para isso. Por estes principios

·0 governo. julguei e jul~o que deve ser decreto, e não um
OSa. 'PRESIDENTE perguntou. se a asserobléa ap- simples ofticiQ; todavia se a assembléa entendI) t)

provava a indicação.-Veneeu-se que sim. contrario, eu concordarei; porque o que quero é
O SR. M,oNTESUMA :-Eu procuro que sejão tão que tenha etreito seja de que fórma. Mr, pois em

darasas minhas propostas, que até são desneces- ser desta ou d'aquella não tenho interesse algttm.
sarios os pream.bUlos: é desta orde~ a que tenho Desejava porém que se decidisse hoje plU'a poder

· para lêr,conceb14a nos termos segw.ntes: . dizer para a Bahia que não mandem J]lais as suas
causas para Cá.

cc A assembléa geral constituinte e legislativa do O SI\. ANllRADA. MACIlAtlO:- Não posso deixar-
buperio do Brazil, decreta o seguinte: . . .' b d "t h

cc 1.0 Achando-se restaurada a capit81 da pro- passar o pnnClplO que aca o e OUVIr, 15 o et"que
11 d ffi . o Imperante não tem direito de fazer decretos. Yôde

meia da Bahia, ca revoga o e de nenhum e alto fazer os que quizer, e ninguem lb'o p6de impedir.
em toda a sua letra o decreto de 29 de Novembro Se eUe não podesseiazer decretos, não podianomear

· do anno passado, que ordenou, que durante o em- ministros de estado, nem dar outras muitas provi-
· baraço hostil da Bahia, as appellações, aggravos e d . d tt 'h ' - Q t á t'
· outros recursos judiciaesquedeverião.interpÔr-se enClas, a S\la a n uIçao. uan o ma ena que·
p.....a a. relaioJio. d.aque.lIa provi.ncia, . fossem inter- se discute creio que já está demonstrado que não·

.... r.: ha necessidade de nova lei; tudo fica feito com opostos iIDmediatamente para a casa da supplicação omeio ao governo.
aestacôrte~ ".' . se" 'd al S d ..

'.« 2.0 D'ora em diante tudo 'se~uirá a antiga O R. AR.NEIRO :-Ain a que guns rs. epu:"
marcha até outra causa se determinar na consti- tados tenhão dito que se acha na lei a clausula
tuição, ou em .lei. Paço da asse~b1éa: em 23 ,de durante o impedimento, - e eu mesmo esteja

: Julho de -1823; 2Q da Independenela e do Impeno. persuadido que não foi ma.is que uma providencia
F . G~ A b d M t temporaria que estã agora .derogada por si, com

-.ranctSco t:. caya a e on esuma.» tudo como não temos toda a .certeza da referida
"'0 MESMOSIi: Dp~ADo:~Isto, ·Sr. president~, clausula, parece-me conveniente que fique adiàda

. é da maior necessIdade' para que os povos da Bahia a discussão, para que a assembléa não tome alguma
se não vejão obrigados amand/U' as suas causas para resolução precipitada. . . .
e~ta.·cÔ$. R~qu~iro Jlo~ isso a u~gencia; e creio O SR. MONTESUM:A:.:....As. palavras-durante o
que nem preClsa xmpnnnr-se o proJecto. - embaraço-tirei-asda lei; são eXll.ctissimamente-
.O" Sa. ANntUnA' MAéH!DO :-E eu até creio que as que se achão nelIa. .
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·OSR~..L.1DlW)AM:&cw.Do:""':Então.não:seiqu.el.o~Op!ojectoàosgovernos.provin'-cÍa$:2.00"PlOje-
,maisde~araçãose precisa; a da;mesmaleié ,supG-'- 'ctosonle'aj°órma:daplOmUlgação.das.leis. ". :'
rabundante. ':'."- "0 , .,' ,"Levanwu-s~a sêssão ás 2 horas'da:tarde~-'-IÔSé

'. O SR~ SoUZA MEr.Lo .~...;.;..Toda a confusão -em'que ft1-cardo;da. Có$tG:Aguiar à'Andrada; secretario;
nos achamos nasce não da materia da propOSta, :. .__ .' . .
mas da sua fórma ;porque·se: o .decreto de qúe trata .' RE,'50"L'PÇÕES''" DA'· AS'Smri,.~ -6 '.
o Sr. Mõntesuma é temp~o :.para ,d~' em . ~J4,A ...

,quanto a cid!l-de.dll~a estava .occupa~a ~los .. '!PARA 'MANO'EL UCINTHO NOGuEIRA. DA.' GÁMA.
~()~, cl~estálJ1!e. 'cessando a occuP<l~o:e '. o ••••• " ,: ' '. • •

'lmpetllinento-cessaoetrelto do de(lreto,:.e n.ao.be ~lm'.:e ~xm:Sr.-Á. a~sembiéa geral .conSti.
p~iso . outra ,lei ,pie ,o .d~e;.porque ,~~~ta twnte e !~lativa.do Impen<>l!0BrasU, o~na-me
uma ordem,que faça restabelecer:o ~tado~ anteZ:lOr que ~ticlpe a V. Ex. que ·para. illustração.de .um
~ando nisso sejão omissas as autoridades: ,ternta. negocIo affecto' ã commissão',de. fazénda,- e relativo
naes; portanto euquuera·que.o nob~ autor da ~contribuições que Sé pagão .n~.pas~ensdas
;proposta a retirâsse para.reduzi-:la á mera ~di~ção pontes· do J:l:.io ,das J\iG.r.t..~, ,e' .Rio .Gran4e, preciu.
pedindo esse res,tabeleClIDent,o' comu.rg~nqla,;e que lhesseJao transnu~das~ .consJd~s'.9ucopias
deste modo acabamos com·uma discussão,s(Jbre',um deUas, que sobrematerIa de regIStros'enstirem resoI
,projecto de decretodesnecessario. . Yidas no tribUÍl~ do'. co~elho de fiise~dã. P' qUe

O SR~ CARNEIR.O: - Visto que se assenta que V. Ex: ,levará ao conheCImento d~ Sua' Magestade
d d "dir' . . I ód' diz ImpEirial-:-Deus Guarde a V~Ex. 'Paco da assem· eve eel ,-se.onegoClo lU go ..que- P e. ~ e~-se bléa, em 26'deIulho de 1.823. j[anoelJosé àeS"""'"
ao governo que declare que não ':emmms VIg,?r Ff'ffIII,-Ir.: . " ..... , .u"""'''''
.aql!eUe decreto por ter cessado omotivo da o.ccupaçao :-:'''-
.'l Bah' . Na me.sm.a conformidade ao minis,trO do Imperia-ua- la. . .'l:,," d I d
· O SR. ItIONTESUMA.: - Eu acho' que o melhor é com a wuerença e que em ,ugat as palavras
não ir nem mesmo essa indica~o, e deixar obrar =~ho da Fasenoo. escreveu-se Junta ao C'om-
o governo: .elle que faça o que lh~ par~cer.. • ••• • •• o
Faça-se maIS este aggravo porque sao poucos os , PARA RODRlfiO PINTO ~UEDES

que. ap~arec~m ~ariamente, e perturbão as consci- rum. e· Exm·. Sr. -Convindo á boa ordem' do
·anClas dos cldadaos. " serviço nacional para o qual· se' acha' .nomeada·; a

O SR. CARNEIRO DE CAlIlPos:.-}'hnguem se oppoz commissáo de t';:i.tl de guerra e mmriha,'que esta
.a~nda a que se ~esse l!. decl~açao; .0_ que temos entre com a brevidade possivel no começo dos seus
dito é que para ISSO ,na~ ba.Vla pl'eCIS~O de novo trabalhos, afim de com elIes· auxiliar a commissão
decreto, porque o prlmerro tmh}l por Si caducado, interna da dita repartição;· tem resolvido .a assem
-visto ter a clausu!.a de ~empora~o. 9governo orde- bléa geral constituinte 'e legisla.tiva deste Imperio
DOU aquella prOVidenCia, e mUlto Justa, para que que a ditacolDJllissão de fóra tenha a-'suaprimeira
<1.S partes na~ soffressem; agora, se· que~m, . o juncção ás 10 horas da manhã·do'dia·,.2. !le,,:Agosto
governo que diga que as causas devem segwr·o seu em Uma das sallas interiores do ediflcio~àa:.··mesma
-curso antigo. '. assembléa. oque participo aiV" Ex. como-membro

O SR. PRESIDENTE prop~z :Se consid~rada á da dita commissão de fora para sua inte$.~ençia:~~
·qualidade da materia do proJecto este se deVIa tomar Deus Guarde a Vo Ex. Pa-ço da assembléa., em 26de
como simples indicação para se omciar ao governo Julho de laza~Man?elJosé. deSO'USa Fr~•.
afi.mde fazer executar o decreto de 29 de Novembro Na mesma conforIllldade á .Joaquim Alvares de
-de 1822.':'" Venceu-seque sim. Oliveira- 'Manoel da·Cõsta·Pi'íbto:~.Ffanf;ipco

. 'O S· M NTE UMA o';'" Eu ainda tinbauma outra Mari,! GO'rd~lhoV.elloso ele 1!ar-W'da;.:·:lJfugo'(.f.iJj;ge
• .• R.:. o. s_' _.,' 'I • deBnto-Jira'MUlco Cordetro'OO SdvaTOf'1'~'--

...ndicaçao;'mas naom~:.atrevo apropo-.a, re~erva.a Fra;nciseo loséde' Sousa Soaresàe Andréa"" .. '

.antes para outra occaSlao, porque o -dia hOJe ·está . . . . '. "
;aziago; . '.' .' ,> _ •

.O SR.VERGUEIRO:.-Eu:reqU.eíroasegundal~itu. . ~ssão em ~8deif.de,i823'
rà,dG uma mdicação rilÍnl1a~obJ;e·ses·~apas. ,- PRESIDENCU::,DO sá. "OA!Lu.A,: '. ' " ,

·o:Sa.'Fl\ANÇA; - Como:h~~m·proWcLoda.com- ~. .. "" ' ~.
missã() de constituição ;~obre ;fazend~de:defun.tos Reunidos os Srs. deputados;pelas~:lO horas ':ela
.e ausentes,: e de data .malsannga,.c~~o que;tem a manhã,. fez-se' a 'chamàdà e 'acháfãõ:-sepresentes'-65,

e mblé . d dir' faltando com causa participada os 81'S; Pereira 'da
..preLerencia;mas o asse. , a eCl a." .:,. . Cnnha,'RibeiroCamp6s~ Ferreiia'Barréto'Anarada

O SR. Pn.ES,DEmE conguitou a assenibléa~:ê .cW' éSilva, Texeira VascoriceUos/Furtádó'dàiMendonçà,
.cidiu-se.que se.lesseopl:0jecto~· ... , ',..., e Cavalcanti de La~erda. . . ~':' .; ,: .
. ~·ó· S~:. ,FRANÇA. fez .delle a·2a'léit~a.. (Y~j~se. ,a . o SR. ~S)])ENTEdeC1~ou .a~erta8'sess~()~ e lirla
.a sessão,de 9do corrent~.l:· :~,:: " ." . a 'ac.ta-da: a.ntecedente f()i:é.pprov;ada.. ,',' ':'.'
· Perguntou entã() oSr:.·PreSiiiente se era objectOde ..Forão á mesa as se~ntés :d~iu:ªç9à:s d~.. ,:v.o.tQ ;
deliberação: Decidiu-se· que··sim,- e .mandou~e « Declaro que ;n8:.. uItlma. s~ssao:vo.tel.'contra-:0
imprimir, paraeIitrai' ennliscuSsão. .' . '.' ; ,', . par~er ..da cQmnnssao_J;~lativ<>;.aos ~~g~Cl.Os.~O;\~o
· '., ".' .' . ' ... :'" Y]:~' .... : ..•. 'b1'éa :Grand€)em tudo quese.aparta,da:.~lDha.m\licaca() •
. 0. SR.Â.NDJW>~~~~v.~; :-.-"';U-pe.ço .a_ ~em ,I'- , .·-:-.O'depntado, Lopes,Gt1irfia~ ». ' ,: .,; :>;;..~ .

. que me conceda Olto dias de .h~en,Ç!l,..na? S<l;'~ . :'« Déclaro que na sessão dé:~:26' votei ··.contra.o
adian,~','algu.}lS .trabalhOS',m~ .. PiU",'a cUldllr ~~~lDha llaràcer .dacozrimissão ~m.qUailt'o' ~aó·.pF:oce~e;D.(o •
'Saude.~.,.,..,.ForaQ-lh~"c~>n.cedidos. _, ·_._;,.c~.' da devassa na' cidade' de 'PorLoAlegre. 'Paço -da
· O SR. PREsIi)ENTE.~ssigno\1para a-ordem do ,dia;; :Assembléa, 28 de JuTho.:de.l823o";",Albuqverijúe. »
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_ «Declaro quê na ~são antecedt:Dt~!mei~cantra' :: O~SR. NOGUBlRA DA. .GAMA. : .:.....J:ulgo, mUito::eouv,e
o pare!ler da' c0!D~o ~e. coli5titmçao' sobre:· o nemteque aassembléa deliberesobreestamatena;
negoc,lo'~a,'p,ro,nncI.a.do,Ri~,G~,~e".pelo, que, ~s-, mas acho que ,se deve nomear.uma çommissão',ad
peita á devassa.. p'.aço daasseinbJéa:gfJ~~de J~o, hoc para este..fim. uma vez, que se assente que se
de 1823.-O deputado, IJuarte S$l'O(1,.,» deve. generalisar o plano para todos' os empregados

(t Na S~Q de 26, de Julh,o votei que não tinha pub~cos. ,. ,..,' .,' '~,
lugar o procediroento-de devassa contra os authores N~guem. ~nora que o obJecto é de SUmma:lDlpor
do açontecime!lto., succe~do' eIll Porto Alegre,tanCla,. e que ~to inte~ssa aos .particulares como
capital da proVlnl?-a do Rio Grande de S. Pedro do á fazenda publica, e por J.:SS~ creiO $le merece se~
Sulácerca, do Juramento do 'Veto " absoluto. -- en~gadoaum~ colI1lD.l;Ssao ~specIal .. Temosaqux
Odeputado~ Francisco Carne'i'1'Q.- O deputado, mUltos Srs. que sao funclOn~os.publicos, e que
Carneiro de ,Campos. - O deputado, Nogueira da podem concorrerparase apresentar a estaassenililéa
Gama.-O deputado; Ca'1"1Jalhoe Me1lo.-O depu- um plano completo.
tado, Gomide. '-Orne1las. - MaMe1 Rodrigues da O, SR. FRANCA: - A materia rnerecec:onsideração,
Costa. - O deputado, lh"beiro de Rezende. » mas não me,parece que seja preciso nomear-se Üma

« Declaro que na sessão de 26 do- corrente votei cornmissão especial ; creio 9Ue as ~ommissões reuni
que se não procedesse,' â devassa. pel() acontecido das de guerra e fazenda sao, sucüllentes para·dar
em Porto Alegre. PIlÇO da Assemblea, 28de Julho conta do trabalho.
de 1823; -;-Texeira de GiJ'IJ/v€a-AccioU -Pereiri1t O Sft., MONTESUMA ::-.!?arece-~e conveniente que
deSampato. » ,. se nomeIe uma commIssao espeClalparaestefim. ,
«Decl~o que, na s~ssãode 26 do cot"~ente, em O Sft. ÁNDR,,\DA ~c..IlADO :-Eunã~ sei de que

qqe termmou a discussao sobre o aconteclUlento de servem novas commlssoes; nada ha maIS desneces
Porto Alegre não approveia devassa, nem a remocão sario; as que estão creadas são sufficientes para
dos commandantes militares e do presidente "do desempenhar qualquer trabalho.
governo. Paço da ll;Ssembléa,~ de Julho de 1823- O Sl\. AumIDA E ALBUQUERQUE :-A materia é
Odeputado, Ferr~ra de AraUJO. » importante, e todos nós desejamos qlleseeffeituees1e

« Declaro que na sessão de 26 do· corrente mez negocio; o caso estâ em que os Sts. da commissão
votei contra o parecer da commi$são para que se a que isto se incumbir apresentem quanto~tesesse
não tirasse devassa pelo aconteciJ:nento ,na cidado plano que se pl:ojecta.
de Po!toAlegre; ass~ como quanto aos mais O SIt. RIBEll\O DE ANDRADA: -Sr. presidente:
procedimentos consectarlOs damesma deva~sn: Paço Este pln~~ tem do?-s fins: socorrer as familias dos
da assembléa. ~ de Julho de 1S!23.:-llwetro da qua sarvlrao á pe.trla : e soccorre-Iasde modo que não
Costa,-O ~ep.utado, Fernandes P1nhetro-O depu- stfja oneroso li fazenda publica. E' o que se conforma
tado. Martms Bastos. » com o systema economico que devemos seguir,

.« Sou do 'VotodoSr.Vergueiro0dosmaisiUustt~ muito maia teudo em ~i.~ta al.ltanget wda$ase\ass~s
deputadosquevencerão a maioria-Manoel José de empregados.
'Y.elloso Soares. » O antigo estabelecimento de monte-pio era unt

«D'écwoque na sessão de sabbado 'fui de 'Voto llezo qu~ sobrecarregav~ a faze.nd? ,publica, e pot
..con!~r.me ,emiudoao que resolveu a assembléa- ISSO defeItuoso; ou~ros SaO os p.r~nClpl?S que devemO$
H,e'itirj,ques.de Rezende. » tomar. para o arranjo do plano, Isto I!-ao é obra de s~

. " ,; . _. dar feita á pressa; mas cumpre CUIdar deUa coro
.. «,ne,claro que na ultlmasessao votei ~0I!tra aut~- zelo porque é muito vantajosa e summamente ne..

. nsar::,s~'~ o governo a remover da proV?JlCla os dOIS cessaria.
commandantesdos corpos, e,o secretario do governo N
do Rió Granãedo 8u1.-0 deputado, José Joaqui'1ft, . O ~l\.. o~~lRA; DA. GAW.:-O que se tem em
da Rocha. -Antonio, Ca'l'Zos 'Ribeiro de Andrada vlSta e acudl!' a,s Vluvas eaosorfãosdosempr~gad~s,
M,aéhaào~ '-O ,deputado~ 'Fcrnà1tdes Pi1theiro- sem faz~r depen~er este s.occon·o de ~lassificaÇ<lo

,O, deputado, AZencar.- O deputado, Sarai'Va- d!3 serv}ços de pais o,!-.mandos; dar melaS da.s~~
O deputado; M.anoel RodriguesdaOosta. -:... O depu- slstencla,a estas famílias, é a meu ver o fim do
tadoRt'beiro de Rezende - Odeputado. OrneUas _ estabeleclUlento.. .
Odeputado'RezendeCosta;.-'Oueputado, RibeiTO O S?. ~s~Ã A~m,.~~-S~. y,!~s\d~ute~ 1'btl>'6
de Andrada~ »,estara gastarte!l1po Jóra da ordem; já se discute

«Não votei que se~e devassa. -Antonio Ferrei- a ma~ri~, e ~nda se nã!l decidiu.~em se quer aquEl
'l'a Franca » , ' .comlnlSSaO VaJ.()~egoC10 r~mettido. Qu~do ,eRa

• • ,', . apresentar assuasldéasentao tomaremoslSto'; em
O Sr. ,secre:tarioFrançaleuô seguinte officiodo consideração; por ora s6 requeiro a ordem. .

ministro dos negocios da -guerra: . ' ".., ·Depois de mais, algumas' observações ., deeidi~e
,« mm.' e, E'Dll.8r.~ Tenho da ,transmitir a V.que fosseremettido ás co~issõesreunidas;de guel'':

Ex. para ser presente âassembléa geral constituinte ra e ~a~enda; e '~ Sr. preSIdente recommenctou :,a
e legiSlativa do Imperio não s6 a consulta pedida ao breVIdade reque:l:'1da. ' .," , .,'
governo da S. M. Imperial, pelo oflicio que V. Ex. Leu mais outro omcio do ministro de'estadd dos
JJ?edirigiue~23 do corrente•. ,sollr.eo estabele-negocios daIustiça:', ,. , . ..,.
eunéntoda um monte pio no Brasilt como os papeis , ((Illm. e Exm. Sr."",-PorordemdeS. M. ~Impera
relativos a esta mater~a,.eriste~tes ,ria secretaria de dor, passo ás mãos de V.Ex. ainformação'do correge:
:~sta~o da ~tieiTa, .que por ventura põssão interessar •dor .do :crime da côrte ecaza sobre o~padr~;Rernardo
fi. cfuliberarao da mesma assemb\éâ-DeusGuarde J<5se Vlegas,p~lo~naimta\e2ô: ~alllia-'àas,(~~htas,

;a'V~Ei~ Paço;.'em'26' deJnllio~ de lB23"":João Viei- e para evitar inutl3is rep'etiçõ~s,peço meseja;~rmit
'Ya de Carva'lho-Sr•.. Manoel losé -de Sousa tido referir-me ao qu:e: sea:cha nellaeípost'o com)cla
'França.» , , ' :r,eza.Quando o dito ministro·informou,eunão.tinha
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lidada do meio, isto é, se oindiçado pelo illume
preopinante é decoroso e conveniente? .

Se attende..-=semos sómente ao fim de fazer o Im.,.
perador sciente desta on daquella resolução. seria
tambem. escusada a deputação anEl euviamos á sua
augusta presença para lh~ annoD~ar o dia d~ Ü!S.
talacão da assembléa, pOIS um smrples OfiiClO díri
gidõ ao ministro de estado faria o Imperador ~
ticipante do dia marcado ~ aquella funcça?~
Não entendeu porém a assembléa ser_este melO
decoroso e enviou uma grande deputaçao, porque
sendo esta participação. dirigida directamente ~o
Imperador, lhe. não de~a ser ap'res8ntada, senao
pOr uma maneU'a respeItosa e digna da sua alta
preeminencia.

Desta mesma natureza é a participaÇão das leis
decretadas pela assembléa,e não póde por isso
entrar na marcha da correspondencia ord~aria
com o governo, empregada meramente em obJ~c~os
do ('~edicnte regular de rada uma das repartlcoes
do mmisterio, sobre os quaes bas~ que a assem~léa
se dirijn por via do seu se~reta.rlo aos resp.ectlvos
ministros de estado. Mas, diZ o lllustre preopmante,
so cst&.:l leis nÍlo neccssitilo dn sancçâo imperial,
'{ue dirâ 11 deputar.üo no Imperador? Quanto esta
tiver do oxpõr !lu" rflduzirá a isto-Senhor 4 as
Ilffllblta r~mtllt /) l'flll~O Alu!}tstade Imperial esta
leipara a ff1a1ldar eXl'ctltar.

Supponluun?1I quo I'lItall leis. '!ÜO nece~~itão da
8Ilnctilo Impllrlll\. porém neCOsSitao que seJllo apre
sentadall no imperador pllrn a8 mandar executar;
ora isto basta pura convencer, que devendo diri
gir-50 Il nlisumlíléu dirtlclamente ao Imperador,
convém quo 80 dirija por uma maneira decoroso.
por uma deputarilo. So osta nada tem que tra.tar
sobre a sanc~.üo, ·1I0IU por iliSO doixará o se~ orador
de encontrar um vasto llllllumpto para dlscorror
sobre a urgoncia du l(.i, sabedoria das suas dispo
siÇÕes o grunc!c:l bonollcloll quo del1a devem re
sultar li l\l\l4ào. Eeto discurso fi tanto mais conve
niente para mttJrcSllllr o imperial zelo na execuç!1o
da lei, quanto ó do prusumir que o Imperante tenha
uma natural dO!lalrlli~ilo As lois om que nllo teve
parta.

Concordo com o illuslre preopinnnte, em que a
felicidllde da nação ó ~ mlllor explet.'dor do throno,
mas não lldvertm o 111ustre preopmanto, que de
vendo essa felicidado resultar em grande parte das
sabÍlls providencias que dimllllnrom do throno, para
que estas seião effectivas ó indispensavl\l que ao
throno e a tudo que lhe é intimamente ligado, se
consagre o maior respeito e reverencia.

Senhores, nós queremos ser livres o felizes, não
despresemos portanto os meios indispensaveis,
porque são essenciaes para firmarmos a nOSSa li-o
berdade e felicidade. Tenhamos sempre presentes
estes principios, que são axiomas de direito pu
blico. - Não ha liberdade sem um poder que a
sustente - Não bll poder sem respeito. - Engana
mo-nos, se nos persuadimos que a obediencia de
um grande povo é um objecto tão simples, que
para o conseguirmos bastará um 8.rtigo da consti-

,tuição. O povo .não se conduz por ldéas abstrnctas ;
os trabalhos a que a maior parte se dedic~ e a falta
de tempo e meios para se entregar á meditações
profundas opoem na estricta necessidade de se guiar
quasi sempre por sensações sómente; o seu grande
mestre é o exemplo.

Portanto é ne{lessaria uma certa allusão sensivel,
briQlante e magestosa,que 1le1~nte mostre a pree-

minente dignidade. daqo.elle que é a chave da~
boda do edificio social. E' necessario que nós. -sobre
quem. tem o povo os olhos, lhe ensinemos pelO
nosso exemplo a reverenciar o·throno; ··poiseste
será o meio mais efficaz para conseguirmos a su
bordinação legal e evitar que.ü für~ physica qUe
reside na massa não sllpplante a força moral e de
todo a destrua. .

O SR.· CAamuao DA. CONHA.:-Eu voto pelo.artigo.
O negocio é de grande importancia, e como tal deve
ser apresentado com toda a solemnidade ao chefe
do poder executivo que tambem o deve ter em
grande monta porqu~ não "p6de ser inditrerente á
felicidade da nacão............. .

Por outro ladó cumpre mostrar que a represen
tacão nacional quer que se prestem todos os res
peitos ao chefe do poder executil'o; isto não degra
da a assembléa; é pelo contrario uma consideracã()
justa e necessaria. • .:

Tambem ouvi dizer que havendo sempre um
orador, este na deputação que levasse as leis nada
tinha que dizer; mas eu não o entendo assim.;.elle
póde expôr ao imperante as rasões que teve a· as;'
sembléa para deCIdir sobre a sancção, e mesmo as
que a determinárão a enviar-lhea deputação; e penso
que não é pouca a materia para um discurso.

Emfim a primeira autoridade da nacão é preciso
ser tratada. de um modo digno do seú alto cargo;
isto lhe conciliarâ mais os respeitos dos povos, e ti.
assembléa ganhará•••.•..••••...

O SR. VERGUEIRO :-Eu não combati a opinião de
se conservar ao nosso monarchatodo o esplendor
do throno; o que não admitto é que sejão neces~
sarias as. baixas homenagens que se prestão aos
despotas, e que cimentão a escravidão. nacional•.
Estou nersuadido, como jã disse, que o verdadeiro
explenaor do throno constitucional consiste na boa .
administração publica, e exacta execução das leis,
e que nâo precisa de vãs ostentações para ser res
peItado. "

O SR. CA1\N1!lRO DE CAMPOS: -Eu tambem não
quero que pratiquemos as humiliações !3·zumbaias,
que se fazem aos despostas. O respeIto ea"reve:
reneia, que eu exijo, não é incompatÍ'.-elcom' a
dignidade e caracter nobre do homem livre; Tão
long3 está que a magestade do tbrono, os reslleitos
e honras que se lhe prestão sejão s6 llroprias do
governo absoluto e alheias da monarehia constitu~
donal, que bem pelo contrario todas essas honras
conferidas ao thi'ono formão,con:io eu' já mostrei,
um elemento poli..ticodesta fórma'de gOV6f!lCt !íVre,
porque compensa0 a falta de certas attribuIÇÕ~;
que não são proprias·do monarcha constitucional· e
neutralisão o menoscabo que.àisto poderia resultar
aos olhos do vulgo.· . .

Os inglezeuão zelosos da sua liberdade, que em
todas as suas acÇóes ostentão um caracter'nobre e
altivo, não se. repul.ão abatidos pelas homenagens
que prestão ao seu ·1'ei, porque considerão o er
pl~ndordotbrono,como uma: imagem ou' reflexo
da dignidade nacional,. o querem pelos respeitosos
actos·que praticão para com o chefe da sua:união
política, grangear-lhe a maisaIta: coIisideração daS
nações estranhas. . .:

.Fallái'ão os Sra. Andrada Maéhado ,e llibeiro dê
Andradll,; mas não se entendeu.o,tachigrapho•.·.""..

1ulgoa-se a materia discutida. e ocSr,presi~
dente propoz,: ' ,'.;j:
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1.0 Se passava o· art. lo do -projecto: Vencen-se

que sim.
·2~0 Se passava a la parte da eiI!enda do Sr. Ver-

gueir(): Venceu-se tambem que SIm. .

SegUio';'se o art. 20 do projécto. (Veja-se a sessão
de 26 de Juolio).

Depois de algum debate foi apPrPvado:
Passou-se ao an.3'> com as emendas_dos Srs. Ri

beiro de Andrada. e Barão deSanto Amaro. (VejãO-:Se
as sessi5es de 26 e Z7 de Junho). . _ .
.O SR. FRANÇA :~Eu voto pelo artigo do prójecto.

Sua doutrina é consentanea com os principios po
liticos da representação nacio~l em caracter: <:ons
tituinte; pela qual a assemblea tem o eXel'ClClO da
soberania, que não conhece outro pod~restranho ~e
quem seja dependente. A depend~ncla. de sancçao
que por ventura podem ter as le1s ie1tas em uma
assembléa puramente legislativa. não p6de servir
de regrapara as leis feitas em uma assembléa consti
tuinte.

Alli omo os representantes da nação em caracter
constituido. e consequentemente são regulados os
seus actos legislativos pela influencia dos poderes
que a nacão quiz que mterviessem na (actura das
leis; e u'ma vez constituido que o Imperante tenha
parte neIla. obra-se aquillo mesmo que a nação
quer; então a sancção _nao é em sua natureza senão
a mesma vontade da nação, e não a vontade do Im
perante; .eU~ exerci~ então um d~eito delegado, e
não um direito proprlo : o que varia na hypothese
da publicacão das leis dimanadas de uma assembléa
co:nvocada:para fazer a constituição. e .an~~ da. p~
blicação e Juramento da mesma constltU!!;aO; pOIS
como não se achão ainda em tal caso reguladas as
attribuicões precisas dos poderes políticos, cuja di
visão é base reconhecida por essencial â todos os
systemas dos governos políticos representativos,
requerer-se a sancção do Imperante cOmO rigorosa
condicão de dependencia do seu arbitrio para se
lei publicar. é }lrevenir pelo facto um direito consti
tucional que aInda não está marcado; -é conceder
mos sem diScussão um ponto constitucional contro.,
verso. e que p6de por ventura ser vencido da
opinião contraria; pois bons fundamentos são pro
duzidos pelos publicistas, que denegão ao poder
executivo a sancçáo das leis ordenadas pelos corpos
legislativos. .

E' portanto por salvar contradições de principios
que eu voto e votarei sempre, que as leis feitas por
uma assembléa constituinte, como é a nossa. inde
pendem de outra sançção que não seja a da mesma
assembléa.. .

O.SR. ANDRADA MACHADO: -' (Não se entendeu o
tachigrapho.)

O SR. PRESIDENIE, por ser chegada a .hora da lei
tura dos pareceres de commissões, declarou- adiada
a discussão. .

O SÍ\;COSTA BARROS; por parte da, comIIÚSs~ode
mari~~a e. guerra, leu o seguinte

I(PARECER

-(t. A commissão de marinha e guerra 'Vendo e
reflectindê sobre a proposta. do Sr. Andrada Ma..
ehadop~ara serem r~stituidas ã suapatrilras~.cias
de S.PáUlo'ora .eXIstentes no SUI, e substitUldas
por'milicias: de:' outras .províncias:E' dê plri'ecer
que· só ao poder' executivo perteneem· as' remoçõ~s

,.de c01!posdesta natur.eza, por- fazerem ellas1pllrte

das suas ,attJ;ibuições. Pa~ d8. assembléa, ~~; 28. de
Julho de 182'3.-Pedro Jose da, Costa Barros.--José
Árouche- de Toldo Renàon.-Manoeí Jacintho'Not:
gueira da GI1/J11G.» .. . '. "

'Por haver quem quizesse,fallar contraeUe.1ii::oo
amaoo. "

O SR. SECRETARIO FRANÇA disse que aeabavadê
receber o boletim do cirurgião assistente a S~ Ml o
Imperador, epassoualel-o:· .

ti: Sua Magestade Imperial continuou a passar, bem.
Paço da imperial quinta da Btia..,Vista. 2E' dê :Julho
(280 dia de molestia) 1823.-0 cirurgião da imperiàl
camara e assistente a S. M: oImperador. Domingos
Ribeiro dos GuiJn(J;Táes Peixoto ».-Foi ouvido com
muito especial agrado.

Leu depois um officio do ministro de estado .dos
negocios da guerra, do theor seguinte : .

«rum. e Exm. Sr.-Tendo all communieado a
V. Ex. para conhecimento da assembléa geral}
constituinte e legislativa do Imperio do Brazil, em
o .meu omcio de 15 do corrente mez, quP. o governo
havia dado as necessarias providencias em attenção
ao omcio que V. Ex. me dirigio da parte da mesma
assembléa. relativamente á remoção da prisão'de
Pedro da Silva Pedroso ; e tendo-se effectivaineI1t~
procedido assim, mandando-se remover aquelle:in:,
dividuo da pequena e pouco decente prisão em que
se achava na fortaleza da Lage, para outra maior;.e
mais decente, qual o quartel do almoxarife, tendo
ao mesmo tempo a fortaleza por homenagem;
julgou o governo ter preenchido os desejos da as:! .
sembléa, pois que não se podia então do ofllci~
acima mencionado colligir que a intenção fosse, a .
da remoção da fortaleza, mas sim da prisão em que
naIla se achava.

II Agora porém que do omcio de V. Ex. de 23
deste mesmo mez se deixa perceber que a assembléá,
ou fôra informada com menos verdade de qUe náo
se tinha dado sobre o objecto 13m questão a, provi-'
dencia promettida, ou que o que deseja é que· o.
dito Pedroso seja removido não s6 da prisão, mas
da fortaleza em que se acha para outra: Mandoa
S. M. o Imperador, sempre propenso a melhoral'la
sorte dos seus fieis subditos, expemr as convenientes
ordens ao ministro da justica. a cuja repartição se
achão entregues este, e oútros prezas vindos de
Pernambuco. pronunciados em devassa por crimes
de alta traicão. para que faca remover. o prezo de
que se tratãpara outra fortáleza igualmente segura,
e que lhe offereca mais commodidades.

ti: Ficando poís dito que ao ministro da justiça está
affecto o negocio de' taes prezos. não constando
por consequencia cousa alguma na repartição da
Guerra a seu respeito. visto que nenhuma ioge,;;;
rancia tem nisso, é aqueIle minístro, que· na con..
formidadedas imperiaes ordens, ha de fornecer' á
assembléa as noções precisas sobre a prisão de
Pedróso; àssimcomo sobre os seus papeis que re.
clama; ;e' sobre que o governo· mandou, proceder. 'ás
necessanas averiguações, visto que não consta:.qu:e
precedesse, ordem alguma para a aprehànsão'~e
taespapeis;' O que tudo V. Ex.l~v8!ã aoco~eCl:'

l!lento.da-asse.mbléa· .'ge~al, constitUlnte, e:legls~"
tiva'do· Impeno do Brazil.-Deus guardeaV.',~
..:...paço, em:28'de; Julh() .de 1823". -João fieir.a de
Car'Valho.......:sr~'ManoelJosé de- Sonza Fl'ança.»;
Foiremettido ã. commissao de legislacão.· .. ..

Leu fiitabnenteouiro do ministro 'aB' .estadô'.; dos
negocios da justiça, concebido nos seguintestermos~
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Sessão em :9 de .Talho de ~8:3

P~SIDENCIA. DO SR. C.Ul.U\A

Reunidos os Srs. deputados pelas 10 horas da
manhã, fez-se a chamada, e acharão-se presentes
65, faltando por doentes os Srs. Pereira da Cunha,
Ferreira BarTeto, Andrada e Silva, Teixeira Vas
concellos, Furtado de Mendonca, Teixeira de
Gouvêa ;. e sem causa participada õSr. Accioli..

O SR. PRESIDENTE declarou aberta a sessão, e
leu-se a acta da antecedente.

O SR. ÂL'IDRADA. M~CHADo: - Sr. presidente:
Not? uma inexatidão naacta;· diz-se nella que fôra
apOIada a emenda do Sr. Vergueiro, quando só a
la parte o foi'; requeiro pois qué se reforme neste
lugar. '

O SR'. MUNIZ TAVARES :-A emenda do Sr. Ver:"
gueiro foi apoiada; não ha nada que reformar' na
acta. . -

O SR. ANDRADA MACHADO: -:- O.illustre depu
tado está enganado ; e como se trata de um facto
aqui passado póde a assembléa decidir, porque ha
de ter lembrança disto.

O SR. VERGUEIRO :-Não ha duvida; a 2" parte
da minha emenda não foi apoiada. .

O SR. FRANÇA: - A . mesma verba posta na
emenda diz que fôra apoiada s6mente a I" parte.

Fez-se a reforma na acta, e foi approvada.
.-Passou-se á I" parte da ordem do dia, que era o

RESOLUÇÕES DA ASSEMBLÉA art. 3° do projecto da comIDÍSsão de constituição
sobre a f6rma da promulgação das, leis da assem-

PAlU CAETANO PINTO DE MIRANDA MONTENEGM bléa' constituinte, que ficara adiado-na sessão ante-
lllm. e Exm. Sr. - A assembléageraI consti- cedente.

tuinte e legislativa ~o !mperio d~ Br~, approvando . O SR. ROCHA FRANCO :-Sr. presidente: Ainda
o parecer da co~sao.de legIsl~çao, sobre o re- que a singuláridade de opfuião foi sempre olhada
querimentede Jose, da Silva PeFelr~ mest~e e dono com odiosidade, nem por. isso' deixarei de emitir
da ·escuna Catharma. e seu lTmao pratICante· da com liberdade· a minha, embora, á outros pareça
mesma; no qual se queixão de estarem prozos sem que abraço a nuvem pela deosa. Segundo o que
culpa formada ha mais de seis mezes na fortaleza .a1canco, esta assembléa exerce funccões de cons
qe Santos, mettidos no calabouço c?mos mais:da, titUinie, e funcçõesde legislativa; dlstinccao ou
equipagem, tendo-se-lhes apreliendldo a refenda divisibilidade esta que resulta da distincCão, ou
escuna,· com seus pertences, carga de sal, e dous divisibilidade dos objectos, em que podem'assen-
negros escravos, e tomado s~us papeis: manda -re-: tar as suas deliberacões. .' '
metter ao governo o refendo requerunento -para Assim quando 'elia delibera sobre assumptos
lhes ,'deferir, fazendo-os soltar ~. não tiverem destacados da constituição. e que á esta não respei
ctüpa, ou admittindo-os, no caso de· a· terem, tão, deixa de ser constitúinte, e se investe o cara
a.livramento ou justificação, perante as just~ç~s da cter de legislativa., Ora pelo gue toca ás delibera
villa de Santos ou desta côrte, lIara seremalliVlados ções d~· ~ssemblé~ legislativas q~em ignora que
se forem innocentes, ou puniaos sendocalpados. ospubliClstas,senao. todos,:a !paIOr parte delles
O queV. Ex. levará ao conhecimento de 8-. M. Im- as fazem dependentes da sancçaoreal ?Que. mo- '
perial.-Deus guarde a V. Ex•. Paço da assembléa, tivo ha pois para que neguemos. ao Imperantea.
em 28 de Julho de 1823.-Manoet, José' áe SO'JJ,za sancçãodaquellas medidas,' ·OU· deliberacões, que
Fra'lU}a. dimanarem desta'assembléa quatenus leiislativa 't

dllm. e fum. Sr.-Participa-meo ÍniriiStro e se:.: PÀRA lOÃOVIBIRÂ DE CARVALHO
cretario de estado dos negocios da guerra, em por- IDm u_ S- b . -
taria de 14: do corrente, que en~do a assembléa - • e x.uu. r.-A assem leageral constituinte
geral constituinte e le'"slativa do Imperio do Brazile legislativ~ do imperio do Braiil approvando o

l:)A _ P dro parecer da commissão de marinha e guerra (sobre
informações circumstanciadas da prisao de e a proposta reiàtiva á extincção do corpo de tropa
da Silva Pedroso, havia respondido naquella J!lesma e~geira;. manda participar ao governo_ qiJ.e
data que taes informacões lhe serião commumcadas precISa a copIa do decreto e das· condições com que

- pela repartição daj~ça. -- foi creado o referido corpo, indicando o seu estado
cc Expedi consegmnlemente a competente ordem effectivo. o. que· V. Ex. levará ao conhecimento

ao corregedor do crime da côrte e casa, e tendo-se d S M Im "aI D . u_ P
este dado por suspeito, no dia 24: recebi do desem- e. • pen ....,- eus guarde a V.L.L. aco
bargador Luiz loaa-uim Duque .Estrada _Fur.tado de da a$embléa, em 28 de 1ulho de 1823.-Manoel

:_~ I José de SO'UZa- Fra'lU}a. .Mendonça, nomea o relator, a 1J.Uormaçao mc usa,
á qual só devo accrescentar que o dito .P~~o da
Silva Pedroso, bem como outros réos militares,
quando chegou de Pernambuco ficou presoã ordem
d'aquelle ministro e secretario de estado, não
constando na repartição da justica, se elle .esteve,
ou não incommunicavel, nem S6)}ie forão aprehen
didos os seus papeis, e documentos; nem eu podia
ter dado providencia alguma a este respeito, depois
que a devassa foi remettida á vara do crime, porque
nada me foi requerido tanto pelo réo como pelo
sobredito magistrado. O que V. Ex. levará ao co
nhecimento da assembléa geral constituinte e le
gislativa. Deus guarde a V. Ex. Palacio do Rio de
Janeiro, em 28 de Julho de 1823.-Caetano Pinto
de Miranda Montenegro. - Sr. Manoel loséde
Souza Franca D.-Foi remettido tambem ã com
missão de lêgislação.

O SR. PRESIDENTE :-Como a assembléa julgou
ser precisa a nomeação de mais dous membros para
a commissão de Colonisacão. vamos proceder á sua
sua eleição. • . ,

Recolhidos os votos sahirão eleitos os Srs. Fer
nandes Pinheiro com 25, e o Sr. Carvalho e Meno
com 24:.

O SR. PRESIDENTE assignou para a ordem do dia :
l°, o projecto da promulgação das leis: 2°, o pro
jecto da confirmaçãe das leis existentes.

Levantou-se a sessão depois das 2 horas da tarde.
-losé Ricardo da Costa Aguiar de Andrada, se
cretario.
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Nâo ".\l0sso admittir distincção de fónnas, o~de a! nella não se achavão concentrados todos os pode-
matena é a mesma. e uma mesma a autondade res soberanos. .
deliberante; nem algum. dos illustres membros, À soberania reside na nacão sómente. ellacon
que ~pinão o contrario, me fez ainda ver a razão siste na re~ão de ~~os os' poderes•.a nação não
de diíierença entre esta assembléa emquanto la- deleo<ra senao o .eXeI'ClClO delles; eUa não nos de
gislativa, e as outras de igual caracter. legou o exercicio de todos. concedeu-nossimple~

Disse um. é verdade, na sesSão antecedente mente o exercicio do poder legislativo com a com
quê não nos deviamos aventurar á conceder hoje missão soberana e extraordiJiaria de formarmos
o que a constituição. amanhã talvez haja 'de ne- a constituição do impelio do :Brazil; e os poderes
gar; mas porque havemos nós de negar o que é que recebemos por esta extl'aordinaria commissão
mais de' presumir que eUa venha á conceder? não forão absolutos e illimitados. forão coarcta
Não foi essa a linha de conducta desta augusta dos e restrictos á fórma de governo que já te
assembléa sobre a recente questão dos novos mi- mos e que nos deve servir de base para a
nistros de estado, em cuja nomeação conveio pela constituição. 3.° Que tirando-se ao Imperador a au- .
razão muitas vezes repetida de"Dão haver algmna toridade de sanccionar as leis regulamentares ou
lei que o prohibisse'l Depois disto, Sr. presidente, administrativas que fizermos, (pois destas e não
ha certas attribuições, ou predicados, que são da constituição é que tratamos aqui) excedemos os
immanentes. e como caracteristieos das diversas nossos poderes, alteramos infallivelmente a Iórma
fórmas de governos. do governo monarchico constitucional, que a nação

Na monarchia absoluta o poder de legislar tem decretado e que nos deu por base que nós não
reside no monarcha; nos governos democraticos podemos mudar.
esse poder é do povo.; nos mixtos, como me affi- ·Emprova desta asserção, rigorosamente dedu
guro o nosso, por isso que participa de um e de zida dos prin"cipios, que estabeleci e demonstrei.
outro. de tal sorte deve pertencer para o povo procedi a uma breve analyse das diversas f6rmas
que neUe não deixe de ter parte o poder mode- de. governos, .assim simples como mixtos, e pelo
rador. e esta parte não sei que possa ser outra particular exame de graduação da influencia do
senão a sancção: A mesma denominação de g.o- chefe da nação no corpo legislativo dos governos
vemo mUto estã denotando a 'coUaboração dos re:presentativos, mostrei que a caracteristica pro- .
dons poderes. . . . pna, que distingue o governo monarchico consti-

Por Ultimo. se me não é estranhavelargumentar tucional dos mais governos mixtos consistia no pc
com um. exemplo, que nos toca de mais perto, der inberente ao monarcba de contrabalançar as
a naeão portugueza donde derivamos, e .cujos resolucões do poder legislativo; de maneira que,
usos, • e costumes forão até agora nossos, quando tirada ~esta influencia, que é tão essencial a esta
se tratava de constituir em nação livre não recu- fórma de governo, quequalificaf ~ fixa a sua natu
sou ao seu primeiro monarcha que tivesse parte reza~eUe deixará de ser monarcnico, e se transfor
nas suas leis primordiaes, não obstante ser outra mará ·em uma verdadeira republica, aristocratica
a natureza do seu governo. ou democratica, ou finalmente mixta pela combi-

Outra vez nas Côrtes de Coimbra quando em nacão de ~bas.estas fórm.as.. .
1385 .confirmava elli rei o mestre .deaviz sabe- PrOCurei a origem desta influenCIa. e a encontrei
mos pela historia que este recusou a sua ;ancçãó na necessidade de umpo.der vi~ant~ e moderador
aum dos artigos. das mesmasCôrtes, porque de- nos governos represe~tativ<?s. l\lostrel.~e ~ste pc
cretarão que eUe daria parte â nação logo que der, qu~, com~ atalllla da liberdad~e .dire.ItOS d~s
houvesse. de tomar mulher. ..': povos, mspecclOna e contraba!ança·to~o~ os mais

Estas são em summa as razões que me movem ã poderes, para que se contenhao nos}mlltes mar
vótar contra o 30 artigo do proiecto de lei. e que ao' cados por sua _me~a natureza, e n~o se torne:.;n
poder moderador se não' denegue a sancção das d~nosos.â naçao, nao fô~a ~esco~eCldo dos maIS
a liberat'ões .sobre que esta assembléa accordqr. sa~lOs legtsla~ores da antlgwdade., Que nas re:pu-
e "" 1". I . a: ' . . . blicas elIe'deVIa estar separado do chefe da nacao ;:

emquanto egIs atlv. . mas que nas monarchias constitucionaes era deUe
. O SR. VERGUElRO :-(Não se entendeu o tachigra- iJ:?separavel, para o conservar na alta pree.minen-

pho.) . .' .. cla, em.que esta f6rma de governo necessanamente
. . . ocoUoca. . ::. .' .

O~SR. CARNEIR~, DE GAMP~S :"7Na seg,!nda dlS- Forão estes os principios que desenvolvi na se-
cu~sao de~te.pro]ect~·delei•.eu.c~mbatlo sen3° gundadiscussão, e que ainda hoje me convencem

. artlgo,como, contranoaos· pnnt.IPlos ~lementares da falta de poder <J.Ue temos para tirar ao Impera
dogovern.o quen~s.·r~g.e;( co~tmuarel a comba- dor a sancção das leis adminiStrativas ou regula
te~lo, s~m. que· s,eJapr~CIS? m8!S.doque fazer um memates. que fizermos nesta assembléa.
s.u.mDlano do. meu prIme~o.discu~so,.e m~strar Comeffeito seasanccão ou aingerencia, que
<P.1eos argumentos neUeexpendidos subSIstem deve ter:o monarcha nas aecisões do poder legisla
amda .comtoda'a,sua.força.•,, . tivo; lhe.étãoinherenteeessencial, quesernelIa

Eu demonstrei. primeiro. quen6snão vinhamos de monarcha passa a ser um doge, um archonte ou
fazer,·a· constitirição,deuma,nacãonova, .que não éonsul,e,o governo a que preside se transforma em
tivesse'ainda deeretado;a,'; fórma de governo, por uma., republica,' n6s. certamente· excederemos os.
que queria: ser, regida,:: Pais.antes danossains- poderes que:nos delegou. a naeão"sabiremos da

:,tlillâÇão; .O· Brazil' no exercicio immediato da sobe- orbita .que.elIa .nos descreveu';, se decretarmos
rania jlacionalhaviajã':adôptado'por .UDanimede- este 3° artigo. .... .... ..
liberaÇãoevontade.o,governomonarchico· consti- • Anação'depoisae abolido o antigo governo, ·ea ,
t~ciQ:e.al. 2;~ Que,nestestermosnão P?diamos c0I!- .~ugei~o em'qtieestavamos ~ Portu~al, proclamou,.
Slderar· esta; augusta' assembléa revestida :da plem·,.lmmediatamente·.a. 'monarehia constituCional; :nós,
tude' do, exercicio :da",soberania 'nacional,'pois juramos niantel-a ;não:pod..emoslconsequenteJDente .
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t!lmar ,resolução que...~ltere" ou. se;opponha;á:e~ verno~,que:.ospovos tenh~o ~açadoí';.~m();;a'maisl
fórma d~ governo" J.a decretada pela,; soberama' propna,âsl> suaSH:onvemenclas"el lelicldade;'~nãm
naeional~ .. ' -. :.',' . . . . -' tenha:lcelr1;asóaltriliui~ese!fillalidades, qu.e-l1heISãnl
.Eu ni,C}'repl'OduZi: estes:principios•.senão' plll'8' ·tãodntimamemte! ligadas, que:; despoj8dãn dellas;

os- pôr á fãce dOs.argumentos,eomqwl.lse .pre- ainda-.suhsista a'mesma:;e determinadadórmaL de·
tende:combatel"os~Eu já~résponiliaos·.argumentos governo. .._. _ '" ' . _ '.
deduzidos, .. ~()s;poderes: coIis~\tuintes desta~ ass~ . Se''estas: qualidadesEe attr~ni~e~ ·determinãtl a
hléa,,:-e~de, não _~acbar'ainda' es~beleClda'~ na~zar, (}e,ta'ollld';aqueHa: mstit~ção;comoh~
COnstitUiçãO a·form,uiài, com que se hão' de: sancClo- p9ssrv~1 que dellásl sel~cmdà:'6!Iiao,se raputeIm
nar-as:leis. . . . . .' . . .... esse:Belaes!'l.: Eu demoDStrei':que:a monarehiallCO~!
_;Mostrei que o . ser: a; aSSembléaconstituüxte,não titucional:,se distinguia' das mais 'iórmas,de gover!" i

dispensava: da . necessidade .do'poder..vi~ante; nos- representativ~rpell!-" influencia que.o- monarcba'J
referi' o exemplo darassembléaconstltuinte de, tamno· poderleglSlativ~ em~o'J~ ~e:pódeh
Franca" exemplo' que. tem; todai.a fó%. por ser cl>u1.rabalançar: 'a sua~acçao;' serla,poos,·preclso--qo.e.l
a~a assembl~. composta. de ho~,quen~ o,~tre·deputadO'.mos~asse'·CJI!-e,tirada·.essaatt1.':b,
guem lhe' tem dIsputado mUlta sabedona;e o m8.lS bmça.o ao monarchs;; _amda' podia, realmente' suh-;
exaltado' liberalismo. . sistir o ,governo'monarchico, constitUcional",

Quantoa· não aehlll'i-J)eaindadeterminada a-fér~. Sei muito/bem, quelmvendo'JUma. constituição-;_
ma, da: sanceãoj eu· jã! disse a, maneira·com.que só ella é que marca as attribuiooes' dos poderes;e,.
deVíamos prôeeder~ ~ até agora, não ,se indicou os:sellS'limites;mas tambem'se1 que:dada:afórinl!.
inconveniente que nisso houvesse;- o· unieo. que d&,governo1:della,se·.podemJdednZir•.independentes-t
Com' apparente fundamento se poderia; allegar.de da,constitUlcão, tod.llS!as,attribuições,essenci~ ass'
serem estas leis ur~entes"perde IÍl~mo a·força poderesr'qui foiimB:ol o gpv~no~,.Sei mais qtrela.:
ap-paxente, se refrectrrmos. que nós:nao as decla.., fórma do governohea,P.t'lIneU'll:ba5e de:uma 00DSt<'
ramos urgentes, senão paracuidarmos~e:as.fazer tituição: e que a> autoridade' constitUinte; tomando,
já;. empregando'o tempo em que .esperamos pelo o,governO':que,ha deI constiü,>~o um'principio.
projecto· de constituição, que está ol'ganisanilo a fundamentalodelle·deve,.dedozirlas:attri.buicões'fe5i-'
comnlissãô; isto é entendemos que convinha:,fa.. senciaes dos·poderes,.eomo·conseqwmcias:ÍlecElSSar'
zerem-se estas leis, e'que Il$fizessemosjá para não rias que dimanão da natureza do mesmo-governOlJ
estarmos.. ociosos;' mas -não -as reputamos de tal: Se, as não declarar todas-,· a: sua obra,serámanea~ e
urgencia~ que devessem quanto antes ser-' execu- se·marcar algumas' qne ,nio hazrmomsem COfDl(J gD".>
tadas. . ':.. verDo'adoptado; formarálomonstro:Btlraciano..P.ãlo,

Portanto'· nao ha inconveniente em. as,concluir· que' não &1 preciso'!IJ18:: tenhamos: al constituieãslI
e- reserval-as, para· serem apresentadasao:lmpe- paravirmns"na contiacimento·qtlelcertas,attribm..·
rador; depois de jurada a constituição; a :qual-ha ções, essencialmenteco~m';aO- supremol'cheíe<o
de'. infallivelmente àetermiriar ,á maneira de' serem: da:. monarcDconstitucioim1..,e· -que' outras,implicãoi
sancci:onadas, e:a:formula,com que.dave.m"ser,pu.-. com esta fórma de gova:no., seO'-lWgumento,do:~
blicadas. . . . . , illustre deputad,o: :valesse,. tambem ,não .p<;\deriamos
Des~e modo,. ~e' mepare~ ~: m~s acertadb, t;6conhecer àsattribuiçges essencia~,~~:compe~li)~

fiça6clOsaesta leI· de fo-rmulano lUtenno,.eoJquel a...esta· assembléa. como:poder, legislatlvO', porque,..
é muito apreciavel, Se .ev!tão ;.conflictos:e 'c~ntesta.... ainda não existeia)consütuição.:q~e,.as,ha4e: mar-o;
ções eiltre os podereslegIslatlvos;eexecutl.vo.qae. caro '. '
nãQ.podem·deixar de ser mui nocivasáeausa-_pu- O~tro :.illustre membr~, .parece,@erer: pteVenir1
bUca, . .... . ' esta Illaçap, fazendQ. r.esuifr nes.taassemblêa co.mo

Porquanto; se:estaassembléadecretar este pilo,;, constitUlnteo e$er.ciciQ':ple~o,oo;.,so~(tnia. ~ ..
jecto de lei, porque: entende que ~de faz.er~; leiS, nal. S~ ()~il1l1stre de~.~tad();.a q1}.em merefiro,.en,'
semia- sancção' do .chefê, da; na~O', tárilbem,este tendep!M e~ereícioplenodásób.erama',. à·concen:-:::
tal~e'Z' se·persuada'que-as.não deve' mandar'exeetZ;., traçã:o dos' poderes; engana~se.:c~ênte- •. Euj~:'
tar,seBl' as ter"'ante's~sanceionadoiporqueseiCon<-: demonstrei que nós não tinham<l$ senão o podér
si~rlitá;_ esbUlhado·'de um' direito .irilierénte.:ã,~t legi$lativo eom:ll1commíssão:e-nraordinaria .dê: fór
supremadignidllde.demonarcha;;· direito:.quelsen" marinos a constituição do imperio ; os mais po~res:
do-'lhe confErido, não para ornamento e esplendOr' não. nos podião ser delegados, estando já ,distribuj- .
do throno,.mas como umà.~,;garpntia:. nacioti~'o d()s;edePQSit~os "I!êla'h~o-ellPo:uti'ltS·DiãQs,m..uito
eonstitue na est?~ta obrigaçãO d~ ..0 zelar:& defen... temP.t>· ante5-'dii:~n~~li": r~iiniã6-_à'!ns~~'ç~o.cNóS-
de!>: E 'neste lat1glo~em :será:G JUlZ? : .. .' . ~esm6S temoS'-'lttUltas' v.ezes reeotiliecld&,'que'nã~ .

-Olltros 'mais'-'argumentósse:oppozerào: ao meu' pôSstlitíl()~ a-,Cdtlêe'l1tratáo"de ,tôOOs' os; pOderes,re-~
discurso no progl'essodadiscllssã"o, dêUesireferiteií çliSaoot)'{oniar cOnneeíme:tito;'de"materi~s'proprias'
os 'mais 'not.avei~; poisquetodosforão .produzidos d.&'poder.exeeu;tiyo: ou jildieiàl2.p()rque-bem'aaver
eotn··'tll1J géneralidade;que.tomarão.uma,dil'eccã:o .tid~"estamog(dê'qU:e~1ião" nds t(ft-:'del~ (h~xer",

tab:· pl1I'âlellll'aosprincipios:queestabeIeei que ~ri cicio destes poderes. Est'a:.decantadti··idéâ'dá·Co~ ..
impossi!él'que QS ·tocassem. .' . .-":" ~entração'. dos:.:pOd~:refr so~rano$,: nasea' deu outra

'Ulll'::illustte·deputado 'atfirmou'·.qu..e:não era- 191ialmepte'i:lrrone8ideJ~residlr'aJsGbE!raniai1l8.:il.ssem";
essencial' nas mon'artbias constitucioriae,s ter 'o; blé~ quando-;aliás ;oestal éliIJaliena~el e>ins9paravel:
IDÔhai'cha: odireitôde 'sancçáo; porque :segundo da~náçã9i que.. ver.dadeiramentéi'é·jaiso!>emna~_ ~"
o seu'pareeêr-niullJ . ê 'esSéncilJl'nesteMm(JterUts,' todaviaIchartlam:os!a1e8ÚlJa.ssemh~a'iso"bera.~não; ~.

tudopro,cede dos. interesses dos povos, -e· dai :cO'tJÍ11e'" é eerta.mBtrtaIPOrqUeme11á; :resida,aiSo~ràDia. maS:
n~~ií.t::tj~·el,~1acliãõ -emta.es.;d~:i~tituições parque-exeree .umlpod~·~b~ran'(),' .(j~o (l de:I.; .
-:.cenvenno ·em qUe' todIl.Slas:"l.Dstiiw.coes'devenul.ame·deAorm~ a;.conslituiçao:y.:nodmesmo .sentido
ter'jíoiô!5jMtó: i:i ití.têresse.e tonveriienciãlllÚsipov~s '. seidMIl(1j,móIlatcha.6'titnlO:é:d~1' so.b'eranO".'p.~'éo .
porém:mnguem·diráC' qu.equarquer..fótma: de' go..' tam~IIlJeX!ercer.poderes: soberanos,::e:tem, de;) m'Ms,
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a~, a.primeirae ·suprema: dignidade·najerarquia- serjs~ a cal1S8; de.immeDSQS: males:e~d~~,
p3liti.ca•.:. . .. : ,.:. '. ..'.. . .. ,. ~~os;dolm~a:reha.um:poderld(Hãogt1tve.~;

.. O SR. ANi>IlAD.~:MACHADO: - lO tachigrapho ~u~cla~M$,d~dos:pJ).vos., '.: .
J.oão:,Caetanode~u.qu9 o,o~~or fOra:aoprin- !. Na()'~:coven~m tambein.1OS <llg1lD1en,tos.~~"
cjpili.tão rapido'qii.e o-não podera. aléan'çar. );•••••. ~a-zn-aE>.~lativoS::á Honanda; VeJleza'eLa.~;
...•••..• Nadaprova para·mimo exemplo da. Fiança:. ~oma ~J:qUe saapontão ~çõesj~ ClmS\i\llidasi:~
all.:êgado~onobre aeputa~o.• Eu confe.:sSl? as:luz,es nao~sediz o.que'~fize.rao, e~~dode~orga~

.dQS~~' ttan~ezes,'~ na,o sou:cego ;umtàdor~e ~çaO'quando ,fundara<? as:suas, pmrn~vas:lelS;'e~
exemplos.alheIQs; deu:-m~ a proVldenCla.uma razao lSS() taes exemplos, ~ao podem- Smu" para0~~;
e'a éxperieilcia' tambem me não é de todo inlltil; presente. Q~,a.dizerl'se_que;.nós;.somos~pJ.'l>C.U:r~
P1)rtah~o. n~oé.sómente . porque ·assi;m. fiierão ho- radores da· naçao,.~ que· n~ i.podem.os .~~~~~~
IIleIlS' que Se dizem sabios, que eu JUlgo que de- i.o~ da. proeuraçaoj 00. ete10!.poder tirar. .d 8.q\\i'>
veínospraticar.oniesmo. Demais os friul.cez~svirãoum ~~nto em meufa:vor,. porquanto,nas:p~~
'Í!1~ era perigoso ~pr~se!1tar se~ alguma cousado curaçoes dao-se todos'Ospod~s'9Ue são néce.:ssa!io5-,
antigo 'as .novas mstItUlcões, e Julgárão que, UInil. para:o ll~curador tratar dOS:direItoS'do'constituin\eí
vez.que appa:recesse o nome do rei os. povos se su- e é pre~ente o que fez a nação.,; . .
geitarião de .melher vontade; foi pois uma razão A naçaodeu~nosos.poderes.bastantes e,neeessa.'T~
politica para que pegasse e produzisse: melhor a rios'para t~mos:de seus·direitos e.da: Sua fe1i~-:
planta exotica dás innovações filantropicas, e.não ~~~eJapoiado a;poiado,.;},as leis qu~ f~mossãa)
porque se entendesse que os verdadeiros principias ~gldaS, segundo entendemos, abenefiClO da nl(çã(l;
assim o ensinavão. Tambem o nobre deputado .ar,.. que nos delegol1 se.us poderes; ,El58 nós desempe;.-:
gumentoucomoqueS6,praticou' em P.ortugal, di- ~mos bem.ol1mal.a~~ofiança que teve,emnóS1
zendo que se alli se não dera. a sancção ao monarcha 1JUando DOS deu o exetclClO de· um poder· soberanQ,"
fOra' pela auséncia deUe, achando-se o reino .em. oUqlWldo formou esta assembléa soberana (o,q!J.l;!·é:
orphandade, em. cujo caso 'felizmente nos ilão acha-. questão de ,nome), elIa- o dirá porque a elIa só JlE!1r-:
v~os; sobre isto eu .perguntaria s6mente ,'se em· tenee~ a decisão, 'e. a .m~, ninguem. Chamo-lhe'
Portugal não estava uma regencia com o .poder exe-. f.IU~o de:nome'porql1e dlzer~se soberana. ouql1et:
cutivo, ese não podia essa r~encia fazer esse si- exel'C1ta poder soberano éa mesmacousa,:visto qu!!.
niulácro: da ~cçã.o; não f01 poisa orphandade tem quanto basta para fazer tudo. " . .
qllem determmou as Côrtes a negar a sancção ao QlIan~o se apresentou.. este.proJeeto.1 eu,J~gu~l,
rei; mas· o .conheciinentó das: verdadeiras razões S!'. preslden~e. que até nao houvesse discussao, por:para: àSsim, praticarem~ naQ .haver ~lI~.~llemque·~ lhe op'puzesse,; tão ,eer~O'.
. . ,.' ~ . estou da opmlao geraU
O,SI\_ MONTESmtA: - ( Nao se entendeu otachi· . .A.pezar.de que.os povos:doBrasilcomquem.tenho '

grapho).' vivido ou conversado- sejão ainda pouco. versado.s<:
O SR. CARNEIRO DA CUNHA: - 8r. Presidente: em politica, e' não haja denes um. só que .duvi~ da

Eu não me farei cargl? de faIlar de todas as doutri-. cons~tucio!!-~dadedoImperador, todavia.mnguem,·
D!,-S que tem sid~.a~l expendidaspelos nob.resp~ achel_de o~mla~ qu~ se' lna. concedesse, semolhan~.
plliantes; vou limitar,..me a algumas ~tlexões. !'/ós ~!1cçao. Não sel se lsto,~uccedepor stt·.~staa.QpI~;
s.a.bemos, e todos os:que tem }ido a historia sabem, mao ~o tempo; mas·veJo qu~ é a oplDlao de um;
as.scenas deploravelS que VIO aFrança~ •.•• tendo po,:o livre'q,!e~eJ':ll dese~voIVldo, em pouco. tém.pol
dentro ,em seu seio elementosoppostos, foi-llie.n~ m11l bOnSpnDelpIOsdefiberdade.... .
ce~sario, apezar da propagação das luzes, quandoPorulumo, Sr. pres~denteaté achointempest~yf),
qmzformar as suas nOVas leJs,. conceder a sanccão l{Ue .se trate esta matena eIIl UDla: assembléa CO~:
ao·monarehapelos motivos que mui bem mostrou tIt~te.., _ '.. . ,.
oSro Andrada:Maenado-; mas'que merão com isto'? Fe1t~s.estasreílexoes ,que me. sugge~ <l$:j):acos.
Bem ·desgracado .dori1' foi 'esse que concederão ao- conhecll:J;lentos; que. te:nho,. sopre: e$~, I!1at~i:'ia, .nã4.
infeliZ·Luiz "Xvn Foi' dom que finalmente o levou: p'ossode~ar de y?tar a: favorcdo arlf~A,qu~eu,j.u1@;

ao, é.a.dafa1so-: Se~.essaprerogativa e.~e. se.. não teria ne,CessarlOe.PO~~lCo.,.' .qu,~.. se ;l!A9.P.,,~.j :.ne,m" del.XM1&.. , ". ~..'
opposto á leI: solire os'nensdos enngrados o que: d~ votar assl~aU1dã-q.uee~1Vl~e.rO~~:~Ffame~~c.
lhe fêz, perd~ a." con~ança. da nação e' acce~deu a· n~_()..suc.ced.,E;l)qu"e.seguIa.a-a~i:nbI~/!., mt~a.ll.'0m-';" .

.~uta·do.s p-art.i~os até asultiInas desgraças~DIg<Ypor. nlao contrana. . . . .. " ..' .
lssO',.Sr~ Pr.esldente, que'o-exemploque se trouxe O,Sa.. RmEJR~DEAND~l)!\:: --., 81;>-, Prnsi,dflJ;lte~

não:teDl'~ppliéaç~ 'aI~ma'a()' ~stado.'· em:qu~rio~; Pondo d~ p.arte'a:questão~ob"eqsaJm~Q.~~ ~!
3:ch~mos,"" ~Il' ·n.a0. d~don~da .da· C9nstitacIona", ~eo.~vêr~e.estranha-á~t~na de.queilg,or.a<tratamos.
1iàade-donosso'monarcha; veJo comtudo' quedan,.. sunillesmente; ,:tratareI:do~)_ 3;~,;pl\ra- .S~tentllr!8;\
do-~e-Ihe esta sancçãop6de aconte~er que al~uns:- miriha e.me,nda sUllpress~v.à. EU.~di;a.,sJlPpr~ssã.Q,
d~s.:. ~~ens 'que' elIe:.ch~ar pm:a' Junto. d~'sl;Jhe d(},3.° art~; potqUe:!íilguel a: sua dout~e""t~p.o~
digcw.:, -; 8~nhorI' E$ta leI é' pengosa;e fuires~e ranea.. . ' ,.... .. .
de~~iVa.'d~ «"Jlrerogativ-a,s<de Jossa:Magestade2 . Pedi a, suppressãi.'> do.3.~arh,,~Qfqq6; 'Vi.app. a;reeelti
e:· PGJ.1:1SSO 'Dl1'~'dev-e 'sancclOnal~a-» .e.,pódel: o. nesta,asseJlililéa:., uma"qt,lestãtHli:ri~jv~~m'muitas\'
monar:clrct segmr:este:coDselho.;. ora o.povo que teJ:IE outras, qJle sãó-:--seo mODafi(iha de;vm-á, OU não,ten',
os ~H;to~:'na:'~embléa:e: que:jJllga:tel' :eseólhido'hcr sancção•.,-Se Ideve tersancçãp·nas'lei$iCOJ1Stitucior.~
~'p~ai:3fa~a sua:.~eliéid~de;::secvisSe que.o. naes,,~ deYEr,ter;sancçãQ;nas1leisl'egu!amentaresJ.i.
m~a.. ~eh~,'se·oPll~a,'a. :um,ade~quei' en~i'esparava' ~EUdisse9UlHlSf.aoWstã. Q;era.·f~1"aide te.mpo~PQrl':..·
rem~djana;: a~g~ns'dersE!us: males;, ~em:sahe a 'lIUB' ,que, nós:umcament~d~ que ;.,es1amos<\tra~ndp-,i~.do
e!\íeessos:'cbeganal: ".- '. . ' . foruwl~io),p.elolq.ual:~ ,publieãQ>L~S leis-;-flta Ol.ttIal

_ ;~~p~antoi.:p~go:em··senhe conceder.est8i. gueS.tãó dBJre1l6SElrYaJrse !par.a>(~ ;s~~
saneça'6\1«tlaIido,,·tra~os·_der:nos: consti~ .eeu' tleBsa malenm" ...'. .... , .._.."
temo 'que!Julgando-se;fazer:um..'beIIDá(·nação,nã&..vãt' DiSse: WilJ ilfuStre,: deplltadw que.--1lB;le~:nenhum;
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!imite punhão á autoridade da-~léa; ·é -. p'?r nenhmnafol'Ça-tem, SÓ forão por eRe otrerecidas na
lSSO !D~o, que ~ço a ~ppressao; porqu~, se nao falta ahsolutã de melhores para sustentar a sua opi-
ha limite posto a autondade da assemblea, se a nião. --
assemhléa tem todo o poder de legislar, para que· .
debatemos agora uma questão inteiramentehetero- _O Sa.-~.: - Eu levan~e para combater
genea á mataria que se está tratando? Porque razão a.doutrilla. de~as proPOSlçi)es que ouvi enun
hade a asseIiibléa precipitar-se em sua decisão? ~ a 11ln illustre preopinante. Principiou elle"
Respoude-sea isto-é~rqu.e() monareha talvez não dizendo: que ~enhum membro desta assembléa se
queira sanccionar. - Sr. -presidente: No tempo pod~~dir de que ena é soberana, posto que
opportuno a assembléa tomarã em consideracão, se se nao dUVIda que a mesmaexe:reita um poder
as leis feitas na assembléa extraordinaria, oevem soberano. . 
ser sanccionadas pelo monareha; então obraremos . Isto ha mister de ~ ~ento: o motivo
não precipitadamente, mas com aquena prudencia porque teln grassado infe~ente contra. a liber-.
e saliedoria., que deve caracterisar as deIiheracões dade.dos Povos ~tas d~utrinas politieas absurdas,
da .assembléa. Sr. presidente: nas relacôeS íDdi- provem de se nao defimrem hem os termos aceo
viduaes, a franqueza é mui louvavel; mas aqui é m?dando~~e:"lhes a principio .significações'vagas,
conveniente ~xtremacireumspecção; e até uma certa e_mdeterItUnadas, que ao d~P.015 se torcem e appli
reserva é mUltas vezes indispensavel nas assembléas cao a be1~prazer ~os preJUlZos, e preocupaeões
deliberantes. Devemos obrar de modo que o mundo vul.~ do despotismo. Eu e~teudo por soberânia
inteiro diga. - Nenhum passo bouve antecipado da o ~I~ que tem uma naçao qualquer de se
parte da assembléa: fimie nos principios de con- constitllll', e m~dar a sua constituição, como, e
auela que adoptou, só t.ratou das questões que tinhão quando .lhe COllVl~.
relação immediata com os seus necessarios traba- F pOIS sob~a~m termo proprio da sciencia
lhos; e ~r isso s6 no tempo competente, quando d~c:e~o.que Slgniftca faculdaâe, virtude, poder,
foi obrigada por seus deveres é que tratou da ma- e ~to excl~Slvo que tem os individuos de
teria da sanccão, e declarou se ella pertence ou não uma naÇào eolleetivamente considerados de 'esta
ao monarcha: He assim que podemos fazer conbe-. b~lecerem a f~a de governo, com que convencio
car qllEl procedemos com sabedoria como é proprio nao de ser regtdos.
desta assembléa••.•· ' E ~da que tambem si~l{1le por ventura a

DemalS, Sr. presidente, em todas as reformas de rela~o, .1UglU' de ordem. pnmasla, preeminencia a
governos ha certa ingerencia directa ou indirecta supenondade que ~arda o chefe da nação a res
das mais na~s; e poderia ~cer aos olhos d'algu- peito dos seus subditos, não é nesta significação
mas, que remava uma especIe de ciume, entre a que_ cumPrE; t~ar o.~o quando tratamos da
assembléa e o monarcha, quando semelhante ciume acçao dos direltos politicos : pelo que tão absurdo
não existe. Marchemos sempre coherentes com a -vem a ser cblUJl.~-se â. assemb1éa soberana em razão
verdade! para que se não presuma o que não ha, só de ordem oJ.!. Jerarc~a com~ ~amm: .soberano o
por dUVIdarmos de matarias antes do tempo proprio ~e!e da naÇ&o em razao de direIto poliUco de cons
lIe as debater. Saiba a Europa inteira, que de mãos tltwr.
dadas com o nosso mona.'"Cba, trabalhamos para le~ O cheíe da, :nação é pois denominado soberano
vantar o edificio, que deve ser a base da felicidade porque. a naC!1? o collocou no mais alto posto da
dos brasileiros, e que de nenhum modo procedemos Jel'archía p0!itica: a assembléa é soberana, em
por principio de rivalidade. Insisto pois em que se q~at;\to !e~da. repre:senta a nação, e exercita um
supprima o art. 3.0 , que não póde ter lugar éilgum direlto po~t1co excluslvo. que só ella tem, mas não
neste projecto de lei. . póde por SlnIeSmo exercitar. .

O SR-. MONTESU!L\ : - Saiba a Europa, que a Como em ltletaphiSica ~o~ém se g~a sempre
assemblea trabalha de commum accÔroo com o Im~ enredando o assumpto, sel'V1rao-se os maos politicos
perante.- Sã.o as proprias palavras de que usou ó da .h~m~nYa do tarm~ para ~onfun~a dilferença
illnstre preopmante; mas dellas deduso o contrario dos Slgnificados, e.as~ ~erao attributo da realeza
d'aquillo.que, lhe tenho ouvido. Sr. presidente: ~ o que sempre fô1'Cl. direito exclusivo da na~o: e
ass~mblea, ~archa firme e' constante,. po~e no como se o JIlesrno ;fôra.s~ sob~z:ano em razão de
proJecto delel que deve marcar a maneIra de pro- o~d~m ou posto de J~rél:rchla politica, que exercitar
mulgaras leis, diz : (lêu o art.) Se a assembléa não direltos de sl)ber~amalienaveis,ou inseparaveis .
fosse franca, se:a assembléa não fosse firme, de certo da massa da n~çao a quem competem; liouverão
nã<> sustentaria um artigo destes; e longe de dizer por absurda, e linguagem o:ll"ensiva de pios ouVidos
os seus sentimentos, ardilosa os esconderia; con- dar-se a UD:la. assembléa constituinte o titulo de
ducta a meu vêr sempre pe.nosa, e sempre arriscada.~berana e .até .desconhecerão .a soberania da na-
(Apoiado, apoiado). ..... ',. . çao. . .

A assembléa pelo contrario, obra com franqueza, Eu todavia.llão tenho escrupulos disso. A verda-
e até parece, que ~da um de _seus me!.l1bros~ .~x- deira sc!encia do governo é ag,ora que principia· a
,pressa os seus sen~entos, ~om o coraçao namao. ser.c~b.va.da. en~e nós; convem pois definir bem,
A Europa SI'. preSIdente, nao, desconfiará de certo e distingull' as.··ldéas; para .arredarmos de nós o
do estado~o-lliasil,porque'vê o art.·3.~ doprojecto, erro, e a cl)I1fusão. Quand~"dizemos-que uma as
que m8!taafórma dep~mulgarasle15; bem .pelo ~m?léa ê: soheran.a,<jllere.mosdizerqueexereita o·,
contrario' ellad~confiana do ~stado do Brasil; se direl~o da ~obera.m.a' .da ~ nação, ~ direito primitivo"
fosse o,*"o o cam.lnho que-seguISse esta assem.bléa.: da couvenÇ<l.o das socledades ô diTeitode.constituir'
~E·.inj~rioso:ásnaçõ~estrangéiras.e á nossa .na-. salvos ·cértos... px;incipios :qu~d~ diiemosque o:

çao,odizer-se que' naose:falIa com a'franquezae chefe da naça.o e soberano, nao SIgnificamos nisso·
~guranÇa 'do"homemde bem~ e não teM.O duvida ~mesmáidéa:' é:otitra.coisa o que quereD;l.os dizér; .
em declarll!que todas, as razoes expendidas. pelo ISto é. que·é.o supenor .-de.todos.os indiViduos'
illustredeputado;o' Sr. Martim Francisco, e·que dessa naçã.o~conocad.oporelles no maisaItoposto:
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dajerarehia civil:, o termo soberano pois é ho.-nG-" dà~ene paiz: mas que disparidade se não dá entre
nymo; e não cumpre que a sua identidade identifi- a ,soa, e a nossa regeneracão. •• • .
que entre nós os div.ersos significados, como succede Por ventura revestimos nós a condicão dos esta
en1ié esses 1D!Íos' politicos da esc.ola,do despotismo, dos~es~a França convocados porLÜiz XVI, pelo
~e querem' julgar' das causas pelos signaes,·etn p!o~no rel.dos mmcezes ~aundo o preeDstente
ugar de ,avaliar eis signaes pela realidade das causas direito publico da mesma nacão? •• '.

qué elles representão..·. . , ,Não certamente. Que. havÍão pois fazer os mem,..
OuVi dizerào illustre preopinante talv~ preocu~ brosda a;;sembléa nacion~ da'~ça deiw.is que

pado pela doutrina destes pnblicistas, que soberania em uma so camara se reumrão com estadenomma-
não'está nanacão: e mais qºeesta nosnâo deu oção os seus estados geraes? ,
direitO de legislar. (Aqui interrompeu o orador, o .Seguir á~ as .leis do paiz,o seu direi~ pu
Sr. Carneiro de.Cam'pos, dizei1do, eu flào disse taZ! blico estabelecIdo,· emquanto 'por uma assembléa
e'!> orador proseguio.) Ouviria eu mal; mas vou constituinte não fosse revogado. Não cumpre pois
seguindo os apontamentos que tomei do discurso ~gumentar .com o que fizerão os francez~ nas suas
do illustre preopinante. 'Cll'CumstanClas: mas com..o que farião se estiverão

Que a soberania, ou. direito constitutivo reside nas nossas. " ,
na nação, ê prfucipio que não sotrre duVida, à os As suas !ei~ dependião da san~o real porque
publicis\as da opiilião contraria laborão no equivoco esse era o direito publico, ou constitucional âa na
que tenho apcntado: jã que nós estamos autorisados gão: os francezes forão pois coherenles ne..~ parte
por nossos constituintes para legislar, nem só'o ue fazerem as suas leis dependentes da sanccão.
provarei a priori. porque tal foi a intenção do povo real, assim.como nós o somos agora em declararmos
quando' explicitamente nos nomeou para um con- as nossas mdependentes da mesma sanccão; em
gresso, ou asseD,lbléa. constituinte e legislativa; quazoto na constituição se não marcar, e estábelecer
como a posleriori, e pela razão de congruencia, essa. dependencia; que bem póde ser se admilta,
pois a constituição nada mai~ é do que umsystema mas que por ora não está admiuida. Voto DortantO'
de principios gemes de direito convencional, que pela doutrina do artigo do projecto. ,.
não podem ser observados senão mediante as leis .O S~. 1lENRIQt!ES DE REZENDE: - Na segunda
regulamentares que são a norma de se elles appli- dlscu~sao eu ~alIel contra a supressão proposta deste
caremaos 'casos praticos: e não poderiamos ser ao artIgo, e disse as razões que me fundamentavão
commissionados de fazer uma constituicào, sendo a isso; e não tinha lencão de fallar mais. Todavia
aliás inbibidos de lhes fazer as leis, de quê depende as razões que agora produzio o nobre autor da
a sua conveniente pratica. (Tornou outra vez 3. emenda suppressiva excitarão em mim ..idéas, que
interromper o orador o Sr. Carneiro de Campos eu não posso deixar de emi~tir. , ;1.:
dizendo-. E' absolutamente inutil que o illust,.e Disse o illustre deputàdo··quê um povo tem de
preopinante continue com isto; porque eu tal fiM direito O poder incontestavel de constituir-se, mll3
disse; seria Preciso estar louco J!ara o di::er- e o que de facto o não tem; l?orque os governos das
orador' contiDuou.)Disse mais o illustreyreopinante nações visinhas querem mgerir-se em as novas
-nós não .somos uma nação nova-ISto tambem instituiÇÕes; e trouxe por aresto os soberanos da
necessita de ~r, esclarecido. .: Europa. E' sobre isto que vou faUar Sr. presi-

Se PO!; nação nova se entende aquelia que se com~ dente!
põe de hOl'das.de hQmens selvagens, que sabidos dos Nós estamos em circumstancias muito diversas:
bosques se unem l'Ua formar uma e unica familia, eu quizera que se declarasse ao mundo inteiro, que
ou sociedade politica, de certo não somos nós nação nós não fazemos, nem podemos fazer parte do sys
nova nesse· sentido: mas se acaso se entende isso, tema europeu. O Brasil pertence todo, e deve per
como cumpre, entender, 'de uma nacão que ·que- tencer ao systema Americano:·nenhumas pretenções
brando todos os vinCulos'sociaes de, dIreito publico podem; nem devem ter em nossas institwcões esses·
que. a ligavão, enceta a carreira de uma nova con- governos da Europa. •
ve~çfIo'd~~ninovo:sys~m,a ~e gove~o,e~tão digo Eu explicarei asminbas idéaspara que as minhas
eu que naO s6 s,omos.nacao nova, senao mUlto nova, palavras não sejão torcidas. As nacões da Europa
o v~lho direito publicô ·dessa outra nacão; com formão um systema á parte: o seu· direito publico
,lJl!eper secuIos permanecemos ligados desappareceu~á~zo. ~ que os gov,el'l?-~s se queirão ingerir nas
ao 'golpe d.,a:~evo~uçã() .p_el~ qual proclamamos a mstltUlçoes do~ se~ vI~hos, porque ?es serão,
nossa 'mdepenâenCla; enao·devemos ora 'caminhar .alias, que possao contagIar os outros (dizem elles)
com pas..s0:rétrogràao.p~. velhas instituições; que que são interessados em que essas i~stituições sej~o
mal eaza~ com os prlDClplOs do no'Vo governo do calcadas sobre ce!tas bases; e dahi nasce~ as brl
nossopéUZ a'que pJ:etende~os dar conveniente gas e as aggressoes. Mas nós estamos mUI fórado
fórma,.pela idéa'aJ:chetypa do primitivodireitoda.s. aIcance dessas pretenções; nós teremos com esses
nações, ,na infancia das sociedades politicas.. ' , " -gov~m~sou~ras r~laçoes.nenh~a~o~~ que .l!Ies
. 'Se na pratica:nosdesViamo, alguma vez do rigOr ·dê direitO a lDgerrr-se em nossasln$miçoes.
d~sta lei natl!r.a4·é'pOl"lJUeimpe?-o~~circumSfan;' Eu não fallo no que toca á monarcbia, p'orqtie
clasDoS~:forçaoaodesvlO dospnnClplOs; consulta;.. 'esse é ogovern.o, que tem adoptado! e contJ.~uarã,
mos DllUS então ,as' bypotheses.da ' convenienciaa' adoptar o .BrasIl;·mas esta monarchla serã. funda~
geral;~o .que' .a;. initrima: iex!1ct.idão.··d~ra~ocinio ;, ~en.tada em. alicerces .pro'p~o~ do nosso .terreno, ,e
masnao deyem ~as-,:excepçoes.occaslOn.aes fazer ..Dal) sobr.e ~,mesma~ lDs,tltulçoes do sys~e~a emo
esc;.ala '~e' ~egra'em ',todas as nossasdeliberaçõe$,: ,peu, po~qut!.a exp~nenCla nos mostrara que essa:;
p~,:emndo-l}os~com a:prap,ca '8._hypotheSe;de:um:pl~se~otlCas~ao pódem prosperarem n~ssos,
~elto~onstitu~lonalque'amdall.!lo estab~lecemos. ,Cllln,as. ',., ' , ':,'"
:Argumento!!'o lllustre':préopin~nt~;~om,o' exenijHo: ::.Pomnto,aquelles :governos não pódem s,er 'rasao'
da assemblea da·França no 'prmclplo'dllrevülução paJasupprimir-se este artigo, 3.° eu 'q!ÜZera 'ant,e~;, '
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.que eUe leVasse eomsigo todas as~,~qUe aqUi' ~.: e eu·' suppro, é:a ;.dec1araçào· -daque1leS'
se tem allegado a faVQl' dene~ Para: muné meon~- sentimentos~:· ., .,;,:: , .::,',.:' ,':: ,,:
tavel flUe os d~~:«!a; ~oibléa constituinte ~o ~Q'~~YERGuEmo:'-- CÓlnO, il~ej~)' ~~~s"~.
d~pender!t~'sancçao un~l'ial, por todas asraz~ ~~ ~quem as cousas taes quaes:sa.o.p~e-me'
qut:. ~aqm ~ ,tem~ndid~: ·mas ~\asma~~ qn~~e,"e~ t~-se ás ~a.vras.,....:.qu~ose; (lrde
Jl!llititas ~o ~ovas para.mun,ea~ d~ mun..~ denamos·-'PIJ!'q'.!s· se faZ en\ena~por' eRas que
~da'mUlta'ge.~te, para~quem.ellas sao amda maIS existe o que na realidade não'ha;'e'popissôpiopo-
novas': é Fa·lD.stru.cçao d~ gente .!IUe.esse ar- obo'a seguin~e emenda:. '., ......'.:
!igó deve 11" expresso' no pr.()Jet~: n,,:o e para o «Qo.e se:' suppnmã'o : àspalams·.;.... ÜÓS' que-
lril.Jlerador. porque elIe· conhece perfeitamente a .' " d' , V .. " ·.. ·:F··· . oi 'd '.
verdade desta doutrina~ não é para os soberanos da re~os e or enaJIl0~'- ugue&,,,r~».~ Ol.,~?~ a~.•
EurOpa. porque além dê que elIes a devem tambem ' O Sa. Mol'fI'ESÇUA :.-,(Co~U!-:~:ac;tfl que.oti&.
sabér, nós'a demais estamos ao abrigo das. suas rece~ tam.bem um~~endá.qu~:nao:fôra.aP,QllltJ.a;
pretençõe5:é para' aquelles que eu te~? oUVl:do, :e mas nao enste o ollglnál. nem ,se'8:chá regISlra!la.,i}~
lido. que clamão~ valha-nos a sancçao llDJ)8nal- na .acta.tambem o 8,:. s.e.eretario F~des. Pi
á para eUes, que deve ir este artigo como instrl1e- nbeno nao aponta as pnmell'~ palavras deUa, como
cão i e prouvera a .Deus, queeUe pódesse levar faz r~Ua.I!do das outras; oque prova ~e ell~ mesmo
eomsigo as razões t !-_nao .VlO quando estreve~a aeta. E' por ISSO .que
.Quem nos diz Sr. presidente, que alguns: não nao vain~ lugar t1'aDserlPtl!; ). " .. .;...,

-quererãomett~rem cabeça ao Imperador, que eUe O 8R. ANDRADA MAcuADO: -EUBão queria que
póde não sanCionar t . . . . . no eroieew se tratasse desta. mataria porque a cons.

Estou bem eonvencido que eUe sera mabalavel titw.cãó podia determinar cousa dive.."'Sa do que se
a taes sugestões; n:tas para poupar-lhe ~e traba- estalielecesse' agl!ra; mas•••• QWlDto á emenda do
lho! ê -que deye ~ claramente este artigo~ ~as nobredeputado o Sr. Vergueiro, elijá disse na 11ldis
Iegtslatm:l1s ordinarlas eUe deve, e ha de ~er o dl1'6lto cllSSão q~do se faUou dasLa palavra quM'em.08 que
de saneçao; mas. agora voto pelo artigo, e voto ella podia conservar-se apezar da doutrina do art.
contra. ~ :noppressao. 30, porque a lei determma obsdiencia e obriga a

O Sa.. MAIA: - Eu tambem sou d~ parecer!IUe quçter â quem a executa ou obs~ai e l'Orta~to
o arü~ é elpontaneo i e melhor senap~ eVl\ar ClUAndo neste caso o Imperante,diz~o diz mudo
descoml4n~ ~e se reservasse esta matena para bem porque elle sem(Jl'e quero bem da nação qt!e
quando se leglSlasse propriamente sobre eUa i mas 118,·espera: da lei que é a ex~ssão da vontade
como appareceu1 e já tem sido obj~cto de discussão geral••• Conelúo pois que se DãoJal\aá.,verdade
nÍlo posso ·'tonm ~m ~e. se·6Uppnm~. Eu n~.se com a expressão queremos, qne por isso julgodever
quer me lembro que o Imperador deIxasse por 1550 ser conservada. •• . .. __ .,
de promulgar as leis; porém seguindo os prmcipios O 8 F S '- ,
dos que pensão que as das assembléas con.~ituintes . . R,' ~NÇA: - e, o Im,Perant.e na.o fem 58_nc...
não dependem de sancção, que para elIas nao temos çao. nas le15 da presente Ie~lat~ como suppoe o

o.e entender-nos com o Imperante, mas sómen\e proJecto!e .por eonsequ~ntla naoha_"8cto!le 'Von~
~om a nação, julgo lambem necessario mostrar aos tade leglslatn:a da s~~ pan,.e, ~"e~re~S4o oÇlosa, o~
povos que conhecemos os seus direitos, que não nos antes contrana da_ldea que Slgníllca ,o ~er-qu~
aeobardamos quando é preciso sustenta-los e que remos.-;A expressa0 que·bemc~bê"e.diz!l~-man
nuoCa recuatemosum passo quando se tratar de os' damos:- p~rqueneUase enUBClllO e~ereJ.C1O de.um
def nder . , poder proprlo doImperante, que é ~fazer os sabditos

e •. . ..•. obedecerem á lei ou á voz da vontade geral da
. ~ntendo pOlS <JUe esta ~atena Ja senaopó!le nação emittidapeiô'orgã6 Iegitimô.dos seo.s:repre;
delX!U. em esqueclmento ViSto ter. entrado ,em dis-. -sentantes; emquanto ouua' cousa) nã() determmar
cnssao i mas parece-me que o !lt:tlgo ficará.melhor. 'aconstituiçãoquese~hóuverde!fàZerl ;': ' .. :.';
.com.uma emenda que mandarei a mesa. -:. . .: . . . . .. :: :':' c:~''''. "'~ " ;

. . . . O SR.,ç~~o,~A;,C~BA.: ;Eu,q~d~pedl
.,:, • '. «lWENDA '. • .'F.lese.suIjfcr~s~apalayra,guer:~}(ij.:J?ara,que

« Os de,creto.s dil. presente assembléa serão pro- nlng~em,. cass~ em.d!JVld~: s~aJ~l E?~ ~dép'eIl:':'
mulO'ados sem t!ependencia de sanccão imperial.~dfient~ .d~.,sancca.. _, .<;l., Parete~~me.,.. ':lJU,~<:~ef!adah. epa
n. d t:) t:"d· M' . '.;;.. Fo' po'ada • , ; car!a.,!'U~uma :cousa eqUlvo~;;~Pw~ ..:av.er
V eptI"" o ala.», . la.\. " ,. :. ,qu~!Jl, du-v.dasse" l;je,era:..ou, nao,sam:m.oD}!-~~;Pel.0..1'1fu-se a materla discutida, e propozo Sr. p~e. .Jlnp,er~te. Nã() ti.ye ,outro ;wottt.()·~apellli:a ~HP~
sleD:.,. ., '. . " "" Ere~o. . ' .....\ 1':.." '. ".' .
~Lo Se o artigo ,se suppnrma.-Venceu~se qu~ ., O: SR,: VERGUEmo;-Nós::nãoi :fazem6ij{uma;lei

nao. '. " ,.' . '. ,'~ "":': pOrque ;quei'Elínos; ;mas porque:.:conne,cémos'qo.eé
2.° Se'll~~aya~om aemend~d1? Sr..Mala~-Ven-: necessaria:; logo·o melhoré.apartar.deii6s'toda;a

c~~~se:queSlm;'e Julgou-se preJudica,d~ a dO~Sr"~-: '~é~.de :arbi~o,.: supprimindo'u~a ''P~vra[que,o
rao de,Santo ~aro., . ',[ ..., 11: '-indica-.:Alémd1Stoo:poderexecut~V(Ulao.te~,Parte
,.. }!:DtroU 'em discussão ? art. 4° com' a~ respectivas! -Dai or,denaçãodO decreto. Iog~ como hàvemos'. de.~pôr

emendas, dos Srs. MunlZ Tavares;. França; .e ,Ca,n- :queremosne'! ordenamos'?' A: asoombléa. deve,ev-itar
nerro da Cunha.. (Veja':'se a·sessão.de ,27:d8.~UnhO~' :~ta~ 'ineoherencia,: .ou'antesifalsidade~l$e a:a~~
-', 'O' 'Si;:MÚNÍz TAVARES:..,:-Entre' as'emendas;éitás' -bléâ adoptá~o' ~priDcipiO":tIU&.os seus· deeretosem

~e~,t'~e~~~g~iJit~~:U~~ll~'~~~u é~~Ji Jo~~~ f:t=~i~~~~.o~~d::~=:1~ê):-~d~
a.expressão dos sentlIDentos da ~ommlSSa?··a qtle .a:íjex~CÚça'Q ;,e ·?ortanto :,p~a:.s~,;:co~nte;~o

. tenho'; a' h0Dl'3:': d~ 'per.tenceJ:;·,todo~;.~s::illustres .~e.:,:4:ons~ar.,taes!~asl:,ElS 'aqu!'as'r~es
meIlibi'ôlf dalla 'erã()."~.da,·mesma opllllaQ;'o 'iqutl 'p~'reqiJ.ello:a::suppressaoldeUaslJ .G' ,:"';':,: ;;"
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1wo"ou-se a materia discutida, e o Sr. presidente dicações tenham 2'" leitura, e que depois-se pro-

propoz': " , ponlia: se é object:> .de deliberação; por tanto isto. é
.. 1.° Se o, artigo passava tal .qual. estava redi- que se deve praticar sempre. Mas aqui umas vezes

gido.-:" Venceu-se que não.' . " segu~m esta regra e outras não, de modo que é uma
2.° Se passava a emenda do Sr. Muniz Tavares. desordem. Apenasse propõe uma indicação, prin-

_ Venceu-se que sim.' cipia logo o debate sobre eUa, sem se saber se ê ou
. 3.D,Se passava o additamento dô, Sr.:França.- não objecto que a assembléa tome em consideraçãó•

.Passou . Eu não seide que isto sirva senão de perder tempo•
.,4.° Se passav.aa emendasup~~vado Sr..Ver- O SR. PREsIDENTE propoz se a materiaera objecto

gueíró,com aquaUicava preju da.a do Sr. Car- de deliberação.-Venceu-se que não. ,
neiro da Cunha.- Passou.' O S M C'• .

5.° Se com a reunião de todas as emendas ven- - "R. ONTRStntA : -. omo eu Ja conse~ o que, quena 9:ue era dar a ldéa ao governo, amda que
Clqu·d;,:."_Pa;sa.vaa doutrina d~ artigo.-Venceu-se não vã e o mesmo. Eu tenho um projecto paraofi'e-

<>uu recer, vou le-lo, e depois direi as minhas razões.
.. 'Perguntou então o Sr. presidente: « A assembléa geral constituinte e legislativa

'1.0 Se a assemblêa julgava finda a 3'" discas- do Brasil decreta o seguinte:
são•..,... Venceu-se que sim. , ' « 1.° Não pagarão dizimos, e os outros direitos

2-.0 Se passava o projecto.-Resolveu que sim. estabelecidos as safras de assucar, e de mais pro-
ri SR. PRESIDENTE declarou que tinha dado a ductos da lavoura da provincia da Bahia, obtidos

hora,destinada.ás indicações. nos dons aonos de 1822 e 1823, em consequencia
O ·Sa. MONTESmti.: - O estado das nossas rela- da occupação inimiga feita pelas tropas lusitanas.

. d :t <t 2.° Não pagarão igualmente declma na f6rma
cões com as potencias esLrangeu-as eve ter mUlta das leis q:ue a tem regulado, as casas da cidade da
mfluencia nas nossas deliberaÇÕes; e cu já ouvi Babia:cuJos proprietarios, animados do verdadeiro
dizer a um illllstre membro que se tinbão, exigido amor da patria, desampararão a cidade, para no
do governo algumas noticias desta natureza e que R "d 11
nada- por ora veio. Talvez se ~m mais cir- econcavo, e mterior aque a 'província, se incor-
cumstancias para se remetteralgum trabalho arran- porarem aos defensores da patrla; bem que não pe
jado; mas como isto influe tanto nas nossas raso- gassem em armas; e isto se ontenderfl s6mente á
luções estou persuadido que o que ha deve ser apre- cerca da decima vencida nos dous annos de 1822
sentado sem demora, ou em sessão publica ou em e~~~ A junta da fazenda publica daqurlla pro
secreta, como convier, porque ha cousas,que não vincia, entregará as quantias, que houver recebido
devem nem podem ser apresentadas em }lu- d b' '"d d- .
blico; Eu tenlio feito sobre este objecto a segwnte este o ~ecto aos CI a aos, que se mostrarem com

petente, e plenamente incluidos na disposição do
'u l~DICAÇÃO " presente decreto. Paco da assembléa, 23 de Julho da

1823 e segundo da "lndependencia e do Imperio.-
a Proponho que se torne a indicar ao governo Francisro GB Acayaba Montesuma ».

ap~sente .em sessão publica ou. secreta, como .con- OMESMO SR. DEPUTADO: - Sr. presidente, que os
Vler, o qUê haentre eUo e os gabmetes· estrangeIros, povos da provincia da Bahia merecem toda a con
inclusive, o de Portugal, sem que se, esperem uI- sideração desta assembléa, ê innagavel; que tem
tenores ,trabalhos., Paco lia assembléa, 29 de Julho so1l'rido damnos e incommodos incalculaveis,
de 1823, e segundo da1ndependencia e do Imperio. tambem ninguem duvida; portanto é quasi desn9
~ O deputado~ Montesuma». cessario falIar sobre o projecto. A assembléa, bem

OSR.FRANcA:-Como nesta assembléa ha uma conhece que os proprietarios das casas não tem re
commissão ad' hoc, que ainda não teve exercicio,. cebido as rendas delIas, e que portanto não podem·
julgo que deve ser remettida a ella a indicação, para ~r sugeitos !lo p'ag.amentô da d~ina. Quanto aos
que.interponha o seu parecer. dizunose mms direItos estabeleCidos nas'safras do

O SR. MOlttESUMA :-A materiaé tão simples que assucar. e outros producto~ de lavou.ra, p'~ce-me
me parece absolutamente desnecessario oir á com_que é,lgualmente !1ecessarla a ~edlda Indicad~;
missão. Que, p6de eUa dizer' .Que' sim:; porque !m~nos q~e se ache Justo,qu~ depolS de tanto~ sacn-.

_ a assembléa 'pQde exigir do governo tudo o que lhe .fiClos devao pagar taes ~lreltos os que perder~o s.e~s
, fôr:.Jieces,:;ano,e p'or_ isso: acho inteiramentesu-: :~n~~s, e que padecerao tanto pela oppres~a~ lI!l-

~erflUO? IJ:':á -commlssao. .', .' . - ~e lembrar a alguem que deste modo tiramos ()s
OJ3n,;,ÁNJ:JRADA f'fAC~ADO: --: Porb_em~daor~em, meios da sustentação daprovincia, eu responderei,:

~r.i-, presIdente,. veja. V. Ex. que~e~na~ p6dedisc~-' Sr~ presidente, que não é com o dizimo dassafras nem
~.!l_:~r~posta, sem's~ saber se _e obJectode deli-, com a decima das, casas, cujos proprietarios asde~
~~~~<" . :':," -, . .- '.' '. ':sam~arão -par~ sustentar;aregeneração da~ossa_J)~.. ;:p'~~EN:Ji~. J.lfop~z: ~e ,a ~aterl~, ~ra 9bJecto ])a:tna, que se hao' de· supprIr as despezall p';lblicas.
d~ :q~~~~rllça.o, o,u,se !leVla lr á commlssa() aâ! hoc. J!im~;é· dever meu advogara causa da Bahiacomo
, !,:Q, SR,;;A~RADAMÁciíADO:- Mande-se:D com-:-: seu deputado? como um dos representantes danação;,
mi~ ~ .~Ua';,dat:4;oseiqia:rece!-", é,dirãse ist~, e~ porque fui, ~s~emunha o.cular das. calami~ades
teU! ·ou. não lugar. Eu bem veJo que a'tii.! iJidica~o,d aq~ella !>rovmcl3., o proJecto está .s~mettidoá;
é ~o,slJIl~l.~~ que não. precIsa ser OuVida a com_conslderaça? da assem~léa,. ella' de_cldir?--Entr'e
nii%~~;~às,Vá: SQ,:p.aia:·noslivrar~os'destaquestão. tan~;requelOO' a urgenCla, mas qu~ nao seJa como .~
. O' SIl."ALENcAÍl :.:....:N~õ- concordÔ; porque ~cho' qu~:. teve lugar. comou~o .~roJecto meu'-'F~l

que em todas as occaslões devemos segmr o que· apOIada a urgenCla requenda. . '. .. .'. .
manda o regimento. O:regimento manda que as in- O SR.,. SOtlZA.~ MELLO:.~ Lev~nto;::ni~~ p,*"a
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RESOLUÇÕES DA ASSEMBLÉA

PARA ;JosÉ ;JOAQUIU CARNBIRO DE CAMPOS . .

;mm. e ~mI:' Sr.-A a~sembléa geral consti
tUlDte e legISlatIva do Impeno do Brazil manda re
commendar ao . governo o mais particular cuidado
sobre a administração do correio, tomando as medi
das .que lhe parecerem'mais proprias a evitar a vio
la~o do segredo das cartas,. sempre sa8'l'ado nos
governos verdadeiramente livres. Oque V. Ex. 18-.
vará ao. conhecimento de S. M. Impenal.

Deus guarde a V. Ex. Paço da assenibléa; em
29 de Jtilho de 1~. ~ Meí1Wel. José de Souza
Fra,nça. .

ser .indifi:erente á, sorte .d~çada 'dosPOV(lS que
tudo sacrifieárão pela independencia do Biazil. :

051\. MOmEstlHA:- Pois tudo isso se repnta
nada! . . ..

O SR.•.PBEsmENTE propoz á· votação aurgenéia
dama~a? e.:Ven~se que, na fôrma do regim~-
to, se unpI'llDlSse para ser debatida. -

Fez-se depois a 2" leitura da indicacão do Sr. Ver
gueiro sobro sesmariás apresentada na seSsão de 14
do corrente.

Resolveu ~ asseml:Íléa que fosse remettidaii com'"
missão de agricultura; e que tambem se reCOIDijlen
dasse ao governo que reCorcasse as ordens' anterior-
mente dadas a este respeito: . .,

O SR. SECRETARIO FRANÇA. pediu a 'palavra para'
ler, na conformidade do que'se resolvêia na sessão'
de 26 de Julho, a minuta do omeio sohre o attenta
do c~mmetti~o pela tropa em Porto Alegre ;e como..
depOIS de feIta a leitura houvesse quem quizeSse-'
fallar sobre ella, ficou adiada:a decisão. .

O S1\: P1\ESlDEN1E assigno~para a ordem do dia:
lo oproJ.eeto sobre!l con~maçao dalegislação aetual:
20 o pro]ecto da leI marcIal. .

Levantou-se a sessão ás 2 horas da tarde.--José
Ricardo 00 Costa, Agtliar de Andrada, secretario.

fallar contra a urgencia do projeeto· de lei do
Sr. Montesmna; não porque a sua materia
nãô s.eja muito attendivel, como eu confesso,
mas porque me persuado que: ha legislacão eris
tente por .onde se pódem bem remediar- ou re
parar os dàmnos apoutados no projecto: digo que
ha legislação existente porque, além do alvará de 7
de lulibo de 1808 que não mandacobrar decima dos
predios urbanos fechados sem habitadores, temos· a
ord. do liv. 4° tit. 27 sobre as esterilidades, que
manda fazer o competente abatimento, ou alterna
tiva sobretaes pagamentos lembrados, quando oc
correm os casos não esperados como exercito de ini
migos. Em consequencia digo que a materia do
~rojecto do Sr. Montesuma merece toda a atten~o
a favor dos honrados habitantes da provincia da
Bahia, mas que não é necessaria nova legislação,
porque a supracitada lhes deve ser Jlroflcua, recor
rendo-se ás autoridades locaes que devem garantir
a eommodidade dos povos com as leis existentes,
motivo este porque não me parece necessario o pro
jecto de nova lei.

O SR. ANDRADA MACHADO: - Eu não penso do
mesmo modo que pensa o illustre preopinaq,te que
acabou de faUar ; mas nem por isso me levanto para
votar a favor da urgencia requerida. Não vejo ne
cessidade de saltar, por causa deste projecto, os in
tervallos estabeleCldos no regimento; não desejo
que nos acostumemos a isto, porque reparo que não
lia cousa alguma para que não se peça esta urgencia.
Por isso voto contra eUa ; mas não terei duvida de
votar pela urgencia da competencia da materia
quando se fizer a segunda leitura.

O SR. ALMEIDA E ALBUQUERQUE: - Tambem acho
Cl!1e ~eve entrar em discussão pelo methodoor
dinano.

O SR. FRANÇA: - Não ha duvida, deve passar
pela rotina ordinaria <{ue a lei estabelece. muito
mais sendo certo que eXIstem. em vigor providencias
dadas em lei que devem servir para este caso.

O SR. MONTESUMA : - Sr. J)residente, eu s6 digo
que o negocio é mui serio.lIa duas safras e duas
décimas vencidas, já se andão fazendo as cobranças~
e. obrigando-se pessoas miseraveis que gastá.rão. o
que tinháo nesta guerra. Isto é umaitljustiça formal,
nem deUa. a: livra a ordenação citada porque não
tem applicação ao presente caso. Sr. presidente; na' PARA CAETANO PINTO ElE MIRANDA 1II0NTENEGRO ;
Cachoeua eu vi pessoas que ficârão reduzidasâ ul- . . ..
!ima mis~ria, e que.não ganhavão cin~o !éis, e por 111m. e Eim. Sr. - A. assembléa ;geral consti-
ISSO CODSIdero a ultílDa· c~el~ade ~XlgJl"-~e de ~l •tuinte e: legislatiya do· Imperio do Brazil .mánda
gen~ o pagaJ;Dento desses dIreItos. EIS. aqu~ porque .participar ao governo, ·queachando.,.se felizmente
pedi a urgllnCIa para ser sem demora discutido. . .restaurada a·capital'I}a provincia da:Bahia e fican-

O S1\. CARNEl1\O DA CUNHA: -Pelas mesmasra- do por isso sem efieito o deeretóde29 d;Novem
zões que apontou o illustre preoJlinante é que eubr~ de~l~,~m que ~e ordenou, que durante a dO
apoiei a urgencia. A cidade da Bãhia tem sotrridomma~o'~numg!1, se;lnt!3rpo?lessem p.ara; ~ casa~a
males· ímmensos, e todos os proprietarios de eng~ supp~~~o ~sta corte. ()s recur~os JUd!claes .. IJ,UC
nho tem igualmente pa~ecido, e parec~-me que isto ;.d~v.e..n.ao ~..t.e.rpor.-se para a r.elaça~. d..a. dita.. pl'... ov;m.,-...
merece a nossa attençao. Nãoseráô dignos da eou-, vmcJa~ é~mdispensav~l em beneqpIo das,par~si lftle·
sideração da assembléa povosque sacrificárãofor- se eJEPeçaoélsconvement,e$ ord~J!:s p~aque:.9.s-~o-, .
tunas.e. vidas a favo~ da independencia da· patria? hreditos recursos tomem o~~a vez a dire~quese

Sera Jllsto que depOIS de tantas perdas_ainda sejão lhes davll:!. ,antes daquella .1DJusta.occuJlAÇélo,O ~~,
atormentados com essas cobrancas? ' . , ~. ~x. levará ao conhecllDent.o de 8. 1\1. Impe-.

De certo que não. Pois ao menos embaracemos na!. . ' ..... . .. .. .. . '
que .sejão· demandados. e novame~te por este modo . Deusgu~4e .a Y. Ex. P,aCpd4'~asse~bléa;-~giri ..
opprimid~s,para p~gare~ o q:ue !1aÇldevem,·porque 29 de Jti).ho d~ 1823. -..:. Mânoel José 'de B'~'
se elles nao lucrárao se nao tirárao 1Dter~sse algum; je·TOIn.~~· .,.. ','" .
como se pretende que paguem? ...,

Eis aqui porque votei pela urgencia, não posso
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._ O SR.~~ então propôr a concilia

çao da redacçao. do artlgo com a (lolltrina vencida;
m
d

as ? Sr, "Rodrigues Venoso pediu apalavra eman-
ou a mesa a seguinte "

.~ eJIl 30 ,ele: ,OJalh0 ele ~8~3
. pJlESU)ENm DO SR~· c.\rlfARA

ReuDidos OS Srs. deputados lIélas lO horas. da
. manhã, fez-se a chamada,. e acharão-se presentes

·58, faltando com cansamotivada, os Srs. Pereira da « EMENDA

Cunha; BâstOs, Ferreira Barreto; Acciol!, Andrada «:p~ por ellas s..e regtllarem todos os negocios
e Silva, carneiro de:·cam~s;Marianno caValcanti, do .mteI?-0r do Impeno.-=O deputado, Velloso. ll
.Furtado de Mend9nça, TeIXeira de Gouvêa é Rodri-Fol apoIada.
gues da Costa ;··e sem ella os Srs. Rocha Franco, Depois de alogum deb·a'e ~Ol' ·pos'ft li "'....enda a"
Barão da Santo.Amaro, Paula e Meno e Carneiro. • I' - =u

O SR. PREsmENTE declarou aberta a sessão, e lida v~tação, e venceu-se que se substituisse na redacçao o seu contexto.
~~: ~::a~en&e ~i approvada com uma pe- Seguiu-se ° art. 20 com a emenda d~ Sr. An-

drada Machado, proposta na sessão de 7 de Julho e
~ ~R.' SECRETARIO ~RA.NÇA. leu o seguinte omcio que na aeta do mesmo dia se diz pertencer ao art. i 0,

., do JII1DlStro dos negoClos da guerra: ' mas que seu illostre autor declarou nesta ser do 20.
'. _Ct IDm. e Exnl. Sr.-Levei ã presença de S. M. o (FalI - ai S . .
'~perad()t () seu o«ieio de 23 do presente mez, que ~o guns rs. ~eputados; mas do tachi-
;'aoompanhava a cópia do re~erimento que João Ri- grapho 1!1l0 se póde oolligJr nem qual foi a materia

- d d 1"--~" b é 1 ,da questao.) .car o aw:lu. lez a assem a'gera constituinte e
législat,iva queixando-se de existir na fortaleza de O SR. i'tlUA mandou á mesa a seguinte
"'Villegatgnon preso e incommunicavel; e o mesmo « EMENDA
Senhor mandã que eu infomie à V. Ex. a tal res-
pei\O, o que passo a fazer. Este preso veio com OU- Cf Art. 2•.° Ficáo i;;uahnente vaU?sos todos os de
U'Os co-réos de Pernambuco pronunciado em devassa cre~s pLlbUcados peill}l Côrtes de Lisboa que vão es
por crime ,de alta traição, e como tal ordenou o go- pecifi.cado~ na LabelIa Junta.-O deputado, .Vaia. J)

vEl!'Jl.o, 'que. fosse guãrdado com segurança como -~Ol apoIada.
eXlgta o cnme de que era accusado; mas jámais JuIgou-se a mataria discutida, depois de algum
ordenou que fosse incommunicavel, como de facto debate; e o Sr. presidente propoz :
não esteve. A sua prisão é uma casa com porta t1 1.° Se o llrtig~ passava tal qual esl.ava redigido.-
janella baixa, aberta, e sem grade, sobre otorrapleno Venceu-se que nao.
da muralha, tendo porconSeguencia todaa communi- 2.° Se passava a emenda do SI" Andrada Mll
cação não s6mente com a guarnição da fortaleza, cl1ado salva a da redacção ot'terecida pelo Sr. Maia
·co~o com as pessoas que de fóra entrão. Ultima- -Venceu-se que sim; ficando porLanto approvad~
.mente foi necessaria uma medida mais rigorosa a que a redacção do mesmo Sr. deputailo Maia.
deu lug~ asua irregular condu~..a· de bedida e jogo; Pas:;ou-se ao art. 30 com a emenda do Sr. Accioli.
mas essa medida não passou de uma sentinella na -(Veja-se a !óessão de 8 do corrente.)
porta, para não consentir ajuntamentos dentro do
.quarto~ nem entrada de bebidas espirituosas em Houve um curto debate; e posto depois delIe o
demasia, 'iDaS de nenhuma f6rma cortada ·a neces- artigo á votação foi supprimido.
saria e decente communicação. Finalmente devo O S1\. ARAulo !.mA mostrando que seria melhor
participar a V. Ex. que S. M. o· Imperador tendo incumbir o exame dos decretos das Côrtes de Lisboa
aa~o" ordem p~ra a·remoção. de todos estes pl'êsos, a 'lma commissão especial, do que á de legislação.
assun· como a sua efiectivaentrega· á reparticão da como tinha lembrado o Sr. Andrada Machado na sua
justiça;" como jácommuniquei a V. Ex. nos meus emenda ao .art. 2°.-offereceu a seguinte
"officios de ,15 e 28 do corrente mez. O que V. EX. -
.levará.. ao conheciuientoda assembléa geral consti- <t' lNDICAÇAO
twnte é 'legiSlativa.· . « Em lugar da commissão de legislação que nró-

« Deusguaroe a "V. Ex. "Paco, em~ de :Iulho de -põe a emenda, seja uma commissão especiâl de
1823-JoãoVieirG de CarvalhÕ.-Sr. Manoel José tres.-Ar~'Ujo:Lima.» - Foi apoiada; e posta á
de Souza França-; ».:....Fói remettido á commissão de .votação·fol approvada.
legislação.· ,..: , . .' O SR. PRESIDENTE perguntou se a dita commissão
. Leu mais uma,participaÇão de molestia do Sr. ·seria nomeada porescrutinio; e aassembléa decidio

Rodrigues da Costa.';";';FicOu a àssembléa iDteirada. que fosse nomea~o do Sr. presidente, o qual ele-
Pas.sou-se á: ordeindo dia,qu.·e era o proie.cto so-' -geu~sSrs. Carvãlho e Mello,.Francisco Carneiro e

-brea"confinnação das leis que tem regido: o Brazil' AlmeIdae Albuquerque. .
e oomana sessão de 16 de Julho tivesse .Passado·.~.. O SR. LOPEs.GAMA.·tambem oft'ereceu"a seguinte

-art., l°'~oID as emen~s qu~se'vencerão, parecia .' «INDICAÇÃO ,.
qu~ _dena·entrar em discussao o art. 20 ; mas lem- .
'ijt;ar~.9,....al.~.. senho..r~s, .<J:U.e logo dap.ois daq1.lell.6 ....« Pro....,ponh..o que se ord.ena ao c.hanceller,;.mór do.
,:ven~llJ!to.:oSr. Carneiro de Campos'ponderára Imp.~no·p'araque·remetta uma tabella de todos os
-1iÇllr,~ 1B.cQtn~l~to O~lJ:tigos~n~o se lhea~rescen- ·decret~s. das CÔ~s de Portug~ que por esta chan- .
tasse~ - ~tares e ecc!eslasücos~ depóis ... de- .chellwll"passárão,. a bem aSSlDl tantos exemplares
ll~gOOlos ,~l'Vl5-:'7,e,que sobre .as suas xenexões quantosio-re:m os ditos ·dacretos.-:'O à'eputa:do,Lo
]louvarade.batequeficâra adiado pela hora. .pesGamo..· ll--Foi apoiada. ',.'..: :
~Re4ue.rElu;;.~ 'por4~t9: li li~odà :acta daquella s~- . Depois deaI8um debaie resolvéu a assémbléa.qu~
~~--econsultaáa. aa.s~mblea:t;esolvey.-se,. que con- .s~.repetisse.a orde!Dno 9asode ná? ter vindo amda.
,tmuas~o"deba~_eadlado sobre a dita observação do aresp.o~ta da queJâ se~ha expedido.
,Sr. ~e.ltOde. ~P9s•.: . PrópOz então o Sr. prElside~te: .
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- 1·." Sea 8sSembléajuIgava ·eoncl~da~'J~a.'d,is-:,. ,~ecessario entrar-'D:6VUii~nte em-disénssão; e não
:eusSão.":-Veneeu-seque siBl~· ' .'. ' ".~ .- >':. fique in.~iraIwlnteaballdonado;:para-depoisnos não
-- 2.0 Se à aS'seDiblêa saIiccionava o projecto:eo!Í(~os.,.embaraçados ,com' o regimento. ,E' este o
as emendas ápprovadas.-VenceÚ:'Se~que mellp~l'. . ' ',.," ,
sim. , . ' .; Fizerão-seniais algwnas.observacõe5.e julganllo-

Passou-se á 2&.~.da o~em do.di~ que era ,a211 se. afinal, ~~tida :a~ateri~:proeoz:,ó Sr.presi-
'<liscnssão do proJecto da lamatelal.' ,dente:- se deVJ.a pro~. adise:ossao.~V enoon-se

O-SR. ANDRADA MACHADO :-Eulevanto-~epara ,que SUO" ",' ; .
declarar que tendo votado a favor. deste projecto, Começou-se portanto pelo.arL l°., : "
agora o abandono.por nãt' ojul~.já.n~? ; a' O SR• .ALENcm :-(Nãõ o ouvirão os tachigra-
occupação da Bahia pelos nossos mumgos m o ti~a ,phos.)" . '.... ::.,; .,-
feito a~op~; temia que o perverso ~neral Madeu-a O SR. HEmuQUES 'D~ REzENDE':-Como se discUte
se serVIsse do decreto das Cõrtes de~l~b()a P1lYa ~ul- e se vota contra o 10 arti!ro eu o sustentarei. .~
tipliçar as desgraças naquella. pt:OVlnCla, apor-ISSO elle o se/Pli,nte: (leuJ 1>,'; ,.',

querJa. que.~semos dos. diiell!lS que em t:d cas~ Na pr~eir-adiSCUSSào eu vi que havia.~
nos competlao l-lara dest.rulf seuslmamespr~le<:tos. grande difIerença entre esteprojecto e o das CÔrtes·
mas 0_monstroJâ se ausentou do !tossI? temtonoíi e de Lis~oa. Estas legislllrão ~nlr~ JO'!os que, se~
para tão !ODge ,vã que nunca maJS _Slllbamos de e, volLarao contra eUes e nós lamos IeglSlar contra os'
nem, d?s lUf~mes que o aco~panhavao.. povos que:se não havião revoltado contra nós, mas

A V1sta disto, s~nd<..> o p~Je~to uma medI.da me- que se suppunhllpoderem revoltâi'-se: ellasdecre-
ramente temporana, Já. o Dao Julgo Decessal~o. tarão sobre cousas cenas e nós legislariamos sobre

Todavia eu cons~rvatla talvez a s~a dOlllrmad~ cousas em hypothese. .".. '.
de o art. 14 por dIante, ,por se rer~~ aos que q~ll- Como porém eu votei pelo projectocomo rapresa
z~rem, prom~v~r oU,cOl}djuvar a UDUlO ~as provJO- lia,propuz a este primeiro artIgo a seguilite emep!ia.
elas alnda diSSIdentes a causa do Imperlo. (leu) fundada em que. tendo osportuguezes legiS-

Nada se deve despre~r que mostre aos que pre,- lado contra povos que se tinhão unido a nõspara
te~dere!D algum cantmho do BrazU. que os brazl- ser verdadeIra represalia. nós deviamos legislar
lellOs hllO de {lUer todos os e~rorços 'PlU'~ os erplllsar contra os povos !N6 se ullhào unido AeUes. '
do seu solo... que nenhum tltul~ autorlSll os portu- Ora, isto posto, se se rejeita este artigo ~e COn
guezes a.apoderar-se de I!m paJZ que os nllo quer. seguinlemonte o projeclo, qual será a' nossa con
que os nao reconhece por mnaos, e que nunca mais dueta no caso que cu 6upponbo e que é muito pro-
os reconhecerá. vllvel'/. , .
. O ~R. A;'E!VCÃR :-Çomo.8 as,sembléa decidiu ~e Que o Pará e Maranhão es~o occu~dos, é certo:
o proJElcto t1'Vess~ 2& ~\scussao, 3U(~O que só poder~a que as tropas poI1ugu~zas sahirão da~ie.·é igUal
ter lugar o ~ue diZ o 1l1uslre preopmante, por melO .mente certo:qWll porem será o seudestlno ulterior,
de uma ·indIcação ou emel?da em q~e propozesse a é o que não &ADemos. Pôde muito bem Sllrque se vão
suppressão de todos os artigOS qlle nao adopta. metter em o norte e qll8 dalli .persi~ào os amigos da

O SR. FRANÇ.\ :-Eu votei contra este projecto, e nossa causae eis-nos outra vez precIsando deste pro
votarei sempre; mas apezar disso ~ntendo ~ue,deve jecto. ql1e enU'etanló.niio pôde 1l1ais s~r ~dm#tido
haver 2- discussão porque a assembléa aSSlm () de- por<{Ue qualquer 'Jue seJa o modo de pensar de outros
terminou;. é, o que pede a ordem; e eu quererei sen)iores, para mun o regi~eDlo ebem claro em um
sempre que nos não ãfi'astemos em caso algum das artigo ha bem pouco ,venCIdo: por elle ,a .Pl'QPOsta
regras que devemos seguir. _. rei~itada~ãopôde ~ai~, ser apresentada' na,mesma

O SR. HENRIQUES DE REzE!VDE : -Este ptojecto l~gIshtura ~vo se III d agora querem derogar ora-
foi maduramente pen~ado .• e dep?is.d~ longa, e re- .glm~nto. " . . •. :.
nhida discussão, fOI afinal anlmlttldo; como se PIgO, pOlsl qu~seseadlIlltte a miliba ~me~,
quer agora que ellp. seja tão ligeiramente rejeitado 'I seja este pro~ecto reservado, su~ensa a ~cussao;
. Sr. presidente, esteprojec~o não'foHeito só para mas. se a DllDha ~men,da e. r6Je}tada"entao voto
aBahia mas para todo o Brazil': é verda:de que·a Ba- tambem contra..o 1 art,lgo doproJe~to •. '. -.. ',.
hia foi ~vacuada pe)os i~imigos ;~maso Pará, o'~Ia- ~ulgou-se a~teria' ~iscutida.e_ ,passOU-se 8.,0
ranbão e o Sul estao alUda subjugados: o ,decreto artIgo 20 e depOIS SUCceSSIvamente a todos os-m,alS
das Côrtesde PorLugal subsiste, e .p~e muito, bem do projecto,até ao .ultimo, )nllspa!!S!iD-do-se ~empre
ser posto em pratica. ~essas provmCl~s; e seaste .de um para o~tr.o,na ;fórtti8:;do. regImento. . ...• _:
projecto; fôragora reJeItado, que ,medidas'tomare- . JfeitQ isto propozo Sr. presidente:",,, ,....
mo~ então '1 _ ,'~"::.' ; "' : ::~ 1.0" Se,a asseIDbléa-julga.va eoncl.nida:a'.;2ÍLdis_

'" FlcaremQSco~aslDaos,atadas'l.,.,., ' : cussão.~Decidiu-se:~quesim..:, I"~,' ;:;. ;-'.
De certo.: porque o reglme!1to diz que uma pr?-u 2." ,Se'0'projecto:passa'Vaã'3a,disCiJS5ão~":':'De

posta regeItada em uma legislatura nao póde maIS ..cidiu--seque·nã« 'ficanilo::portanto1:9jeitado-/. "

seh~~~~S:-s:;:d~~e nãQ éparas'érr~g.~j~da :': ,O;:S~. S~RETAR1b ;~lU~:'p~diu apa~a~r",:-para
inconsidera:damente.porqu~· nã~.' siili.emo~· as .traIls-' ,lêr. UIiS~ffi~l()S'q~e d~sse :~J:il.1la .a~ab~o' ~?'~e~El'~~r
a~.es,.e,os"c9~~~a.c.t~s,.quete.r.l.aotifto.lU~..J.lessas.,.. :e~m~ç.~~ ..~.:I0

._ S,e~t~~o-~1D;~S~:'~.;t~~~~~s
.cidades ~ .pro,?-nclas. occ.Jlpada~; elJl, ..lltelUlZO dos;lo Impeno. .'":;:'. '_ ,.."~;.,: '.' n

subditos do Imperiq, e ~âher.(Jlltes·8. !l0ssa,caus~:~ « 1llm, e E~•. Sr:'''7S~qO p~e,s,entlr a ~.ü!~a:.
sobre,,~ens.de. e~gr~dos~p'e~ adhe~ao a~llil he e: gesta,ge-o.Imperador~· consultada.mes~d(r~e$.em- ./
preeísoiter isto mUl~:em .~o~sl,deraç;ro•.~: "'~'-"" -barg?'oo:paço;':d~llf1ll>'c0JT!lllte'·~--s.obi'&(r;&-<"

'Todaviá paraconeiliar,omeu:par~cer Com 'O 'dos, -qoernnento de''lJiomat'da' Costa :&leaDlI.~~,
outros senhóres; mgo <J!le este' proJecto'fl'que'jlor :eJIl.que pot,sf 'e ê(jm:o'lirocurado'(:das:-:-p6'VQs·~Ê\.o
agora susperiso, é gUardado:oo árchiv6..:parasé'.fôr: sertão dos Geraes e do de'Si':::FraDciàcl>"'da 'parte!d'e
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leste ~encentes ao districto e comarCa d~ Serro',· "'m~ente porém se ordenon.qne-todos.os.em
do Frio, pretende que seja elevado á ca~egoria,de, -Pregados só continuassem' a perceJ)er os Oftlenados
~ó amnlil'dê "FonDigasd() l\i<rV~ro,e.: , ,':: ,:primitivos dos~~ omeios, eom. oqtie veio a ficar

.« O' mesmo augusto, S~nhor Jne _ordena que.re- :cessando a ~lto deste ~pregado o vencimento
w.etta a y~ .ELpara ~r ~resente na.~lêa ge- dos que ulÜDlamente se lhe fizeia mercê,
~ constituinte e Ie.gislativa d~ Im:~e~~ a men- O SR. RmEIRo DE .A1ma.mA.:~ Não ha duvida;
.~lonada consUlta, por lhe competlr.adeClSao do o~ o ordenado primitivo era 4OOSOOO réis e foi depois
leeto~de que tTa~.~Deusguarde a V. Ex.-PalaCl0alD:pliado po~ duas mercês com outros·4QOS reis,
do Ri~.. de .lan~Iro em 29 de Julho. de 182S.-José -a titulo de ajudas de custo. .
l~'m C~rnetro. ~ Ca;mpos:-:Sr.·Man?e~ José ~e . Muitos outros empregados estão nas mesmascir
S!lnzâ.FTaD.~.»:-FOl 're~e~do á COmmISSllO de le- cwnstancias; bem que taes ajudas de custo sã!nem
gts~açaonmdaa de estatJ5tica; . ' pre temporarias e dadas em cons'3qUencia de au
~Leú.oU:trodouiesmoministro concebido nos ter- gmento de ~r~alho, devendo por isso terminar
mos seguintes: '. " . . quando termmao esses trabalhos.

a:llim e EXID..Sr.-Sendo presente a Sua Ma- CumP!El ~emais ~vertir que os. dajunta.da fa-
;gastade o Imperador o .oftieio de '1 do corrente mez, zenda nao.sao grandes e ~e portanto o veDc~ento
,em que V.Ex. participa qt!e a asse~léa geral cons- de du.as ajudas d~ custo e um abuso conhecldo e
Jituinte.e legislativa do Imperio do Brazil tem re-que nno póde con.ünuar•. _ ..
.solvido queda chancellaria-mór se lhe remetta uma Estes a~usos mtroduzllao-:;e com a V1!1«!a do
·listade todos os decretos das Côrtes de Portugal, Sr. D. Joao VI para !> ~~1l; um~. mulüd~o de
,que aqui se mandarão observar. empreg~dos que de l!l.. Vlerl.l.O venemo por t:tulos

.« O mesmo augusto Senhor me ord~na ~e envie lI.ueenw.o se reconheclao legll.e~ só porque ~110 llS
a V. Ex. pata. ser presente, na' di~' assembléa, .a slg~ados p~lo chefe da rep~Llçao; porém lst~ uM
lista inclusa vinda· daquella .estação em cumpn- pO~1l continuar-se na pratica... lO resto DUO se
mento das ordens, queJ.!1e forão expedid!1s a es~e OUVIO.) •
respeito.-Deusguaid,ea V., .Ex.-Pala,CIO do Bjo O Sa. MONTESow.:-(Nllo se entendeu o Lachi-
de laneiro em 29 de Julho,de 1823.-José Joa;q'UMn grapho.)
Cameiro de Campos.-Sr. Manoel José. de Souza O ,S1\. FRANCA '-A generalidade com que se de
França. l) - Foi remettido' á c0D!missão especial cretou a reducção dos vencimentos dos empregados
creada. para formar a tabella das leiS que devem ter publicas á percepcão dos primitivos ordenados dos
execução neste Imperio. e' resolveu-se ~ambem que seus ofticilles sómênte, é mui fiscal e fundn1a sobre
se comprasse, para aassem~léa ~. Integras das a le~itimidade, com que cumpre despenderem-se
mencionadas \e15 no caso.denaG eX'lStltem nO com- os dínheiros da fazenda publica: mas pódl.' na pra-

·petente.archivoda mesma assembléa. . ticatalve2 ofi'ender a 'justiça daque11es que com
.Leu podimo boletim do cirurgião assistente de bem fundado motivo requererão e lt quem se con-

S.M.I.: cedeu !,-ccrescimo de vencimento por um titulo, ou
a: S. M. I. tem continuado a passar bem. ordem l11egal do l~eso~ro. .

'. li: Paco da imperial~nta da Boa Vista,'30 de Eu ~enbo expe~lencla de como nesta rep.arti,ção
"Julho d'e 1828.-=-0 cirurgião da impe~alcam.ar~ e ab.usarao:os seus lUsp~ctores gernes, que hOJe ~na
-aSsistente aS. M. {) Imperadl?l"' D.Ó1TWAgOS R.tbesro maO presidentes, do titulo de ~enentes immediatos
:dos-(;ui'IM'I'ães Peixoto.))-Fol oUVldoC()m mUlto es- á real pessoa. que ~ carta de leI de 22 de Dezembro
.... . I do .,.. . . de 17611bes'conferIU.
rema agra . " : '.' . . Nada era mais usual do que verem-se estes se-
. ,Por e~tar conclUlda a or~em do. dia, declarou o nhores assignar provisões para se darem, ou aceres
~r•. 'PreSl4en:e que se passana á leitura de pareces centarem, ordenados debéUxO'de diversos titul08 ·de
.d~commls.soes: .'. , '.' . .. ~ . ajudas de custo, gratificação, ordenado pessoal, ou
, .·;O.SR. LOPES. G..wA., como relator da de petlçoes outra qualquer d~nomÍ1lação, ao mesmo tempo que
leu ó seguinte . p~ase lla~ uma ~n~ignlficante folha que consti-

,.. .u .PARECER . '" . . t1l!-a obrlgaçao de diV1d~ fundada do thesouro, era
. . ,,'. ". ... . • ·.InJSter um decreto asslgnadodopunho do sobe-

'«A'coD1mlSsao'de~eticoes examIDando oreql1e-rano ! . . ..,' .... ,.'. .
riment~:de ViceIl:t~Fe~i.r~Ramos em ,que pede , -Daqui pois nasceu e devia porforça nascer omai
se.'lhe passeprovlsao ~tiilic.Ia,do emprego ..de des- ,de 'illegitinlamentese perceber um ordenado, ou
pàcbânte'da'alfandega 'dé:Pemambuco, e de p~~. antes aCCl'escimo delle,-quecom sooejajustiça mui..
recei . que 1)~0 . pertence. á· assemb~éa tal deferl- ,tas vezes se .requerera e concedera. •
meJitô. ' :' .... ,,' _~:',' '.'." , ," Ovicil>em tal caso é do titull> do:despacbo e Dão

..«.·p'aço ~a.~sembl~ll., 28 de J~lho·deJ.~;~t.te-do·direito ~oempregado. .:
tt;tn~iJfarzaL.0pfJS.G!1'mt.t..'7""D.'-N~o,Eu;~'/,o.de Bem Cl'eIO eu que o patronato lU~roduziQ taes
LoC'W,..,-Estevao :Rtb~ro "de Rezende.»-FOl'appro- abusos, que devem ser cortados. pela ralZ; mas agora
·va:dó.' , . ;I' . ..,' . ' "., 'não tratamos n6s do assumpto :em' these' senão em
-;6:S~;~:.stcREfi1lio':FaANçi.1eti,.op~r~(:er diCcolÍh hypothese; isto é, se.o !icio do titulo deve preju- .
miSsáó',.lIe f~~rida's'obre túequerimento. de. ~n~ dlear p.or. ~entura o d~e~todeste ~mp~ega40: .
~oni().l~@.~o.g,u,eira da.,.l!ama,.. que~cáta·-~dia~.o , .E'. a Justiça do vencunent? e ~ao a lnegJ.tlJDl~ade
;nll se~sao ;ae.~l'7,.de-J ulho. ..' ". . ". . do ~ltulodene, ·a que' deve milU1r na::no8~a: delibe-
::b.:Sl\:~FaANçA. ~:;.;Ó eis<" é·~ste: o emprego foi ~Çdo,para -se .lhe:cQnceda~,ou.coarc~oB,aceres-

. m:~ado!eom 400$000 réis de'or~enado; depois se,.lhe IClm?~do orliena.do ?m ~estão: .'::... ..._ .
a..ecreseentarão· •,p0:t\ :di:ver.sos titulos, ,,deUlX\ll; .·vez. .Qllanto ao' pnmel1'O ac~resmmo "pOIS de: 2OOSOOO
2OOSQOO,~s, :e d~~tta:o.utros 2OOR"..;qu,e ao.t,odo, . ..rélS,· comí! ,se· ach8;.coacedid~ _p~r l,IBl. d~creto,~, .!-em
.pl'.8fa~em:80I)SOOO..r~lS. .. .,. .'.. oc' . <c· ,. por esse titulo boa presumpçao de direito, entendo
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-qaedeve eontill~7'=do.,COíD.o ordenado· .: 'c[ ~.', .. '

primitivo a quantia. de . '.. ~qoanto- ao,.se- ,. «. PropOnho'que 'se~inf~.ao go
gundodeve ficar,sospe!lSO até que se conh~do vemo sollre as miliciás de S. Paulo ê outras~
direi\o e justit;a. com'que_se wncedeu para, ou ~ vinCias, qué' forão .,. mandadas para Hontendéo
extin«:to na cof!llJrehençaodo .decreto geral ":0 dito .acompanhaiJas;das ordens ~alli. as mandão con
respeito, ou.legitimar-se~titulo compe~Dle. da servar.-Af'lU9o,Lima.»-FOl apom.da. '

Minbã intenção é conciliar.o ~paro dos erros . - O .,SB. .A..~B.A.DA. LCIWlO:":" Apezar do que
él;Iltigaa~iJ~m~~~~d~da~~ acaba d~~ o,.ill~· preOpinante nã~ ~~
ticos, em que puI.1e. b . . 'do.quea~, que e vergonhoso para o IDíDíSteri.O
E·nes~ ~níonnidade que voto 50 re o parecer .ter pegado .naquell':S .~esgraçad9s milicianos para

da COIDlIllSSaO. . • • • irem em outra provmela snsteutar a guerra.. .
Julgando-se a ~tena discutida, poz.se o parecer Eu. creio que o nobre' deputado não está. hem ao

ã votacão e foi :rejeItado. . facto do que acontece0.: 'fomo arrancados e não vo-
Leu:se depois o parecer da. commissãode man- luntarios. e ficárão pela maior parte os solteiros e

oba oe guerra sobre a proposta do Sr. Andi'ada Ma- sahiiãoos casados: assim se fazia tudo I
chado relativa ás milicias de S. Paulo que tambem, lã nas Côrtes de Lisbôa onde estiverão.sd?S
fi..ára adiado na sessão de 28 de Julho. ..'. meus .colli%aS ~rop~ que .f~ssem restl~dos ~

O SR. ARoUCBE IUOOXll{: - Sr. p'~ldente, eu 'suas casas esses infelizes milicianos. mas nao forao
tambem assigtlei o parecer da COmDllSSaO, sobre 0attêndidas as minhas razões. O governo faltou. vel'-:
~ai a assembléa não tem que oppôr. gonhosamente á sua palavra; não tem desculpa

Mas, isto não impede que ella faça le~brar ao alguma; não fez~ d~ sua obrigação, nem. se
governo o fazer retirar aque!la tropa, espec~al!Den~ lembrou de' cumpnr o ajustado. A~ ~ isto
porque eu devo suppõr que o presente mmls~!10 que têm estado mortos de 'fome e Ce nusena; de
19nora quando e como se fez aquen~ expedi~o: sorte que apenas existirã .metade dessa desgraçada
esta mesma assembléa o.ignora; e por ISSO permlt- tropa paulista. Po~to cumpra o govem~ a pro
ta-se-me o dizer o que sel como testemunha occolar massa, como é'obngacão sua, e se acaso amda ha
e aqueDe que a fez expedir debaixo das ordens do na campanha dó sul precisão de tropas, suppra-se
conile de Palma, então governador em S. Paulo. esta falta com ou.tras.· Eu ofiereço uma emenda

Sua Magestade o Senhor D. loão VI em 181'7 or- concebida nos seguintes termos:
denou que de S. Paulo partissem dons corpos de . (I EHENDA.
milicias voluntarios a cavallo com a promessa de
que a fim de dous annos voitarião a seus lares; f~r- a: .Proponho que se diga ao governo que se
marão-se os dous corpos cada um de 4 ~adrões cumpra a promessa dada· pelo governo passado ás
ao todo 800 homens, que sahirão de S. PaUlo p~a milicias de S. Paulo que marcharão para o sU:!,
a villa de Santos em Agosto de 1817; marcharao tomando em consideração. a necessidade que haja
voluntarios; não forão em prisões. . de substituir a sua falta.- And'radc, Machado. l)-

Não se cllncluiu a campanha nos .dous anuos, Foi apoiada.
que se jul~o então bastantes~a limJlar acam- O SR. AROUCRE IWmoN :-Seja qual fôr a reso
!lanha de Montevidéo das tropas de Ârtlgas"que a lução que tome aassembléa:.:.é do meu. dever lembrar
infestavão: mas ella ficou limpa no 30 anno e.com- mais ~e a provinci~_del:l.Paulo,.além dos mili
tudo não forão mandados regressar. .' . clanos, lã tem a leglao que antes tinha marchado

Eu culpo o ministerio passado até.certa epoca~e com 1,000 homens, e na mesma occasião que mar
só o desculpo desde que no Rio de 1anellO .começar~o charão os 800 milicianos tambem forão quatro
as convulções .~e .o~ poftugu:ezes n~s .mandavao· companhias de guerrilhas levantadas na comarca da
com a sua COnstltUlçaO; e mUlto malS desculpo.o CoritIDa da mesma provincia e composta de mili
ministerio ll:resente, porque eu me acho nesta. CI- cianos e paisanos, e que marcharão· com a mesma
dade desde 17 de laneiro do aD:S0 passado. e sel de promessa; sobre os quaes tambem se deve faDar
todos os embaraços que tem tido ~·nosso Impe-; porque estão na mesma razão dos esquadrões.

ra~r. eUa troa hoje se acha: mais ou menos redu- O SR. FRANÇA: - Conheço com qIlaJJta razão se
. quá d P ba' ortes desercões e por- reclama ora"por parte da tropa daS. Pa"!10 o ~

Zlda meta e, por . nas, m , _. . ._~sso da campanlia a,seus lares, mas nao.crelO
que~ em. consequ.eerma dde r:~~s;xl:;i~eá:iee~~oqU~ se ófien~esse 'a. iuStiça9.uandopara e~ fo~o'
darao Vll os~ o~~ fi a. .:2..... .nomeados os honrados paulistas., A: .. sua SltuaçaO
de alguns qu~ preíeru-ao car· .:o. .. ,pro:riIDa a próvínciade S.Pedro. devia precisa-

Conclúo que estes honrados miliplanosmerecem mente induzir 'a' deliberação do governo em os
toda a contemplação da assembléa..: elles,têm soí-' Jazer. marchar em soccorro daguella. fronteira: ou
frido muito e com o seu sangue fizerao desapparElcerseja peb.i conVéIri.eÍl~e .ce1ei1dá€le de. accão ou~esmo
Artigas e seus sequazes... ... ..' '. ,p:or ío~ar.ma.i9.r~~ .ªesp~zasao E~taõ.o oUJapela
... O SR. ALENCAR pediu a palavra para 'lêr a se:- analogIa do seI'V1ço de campo, em !IU~saoade,~

. te· ... .. .' .., ,tz:adosos m.~>:r~d~res.destas ~uas .'p"!,OVlnetas 'COAVl-
gum . , Zinhas. SeJa:ogu.eJô,r;.a.dlSpO~lçao·eemprego da

..' .. ((-"EMENDA· "Jorcaarmada é reconliecldamente do ~ governo: a. ,.. . ,." '. .. .: illustre :coxnurissão' ~sobre eSté'p$cípio' deu o seu
" ,,4: QUEl;se mande que.ogoverno,to~easmedidasparecer,e eu ent.end9 que dev~ser-se~~d.o.Ao
'n~,para cUJ!llJ~-se a promessa dogovel!,1o, governo. se· devem~expôras, 'raz~es que assistem ã
antIgo ácerca das. milic... laS.deS... P.aulo .qne s..e.achão 'esSes honrados cidil:d~Os;9U.e:por.~nto te~po ~
na campanha. do S.ul·-A~r.»~Fol ~pom.~a~ . servido longe de sua pamae"familias; a1lm':Ji&/~e
, ' OSa. ARAuio LUlA 'igualíDente offer~Céu·ase~ 'sejãe> reve~d~s e substituidosd~~pa-rtfrildâ defJUiníe ' .,. . .... ..,... .'.,' outras pro'VUlClaS. No caso de.quelxa' contra oppres-
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são feita lJe10 mesmo govemo ao dito respeilo ..1erá
!ogar conhecermos deste assiunpto: por ora não.
Voto pois pelo parecer da commissão.

O SIl. Das' igualmente mandou á mesa uma
emenda do theor seguinte :

Cf Proponho que se omcia aO governo par<l que
pagando em prompto o soldo vencido aos milicia
nos de S. Panlo, existentes naprovincia Cisplatina
se lhes prestem gratificações sufficientes para ulti
marem aqueUa campanbã. - Dias.» - Foi regei-:
tada.

O SR. VmGUEIRo:-Sr. presidente, esta ~e-'
dicão foi tão d~ticae barbara que é preciso estarbem con.encido das inconsequencias que caracta
risavão o antigo governo para não julgar que mui
de proposito se teve em vista afiligir aqueIla pro
vincia. Mandou-se que sahissem 800 inilicianos
para uma distancia de centos de leguas, e quando
se considera '{'le isto se verificou, a primeira cousa
que lembra e a desgraça de 800 familias, porque
quasi todos erão casados, como muito bem llisse o
Sr. Antonio Carlos.

Diz-se que forão volantarios; não é assim; eu
nunca chaID.arci voluntarios a homens que forão dar
os seus nomes com o receio de violencias; estou
certo qua ninguem acreditará ~e voluntariamente
800 homens estabelecidos e com familias, fal'gassem
suas .casas para ir lançar fóra de outra provincia
tropas inimigas; e aceresce a isto que alguns até
rorãoem· correntes. 8eguiu-se depois o engano do
governo promettendo-lhe que voltarião aos seus
lares depois de dous annos, e conservando-os f6ra
delles até agora. E não merecerá isto a conside
racão desta assembléa, como garante dos direitos e
da-liberdade dos cidadãos, para dar algum remedio
a tão grande violencia'l

Diga-se ~ois a este governo que repare a injus
t.iça do antIgo, que não cuidou em cumprir a pro
messa, e que mande vir esse resto que ainda por
lá existe, depois de sofl'rer toda a especia de cala
midades. Não acho nesta 'medida inconveniente
algum, e julgo que o governo não ha,de tratar com
indifferença este negocio. ' '

Por ter dado a hora e haver quem mais quize13se
ranar ficou a discussão adiada; .

O Sa. PRESIDENTE aSsignon para a ordem. do dIa:
l°. a '{)rimeira diScU;Ssãodo projecto para um tra
tado da educacão; 2°, a primeira discussão do pro
jecto 'sobre os empregados publicos da Bahia. .

Levantou-se a sessão ãs 2 horas da tarde. - José
Ricardo da, Costa" Aguiar' àe Andrada,_secretario.

« !llm~ e Exm. Sr_-Remetto a V. E::s:. para. co
n!tCCl!Dento ~a ~léa geral, constitainte ele
gislattvado nnpeno do Brasil, a inclusa cópia do
decreto da~o do corpo de estrangeiros, pIano
da snaorgam..c;açao e mappa-da forca effectiva, que
por officio de 28 do corrente, que·V. Ex. me di
ri~u, forão pedidos ao governo de Sua Magestade
o Jmperador,_ten~o só de ~ccresce~tar que para.
aqueDa creaçao nao precederao condi!:ÕCS aI.:,oumas.

« Deus guarde a V~ lix.-Paço, em 30 deJulh~
de 1823. -.João Vieiraàe Carcal/w.-Sr. Manoel
10sé de Souza Franca. »- Foi remettido á com
missão de guerra. -

Leu mais \res omeios do ministro dos n~"'Ocios
do imperio concebidos nos ~auintes termos:

« llIm. e Exm. Sr. - Sendo presente a Sua Ma.
gestade o Imperador o officio de 7 do corrente mez,
em que a augusta assembléa geral, constituinte e·
legislativa do imperió do Brasil manda participar
ao governo que precisa, para o acerto de provi
de~cias relat~v~ á instrucção. public3'" que lhe
seJao tranSlDlttidas as convementes mformações
sobre as escolas e estabelecimentos litterarios que
ha nesta corte e nas provincias deste imperio: o
mesmo augusto senhor me ordena que remetta a
V. Ex., para serem presentes á assembléa, as in
clusas informações sobre os referidos estabeleci
mentos, que se achão subordinados ás secretarias
de estado dos negocios da guerra e marinha, ao
director da academia Medico-Cirurgica e ao inspector
geral dos estabelecimentos liUerarios existentes
nesta .corte, as quaes info~mações são as unicas,
que até agora têm sido enVladas ã secretaria de
estado dos ne9ocios do imperio, e se remetteráõ
todas as mais a proporção que se forem recebendo,
em cumprimento das ordens que se expedirão a
esse respeito.

« Deus guarde a V. Ex.-Palacio do Rio deJa
neiro, em 30 de Julho de 1823.- Jose JoaqlLim
Carneira de Campos. - Sr. Manoel José de Souza
Franca. » - Foi remettido ã commissão de ins
trucçào .publica.

. «Illm. e Exm. Sr. - Tendo a camàra dà villa da
Cachoeira dirigido á augusta presenca de Sua Ma
gestade ° Imperador a I,ópia da acta, a que pro
cedeu, sobre a apuração final dos votos que obti....
verão. os deputados eleitos pela provincia da Bahia
para a augusta assembléa geral, constituinte e
legislativa deste' imperio ;' o mesmo senhor me
ordena que remetta a,V. Ex. a mencionada acta..
afim de a ,levar ao ,conhecimento da referida as
sembléa.. .
" ; «' Deus guarde a V. EX:. --' Palacio do Rio de Ja-

Sessão em Si de JoDao clet.8~3 neiro, em 30 de Julho de 1823.~JoséJoaquim
.-." .. ., Carneiro de qampi)s.-Sr. Mano~l JosédeSonza'

PRESIDENCIA, DO SR. CAMARA Franca.' »~Foireinettidoá cominissão de poderes.
Reunidos os 81'8. deputados pelas 10 horas da _. " . .', ;.; '. " .

manhã, fez-se a ·chamada, e .acnarãa-se presentes··'« lllm. e Exm. Sr.~ Sendopresente a Sua Ma
63, faltando com causa participada os 8rs. Pereira gestadeo Imperador o officio.dacamara da ,villa de
da Cunha, Ferreira 'BaiTeto, 'Accioli, Rocha, Tei- Aquiraz, 4e.~2denezembrodoanilo:pro:rimo
xeira de Gouvêa, e Andrada a Silva; e sem ella 'os p~ss~do, dmgIdo ao ex-procurador gerai ,da pr~
SrS. Duarte· Silv~ Paula a Mello' e Carneiro ds VIDCla do. Ceará ,aco~panhando .uma m~orJa
Campos." , ... , .'. . ' . L,: '._:., :s?bre os difi.erentes artlgOS que ~Xlgem proYJden-

, ,': ,'" ,. ,., .:. 'Clas pa~a,:seoccoITer As',necess1dades: dos povos
. OSR. PREsmEN'rE declar,~u abertaasessao,. e daqn~ne districto.:omesnio augUsto senborme. or

lida ai ,acta da an~cedente 101 appI:ova!Ia. , denaque remettaa V., Ex., para ser· ,presente na
, O:.~~' SECRETAlUO: Fl\~ÇA leu- o seguinte, omcio aUgUstaassembléa' geral constituinte ' e legislativa
do ID1DIStro dos.negocios da guerra :. .,,: ..: deSite imperio o; mencionadoofficio,:visto .perten-
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eer-lhe a deciSão de aJ.,anns· dos .objectos de' que qmr.es forem os principios que adoptamos não de
trata. . ... vemos mandar que,'se instnia. o povoyor esses

C[ Deus guarde a V. EL-Palaci.o do Rio de la- principios.~e se dermos uma bitola' de penl?al'
neiro, em 29 de Julho tie 1823.-José JOfJt[Ui.m para todo o cidadão brasileiro seguir, corremos um
Cameiro de Ca'!'iJOS. - Sr. Manoel .José de Souza grande ri-"CO. .As doutrinas. ou principios' geraes
Franca. :li - F<li remettido ã commissão de legis- que estabeleceroJ.os agora, podem ser muito imper
!ação: . feitos. direi até que hão de sel-o por força porque

O mesmo Sr. secretario ~ci~u ler recebido são muito imperfeitos os.l~oislaãores; ·1~"O· nào
mna felicitacão á assembléa dirigida por Joaquim. deremos anticipar-nos a marear limites, como se o
Goncalves iedo. e outra do ~vemador interino que fizessemos não pudesse ser melhorado.
das ãrmas daprovincia de S. paulo em.··nome do Razão e moralidade são as guias principaes.Da
corpo militar daquella província. - Forão ambas ooucaçãoe as que se devem seguir na da mocidade
recebidas com agrado. b.rasileira. Os que .formarem o plano de· educação

não precisão esperar que nós.Aeclaremos os nossos
O SR. SECRETAlUO COSTA. À.GUUR anmmciou que dogmas politicos como por temerem cahirem al

fôra novamente en~"11e ao Sr. presidente a me- guma heresiapolitica;não lhes deve fazer bulha
mona de Felisberto Ignacio Januario Cordeiro que esse receio; as heresias tem sido muito uteis para
se tinha mandado restituir a seu autor para o re- apedeiçoar a verdadeira religião, e tambem são
conhecimento. que não trazja. da assioonatura, na boas para ~_ esc~arecime!1to das doutrinas sociaes
fórma do regimento, e que vinha agora satisfeito. que ch~oarao assun a mator apuro. .
:- Foi remettido oi commissão de a.,ancultura. ~o mais concordo com o illustre deputado. re-

Passou-se ã ordem do dia, cuja primeira parte almente honra só não basta a quem é pobre. a re
era o projecto da. commissão de instnl~o pUblica muneração -pecuniaria é precisa para que se não
~ra a formação de um bom tratado de educação. converta em mal o bem que se lhe pretende fazer.
{Veja-se a sessão de 16 de Junho.) Como se fallou 16ra da oroem. tambem faDei lóra

della. Vote que pas..~ á 2- discussão.
O Sa. CARNEIRO: - Sr. presidente. eu creio que O SR. Buwll.o nE A~"·DlWlA: - O programma

este projecto não pódo ter lugar por ora, pO!"I;Ue apresentado a esta augusta assembléa encerra tres
um tratado da eduea~o para a mocidade brazilem causas: la O conhecimento danecessidade de OOUClU'
só póde ser perfeito depois de acabada a consti- a mocidade brasileira. 2' o trabalho exigido para
tuiÇàO i' estabelecidos os principios da moral pu- se formar nm tratado de educacão, S" °juiz que ba
blíca c liberdade IlOlitica da nação; nós devemos d alo halh •
tratar de fazer eaucar cidadãos verdadeiramente e av lar esse tra o••••....••••.••..•••••••
livres e capa1es de sustentar o ~stema represen- Sr. presidente nada ha mais lisongeiro para uma
tativo que está proclamado. Depois disso acho sociedade do ~e a boa educação da sua mocidade;
defeituoso o plano, porque marca restrictamente umpovobeme ucadoéquasisynonimodepovolivre.
que o autor seja um cidadão brasileiro, podendo bem governado, e rico; e °mal educado é igual
succeder que haja um homem, aliás bem capaz de m'!nte synonimo de povo des~acado. pobre, e su
fazer um bom tratado de educação, e que não seja geito ao lu~o do desgotismo. Eis <ique a oommissâo
cidadão. teve em VISta quan o formou o p'l'ojecto ; entendeu

Finalmente considero-o igualmente defeituoso que o Brasil não poderia ser feliz emquanto não
fosse bem educada a mocidade brasileira. A com

pelo premio que determina ou otierece, o qual sendo missão perguntou a si mesma - de que servirá um
na verdade capaz de estimular e satisfazer á muitos plano. de alta instrucção, s~ os corpos estiverem
homens, não abrangerá todavia a tlldos. Homens IangUldos e fracos, os entendimentos não formados•.
haverá que estaráõ em circumstancias de receber e os corações pervertidos'l E respondeu - será. .0
l'ecomp'ensas pecuniarias, e aos quaes as honras mesmo que querer vegetaca.-o e grande crescimento
sel'Viraõ de peso antes que de recompensa. E fal- em l,)lantas quasi mortas.- Reconheceu pois ~ue
lando nessas expressões que occorrem no projecto era mdispensavel um tratado de. educacão pbiS1Ca.
acharia melhor que.invertendo-se a ordem dellas, I •
se ~uzesse intellectual antes de moral; porque o mora e inte1ectual; e então lembrou-se dos qUe se

. ai tem formado.: em difrerentes nações do mundo, -mas
inta ectual é sempre antenor ao mor . não os achou· perfeitos. nem proprios para se appli-

O SR. ANDRADA MACHADO: -O nobre deputado carem .·á naÇão brasilei!a, porque'cada paiztem as
iallou fóra da ordem. Por' ora não se trata dos suas le1s.e, costumeS" partlCulil.res~' ;: -.,..
defeitos que póde ter o projecto; trata-se' unica- Entendeu . antes : que um tal tratado s6 podia ser
~ente de decidir se .é ou não vanta;jQso um tratado feito por um compatriota,. de longa residencia Ul)
de educacão. Sobt:e ISto ê que o .illust)."e dePlltado .paiz; e eis· ,aqui porque assentou que '0..fizesse um
devia filiar, .~ é~ que. não,]~z .. Embora elIe não cidadão brasileiro. Passou depois a ponderar qual
seja completo; para.isl:!o nós aqu1 estamos; 0. que seria·o premio· arbitrado -para úm··tal trabalho, e
não estiver bem feIto emen~e-se; mas r~geltal-o par.eceu-Ihe que .a recompen~,~:pe~uni!'irianáo
por este ou aquelle .lugar, naU acho prop!l0; dos ~cltava h{)flle,ns>llvres, .,e :quealêm dístopor:mais.
artigos em particular f~lla-se na segunila dlscussã_o~ rlCa que ~eja.umana~o~..s~prepobre, pararec.om,:,.
Quantoá.<; 1déas que e~pôz o nobre: deputado nao pensarum.trabalhQ.COInO ~t~. :", , ,,j:. :::
posso deixar de lhe dizer que, me parecerão um ."Julgou Iloitanto_~e;a umca reqompensa,digD./!.
tanto :escravas; e 'por ísso sempre direi sobre ellas .s~ri~o., ~ ;aiS'ti~lÍ,ções}í{)n~rifi~s kin.as tan;tbetri ,lia.
alguma cousa.·;· ::.._:,'. .... '. _ao mesmo tempo que etlas tmhão perdido,psen.

Eu: soU:' inimigo de bitolas dadas, ainda qu~ seja 'Valór por se haverem. concedido.,"á.J,'iqueza. àO,fà:vor.
por alltorid~de publi.ca.~ar~se~iresteoua9:uelle· e á "i!12uenci.~dl ~,e não:teria ~~i?:de 'tém,u~eJ:~Ção
syste~a: de :Idéas ;.queroque'Se,mstr~a ~ mOCIdade, se 118;0 hou"V'ess~ al~dll: uma .u,mca.11Iezad~contÍl~6,
mas' nao'que a'forcem. a crer;. A educaçao 'regula-se que ti a,ordemlDstltulda:par~-recompe,:l:sarsetY1ÇOS
por principios.geraes de moralidade humana, sejão' feitos ao BraziI; e porissQ aesci:llhlm,,' ,.,-: ;:i c'·, ~ ,:
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-A~ 'iista destas ra:zões que detetminarão a com- legisladOres imperleitos, nemnas cousas humanas
~o~ que !De parea:msolidas, julgodeyer~ ha perfeipo abSoluta; tambem impedeitos senão
a 2a di..c;cussao O Prolecto por soamaniíesia 00- sem. dtmda os primeiros fundadoresdaliberda.de
lidade. - ~~ aUento o atrazamento do secnlo em que

O Sa. CAlLUIRO : - Sr. presidente, eo. pedi a pa- Tl'i'erao, mas~ certo que eUes não dirião outro
lana para fazer uma declaração, e para repeIlfr a tanto, ~~.dezeJarião que o povo seinstmisse só
aifronta que se me ha feito. com pnnCl~os Tat,"OS, como quer o nobre deputado.

Quanto -á declaração não quero - que se en- e~~!<3-0 aos da sua m~onacarta e OULras suas
tendà que ~llme opponho á que se-cnide na edu- las capltaes. Eu sei que as constituições não são
cacão publica. e mesmo que em tempo competente eternas; porque tudo se altera e perececom o andar
se' proponba o programma de oque trata opresente do tempo; ~as deixemos ao \empo o ~e é obra
projecto: a necessidade da edusaÇào é por si tão delle; e en!oã0 a nossa posteridade cuidara lambem
endente que seria o maior dos absurdos a pretencão em apropnar novos planos de educação a essas
de a combater, mwto mais da minha parte. que novas mudanças.
sendo por muitos annos encarre~do da mstrucção ~tretanto nada obsta a que ponhamos todos os
da mocidade, do que ainda hOle me não honro melOS para. fazer que a nossa obra seja a mais per
menos que da magistratura que exereo, tive muitas man.ente que ser possa: essa educacão generica e
occasiões de convenl7r-me da ~nde importancia desligada de nos..~ instituições iaià home~ dis
deste objecto, eu só disse, e assun quero se entenda posWs para todos os systemas, uma espeCle de
que um dos defeitos do projecto era ser antecipado. massa fleri~ apta á receber todas as impressões. e

Nós somos ,:hamados para fazer a conslituição. o portanto m~~o proprios tambem para o despotis-
~c\ual systema d~ educa~.ão é na verdade muito mo ~ eseranrlao. • . '.
lIDperfeito o defe1tuoso; mas concluamos aqueUe E o que eu nao quero, depoIS de havermos tido
trabalho. e ajustemos depois á oUe a reforma da a ventura de podermos estabelecer as bases de
educação. Estou persuad1do) eomoj:ã indiquei. que o nossa futura grandeza: e finalmente se o nobre de
pla.no da educa.cão dc\"e ser tambem relativo 40 pu~do llssenta que isso basta, desses tratados ge
principio de cada'govemo e SUll constituição politica. nerlCOS e abstractos estão as bibliothecas cheias,
até mesmo á algumas leis civis mais importantes; mando a a~m~léa. traduzi-los, e esc~sado é gas
não póde ser a mesma educação em um governo ~m~s o dmhelro e honras para premlos extraor
livre, ou em um governo absoluto, na pura ari.'lto- dlDanos.
cracia! ou democracia. ~u_na monaréhia.tempel'lldll : O SR. ANDRADA. ~CB.UlO: - O nobre deputado
eu qwzera para perfeu,;ao e prosper1dade da ge- enganou-se; ell nao lhe chamei escravo, tlisse só
~ção que se educa e para segur~~~ e permanen- mente que as idéas do illastre deputado pnrccião
Cla do sys\e~a. 9.ue bavemos p~U\ado .'l.\\e a um \a1\\O eS':favas. Quanto ao que disse a respeito
~esma constitUlçao, ou um cat!teCls!D0 polil!co. e de amor d~ liberd~de•. devo ~dverLir que o nobre
alDd!l legal, fiz~sse par~ da assldu}llnstru~~oda deputado alDda se nuo \'lU em nsco de vida por ella.
moc1dade; daqw nascer1a uma maIor estab1hdade e portanto tambem se não podem avaliar bem os
nas nossas instituições, e um maior respeito a certas seus sentimentos a sou respeito, ainda que para mim
leis, que -por serem pouco familiares e conhecidas me mereção o melhor conceito.
muitas vezes se quebrantão. Ose.
-Esta doutrina é corrente, e não sei como elIa R. ARl'UaaO : - As gazeta~ da ~Ia, do

tenha podido parecer estranha: Montesquieu diz tempo elos, nossos oppressores, faUao por muno Sr.
muito Dem que « se o povo em geral tem um. prin- presIdente.
cipio, as yartes que ti~()mpo~m o ~erá? lambem. e O SR: ANDRA~A MACHADO: - Sei que se retirou
que as. le1s· de -educaçao serao pOiS difl'erentes em da BahIa, mas l5to não prova o que se pretende a
cadaespecie de governo ». E assim deve necessa- respeito de liberdade (á ordem, á oredm).
riamente ser; porque no mundo physico. como no O S C T '-
moral todos os entes devem ser-ligados por nexos . R: AaNEIRo : - enho respondido, e DUO
apropclados aos fins dos systemas de que elIes fazem admitto lDsultoS. -
parte. aliás seguir-se-ha a dissolução e a desordem. O SR. FRAN~: - Tendo eu de tratar deste pro-

Ora á vista do que tenho dito fica. patente a in- jecto, o farei, seguindo diversa via da que tem m
justiça da atrronta !lUe se me ha feito, qu~rendo-s..e- lh~d~?s ~obres deputados que ~e precederão:
me por -este motIvo taxar de escravo ; unputaçao pnnClpl~e1 por perguntar se é obJecto de uma lei
que me .nãoquadr~l e c?m a qual pugna o teste- a matena qu~ se nos pro~õe no m~smo_projecto.
munho de toda a mmhaVlda. - __ Alguns ~os ill?stres pre~plDantesdisserao, qUe' ()

O nobre deputado o Sr. Andrada-Machado de- assumptl? lOduZIa verdade1ramente a materia, ou a
data-se ctinlira _-qualquer -bitola e dogma; mas se substancla de um programma: mas um progranima
por bitolas'e dOgmas se-entendem:regras e verdades, não é objecto, -que entre na classe dos trabalhos de 
como parece que inculcão aquellas expressões. -eu uma assembléa de legisladores; tem oseulugar pro:-
nã() 'entendó que sem Jlrincipioscertos, verdades, prio em um congresso de litteratos. .. - ---
e--reg~as,'-seconceblÍ.planô ousystema: algum ra- Trata-se porém, medirão, de-fixar -por lei
7.orado de edÜ:cacão', «QUasquer que forem osnossos certo premio ã um serviço, a uma tarefa litteraria,.
principios "dizd nobre- deputado -não devemos que utilisa. ã nação ; digo- eu-a isso, -que_ nem menos
mandar que se instrua o povo de nossos principios; paraessee{feito é iiecessario fazer uma lei. ,- - .
peloeontrarió: 'êtc. \razã-o·e moralidade são os prin- Entre· as attribuiçõesdo-Imperante tem elIe a de'
cipios'geraesda educação ». - - _ premiar osserviços benemeritosda nação. Se bollver·
~u não posso capitular~comtanta generalidade euro' escriptorpois que tomêasi um trabalho seme-'

abStracção;e:-'in~toJííenoscoma idéa de se não lhante, e o offereça á nação,não-serã :porfalta de __
dever ins~ruirô!poVÔ-com .os principiosque fi'?Mem lei; -:qtle~a~e ficar baldo de premio, se o· e~eme_:'
estabelecIdos- por' nós: - 'ê?nc_ordo -em- que sejamos tecer ;pnnclpaltnente sendo o mesmoprelDlO me-
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l1lDlente li.onorifico qual é o que no projecto se' que: havia.:UDi estabelecimento de verdadeira: e 're
a~ta. ", guIar educacão•. , , .

Porém. me replicarãõ. é mister «tUe o mereci- , . A que hà-na. era sim litteraria, mas não confor
mento da obra seja qualificado pelo JUIZO da assem- me aos bons principios hoje em dia conhecidos pelos
bléa, segundo se estabelece nos §§ 2", e 3'> do pro- bons escrilltores. que desde. o celebre 'autor da
jecto: e eu I'eSpO!ldo,que isso mesmo eo que eu não Emilia até o ~sente tem enriquecido o mundo
quizera' que se fizesse : não~a que os legisla- des-..a pane àa litteratura.
dores da. nacão inteIpozessem juizo sobre o mere- . Faltava tambem tratar da educação pbysica, QUe .
cimento litteiario de um escripto, que aliAs póde ter prepara o corpo para ~dquirir robus~ saude~ e
contta si a opinião dos doutos em assumptos pro- disposição para. a educação intellectual. as quaes
blematicos de melhodo, e doutrina. De uma appro- ambas sào a base da litteraria e moral. Além disto,
vacào a priOl'i não sei que resulte al.:,num bem pu- a maior parte dos.cidadàos não se dedica. nem pôdeblieo no caso: mas ainda quando resultasse não votar-se à classe dos cidadãosletrados; mas cumpre
julgo eu, que para haverinstrucção nacional,. seja que essa mesma parte tenha os conhecimentos que
mister fazer-se uma lei só com a mira de estimular são necessarios. a todo o homem para ser honesto.
a q11em escreva. de boa moral e costumes. amigo das virtudes mo-

Hatanto escripto entre as outras naçõesci~das rae~ e civi~ e ultimamente cidadão probo e
em materia de methodo. e escolha de doutrinas aJDJgO da patria.
adaptadas ao desenvolvimento das faculdades in- TUdo isto se pôde consegllll' por meio de um
tellectuaes do homem nos primeiros annos, que tratado elementar de educação em ~al.
bem julgo -iU pouco mais se póde adiantar. Esse e Sendo tantos os escriptcres, que fallmo da edu
o empn:go dos litteratos por mera gloria de ser cação e seus preceitos geraes, mui poucos ha. que
autor; o au6 muito mais estimula a ambição' do :reduzissem esta materia de summa importanc.ia a
escriptor ingenuodo que li. vulgar distinção de uma tratados regulares. e m.anos com especialapplicação
mednlba da ordem do Cru:eiro, que igualmente se a cada um dos paizes.
facilita aos neselos.-Voto portanto conlraa adrois- O celebre Filangieri levou a meu ver. a palma
são do projecto. . neste genoro de trabalho scientifico e litterano, es-

O Sn. C.\Rv.u.ao !>MELLo: _ Neste programma. creven~o. com mui~o disc~rnimen~ e siso regras
que so a resenta hoje á discussão, trata-se do maior adap\ave1s á educa.çao publi~ e particular, marcan
e mais ~mportante objecto. principalmente para o do?~ a~nos e o genero de litteratura e sáber. que
Brasil. Os seus illustres e sabios autores conhecendo deV1~o 11' bebendo ~s m<?ços çradualmen~, á pro-

auto importa para o bem e augmento de qualquer porçao dos gráos de lDlelligenCla. que se va~ desen
btado o estabelecer-se um systema regular de e~u- v~lvendo co~ o progresso dos annos. e gUla de ~
cação inteUectual physica e moral. para, por elielto btos.mestres. e regulando os estu~os. que ,deV1ao
deUa. se tomarem os homens dignos cidadãos; para servlr a todos em geral. e o que denam ~epo~p~
cooperarem, cada um no mister de vida que adoptar, lar.para os que se ~?uvessem d~ dar as sClen~las
para a felicidade geral; assentarão formar este pro- matores, q~e se .denao afinal enSlDar el?- collegIo~.

mm afim de se conseguir por meio dos premios Este plano assun regulado poderá mUl bem serVlr
~e c~Labelecidos, um traiado accommodado ás de norma l!0s que se d~rem a este genero .de ~a
cireums\nncias do paiz. e que possa produzir os lho, mas nao ~ pôde diZer absolu~mente pe~fe1to. e
e1Ieitos premeditados. O p~lo lIl;enos nao. está .cortado ãs C1tCwns~Clas, ge-

Occorreu-lbes, que sendo verdade incontestavel. D10. e mdole dos ha~)ltantes deste ,:asto p~.
que é o meio de ditI\mdir as luzes e instrucção, Portanto•.que m~lls acertada medtda podlaotc?m~
e produzir por meio dellas a moralidade necessaria a e~te reSp~lto os ~ustres membros da COmDl1ssao
para fo!'mar dignos cidadãos de um Es~do livre, de mstru~o publica, .do que propô~ o programma
um systema de eduea~.ão, muito mais necessario se presente! a~ de ~onV1dar com preImos de honra os
fazia no Brazil. onde por um· desleixo indesculpavel b~nem~rltos odadaos, que ardendo .em.amor da p~
tem havido tão pouco cuidado des~ materi~ que U'la qUlz~sem dar-lhe ~ste manancIal de prosperl-
ainda ha poucos annos se não conhecIa nas c1dades dada pub~ca? . . _ .
mais opulentas e civilisadas o estabelecimento de Que·ma1~r. ~stimulo par~ coraçoes brlOso~. e para

fessores remos para as cadeiras dos principios almas sens~veIs ao verdade1~o amor da glona! '
pro . O' , _' h _ Que melO mro.s prop0l'Clonadoa consegmr-se o
elementares•. qu~. prep'arao os omens para os es fim de instituir-se um systema de educacão publica"
tudos das sClenc:as mal?res: . ' . e .particular. pbysica. intellectual. e smentifica do

Até _á ~xpulsã:o dos Jes~tas, a estes mcut,nb1a a 'lua! possão brotar copiosos frllctos a bem da mo-·
educaçao htterarlad~ moc1da~~. segundo as 1dé~s e Cidade brazileira,? " ,
gost~ do tempo, e' lS\O o ~az1ao ,enes por sua livre Já os deputados das Gdites de Portugal se lem--
vontade, sem receberem estIpendio algum. . brarão de um semelhante concurso paraobterem.-o

,Passou esta.epochafdesapparecerão elles dos do- melhor codigo civil e criminal. . .,
miniosportuguez~s. epormuito.tempo,nem,oplano Nada é tão precisoparaaugmento,e prosperida
dos,,es\~dos re~ulares estab.el,e~ldos em ~'75'7seJlôz d~ de~te.paiz. doqu6;:O augmento de, popul@ã.o•. ,e
em pratica. MUltos anuos depolSse crearao cadeuas alnstltulçãO de, um systema deedlA.cacão.E>. Ve1':
seiundo .o réferido plano, sendo -até então necessa- dade· tão conhecida, que não é mister demons-:-.·
rio, ~ue 9S brasileiros fossem. atravéz .~()smares tra-Ia. .,.'.,' ; -;;;:,
m.endigar· em: Coimbra.es.tudos; d~queJa deverão' .Debalde chamaremos povoação E1stranha, por meio
ir. munidos; e .á maneira dos antigos, que fazião de providencias já adoptadas'pelosEstados· çivilisa-·
i~aes _viagens, comopara.fazermereado das le~ras,dos. e deste nosso hem~spberlO. ".: '
sOIDião: os incomIQ,odos inseperaveis' ,de tão longas, Debalde, estabeleceremos um bom systema de co-·
digressões" as quaes sô podião:fazer os que.erào -lopisaGão e cathechese,dos nossos inlligenas,se os.
abastados e ,riCOS. Mas nem assim, se podia. dizer, nào..formarmos porboJis plan9sde educa.ção.parase-



:retD.,cidadãos ateis ~edébalde:queremos :provei" ao impunida~e de alguns criminosos· queaoppressã.()
a.ento das artes e das sciencias•.se não canse-, de um só mnocente.
gw.rmos a .ditfusào;e-expansào·das luzes.·que sào ne- Aquelles, que durante a iniqua usurpação da'nU
cessarias para. ter homens, ~e possà() ser emprega", n..ha patria. derão as ~ãos aos seUs inimigos e. tiVQ
dosnos:diversosramo~que constituem a admiílis- rao par~ nos seus cnmes,sejão. tratados. rigoro~
tr~o:publica .,,,. '" .•... mElute.; porém aquelles quetranquillos espectado-"
-Sr. Pre&denie;' a matena,é mta. é grande. éuti- rés,das calamidades, que por' v.en,tura lamentavão

lissima ; JD~,d6VO restririeiNne.á·utilidade do 'prl?- nosse~coraçõ.~_ não ~er,ão provas algumas de ani.
jecto, que discutimos; e:posso 'aíToitamente. pelo mo hostil. como liao de ser esbulhados dos seus em.
que tenho exposto, conclulr, que o referido projecto pregoS.pelo ~imples .facto .de não emigrarem dad.
é· necessario. util, e convinhavel ás. eircumstancias dade? E' veidáde.que muitos dós que se achavão no
deste novo eJisscente Imperio. t., . seu recinto. tiverão afoi'tuna de evadir-se; mas

O.·Sa•. GollroX.:_,Sr~ presidente, a instrUt'l'.i.o. do qu~ntôs odesejárãO. e não poderão conseguir! Qual
~ • v~ serIa o homem de bom senso, que preferisse a cala·

povo é a primeira .~on~.da feliC?-dade publica, e é midaded.a fome e da.m~e.ria. os. sustos da alarma, e
um bem que o homem possue até ti sepultúra. .' dI' 'd d b' d 'Precisamo.s instruir:o p'ovo para qlle aos filhos os ? atrocmIO na eI a e, li li .un ancla,ao soeego, e

• A_ ' b li amda mesmo aos prazeres no Reconcavo'! Eu estoú.
pa1S d~ lUIla oa. educaçào p ysica e moral. persuadido de que muitos dos que não correrão:a
•A. moralidade·eindispensavel••••.• Tempotal~ dar os braços aos seus irmão~ara a expulsão dos

Ylrá em que tratando-se de alguma remlU1eraçao, . t .- - ..:m d dnós seremos como oS'romanos, e estimaremos mais In rusos, eneon..arao UUlle a es insuperaveis.
uma coroa .civica do que de brilhantes, ou qual- De alguns sei eu que fizerão os maiores esforços,

malogrados ou pelos estorvos de uma numerosa ia
quo; reco~rnsa pec~niaria. (O tachigrapho não milia ou ainda por embaraças physieos. E como se
OUVlO mlUS. ha. de justificar semelhante procedimento' Niio será

O SR. FIlANÇ.\ :-Sr. presidente, a moralidade de isto acordar a animosidade do odio. quando mais
umn nnÇl10 () o resultado 11e muitas o diversas cau- convinha abafa-la' Nilo será abrir a p-orta a denun
ollllS, e o etreito pratico d.o complexo de muitos meios cias detractoras, fiageno assolador da sociedade?
indirectos. Não será banir a confiança dos concidadãos, e es-

Ninguem deseja mllis do que ell que 83 estabele- ta~eltlCer um estado odioso. de inquietações e re
ção entre nós os bons costumes, e ~ pratica das viII- celOS 't
tudes mones, e conheço muito bem que para isso Sr. presidento, deixemos de llggravllr feridas, so-
póde concorrerem grande 'Parte a instrucção. bre que cumprirIa derramar o balsllmo do esqueci·

Mas esse nào é o ponto da nossa questão ; o ponto mento que as cicatrizasse para sempre.
daquestao é, s~lMll'a haver essa instrucçâo, e Se para O proJecto exige mais a prova dO: coacção no jura
haver essa moralidade é indispensavel compór-se mento da constituição portuguezll. Porém um Jura·
agora 'Um tratado de educação·; e se é'necessario mento prestado entre bo.yonetas, e li vista do ca·
para que ,se elIe escreva que se faça uma lei que fixe nhão. poderá presumir-se espontaneo? Muitos dos
um premIO ao seu autor. . illustres deputados, que ennobrecem esta assernblést

Nestes precisos tempos é que eu venlilei a toese: não recusarão outr'ora presta-lo, convencidos da
e é segundo e1les que eu então disse, e digo ainda sua nuUidade. Demais como se provará o aeto da
agora. que li ociosa a tarefa de fazermos \lma lei a coa.LC.ça- o se não pela confissão 'Propria, ou 'Por uma.
tal respeito;,· . , '. jus;üi~çã.o officiosa, que gU/lsi sflJ.1lpre. de .Dada

lulgoÚ-se li materia suftlcientementediscutida ; e ,m&.1S serve do que de illudir a santidade do Jura~
o Sr. presidente perguntou: : ,. me~to? , .._. .

o: . ". . 'd la :dis" ~ ~'. V· . DlvergIndo portanto da OplnIaO do illustre autor
1. Se es.tava ,~;nclUl a .a cu~ao.- en- do. projecto, eunãQqualificareide çriminoso aquelle,

ceu-se gue sun... .' /,a" _ .cI.uenão desamparou.oseu emprego .e o recinto da.
.2.0 ·Seo proJ~to:p.assava,~ 2 dlScussao.-Ye~-:Cldade, emquanto se não provarque'elle prestoues-

ceu:-se taml)~rp. qu~ Slm~. . . . • . . 'pontaneos auxiliosaos .npssos Inimigos, ou com-
·.Seguiti-seá2~ parte da :ordem do dia,qtle era o ,metteu evidentes aetos, de hostilidade contra a causa

p..~.iecto:sobre os empregados publicosda Bahia.- :do Brazil, porque. eu não. e.nt.endo qu.e f~sse. qurraa
(:Vé,}a-se 'à: sessão. de 22:do·córrente.)' :'.: 'causa do R.econcavo. Partmdo destes prmclplos. eu

'.' .' ... ' .offerecenaa seguinte' ..' '. '
O SR. Fl>RRElRA. DE ARAU10 : -. Sr.. preSIdente; . '..

com iàZáo dizía Cêsar lIuetodos. os homens. que hão , '. '" . «~A
d~deli~~~ar .s.ôbre:.ob.~é~tb.~.d!l..!id..O.~os~:·devem. ~es:",.:.: .' «{Salv~'a redacçã.o.) Ao 2.° artigo. Os emprega
'PU·Sé. (iOOdIOt'.d.~a~a~~, .. d.a '~ae.,~~: ~.o.m.,p'al~~.O;; ;d~s publieos provi4bs.ant~~da occupação ~~ ini"
p~rq~e h~~: r~leyt~mJ/'s .vertl~ .pr.omdet~t tUa lmlgo, que durante ella houverem dado allXlho aO'
()ojiCSU'lJJ .lal~·se·.!erifi~e éSta:,séR-ten~' áce:rca imesmo 'iniinigo;ou executado decisivos aclos dehos
do proJe:to'em·;~~~~o~>. ~,-c,:·.:, :', ':':,:';.~ ..:'; :tilid~de á :cau~ll', do Braiil; ficaráõsusp~nsos sem

O..seu.illustte áutofioi.testemÚDha daS vlOlencllls :vencunento de:·:Ordenado· até·provarem lnvencivel
e, dos,atten~dó~, ,que '013 ':!ipvos vaildálQs 'do meio.dia •coaccão. ..' .'. .:., .:
~~tPm~~t~~~~/~l!-.~~Ha~~Ha:;~8hia,:s)la~)xúnli~.pà~ ~ '.« Àrt.S.o--'Suppd'!1ido. :·.nf:.,:- : •• ':, :,'
tria.,ate,~e a,cossados ,do valorbra~eIro procura,,::. « Ao. 4;.0 :Os ..menclOnados aptos de hostIlidade
~~ó~e·~Qn~~:~!i~. ~~C}~( ~).i~v~Fg0I?-na~· ,e %~~s. :de~' :s:~r~·9,.aCI?,u.sa'!.os':p.~râiit~·~ o 0l1:vidor geraldp' pliine,.
PP'l4.~5~~~" e, .~~~ MDP,~~':\3Iq:u~ umaJWj~~ p1dignll- ;o:l{Ual ~.1\4 .VIsta, ;3;() ;.accuSi!-~o para sua competente..
ça.o :nao mt1apa..~.S)e_ ~.,~e~:~ll~~otls.mo.E?-, ~otlv~nhl) :4e:teza:,' .: ",: .;, . .. . :'::
cpPl.elleJ,:qu'~~.JllSt~~c.~sl~te.elDprenilar. 9~ bene- , ":« Ao 6.~.:~en.doeon'VenCldos o~, a~cusadosJla~I:
me~~toSt e punir os cwpado~; ;" .mas ,rec~W,ieço. a ne;- ,·lII11.d~ .art· ~?,,9Ç.c~parãõ. os.re~p~e.tiws·. e~preg()~
C,~~SI~,~([~ H~-, ~:J;tr.e~a~: p~ :ulti~()s.qri~~e~ao:ant!;J~1l ,os que houverem prestados serVlços.á causa d~}~~.a-:
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-o 'sil~ c'uoomo DA Cinw::"':;'~é:queiicou áffiimei'qiieo seu:estado,efiectivo estava reduzido"á
honiein adiada, por falta qe'teuipopala se exami- metade mais'oo. me,nos• .à:"relaçãoconfuma"que',
nar, á',~~utado?1fi.~oêlúe~:~'dee1pemr ao de fa.(:to viei'ão_os ~do~/Dj~se ~ontem que ficarão
governo 'sobre os ültunos<successos da Cldade de alguns' que 'naoqwzerao, "VU':is1o .soube porque
Porto Alegre ; e julgo convenieute tratar disto parapergnntéi aOs níesmos que'rle'lã regressarão;,Tenho;
evitàr- maiS demora. " ", ' , informado o que ha,'ea :~b1éaresolVá'oque

0,8il. .!.NDB..UU. MAéIuoo: ~Apojado., :' melhor convier. ,,: ;"":, ' ' ", ,. ,::
O' Sll: SECllETAlUO, F)ANÇA: - Aqui está à ~uta : (),Sa. CósTi BA.JlRos: -,-,Sr~ plesidimte : euiew

do omcia queseha de expedir aos secretartos, d,e sempre d~ v0t<? que' senão ocenpemmiliCias.em,
estado do imperio, guerra e justiça. (Leu a 1D1- quanto houverem soldados pagos; mas nem porlSso

) posso approvaras indicações do Sr. Andraâa Ma-
nuta. d d chado, e do Sr. Alencar. Resolver a assembléa QUe

Fizerão-se algumas pequenas alterações e re aC- o i!oder executivo tome esta. ou aqúella medida, sêm
ção, e mandou-se expedir. ' prImeiro haver as informações necessarias. nunca

'O SR. PREsIDENTE:~ Se ha' para se' ler algum ~e farã pelo meu' voto. Eu não louvo o proceder do
parecer de eommissão vamos á sua leitura. governo a, ~eito das milícias' de S. Paulo; mas

O SR. SECRETARIO FRA."iÇA: -Como não ha, 'PÓde sei~e quando ha uma revolução em qualqUer pro~
entrar em discussão o da commissão de marinha e vincJa ou invasão de inimigos, se lhe. deve dar o
guerra. sopre as mil;icias .de S. Paulo. que ficou auxilio mais ~rompto, isto é o da província mais'
hontem adiado.' , ' " , visinha; e creIo que é o que se fez por ~usa da

Decidiu-se que entrasse em discussão. guerra. do Sul ; por isso entendo quo a co'mmissão
,O mesmo Sr. seci'etarioo leu com as indicações diz muito bem que s6 ao poder executivo com{letc

dos Srs. Alencar, .o\rau;o L.~ma. e Andrada Macllado decidir este negocio porque só ello sabe osmohvos
~ d' 'ft porque se tem proceaido assim. '

olTerecidas na sessão antece 00"",. : Apeza1' disto eu apoiarei a indicaçllo do Sr.
O SR. MOVCRE Rz."fDON:~Sontem aqui hO!J;' Araujo Lima para que se poção informações ao

verão contradições em ma.tarias de factQ entro mIm go'Verno; mas determiDl1r-1be que cumpra1l8 pro
a lllguns Srs. deputados. e para qu~ não ~ça que plessas do antigo. Deus nos livre disso; °governo
al~ de nós se enganou, eu peco hcença á assem- actua! não póde nem deve ser obrigado a verificar
blea para elucidar 11 materia. Ó Sr. And:ada Ma- o que' o antigo prometteu: isso traria comsigo
ehl1do dissequ~ de, ~~s farão repentiD~ente graves cODSequenClas: deve fazer o quo pede a jus
mandados embarear mUimaDos 'Com engano. 'E ver- tiça, ,mas não ser cego executor de todo o arbitrio
dade o que eUo dii.' , " 'que lembrou em o,ntro tempo aoextincLo governo.

De S.Paulo pa~tirão BOO vol,:ntari~~; e prova-se Eu'; julgo tAobem fundada 'a indicacão do
que erIlo volun~nos, JlO.!«lua,' nao haV1110 \rapas em Sr.' A~ujo:Lima que' !!1~' parece que esta àssem
S 'Paulo, e por ISSO nao'bav1Ii: quem podesse gnar- blêase' 'deCIdirá pela maIor part.e por elIa; pois
dãr 800 homens armados. Com~udo -como li. vont.a~e nada mais se póde exigir do que esclarecimentos
do homem é sempreambulatór!~'}la marc~a fUgu'ao sobre as ordens que fizerão marchar aqueDas mi
alguns, e outros em Santos forao Julgados ',lD~apazes licias. e sobre as', que as tem 'conservado no sul.
de embarcar. com oque faltavão cousada 10) 0!1 20 Voto portantó' pela dita 'indkação.
para o estadó, completo de 800 praças•.e por ISSO, OS.a.,M,tÍN1z :TAVARÉs :-Soú',d,o m,eSnio'parecer;
nào querendo o Conde de, Palina 'deJXar ..de ser - " d '\à"d ,'" "" .. ' 'b
"'...... ft • mando,u 'preen,cher"por:, aqueDe extranb,,0,' nal> approvoa'con u,c ,o governo; mas tam "em
.......;};. ".. " .' I não desejo que se tome resolução alguma Desta as-
mO Sr. ,Vérguei~o' ~,se qne fox:ão levadose.JJl cor- bléa, sem havermos informações do governo.; ,.
rentes para a 'cld:a~e~ Nã(r dUVIdo que o lllustre ' OS~~i,:'A~RADA'lli~ÁDo i-Eu, soudeopiniFto
preopinante,ri.sse 'á1gum, ou' a1~s presos;' mas contraria: '~o sei para qu.~,são necessariasinfor
esses erão' aqueUesquetendo assl.gnado os seus .mações; o ca59 ~ ~~torio; o governo violou alei
Domes 'de vorW1tarios. ,tendo recebido fardamento ~rvindo-.se, .de JDiliClas qt!ando' devia servir-se de
nox9. e vo~tando: com}~eenlill a sua ,ca:~ sees~o~de- tropas de :liJlha, e" ~coÍlsé;rvan~o-as', em província
, - ô,n'a 'oeeasião da ·marcha. " ",' , . . estranha; e" .usou para isso daai'madilha de I1ma
r~"Ultitiiamêtite'aqUi se díssehontem,'qúe ainàa 'DàQ p,~omessa: que' ,não ;cumpri0; ':~i~~úi o que o go- '
COA~~;à.~utbe:iiticãniente,güe e1.1esin~h.assem cP~ v,erno ,fez., e ,que J).ão podia faZer. ,'" , ' ,
a' promessa de voltar emdoUS 'annbs, comG 'eu 'tl- No bando que o meu illustre·collega da provin
~a ~do. Se eu, aqui. tivesse. os papéi~:que cja d,e" $. ,Pap.lo ,mandoo. á me~.! se co~ece a. ve
deixei em-S.;,Paulo~ostraría;aeopla aufhentlca,do 1ha~a1"l_a cO,m que se procedeu, 'promettendo-se l{Ue,
aviso qUe me foi, rem~do pelOi ;Go~de, dePillmá p_sern,ço seri~, ~eo dolls a!Jnos;;e louvànd~~e JriUJ~o

para::receber.'~S,.·:v~lun~,oS~:,e OTgaDJ.5,' '. ~' ..o.s",~sq.,u,a- ~ol',.a1~r,ea."fi,delid"~d,e'~,,ooS, Jla@S.~,as; ,.,'~~." 11.s.o.u.-.se.'
Qrões': ,mas' ,felizment~ ,aqlUse me,,: en~J:egou po~" de tudo o,que, era !le~essano parI; fazer cahIros
certidão·;o,bando ' qll,e: .puóticou o. Co~dEl, :<l~P~a patinp-Qs;' e. d~po~s ná? 's~ 'lh~ cl1Íi1pre. essa :Jri~~a'
CODl:-as.:forÇas do.a;v},so,e· or~ells: que l'eceb~q,e:qu~' promessl:l,quese lhe !ez;. / ,,: ,':', :,: ;', "
eumandoá,,:mesa.pm:S81=Jldo!; -. "';.;:;:',. ",i '\" : : 'E' pois de toda aJ~sbça que '9 governo d~r~~e- '
, 19uálm,énte. Te,mettoum. OffiClO,que ,o ann,o. JI~7:: ~:ho;a?s,m,a,1~s. que e~tão soffien~o essespouc?S d,és- .
sad~,:re~Qi:'do ~º~andante, do;._~o~o~po com ,0 graç!J;.d6Spal5e maJ;ido~queamda P?r;lã:eXistem.
niappa:~o:j:i~d,o~ec~yo,~é:relaçao 'ªRS 'que regras-_Eu'naoJquero que'se or~eJ.1enada 'POSItivamente ao.':
sáy-ão :'!ms 'pºr'9.0en,:,t:e,s~ ·e:'oJi.tros ::por casado~: :~el0. g~vemd:; .:euso~. ~ ,sereI seD!pI'e d~ voto.:dc>',conser
J#aP~:,)~'~' qti~,., é~.:;Abxi},'~o' 'attno llassado. tIn~a' !var,,a· -:mals'peIfel.~harJPoma e!ltre'estll.,asse~bléa.:
á~(~rp~~;l1ra~;;,~.e:na~l-que hQl~'nao: ;e:o poô;er ex~cutivo';e além'dl;Sso ta1vez"que~pela.
teiUi'à:mirlS qúeimetade"~:'::"'" ',0 " • "", '.. • i, ~uenClaâ()s:negoclOs llie'terilia ,este esquecido.

Pelo estado deste julgo o outro corpo; e,por,isstf porlantóinãóIJilÍndemos:;;:lelÍlbremQs:.o:que talvez
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por termos'menos negocio nos não esquece. Neste ralmente se penson, que a campanha seria de
sentido é que tenho fallado; e não acho inconve- muito pouca duração, segundo a face qlle apresen":
Diente em que um poder lembre ao outro qualquer tavão os negocios de Buenos-Âyres e Montevideo
medida para o bem dos povos. - de modo que até se marcavão então os mezes que

O SR.. Cuumao DA. CUMiA ~-Tenho ouvido di- senão necessm:ios. para conseguir a tranquillidade
zer que as milicias de S. Paulo marcharão para daqueDas prOVInClast de que tanto dependia o so-

• • visinh° . cego da provincia 110 Rio Grande de S. Pedro
defender uma proV1DC1a a, e que ~ortanto continuamente inquietada pelas tropas de Artigas.
isto nada tem de irregular; se elIas marc assem, que a não serem desbaratadas, estenderião suas
Sr. presidente, depois de ter Montevidéo declarado incursões, e commetterião roubos até ás vizinhan-
que se queria unir ao Brazil. bem estava; mas d P
quando marcharão de nenhum modo se podia dizer ças e orto-Alegre, e talvez passarião ãvante com

notavel damno dos nossos concidadàos.
que ião defender uma provincia nossa; forão por Poder-se-ha dizer que se devia tratar sómente
que era necessario faier o gosto a quem assim o de defender a fronteira do Rio Grande, sem fazer
queria, e lá estão até agora soffrendo calamidades. marchar nossas tropas para f6ra dos nossos limites;

O nobre deputado que me precedeu disse que o nh
não se tratava de ordenar imperiosamente ao go- mas ISto só dirá quem não tiver co ecimento to-
vemo que retirasse aquellas tropas; e disse muito pographico daquella pro"incia, e se esquecer da
bem; o que se quer é lembrar-lhe ~e jã é tempo lIDmensa linha. que fórma a nossa fronteira, e que
de remover aquelles pais de familias de um paiz s6 poderia ser defendida com um muito considera
onde lhe faltão todas as commodidades; e na ver- vel numero de tropas, para poder obstar ãs cor
dade eu não veJ'o actualmente embaraço algum que renas de nossos inimigos, se tal fosse possi~el, á
estorve o seu regresso... vista do systema com que se faz a guerra no Sul.

Quando eu propuz, na sessão de 22 deste mez, Estou persuadido de que não foi com espirito de
. . I d conquista. e de augmento de territorio, que se

que 50 mandassem restituIr aos seus ares to as as mandarão nossas tropas á Montevidéo, o li colonia
tropas qUA estavão na campanha do Sul, vi pri- do Sacramento: foi nara buscarmos maior facili
melro que não havia inconveniente, porque já es- dade do destruir, ou·ao menos conter nossos ini-
lava evacuada 11 Bahia, e o governo podia obrar . d d
livremente a este respeito segundo me pareceu con- mIgos com muito menor numero e sol ados, e llor

b .. d consequencia com muito menor despeza e sacnfi-
veniente. Julgo pois tam em mUlto ajusta as as cios do Brazil: foi tambem com as vistas de esta-
indicações do Sr. Andrada Machado e do Sr. Alen- bolecer o theatro da guerra fóra do nosso tenitorio,
car, para que se lembre no governo aquillo de que no que sempre se gariba a favor dos cstabelecimen
parece ter-se esquecido, e que a justiça reclama. tos ruraes, ainda contando-se com a mais exacla

O SI\. MONTESllM": - Eu pedi a ~alav1'll para disciplina e subordinacão da tropa~ .
votar contra a l'mcnda do Sr. Araujo Lima que faz Quanto a terem marêhado tropas da provincia de
depender da confirmação do governo a deliberação. S. Paulo, com promes~a, como se acnDa de dizer,
da assemblúa. Para que so pedem informações ao de voltarem no fim de.dous annos, promessa quo
governo? Para saber que existem no Suf tropas se não cumpri0, pois que ainda eXIstem no Sul,
milicianas de S. Paulo, e que se lhes fez uma p'ro- não posso deixar de admirar a facilidade com que
messa que se lhes nilo cumpri0? Tudo isto Já se se nota esta falta, e se pretende exigir o prompto·
sabe, sem virem novas instrucções. A emenda que cumprimento de semelhante promessa.. o queen
deve pllSSllf é a do Sr. Andrada Machado; nüo vejo volve não pequena increpa.cão ao governo, sem
nelIa IDgerencia alguma desta assembléa no poder primeiramente se saber, qual foi o motivo da de
executivo; lembra-se-lhe que faca o que ha muito mora, e se não resultarião males consideraveis
devia ter feito, e para isso não precisa a assembléa para o Imperio, fazendo-~e ~ecolher as tropas d&
instrucções do governo. S. Paulo, para serem substituldas por outras. . .

O SR. ARAU10 LIMA: - As razões em que se Quando o governo prometteu, - que dentro de
funda a minha indicação já tem sido aqui expos- dous annos se recolherião estas tropas, não -teve
tas; nem me cançarei a dal-as em resposta ao certamente a menor tenção de enganar: naquell&
que acaba de dizer o illustre deputado, porque tempo, como jã disse, todos pensarão que a dura
seria perder tempo, em expender o que salta aos ção da guerra seria de poucos mezes, e fazendo-sa
olhos (le todos. uma promessa com latitude de dous annos, era bem
_ Uma assembléa legislativa não póde em certos de esperar, que podesse ser cumprida: se fàlharã()

'. ramos dar um passo sem. pedir informações. Como as esperanças do governo, se errarão todos os que
poderá deliberar sobre finanças, agricultura, com- contavão com a brevidade da decisão dos negocios
mercio etc., sem o governo. dizer o que ba sobre do Sul, é manifesta injustica o increpar de má fé
aquellasrepartições'l ·Isto é tão claro que não vale o procedimento, que tem hávido com astropàs de
a pena dar explicação. S. Paulo: certamente não houve tenção premedi-

Agora sobre o ponto da questão digo que de- tada de enganar os honrados paulistàs; nem:{lor
.vemos· .pedir informações, porque para mim ainda mero capricho, ou por mã vontade tem elleSSldo.
não está, evidente quase fez essa promessa: além demorados por tão longo tempof6ra de seus lares,
disso não sabemos se tem havido ordens posterio- e em distancia tão considerav~l : poderia o governo
·res, ,ou factos que obrigassem a fazer o contrario errar em seus planos, e conJecturas, sem faltar a
do que se promettera; e até já tenho ouvido falIar boa.fé, e sem tenção de enganar.
em ordens novas expedidas -pelo governo de Tambemnão posso admittir a proposição de se
S. Paulo. Emfun é preciso que conheçamos tudo não deverem fazer marchar as milicias para f6ra de
íSto com ,miudeza, e por isso requeiro informa- seus distrietos eprovincias, empregando-se c~m

ções.· - ~rehafer.encia, e até unic.amenteas tro.pas da pr~eIra
: O SR.. NOGUElRADA GAMA: - Quando pela vez lin
primeira se fizerãomarchar tropas para o Sul, ge- Ao governo é que' toca tomar todas' as medidas-
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para a defeza do imperio, empre~do as tropas serem substitllidas por outras sem conhecimentos
de 1'" e· 2'" linha.. como achar IDal.S conveniente; do local, e não affeitasao clima, devendo-seeg.,
não me consta que haja lei a4nuna, que vede o perar,que antes de poucos mezes sejão expulsa_o
emprego das tropas da 2'" linha fõra das suas pro-:- dos de Montevidéo ,os luzitanos nossos inimigos.
vineias: demais ainda que pareça muito conforme que ainda alli se a~ão : seria até uma injustiça que
á razão, e aos interesses da agrico.ltura. da indus-em troco do prazer de se recolherem aos Sêus'lares
tria, e, do commercio, que se não empreguem se- com' a anteceâenrja ,de '3 ou 4: mezes, fossem. pri::
melhantes tropas em distancias consideraveis de 'él:d(js da gloria da total' eXpulsão dos nossos, in,i
seus domicilios, antes de censurarmos o seu em- IDlgoS aqueltes o1liciaes· e soldados que por tanto
prego denamos examinar se bavião tropas da la tempo os tem acossado. e reduzido' aó apuro. em
linha em numero e forca sufiiciente e proporcio- que' se achão. '
nada aos fins que se pietendião conseguir: nin- Parece-me portanto extemporaneo o propor-se
guem póde ignorar que a nossa pri!tcipal defeza ao governo que cumpra a sua promessa : confle-se
consiste nas tropas ·da 201. linha combmadas, e aju- no governo: eUe o fará quando as circumstancias
dadas pelas da lo. linha: se unicamente quizesse- o permittirem, sendo bem de esperar que com as
mos defender-nos com estas. sem duvida nós per- providencias ultimamente dadas para o bloqueio
deriamos, já tirando consideravel,numero de .braç<;ls ae Montevidéo. em breve, terminará a cam,pímha
das classes productoras danqueza publica. Jã do Sul com honra. e glorIa do valor brazileiro.
onerando á nação com impostos in~uportaveis. O Sa. COSTA AGUIAa: - E' do meu dever como
para se haver o enorme cabed~. que eXIge a ~anu. representante da provincia de S Paulo' d' e
tenção das tres armas da lo. linha em quantidade tamb 1 b b: 'tT 1Z r
suftlciente para a defeza do imperio. e conserva- ,em a guma cousa so 1'6 este o ~ecto, e o erec~r
ção da tranquiUidade publica; sendo de primeira o.meu ~arecer em defem ~os rneushonl'ad,?s patrl
intuicüo que tropa sem exacto e prompto paga- CIOS. E verdade. Sr. presl~e_nte,que eu nllO estava
mento r:ão pôde, nem convém que elista. em S. Paulo quando par~l1'110 aqueUss tropas•.mlUl

Igualmente nào posso convir com os que preton. por carta~ de pesso~s U<ledlgnas soub.e que !ls cousas
demexcluir nbsorutamente as tropas da l- lihha, se p!1ssnrao co~o disse o Sr. Verguelfo •. tunda. q,ue
confiando a defeza do Im~erio sómente ás da 2- dll clrcumstanclll dai! gargalheiras nno tlVa notlculi
. - d . d Apezar do quo expoz o honrado membro o SI'. No.

bnha: eu nao UVI~O do va or e cor~gem e seme. gueira da Gama é indubitavel quo as tropas suhirão
lhante tropa, que mnda á pouco OUVI nesta assem- d f 11 S h
bléa ser posta a. par da l- linha: mas duvido de com a pram~ssa, e que a ou o r. Arouc e Re':l-
~ue ella se possa. arrostar de per si sómente, com doa, do Se"l~e~ sómenLe dous annos, c to~avlll
guerreiros de profissão e que só tem o cuidado e servem ha selS. portanto por ma~s quo se diga e
o empre"o das almas: pelo contrario muito se acarrete para desculpar este procedunento, (al~o~-s~

f> d lia d' 'U d 1 t d ao que se prometteu, e tanto basta para engll' II
1~vlin~~~erar e sen o allXI a a pe a. rapa a sua retira~a. Approvo por iss~ li indicaçilo do

Quanto ao reparo e censara que se tem feito de Sr. AntonIO Carlos para que se diga ao governo que
não se haver exi"ido de cada 'uma das provincias faça executar.a pt:0messa, ordenando ao ~e9mo

, • f> • d tempo as prOVIdencias que forem necessarlas em
do ~mperlo um ce~to contlg~nt~ e ,trop~s para ser consell'uencia da retirada d'aquellas tr pas N- o .
enViado aO Sul, amda que a pnmeIra VIsta pareça 70 , o • 11 veJo
ser isto conforme á razão. e á iustica, dicidiremos 1ue DIstO se ata!lue o governo, pOIS apenas se lhe
o contrario se nos lembrarmos de que o onus na. e_mbra o ~umprunento da palavra dada, para que
cional seria então muito e muito maior. nao contInuem o~ padeCI~entos desses P?bres

Com etreito quem póde duvidar de que os solda- h0ll!ens por tempo lDdetermlDado. (O resto nao se
dos paulistas sendo por habitos. e clima muito OUVIU.)
analogos aOs do Rio Grande do Sul. suportárão O SR. VERGUElRO :-Sr. presidente: Parece-me
melhor as fadigas e privacões inseparaveis da que a. justica e a boa fé devem ser as bases de toda
guerra nas fronteiras do Rio Grande, e mesmo a administracão. Um illustre,membro aqui mostrou
dentro do territorio de nossos inimigos, do ({ue querer justifiCar o antigo governo. por não haver
os do Pará, do Maranhão. Ceará e mais provinclas lei expressa que prohiba o emprego. da forca
do Brazil? Quem póde duvidar do excesso de des- miliciana f6ra da provincia. 'Eu convenho que';lliÍo'
peza que deve haver no transporte de tropas de ha lei expressa; mas ha a lei do interesse geral ,á
pro~incias tão distantes do theatro da guerra, e qual cedem todos os interesses particulares (a)1oiar
da {'erda de tempo em chegarem ao lugar do seu do) •••••• Todos, os cidadãos todas ,as, provmcias
destlDo, comparativamente ao transporte da .tropa devem concorrer ,com -igualdade.; e não carregar
da provincia de S. Paulo '1 Logo é claro que o-bem todo o peso sobre, UlIliIl s6 provincia., Diz-se, que
geral do imperio dictava a escolha destas tropas, Isahirão os milicianos de S. Pao.lo norque' não .havia
poupando-se em despezas. e em perdas de solda- alli trop.a ~e linha; não é assim; h~via a legião: de
dos: portanto deve absolutamente, cessar seme- tropas ligelras que me parece que tmha dous' mil e
lhallte increpação.' Itantos ,homens que estavão na fronteira, e ainda
f.iNão menos julgo inadmissivel a censura que Se asSÜ!l se fizerão sahir mais SOp miliciano.s, para
quer fazer ao parecer da commissão por afilrmar Iarrwnar outros tant<;l~e,stabeleclmen~s,pOlst?~OS
que é da attribuicão do governo o empregar as: sabemos que cada mihC1ano é um p8.l de fam111as
t~opas ~a lo. e 2-~nba ~omo achar mais' conve- I qu~faz falta a sua mulher e seus filllos ,qtre sem eIle'
Dlente a defeza do unpeno fazendo-as render por! fica0 em' abandono. ' ','
outraS do modo. e no tempo mais apropriado: !Portanto se a provincia de S. Paulo' não tinha
s!ll'ia em, verdade um grande erro. o ,fazerretirar! trOpàs de linha e porque já' as tinha niandadcf pará.
agora as valentes t!:opaspaulistan~s da camp'a-l a. fronteira, e por consequ~~c~a foi uma violen,cia
nha do Sul. onde tao gran~es seroços têm, feito I tuarem-Ihe tambem os miliCIanos, fatendo '-tantas
ebmgloria e credito do valor brazileiro, para I familias desgraçadas, e prejudicando a· agricultura,
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quando as outras provin~ias devi.ã,o concorrer com caso.; 5e·o estivesse não lhe diriamosque seabstives
igualdade, porque o beneficio. era· geral para se d~ ~r injusto;. c9m?representantes ..da na!:ào

. todas. .... rep~amossuas InJUStiças.
Quanto á falta de'boa iénão sei como se procura Mas não ~ 6!lte o caso em que estamos;. o qUe

justificar o velho governo que por si mesmo cadu- basta.é dIZer ao governo actual que cunlp'ra. a
cou, (apoiado) que cabia pc:- sua pessima adminis- prom~sa do velho, o que talvez não tem félto. Já.
tral(âo e ma fé; (apoiado) se ~ssim nãófosse não pelos muitos negocios de que tem a tratar: a obn- .
cabIa; ning!lem se revolta contra um goVerno bom gação de bem. fazer tambem é nossa; façamos o
ejusto, (apoiado) todas as revoluções; têm .por mo- que ':5\á da nos~ pane; a. l~rança .. é nossa, o
tivo as injustiças e violencias dos governos. O antigo applicar o rememo é delle. AVlSta disto não sei
governo não póde ser desculpado, fezi.sahir. aquella co~o se diz que se ataca o governo; eu. não_ faço
póbre gente, promettendo-lhe .que iflo servir só por maIS que lembrar-lhe o que é altribuição sua;
dous annos, e todavia ainda não viE'.rão aquelles lembro-Ih'o como representante da nação, e especi-:
desgraçados que forão illudidos. . . almente como paulista, pois pertenço mais d~

Quando um governo não segue a marcha daJustiça, perto áquellà provincia que me honrou com a sua
e se procede de má fé, a desconfiança é gerãl sofira con~ança! e pe~ncendo-Ihe mais de perto devo
todas as suas medidas; é necessarlO não enganar, sentIr maIS qu~ nmguem os males que;a a1lligem,
e capacitar os povos de ~ue sempre se obra em boa e ~ament.ar maIS que só os seus filhos fossem esco
fé, e nunca com violencla; qnando assim se pratica lhidos para aquelles trabalhos, dando;'se-Ihes os
o governo é amado, e todos estão promptos a defen- titulos de heroicos e valorosos, com que os engodarão
de-lo: tal considero eu o actual governo mas não o para os arrancar de seus lares abandonando suas
passado de que faUei. (apoiado.) EUe tem em suas faroilias. Termine-se isto: e rostitua o governo esta
mãos o remodio paro.esto mal de que tratamos; se boa gente á sua patria para que "'oltem u recli
são nccessarias mais forças preencha os corpos e nar-se nos braços de suas mãis, mulheres, e
se estes nào silo bastantes proponha aereação de filhos.
novos: ainda que preenchidos 09 actuaes ereio que O SR. HENRIQUES DE REZENDE: _ Levanto-me
torA tropas paru fazer marchar. f Ii f

Finalmento ao governo compete lembrar ns para li ar a avor da emenda do Sr. Araujo Lima.

Providencias quo J'ulKl1r convenientes, para que so Sr. prellidento, occorre-me neste momento uma
. . , te circumstancia que me faz crer, que o governo

nito arrumo uma provmcla ao mesmo mpo que as ~abora em grandes dimculdades, para poder já fnzer
outras nada soll'rem, segundo a injusta medida do ISSO que se quer. O ~overno de Pernambuco
governo volho, que o actual deve sem demora refor- S
mar, principallllontll havendo um tão avultado nume- representou a • 1\1. o mperador a necessidade

I, h de que se fizesse recolher áqueUa provincia a
lO do tropa de In n. tropa que á seis nnnos está em Montevidéo, Sua

O SR. ÁNDRlDA ~IAClIlDO: - Sr. presidente: Magestade respondeu, que tinha dado, ou ia dar
A'vista elo que ouço nilO sei se estou no mundo da as ordens para isso. Ora não se tem até agora
lu~ I Eu croio que todos sabem que a tropn merce- verificado, e isto faz suppor algum· embaraço que
narla ú a quo se emprega em qualquer precisão, e o tem impedido. Digo pois, que se peça ao
que só na falta absoluta d'nqueUa se chamüo as governo esclarecimentos antes de mandaI" retirar
miliclas; as milicias, Sr. presidente, são uma força aquellas tropas.
proprin e unicamonte provincial, que nilo póde sem
urgentíssima necessidade ser tirada da provincia a O SR. NOGUEIRA Dl GAMA.: - Estou bem persua~
que pertence; e muito menos para ficar eternamente dido que as milicias devem persistir nos seus
li. disposição do go,,·crno. Em verdade, apezar do districtos, emquanto fôr possivel, mas não que
que disse um nobre proopinànte, nüo se acha uma devilo ser permanentes, como dá a entender O'
50 razão solida que possa de algum modo justificar iIlustre preopinante nas expressões, que soltou.no
o governo de fazer carregar tão grande pezo sobre fogo do seu discurso contraditorio, como .quasi
uma só provincia, qnando todas as outras têm sempre. O decreto desta assembléa que está já
homens com que deVlão concorrer. a ponto de se publicar, deixa para o· chefe. do

Diz-se que os paulistas silo valentes, mas eu não poder executivo o fnzer marchar as milicias para
admitto essa particularidade; os }laulistas são fóra das suas provincias. O chefe da nacão é que
brazileiros, e todo o brazileiro tem alma nobre e está encarregado de providenciar a defeza"nacionaI..:
valorosa (apoiado) e porisso os das outras provincias ha de, lançar mão de todos aquelles meios, que
servirião .igualmente bem se os empregassem. estiverem a seu alcance; e tolhermos-Iheeste.s
Tambem de nada serve o dizer':se gue os pa11listas meios, é não querermos existir. Diz um illustre
por mais visinh.os erão mais proprlOs para aquella preopinante, que esta injustiça foi uma. dasêausas
guerra; a historia mostra que os homens de paizes do antigo governo cahir por velho absoluto, debil
quentes são .sempre bons soldailos nos paizes etc. etc., isto sãp expressões exageradas: que
frios; graças ao sol que nos prod~ziu I Seremos tão injus~iça tão grande fOI esta que se fez'! V(lmos .
bons soldados nos desertos da Afnca como nos gelos exammal-a. Faltou-se aquella promessa: não. o
da Noruega. .. duvido: mas procuremos os motivos para decidirmos

•O·.governo lembrou-se que devião marchar os da boa ou má fé do. governo.
paulistas, e assim o'fez, illudindo-osainda com uma Não havião tropas de linha surncientes, e· er.~
promessa que não cumpri0, e não havemos d\3: fallar necessario recorrer a milicianos para se conseguir a
contra o governo'? Ninguem ataca o novo; queixa- defeza do Imperio: aponta-se o recurso de um
mo-nos do velho, econtraelle todos o:) baldões -me recrutamento para livrar os milicianos, .como. se
"p~ecem poucos; (apoiado) sim, tudo é pouco pelos todos nós não soubessemos, quaes sejão os m(lles
infortunios que acarretou sobre a nossa patria, que· faz um l'ecrutamento: por maisdiligenci(ls
maldição eterna tenha elle (apoiado) tanto oaborreço que se fação, não se conseguem recrutas: o que
eo detesto 1 O·novo, torno a dizer, não está neste estão no caso de assentarem praça na .l.a linha.



SESSÃO, EM 31 DE .TULB;O ,DE 1823,

fogem, fiCão fÓfa. do 8lcance,vào ,·babltarentre 'as te-se à assembléa, e terminemos este longo debate'
feias; é verdadell'amenteuma desgraça em todas com a sua decisão. ' ,
as provincias ~nde se _vai .proce~~. a UJ!1 recruta- O SR. Du.s: -sr. presidente: eu· requeiro· que
mento: dezertão, muda0 dedotnlcl1io, vao' para os fique adiado o parecer, pois tenho que fallar sobre
matos:emfim isto é bom de dizer, mas difficil ,4e ~e) e ahora estáqnasi a dar. ' ,
executar: completem-se os regimentos; aUoomente-se OSã.::.À.Nilli:ADA. MACll.ADO :-Então eu requeiro
o numero denes; tudo isto.seria possival, se,tivesse.., '" -~ - - ',,
mos bastante povoação,'" se tivesseÍ1los: a' renda ,qlle: continue. ~ discus~o, .~ diga o Sr. deputaÕ:o.o

, . ra o exacto pauamento da, tropa sem' qUE1Jêmp~di?:er, porque Já é tempo de se decIdir
necessana pa .I:> " d' este negoclO, ': ' . '
o qual n~o' p~de estar d~8.lXO das armas,:nem pó, e : ," " ., ~ '"" :.' " , . .
obter-:se'uella bom. serVlço.' ," , ,"', ' O SR. PRESIDENTE. -:' O Sr. José CUS~dl0 DIas
: 'Tenho ouvido dizer que se faltou a promessa,:e tem a palavra, pód.e faUar,.sobre a materla do pa-
qúe <isto é um ~ime muito grande e horroroso, ,recer. ,',," '.,
qUando nós sabemos, que não se faltou ~~ pro:{losito; . O SR. DIAS :-5r•.presidente: tirar tropa aguer-'
e que por momentos se esperava o feliz ento da nda de uma .empreza em que se acha empenhada,

, campanha, sem que pessoa alguma se persuadisse é medida que, pôde ter· perigosas consequencias.
que durasse tanto t~mpo; estamos agora, e eu estou Outra qualquer tropa que se mande para aquelle

. muito pers\ladido, que mui breve cessaráõ estas ponto tarde lldquinrá o mesmo gráo de pericia em
dificuldades, mui breve"e niais breve talvez, do que que esta se acha, e mais tarde corresponderá aos
todos nós pensamos, Ouvi tambem dizer, qu.e ~eve fins que se desejão ; sem fallar ~a immensa despeza
cahir este pezo igualmente por todas as provmclas: que se hade fazer para a conduzll' Aquelle lugar.
isto be verdadeiramente um absurdo,: se nós SI! o motivo de se querer remover estes milicianos
podessemos marcar o contingente de cada uma, de é a de::graça em que se achão as suas familias, sejão
maneira que ~arregasse i~ualment~ em tod~s .as estas socc<?rridas á custa das provinci~s ~onde se
provincias, mwto ~om serIa:. mas Isto sao l~eas pretende tirar a tropa que os deve Sub~tltulr ou pelo
Chiniericas. Srs. delxemos partIculares prevençoes: estado; e eu estou prompto, e da mw boamente, a
os bens que existem em qualquer ponto do Brazil dar uma parte de meus vencimentos }lara acudir
pertencem á nação brazileira, não pertencem só a esses desgracados; mas nunca votarei que se tire
áquella provincia onde existem .(apoiado) : todo o d'alli \lma tropa aguerrida, acostumada ao clima,
onus publico não é s óde uma, é de todas as provin- e guasi proxima a concluir com gloria o fim a que
cias (apoiado): ora quando se trata deacudii' a um foi alli levada.
ponto, que pertence ao territorio brazileiro, deve-se Só se lhe querem roubar essa mesma gloria que
procurar acudir com os meios mais promptos e mais lhe pertence t Ao menos nunca isso se fará pelo
elll.cazes, eque sej~omenos ~ravos~sao todo da nação meu voto.
brazileira; ,e p~r I~S? deve.lmmediatamen,te ser soc- O SR. 'VERGUElRO: - Eu não digo que se desam
corrido pela maIS VlSlDha,amda q~e po~ I~SO sofIra pare a commissão; mas nunca direi. como se tem
maiorgravame: os seussoccorrossaomalS pro~pt?s, dito, que a medida foi justa; querer sustentar a
aproveitão mais do q~e os s?ccorros das .mals dis- justiça da medida é sustentar o crime. Muito em
tantes, e são mellOS dIspendlosos; ora sen9s:Íoss~- bora se fação despezas mas repartão-se por todas
mos a dividir estes. soc~orros; S,. Pa~lo sofIrena as provincias, e não p~se tudo sobre uma só; não
menos, mas o rem~dIo D.aQ a~rovell!l-rla, e o mal estavão muito longe outras que sem os grandes
para o todo na !laça0 sena mUlto maIOr. .. incommodos de que aqui se tem falIado podião ter

Com'opoderla .a tropa de uma das provmclas prestado gente e sem correr as distancias de norte
dO,Nortejr-fazer a_guerra &:0 Su~?Que despeza.s, a sul. '
queencommodos nao causarIa? E pOIS necessano A província de Minas tem o duplo da população
fazer s~JDpre~archar as .tropas ~quelle_pcmto que lie, S. Paulo; S. Paulo já tinha dado a legião, e
fÔr maIS proxlIDO: de m.a15GS paulistas sao acostu- Minas nem um s6 homem; mas eu sei como se de
ma~os a,ps rigores do clima do Sul, e ao modo com liberou assim-este negocio exigio-se esta medida no
quen~ne se faz.a g,uerra:. eu pelosme~s ~v6s ~a!Dbem ministerio do Conde da Barca, e acontecendo estar
pertençoáproYlDCladeS~Paulo:dezeJanaalllVlal-la:em -sua casa um engenheiro, disse-lhe que erão
mas ,eiJes são daquelles ~ales, que vel? d.as bons os milicianos de S. Paulo para irem, e assim
circumstancias. Emquanto'dlzer-se que ~cao di~ sedecidio. Eis-aqui como_ se f~z estenegocU?;8
taIltes 'de suas ;mtilhe_res .e '. :fil~os, m~!to maIS desta mesma {órma se fizerao multos. .'.,
distantes'e emlleIOreSClrCUmstan~la~ficaria? os que . Juigou-seafinal ámateria discutida' e propôz o
fosse1;Q de ou~ra'. quallJuer 'p~ovlDcla: sahmdo as Sr. presidente • . "
tropas da'proV1nc!amaJ.sp~o~a é menor .0. J:!lal , ',' '_ ,
pai'á'o todo da nacio brazI1ell'a, do que dlVldin- 1.0 Sepassaya o, parecer.-Nao passou.: .
do-sé este pelaS inãisprovineia~: a despezapublica 2.0. Se se approva~aa emen~a doSr. AraulO L.lml!-o
é' muito 'menor' 'por ser feita" d'aquelIe ponto -FOl approvada; ficando por ISSO as outras preJudl~
que se ;acha~m mais pr?ximid~de: deixemos cadas. . '.
portanto ao governo'actual oeumpnmento da pro- O SR. PREsIDENTE asslgnou para a ordem do dia.
messa feita pelo antecedente, quando permittirem 1.0 A l.a discussão do, projecto do Sr. Araujo
ascircumstancias: pouCo tempo mais pode durar Vianna para não exercerem os Srs. deputados tlUUO
,este sacrificio, ' ,"algumemprego. durante o ,tempo,. da deputação:
, :0 : SR. Fiu.NÇA::""'; Sr.. ~residente: A questão 2.°0 ,regimento da assembléa. .", ' '
·qu~ :temos para. resolver .,~' se.. a' ~ssemblé~' deve Levant~u-se a sessão 4epois d!1S 2 horas da tar.de.
delibe~ar .sobre e~te,negOClO com lDformaçoes ~o -"José R~cardo da/Costa Agu~arde Andrada, ge.
govern<!0tl sem '~llas; e Jlare~e que, t~dos querera<? ,cretario, '
~e antes se delib~'re, com mformaçoes porque ,e" ',' .,'
muito mais facilprocedel' com acerto ; mas consul-', .' •
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RESOLUÇÕES DA ASSEMBLÉA cicio dos seus lugares o presidente do referido go
yemo (~e será substituido na fó!Ea da lei, pelo
unmediato em votos) e o secretario interino delle
Bernardo A.velino Ferreira e Souza, sendoaquell~

lllm. e Exm. Sr.-A assembléa geral constituinte ~em removido para fóra do districto em que se
e legislativa do Imperio d~ Br~ tomando e!Jl ~op.- tira a devas~a! e este para fóra da provinciil: 3.0 Que
sideração o parecer da comnuSSaO de con~~çao se declare lrnto, nullo, subversIvo, e anarchico o
sobre o incluso oflicio do governo da proV1DCla de juramento prestado na indicada occasião na cidade
S. Pedro do Rio Grande do Sul, de 21 de Iunho de Parto Alegre, e se mande trancar, para mais
proximo passado, e documentos que o acompanhão, não ser lida a acta do mesmo juramento: 4.0 Que
tudo relativo ao facto escandaloso pral.icado pela o governo tome todas as medidas que jul~ar acer
forca armada da cidade de Porto Alegre. com ma- tadas para fazer constar ás autoridades Clvis, ec
nüêsta usurpacão de poder legislativo: Tem resol- clesiasticas 6. militares da provincia, e em geral a
vido: 1.0 Qüe"sobre o mesmoofficio se proceda a todos os habItantes della, que o poder de legislar
uma devassa, para que se eonheção os autores do reside unicamente' nesta assembléa, fazendo sentir
delicto, considerando-se como taes os primeiros o seu desprazer, com todo o rigor ao govemo da
tratadores ou agentes dene; e limitando-se unica- sobredi~plovinciapor tão criminoso procedimento.
mente a estes a mesma devassa, concluída a qual O que Y. Ex. levarã ao conhecimento de S. M.
se .participará a esta assembléa o seu resultado, Imperial afim de que V. Ex. execute esta resolução'
seguindo immediatamente o curso ordinario e legal: pela parte que lhe toca.- Deus guarde a V. Ex.
2.0 Autorisar o governo para remover do commando Paço da assembléa, em 29 de Julho de 1823.-Ma
da· tropa, e p~a í6ra da provincia, o tenente coro- noel José de Souza França.

'nel Gaspar Francisco Menna Barreto, e o sargento Na mesma conformidade e data aos ministros do
m6r José Luiz 1\Ienna Barreto,e suspender do exer- imperio e da guerra tirada a palavra incluso.

. Na sessão de 9 do corrente-pago 45, linha 13-onde lê-se :-0 SR. REzENDg
COSTA, deve lêr-se:-O SR. RIBEIRO DE REZENDE.
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