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1829

CAMARA DOS SRS~ DEPUTADOS

Sessiio em ~ ele Junl10

t'nESInE~CIA DO sn. AR.\UJO Lua

A's 10 horas procedeu·se á chamada e acha·
rão·se presentes 70 Srs. deputados, faltando sem
causa os Srs. Vicente da Fonseca, Medeiros, Ge
tulio, Borja Pereira, Araujo. Vianna, .Mello e
Souza. Teixeira de Gouvén. Aguilnr, l\Inlaquias,
Maciel, Garcia, Gonçalves !lIartins, OdoriclJ, Lobo,
Franca e l\1adureira.

O Su. PnEsIDE~TE declarou aberla fi sessão,
e sendo lida a acta da antecedente, foi appro-
vada. .

Remetteu·se li commissão de constituição um
requerimento de Albino Gomes Guerra de Aguiar.

O Su. COSTA AGUI.\.R deu parte de doento.
: O SR. LEDO offereceu o seguinto projecto de

RESOLUÇÃO

«'A assembléa geral legislativa resolve:
«Fica porhibido às ordens regulares de um e

outro sexo vender, aforar, bypotbecar, ou por
qualquer m.0do alheiar os bens de que tôm eslado
de posse. .

« São irritas e de nenllUm vigor e effeito, todos
e quaesquer actos de alheiação dos ditos bens,
que até hoie tenhão elIas feito sem preceden
cia das dispensas, formalidades e licenças ne
cessarias.

G: Paço da camara dos deputados, 10 de Junho
de 1829.":".loaquim Gonçalves Ledo. »

Fez-se 2a leitura e foi â commissiio de jus
tiça civil.

FicArão para 2- leitura dous projectos de lei,
um do Sr. Paula Cavalcante e outro do Sr. Cus-
~~D~. .

Tratando o Sr. presidente de nomear a depu
tação que devêra receber o Sr. ministro do im
perio, que, se achava na sala immediata; pedia
a palavra _

o Sr. Castro e Su.va:- (Não 'se o'Ut:>io.J
O Sr. LID1po de Abreu: - Eu tambem

sou da mesma opinião. Nós o que temos a exa
minar ê se - este acto de vir o ministro é ou
não acto ministerial; so acaso é acto ministe
rial, que nos 'importa as formulas porque eIle
concebeu esse omcio_

As formulas do omcio não são que devem
determinar se eDe ba de ser recebido por uma
deputação ou por do&s Srs. secretarias.

Pergunto eu: o .ministro da fazenda, se disser

que Vêm ["zer o l'clatoL'io «la SUtl. rcpartição em
nome de S. M. o Imperador, ha de ser recebido
por uma deputação'? Nüo; por isso que pela
constituição tem elle a obrigação de vir fazer
esse rehtorio. Oi! outros ministros t6m tambem
esta obrigação, c :l. risca a não têm cumprido
buscando subterfugios, todavia pela opinião da
camara têm aUes obrigação de nos esclarecer
sobre o estado da administração e tanto que
elles não se recusal'ão nenhuma vez 11 fazer o
sen relataria por meio de informações pareiaos;
eis o caso em que nos achamos; julgãrão os

,ministros que para pouparem-50 ao trabalho de
darem todos os dias estes e aquelles esclarG
cimentos á. camara, devião dal-os conjullctos e
pessoalmente, aqui pois não ha motivo para se'·
dizer que eUes vêm á camara el~i nome de S. 1\1. o
Iml'erador.

Diz o regimento da casa, que se os ministros
vierem fazer propostas, serão recebidos por uma
deputação, porque n~o é uma obrigação do mi
nistro.

Temos mais um caso em que tem lugar a
deputação: 110 anno 'de 2S veio o minist~o dos
estl-an"eiros em nome {le S. 1\1. o Imperador, com
municnr á camara uma noticia, e foi recebido por
uma deputação; e eis-aqui este facto, que mostra
que além do caso em que o ministro V(;Ul apre
sentar propostas, ha ainda oulro~ em q~e el~e
deva ser recebido por uma deputnçao ; mas Jámals
quando vem fazer o relntorio de sul} repartilião,
porque isso é um ncto de sua obngaçao.

Ora, essa formula de que usou o ministro no om.
cio, está visto que é uma esperteza usual ~este
ministro para sorprender a camara.PoI:'! so
os ministros que têm de fazer propostas, dIzem
-por ordem de Sua Mage5tade-qual é a razão
porque se altera agora esse formulario'1 Qual
é o fim nesta alteração? E' sem duvida para
sorprender a camara, é uma esperteza, com a
qual não devemos embaraçar·nos. .

Voto pois que não se altere a pratica desta
Casa.

O Sr. l\Xaia :-Sou contra a opinião do n
lustre orador. Emquanto tiver~os regime~to,
devemos observal-o com todo o rigor e por 15S0
cumpre fazer o que indicou o. 8r.. presidente.

Se o ministro tem intenção de _lllU~lr ã. camara,
não é isso objecto para se dlscutlr, quando o
ministro fór remettido nesta casa _de modo
prescripto no regimento, pela reverenCIa que de
veremos dar ao nome de S. M. o I~perado~. e
quando emfim fizer elie o seu r~lato.rlo, e dIzer
a que vem; e entendendo-se que llludlO a camara,
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G usou, se õ possivel, de uma. esperteza; a camara
tomará a deliberação que lhe parecer conve
nionte. '

Com etreito usar de espertezas e illll;;ões com
a .ramara não póde deixar d,e ser reputado como
verdadeiro crime, mas emquanto se não Ilassar a
esse neto, deve o regimento ser observado.

Ape2ar de Que se tenha entrado em duvida, se
os ministros das dilferentes repartições, â excepção
do da fazenda, têm obrigação de fazerem os seus
relatorias, comtudo nada ha de,terminado nem
por ·lei nem por neto algum do corpo legisla
tivo.

Portallto estou na opinião de que se observe
o regimento, ou então seja eUe alterado, nlllS não
agora: por ora deve esta camara usar da re
verencia que ó devida ao noma de S. M. o
Imperador. .

o Sr. Vasconcellos ~-Estavaresolvido a
votar que fosse recebido o ministro pela depu
tação, porque ningllllm deseja mais do que eu,
que os ministros seji'io tratados com toda a con·
sideração que têm; e esta foi a minba opinião
quando se tratou da recepção do marquez de
Queluz, nesta casa para fazer esse .relatoria;
porém as razões que ponderàrão os illustres
deputados os Srs. Lino e Limpo me resolvêrão
a votar contra a deputação, porquanto tenho
pensado nos bens e nos males que dahi se
seguem; por um lado vejo este desejo que tem
o ministro de ser recebido por 6 Srs. deputa
dos, desejo que chamarf!i, permitta-se-me a expres·
são. vangloria; por outro lado então apresen
ta-se o objecto da mais alta consideração, qual
é vir um ministrá de estado fazer o seu rela
torio em nome de Sua Ma~estade; tornar de
certo modo responsavel o throno; fazer sahÍl:
do' throno quantas inexactidões houverem nesse
relatorio. ,

Por conseqnencia tendo sido sempre de opi
nião, que 8e dêm as maiores demonstrações pos
siveis de respeito e consideração aos ministros,
não posso votar por deliberação que' \'ai com
prometier a digmdade do throno"

Voto que sl.'ja o ministro recebidú pelos dons
Srs. Secretarios,' e que maior honra póde elle
desejar?

o 81". Ara uj o Bas'to·:- Como dei a minha
opinião na mesa, quando o Sr. presidente fez·me
a honra de consultar-me, não teria de justificar
a minha opinião senão com o artigo do regi
mento e com a leitura do omcio do ministro;
mas como os Srs. deputados apresentão alguns
araumentos, sou obrigado a responder. .

Diz o Sr. deputado, primeiramente que o nli
nistro vem aqui fazer o relatorio em nome de
Sua Magestade, o que é de certo modo tornar
responsavel <> throno e atacar o decoro que lhe
é devido. /

Pois à faUa da abel'tura da assambléa, que-é
obra toda de Sua Magestade, feita e assigllada
por a11e, refuta-se, deba.te-se como peça minis
teria.l, e agora 4iz-se que o debate sobre o rela- .
torio assim ap'resent.ado é da dignidade do thronº?
Então se militasse esta razão, militava tambem
para a faUa do throno e principalmente/para
a8 propostas que os ministrolJ vêm apresentar
em nome de Sua Magestade. mas as discussões
não têm nada com o chefe da nação, e portanto
o ar~mel1to que se trouxe não procede. Mas
diz o honrado membro, o ministr.> da fazenda
~uando vem apresentar o seu relatorio, é rece
Dido pelos dous Srs. secretarios, e como quer
o ministrado imporio ser rerebido por uma
deputação? Mas o ministro da fazenda vem exe·
cutar uma lei tão forte como é a con:>tituição.

Disse. porem,' que os ministros têm obrigação
de fll7.er 0$ seus relatarias, , pergunto eu: qual
é a lei que a tal os obriga'l Nenhuma, logo, o

argumento não procede. 'Mas diz-se, os minis
tros não têm obrigação por lei, mas a camara
tem-se pronunciado por essa apresentação do
relatorios; e a resolução só da camara consti
tue lei? Não mostrar que o ministro é obrigado
a. dar informações á camara, e concluir que é
obrigado a apreseutar o l'elatorio. isso não passa
de boas razões para se fazer uma. lei em que
se obrigassem os ministros a vir, fazer esse
relatoria, mas para IIgora não serve o argu
mento.

O artigo do i"egimento é expresso, dIa' me
servio de guia quando o SI'. presidente fez·me
fi honra de consultar-me; e estou persuadido
que o ministro pedindo vir jJ. camara em nome
de Sua Magestade deverá ser recebido pela depu·
tação. ~

o Sr. J:J:01.1a.nda Cava~can:to:- Ha
dous casOs differentes, um quando o ministro
vem li. camara em nome de Sua Magestade, e
então deve alIe ser recebido por uma deputação;
e out1'o quando o ministro vem apresentar o
relatorio do estado de sua repartição.

Pergunto, em qunl dos dous casos estamos nós?
Estou persuadido que o,~inistro que vem trazer o
seu relatorio, não está no primeiro, mas sim no
segundo caso: E qual à a questão? E' a do re
ceoimento do ministro que vem trazer o seu
relatorio, e o .que tem a este respeito decidido
a camara? Que o Ulinistro seja recebido por 2
dos Srs. secretarios. Estou pois persuadido que
não se precisa de votar nesta questão_

Oanno passado decidio-se esta mesma queKtão ;
8 se não consta isso do regimento, peção-se as
netas.

Agora quanto a· respeitar a phrase do minis
tro; só porque faUa em nome de Sua Mages
tade, isso é uma esperteza do ministro.

Sr. presidente, o irem mesmo dous secretarios
desta camara receber o ministro não é pequena
honra a meu vêr, e se acaso -se mandasse avi·
sar pelo porteiro ao ministro para entrar, não
se atacava nem levemente o nome do monar
cha, porqua os ministros não vêm nem em nome
de Sua Magestade fazer o relatorio, mas é a des·
graça que os nossos ministros não querem fazer
nada sem pôr o nome de Sua Magestade? E Dão é
isto correr o risco de fazer·se uma opinião desairosa
ao monarcha? Os ministros de estado em todas
as suas portarias trazem o nome de S. M. Im·
perial.

Querem por exemp'lo, 6 esteiras para Macacu,
dizem - manda Sua Magesta'de 1- Pois assim se
avilta o nome do monarCba '1 Vêm aqui ã camara
satisfazer a sua obrigação, dizemlogo que em nome
de Sua ~ragestade '1 Esta não é a fôrma consti
tucional. o nome do monarcha está acima destas
cousas ridiculas, e não deve ser proferido de
modo que sobre eUe acarreto a maior sombra de
suspeita. , . •

Direi mais no Sr. deputado· CJue faUou mesmo
muitas vezes no nome de Sua Magestade, e que o
nosso regimento tal prohibe, eu sempre direi-falla
do ministerio na abertura da assembléa - porque
o monarcha está acima da censura, e nunca se
diga que a faUa da abertura e encerramento da
assembléa é privativamente do monarcha; nem
mettamos o seu nome separado em discussão, isto
é mui serio. .

Eis-aqui como 'entendo a conStituição, e estou
persuadiJo que V. Ex. julga que o regimento
permitte a deputação, talvez esquecendo·se· de
que a camara já. tinha determinado o contra·
rio.

O Sn. PRESIDENTE i - Devo dizer ao Sr. depu
tado que não ha tal decisão, se a houvesse eu
seda escrupuloso em a cumprir.

o Sr. Araujo Dasto : - O al1no passado
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era V. Ex.. ministro do imperio e annunciou á
camara que vinha ap1'esentar o seu relatorio,
era então presidente o konrado deputado o Sr.
Costa Carvalho; e consultando á meza sobre a
maneira porque V. Ex. devera ser recebido, jul
gou-se que o ministro era recebido por uma de puta
ção quando vinha em nome de Sua Magestade.
Foi. V. Ex. recebido por dons secretarios ; depois
appareeeu uma indicação do Sr. Teixeira. de
Gouvêa, que teve primeira leitura, e sómente
houve discussão para se decidir, se era urgente
e não se tratou mai:J disso. Aqui está a acta
que vou lêr. (Leu.)

o Sr. Ho11.anda. Oava'1cantte : - Muito
bem; porém o Sr. presidente obrou dessa m:l
neira e a camara assentio a isso '1 Como se diz
que não ha deliberação da camara? Ficou de·
terminado que esses ministros fossem recebidos
pelos dous Srs. secretarios; está pois recebida
essa pratica na camara.

O Sn. PRESIDENTE: - A mesa de então jul
gou assim, Dias a de boje julga de outro modo.
Tenho presente o ofilcio, e â vista delle não se
póde entrarem questão. .

O Sa::-. Lino Oou"tln.l:a.o: - V. Ex. quer
cingir-se simplesmente ás palavras do oflieio;
mas que diz o ministro? Diz que vem fazer o
relatorio, e que vem dar. a conta da sua ad
ministração; logo não se estã vendo que o mi
nistro quer illudir esta camara? Demais, porque
os outros ministros não quizerão vir aqui.o
anno passado? V. Ele. foi o que veio, e foi re
cebido por dons Srs. secretarios; como aqui se
assentou qU.:l os ministros não podião ser rece
bidos por seis membros, os mais não quizeri'io
vir à camata.

E 'niio me' dirão que precisão temos nÓi! de
que venbão os ministros em pessoa ler um pa
pel? Mandem esse relataria á camara. Ell
estou vendo, que nós teremos aqui algllma IlY
sopaida sobre este recebimento: ~s Srs•.mini:;- __
tr05 querem seis membros para os receberem,
e nós não queremos senão dous; pois bem, o
remedio é facH, mandem os seus relatorios.

Diz o Sr. Maia, seja o ministro recebido por
uma deputação, e caso venha simplesmente
fazer o !?eu relatorio, então poderémos tomar
medidas, rilas como havemos de suppõr qu.c o
ministro venha por outra. causa, se eUe de
clara que é para apresentar o relatorio'l Como
V. Ex. quiz restringir a questão, eu me vejo
obrigado a não responder a alguns argumen
tos que fez o meu amigo o Sr. Basto; o'
paralIelo da falla do .throno não é bem tra
zido com o relatorio dos ministros, porque na
fulla do throno o mais que podemos fazer é- respon
der com decencia., ape?:ar de se assentar que é peça
ministerial: mas no relatorio, se o ministro disser
uma cousa que seja falsa, eu tenho o direito de
dizer que é isso uma falsidade, que o ministro não
fallou a verdade, e vindo elle em nome de Sua
l\Iagest!\de posso .dizer semelhante cousa? Pois
Sua Magestade póde fazer exposição dos tra
balhos ministeriaes? Eu ainda hei de propôr aqui
um projecto de lei paTa evitar que a cada
passo esteja o ministro fallando no nome de Sua
Magestade, e muitas vezes talvez não digão a ver
dade ;0 Sr. HoUandajã. disse que appareeeu uma
portaria mandando-se em nome de Sua Magestade
quatro duzias de ei!teiras para o hospital de Ma
cacú \ Senhores, este nome é sagrado para nós; o
throno li acima do physico, como diz Benjamin
C!>nstant. é-uma feição divina. Portanto se o mi
mstro não dissesse que era para aar contas do es

. tado de sua repartição, não teria duvida em concor-
dar eom o Sr. Maia, porque então não sabiamos
para que era, deviamos dar-lhe essa entrn!ln ma"
gtlU; e §e o ministro não quer comprometter (\ SU:1

vangloria, mande o relatorio. E mesmo pelas ra
zões do Sr. Araujo Baste> se não deve obrar o
contrario, porque essa indicação" do Sr. Teixeira
de Gouvêa não se decidiu, e por is~o o Sr. presi
dente não póde nomear essa deputação ma"lla.
porque se tem seguido o contrario. c

E' por esse mesmo principio que me opponho a.o
recebimento por uma deputação.

o Sr. Araujo Basto: - Póde ser que eu
me não soubesse explicar. Disse o Sr. Lino que
eu tinha confundido a falia do throno com o rela
todo, mas per:!õe o honrado membro, eunão con
fundo. O argumento que eu fiz não é para o di
reito que se lia de fixar; e dei p meu voto cingindo
me ao regimento, porque o mais são razões para
se formar um artigo nQVo. Disse o honrado depu
tado que em um caso não se póde dizer que se
avançou uma falsidade, e que em outro caso póde-se
isso dizer ao millistrv ; mas que mais se póde dizer
sobre o relatorio do que se tem aqui dito quando
se debate a resposta li faUa do throno? Dh:·se tudo
absolutamente como se alIa fosse peça ministerial;
por consequencia o meu argumento procede.

Disse o honrado membro que eu não devia faUar
no augusto nome do monarcha, não se lembrando
que nesse mesmo nome falIou elIe bastantes vezes.
Disse mais o illustre membro, se a indicação está
na commi8são, como será já discutida? Mas não
está aUi o artigo do regimento que é bem claro?
Não compete ao Sr_ presidente executar o 'regi.
menta? E não é isto o que eIle fez? Se se quer que
o 8r. presidente faça o contrario de que manda ore·
gimento, ha de haver para' isso uma outra delibe
ração que revogue a do regiment<>, e não se atem
as mãos ao Sr. presidente para execuhr o...regi·
meato. .

Concluo pois- votando pela execução do regimento,
cuja disposição é mui cla1'a e terminante.

o Sr. Custodio DIas: -Desejo que eco
nomisemos tempo, porque a qnestão ê simples.
Lembro-me que nesta camara se tem praticado o
contrario, e -esta pratica deve ter agora o seu fune
ral. Dem~is, devemos attender.que as CQusas mais
absurdas têm -se apadrinhado com o nome de Deus.
da religião; e com o nome dos principaes se tem
atacado os direitos mais sagrados; e, necessa rio
attender a isto; veja-se que o nome de Sua !vInges
bde Imperial influe muito sobre os negocias. 1'<>r·
tanto eu hei de votar pela pratica, o regimento
serve interinamente, e nós podemos }·evognl·o, o
esta questão não deve ficar indecisa.

O Sn. MAIA.: - Desejava saber o que se Pl'llt;cou
- no anno de 27 e ~o anno de 28 '1

O SR. ARAUJO B.%.STO: - Para fazer relatorios, o
unico ministro que veio a esta camarll foi o 81'.
presidente actual, e todos os mais ministros Só
vierão para assistir â discussão do orçnmento o
propostas. .

O Sn.l\h.Y : -E'ltendo que se deve executar o re~
gimento,-

O Sn. PnEsIDE..-iTE: - Vou propôr; o artigo 9;;
trata da deputação, e o artigo 98 trata da l'ecepçiio
pelos dous Srs. secretarios.

O SR. LINO COUTINHO: - V. Ex. deve pro!Jôr se
no caso de virem os ministros dar contas, ou fazer
o seu relatorio. devem ser recebidos com uma de-
putação magna. -

O Sr.Souza França:-Depois de tera ques
tão chegado a este ponto, mudei de voto. Cuidei
que esta camara tiuha determinado o que disse o.
Sr. Lino, mas uma vez que o Sr. Araujo Basto
leu a acta, não temos questão, não ha votação; o
regimento deve-se executar, o mais é desordem•
V. Ex. deve firmar-se no regimento.

o Sr. ::t\rala • - Cuido que nunca se deve por
á votos, se quando o ministr'r diz á esta cnmara
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blé:l geral julgar conveniente autorisar o governo
para regular esta distribuiçlio, em muito pouco
tempo se póderà operar a reforma. llecessaria.
com pequeno ou nenhuJn. accrescimo de des
pe7.a.

e< Os cursos de flciencins juridicas e soclnes dê
S. Paulo e Olinda prosperão. Forão abertos este
anno no tempo legal com um numero pradi/tioso de
alumnos. e informão os directores que len'tes e
discipulos vão cumprindo seus deveres, como se
pOde esperar de uovas instituições.

«O de S. Paulo acha-se actualmente bem servido
de casas para accommodação de todas as suas
aula!i e mais oilicinas pela cessão espontanea que
lhe fez a orJem de S. Francisco de tOdó o convento

, que aUi tinha.
aA livraria do mesmo convento pertence tambem

hoje ao mesmo curso.
(I Algumas medidas legislathas que a experiencil1

tem mostrado necessarias para a permanencia e
prosperidade destes estabelecimentos, serão pro
postas pelo poder executivo á. assembléa geral.

le A.' vista do exposto, e (ferto que as sciencias
positivas se achão plantadas no imperio com a
perfeição.que S8 podia esperar das nossas cir
cumstanclas.

« Não se póde outro tanto dizer das naturaes;
e a respeito destas não deixarei de obsefvar
qU8 Eedem com especia.lidade a prot8cçàõ do corpo
legis ativo os estudos chimicos e todos os que
conduzem a crear bons engenheiros. ,

li Vós sabeis, senhores, que o Brazil abunda
em materias primas, as quaes, se conhecimentos
chimicos souberem praticamente aproveitai-as, de
vem augmentar consideravelmente sua riqueza ;
a igualmente sabeis, que o nosso commercio e
relações internas não pOdem prosperar por falta
de estradas e canaes, que não . se· abrem f,\cil
menta sem a direcção de engenheiros habeis, de
qne temos falta.

(( A academia das bellas·artes desta côrte, ainda.
que no seu tirocinio, tem principiado a cre:u'
alumnos que proviio bem que não faUão no Brn
zil genios proprios para as cultivar. Se ella fór
protegida como merece, tempo virá, em que ps
filhos deste nobre estabelecImento farão honra
ao nome brazileiro entrando na lista dos que
illustrão as nações c1assicas neste ganaro.

« Um outroobjecto tão importante como o da in
strucção publica ou mai!: ainda, demanda com
urgencia adequadas medidas legislativas: faUo,
senhores, da saude publica quasi absolutameute
abandonada na maior parte do imperio I

« A llumanidade afnicta tem direito perfeito a
ser soccorrida nos insultos das enfermidades•..•
e a necessidade de augmentar por todos os meios
a nossa população nimiamente minguada, dieta
imperiosamente por outro lado a conveniencia de
conservar.a todo o custo as vidas dos habitantea
do impedo. Estas curtas, mas exactas ollserva
ções, convenceráõ facilmente li llssembléa geral
da necessidade de prover com remedio oppor.
tuno a tanto mal.

a Preservar a vida. dos que nascem do perigo
de molestias inherente3 li especie humana, é in~
dubitavelmente meio effieaz de adiantar a popu
lação; por este principio e por ser tributo devido
li humanidade, a propagação da vaccina marece
particular desvello do governo, e com vantagem
sé t~m promovido nesta côrte e nas capitaes de
algumas provincias. Todavia· é forçoso confessar
que nada se tem feito neste ramo em proporção
do que ha para fazer. •

« E' da 'maia urgente necessidade levar a·
vaccina a todas as partes do imperia, e ainda
que a as:; )mblea geral jã autorizou o governo
para as despezas necessnrías, levantão-se emba·
raços na execução que só por medidas legislativas
se podem desviar. Para as obter, uma propost~

,,1ugustos .: (tignissimos sellllO"CS "e2J1'escl1tantcs
da naçlilJ.

1I Em cumprimento das ordens do S. l\f. o Im·
perador, venho no seu imperial nome expur á
u;;semblóa geral o estado dos principnes ramos
da parte administrativa. confiada no ministl."o do
impedo; alguns objectos que exigem com ur·
gcncia medidas legislativas; e llnnlmente a ma
neira porque tem sido executadas as leis pro·

.mulgadas -na ultima sessito, e as difficuldatles
que se tôm orrerecido na sua execução.

«A instl'ucção publica, a par da qual sempre
marcha com passos li. civilisaçiio e a educação
dos povos, sua industria, prosperidade e riqueza,
,'ai mcebendo em toclo o imperio melhoramento
l)rogressivo. De todas as provincias chegão dia
l'jamenta participações da c1"eação de cadeiras de
primeiras letras, e só a do Rio de Janeiro llos,
sue nesta capital 52 coIlegios e escolas pubhcas
o particulares para educação e iustrucção da
mOCidade do sexo milsculino, com 2"HO alunmos
" 41 casas de educação, o escolas para o se:s:o
feminino com 774 discipulas. Senao digno de no
tar-se que o numero daquelles era em Maio do
1828 de 1,700 e destas não chegava a 700. Das
outras pl'ovjncins llão têm cheglldo mappas sa·
tisfatotios: vê-se porém, pelos recebidos que o
numero de discipulos que de toda a parte cor
rem a .alistar-se nas primeiras aulas, prova, por
uma maneira nada equivoca, que a instruc~ão
primaria sobre todas a mais importante, merece
no Brasil aOs pais de familia decidida e desvel
lada solicitude.

« A lei de li) de Outubro dEr 1827 que deu
nova ordem ás escolas, tem ofi'erecido na prati
C1\ alguns inconvenientes: estes serão apresen·
tados à· consideração da assembléa geral para
que· possão ser, como se faz mister, removi·
<los.

e< Os estudos elemeutares achão-se superabun·
dnntemente crendos em al~ns lugares, mal col
locados em outros, e falta0 em muitos aonde
conviria que 03 houvess~: daqui resulta que
se não' existe llesta parte um superfluo de des
.peza, plllo mllnos os principias de boa economia
exigem qJ~e s{'j:l mais proficuamente applicada
1'01' meios elo melhor distribuição na escolha das
ll1(\teril1s c IQcali<.lntlc dns cadeiras. Se (\ as~elll-

que ,"em em nome GO imperador, ha de ser rece
bido por UlDa deputação. E o que o ministro diz
no seu officio, parece que se deve acreditar; e em
quanto,o contrario não efiltiver plenamente pr(n-ado
não devemos dize!: que ella engana a camara quan
do diz que ,enI em nome do imperadol'; E$ nalIl por
elle participl1r que vem fazer o relataria deixa. de .
dizer que vem em nome do imperador. Se esta ca
mara não <luer estar portsto, enUio não deve hn'\"er
uma decisão encapotada, e n'este caso, quando nós
decidirmos que o ministro seja recebido simples
mente por dous secretarias, havemos de dizer que
os relatarias não sejão feitos em nome de Sua Ma·
gestade; participe-se que esta camara recebe rela·
torIos dos :ministros como feitol; em nome do mo
narcha. Portanto decida-se que nào póde ser rece·
bido o ministro, emquanto não mandarem outro
otncio em fôrma, e se não houver esta decisão
eXl'licita. esta camara. nã\.l procede com regulari-
dade. .

O ministra.diz que vcm em nO\u<l do imperador,
e nós não sabemos se COUl eITeUo o imperadür lhe
den essa ordem.

o Venceu-se que o ministro fosse recebido pelos
Srs. 30 e 40 secretarios.

Sendo assim intl."<>duzida o Sr. ministro do
imperia e tendo tomado assento t\ esquerda da
mesa, leu de pó o seguinte

nELATonro
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altamente provide:acias lcgisllltivilS, e é este a
necessidade de se crearem em todas as provin
cias do imp~rio, casa;; del';tinad~s pam receber
homens vadiOS que vivem no oelo, seUl occupa
ção ou emprego honesto, e pesados á sociedade
que opprilllem e perturbão com seus vicios im~
moralidade e crimes. A ociosidade é causa' ne
cessaria da indi~encia, e uml1 e outra o são dos

, crimes, e o melhor modo de os preveni." é in.
que!tiouavelmente fazer cessar as causas que os
gera0.

« Accresce que em uma sociedade bem gover
nada não deve tolerar-se que alguem, ã exce·
pção dos impossibilitados, subsista sem produzir.
Todos devem viver do trabalho proprio. e é por
isso necessal'Ío inspirar, a todos aversão ao ocio
e perseguil-o, compellindo até com força, se ne
cessario fõr, os que por inercia ou habitos máo~,
preferem viver nelle. Creado este principio ,de
educação, sua forç.\, sem mais impulso, o fará
sustentar e prosperar. O Brazil, Mnhores, é um
povo novo, por isso disposto a receber facil
mente a educação que se lhe quizer dar. Cum
pre pois dirigU-o para o bem pelos principios
expostos, emquanto a massa da população não
cresce, e se não identifica com o:> máos habi
tos: mais tarde diffieil será o remedio, e os
nossos vindouros "lloderãõ com razão accusar-nos
como causa dos males, que podiamos prevenir e
não prevenimos.

(I Se a assembléa geral julgasse conveniente au
torisal' o govomo para fazer os primeiros en
saios da crllaçuo das casas sobreditas, eu ouso
esperai' que passados os primeiros tempos, po
deriiio es~s alimentnr-se á custa do trabalho
dos quo nellns devem ser recolhidos, sem ne
llbuma outra despeza da fazenda publica.

II O nosso commel'cio interno, e muito princi
palmente o de cabotagem, continua a ter an,
damento progressivo e tão not\wel, que o cre,,
cido numero de navios perdidos por occasião da
guerra, não foi b~stanta para o fazer estreme
cer. Todavia não se pôde dissimular que o com
mercio interno soífl'e prcjuizos que não estão
talvez ainda bem calculados, da facilidade com
que todo o estrangeiro, aponas chega a est',
capital, se estabelece nos ramos de pequeno
trafico, sem fiscalisação nem garantia lia sua
conducta do que pelo menos resultão grandes
damnos contra a segurança publica; porque está
reconhecido pela experiencia, que COIll esttl capa
se cobrem muitos ladrões. na maior parte es
trangeiros que impestão esta cidade êl provincia,

«A nossa agricultura ma,'cba mais lentameute,
nem avançarÍl emquanto não fôr animada pelo
uso de machillas e instrumentos qv.e a tornem
mais productivll com menor nUmel"O de braços,
e não acabar o actual systema de devastar as
mattas e esterilisar a terra com repetidas der
rubadas e queimadas, e finalmente emquanto li.
abertura de canaes e estradas lhe não facilitar
os meios de communicação, para a venda dos
eft"eitos produzidos, com pequena despeza nos
transportes.

((Uma lei que premiasse o lavrador' que pre
parasse a terra com atado, isentando do dizimo,
no todo ou em parte, por um numel'O detel'mi
nado de annos, os fructos colhidos nos terrenos
assim cultivados, e alguns outros f'lvores con
cedidos aos que melhorassem o actual sy"temll
da nossa lavoura. introduzindo o uso de instl'U
mentos mais proprios e de machinas com qne,
poupando braços, conseguissem maiores produ
ctos, seriüo indubitavelmente meios que muito
protegerião a agricultura do imperio.

« A entrada de colonos tem cessado. Onumera
dos existentes. os lugares aonde s~ achàoesta
belecidos, a despeza que se tem feIto com elles,
e o mais quo convém saber a este respeito,
farâ objecto do unla informação especial que eu

~ .

do poder executivo será na presente sessão apre
sentada á esta camara.

<t A necessidade de prover com desvello sobre
a cl'eação e educação de meninos expostos, indi·
gentes e orphãos pobres, está lia mesma linha
de importancia: horroriaa-se a humanidade quan
do se observa o crescido nUnlero de innocentes
victimas das tres classes sobreditas, roubadas dia
riamerlta' á massa da população, por não haver
quem daUes cuide, e os que sobrevivem, dimi
nuto serviço prestão, pela maior parte, â. socie
dade, porque crescem sem educação pbysica e
moral, podendo aflirmar-se como aft"oiteza, que
mais 1M servem de peso que de proveito.

u A falta de nutrição que estes Infelizes pade
cem nos primeiros annos, anniquilando suas for
ças pbysicas, enfl'aquece-Ihes o temperamento,
donae resulta por consequencia necessaria vida
debil e doentia, e pela falta de educnção mOI"al
recebem, antes que a luz da razão se desenvolva,
a impressão de habitos mâos, que influem di
l'ectamente nas suas disposições e caracter. Os
objectos de miseria e aceio, primeiros que clla·
mão sua attenção; discursos desmoralisados,
primeiros que ferem seus ouvidos; exemplos de
prcval'icação, primeiros de que são testem1.lnhas,
eis o principio e o complemento de sua educa
ção I 1"01' isso o amor da ordem e do trabalbo,
os sentimentos de respeitj) e grntidão, são para
elles desconhecidos, e o vicio fórma a assencia
destes intiocentes, e toma nelles o lugar de vir
tude, com que a natureza creou o homem.

«Portanto a instrucção de casas aonde se re
colhão os meninos expostos, indigentes e orphãos
pobres, pm'a serem alli creados e educados
convenientemente, serã sem duvida um meio
valente e seguro de augmentnr e melhorar a
população nascente do imperio, e de promover
a sua educação.

«A experiencia, quando fôra licito duvidar da
Ilvidencia dos princip'ios que levo ditos, abona a
utilidade que necessariamente ba de resultar de
taes estabelecimentos. Alguns meninos expostos
têm sido recolhidos no seminado de S. Joaquim,
por ordem de S. M. o Imperador, na idade de
sete annos, e depoi;; de receberem neUá a edu
cação primaria, têm passado para uma escola de
artifices, creada pelo mesmo senhor no arsenal
do exercito, e o resultado é termos hoje alli
uma companhia de artifices composta na maior
parte de expostos, habeis omciaes, alguns delles
distinctos no seu officio~ e todos amantes do tra
balho e de regular ci)nducta,. Tllnto pôde a força
da educação. '

(I Felizmente estes sentimentos estão gravados
no coração philantropico de todos os brazilei·
ros. •• a prova está nas casas já. começadas a
crear para o referido fim, em diversas partes do
imperio_

«Eu bem conheço que uma app1ic~çãll de parte
das rendas publicas para este fim, não é o meio
que convem empregar, nem, quando o fóra, era
pl'aticavel nas actuaes circumstancias; mas não
vejo inConveniente em dar-se destino a alguns
edificios publicos, aonde os houverem, e cons
truil·os ~onde faltarem. Esse auxilio seria talvez
sufficient~ para as fundações de tão importantes
e necessarios estabelecimentos, porque o mais de
cel'to o f~ria o reconhecido zelo dos povos.

(I Era de meu dever olferecer neste lugar ao co
nhecimento da assemblea geral um mappa dos
hospitaes, casas de caridade, e educação de or
phãos e expostos, collegios, seminarios existentes
em todo o imperio; mas sinto não poder fazer
porque faltão de algumas provincias as neeessa
rias informações que ae pedirão a todas.

«A co-relaçjiQ das materias leva-me naturalmente
a que- chame neste' lugar a attenção dos augus
to~ .e dignissimos 8rs. representantes da nação,
Il'Jbl'e outro, importante assumpto que reclama

1'01[02.
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opportunamente. levarei ao conhecimento da as·
sembléa geral.

o: Taes são, senhores, os objectos principaes da
administraçiio que me estã confiada, de que jul
guei necessario faUar.

o: Passarei agora a informar á assembléa geral
da execução que se tem dado ás leis ultimamente
promulgadas. •

« O regimento doa eonselhos geraes foi, apenas
se p'ublicou, mandado ex.ecutar, e forio com
efl'elto installados os conselhos geraes no dia.
mareado pela constituição nas provincias da Bahia,
Minas-Geraes, S. Paulo, Rio Grande de S. Pedro
do Sal. Nas mais provincias não puderão ins
tallar-se, em umas, porque a lei não chegou a
tempo, e em outras po: falta de casas adequa
das, segllDdo informà.) os presidentes_

I! Como o dia lo de Dazembro é mareado pela
constituição para a abertura dos cO:1selhos gerlles,
entendeu o governo que lhe não era licito o
mandar· que os mesmos se installllSsem em outro
dia posterior.

« A lei do lo de Outubro de l~, tem obtido
prompta execução em todo o impedo; e tenho a
IisOllgeira satisfação de poder annunciar á assem
bléa geral, que as camaras municipaes se achão
actualmente llO ext-rcicio de suas funcções em
guasi todas as cidades e villas do imperio.

« Nesta capital ainda se não pôde ultimar a
eleição, nem o poderá talvaz ser antes do mez
de Setembro ou Outubro, apezar de se trabalhar
etrectivamentll neste servi-ço, pela difficuldade que
tem otrereeido· a apuração dasnumeroslIs listas
das muitas freguezialÕ do seu districto, na maior
parte assaz populosas_

« Este facto mostra a necessidade de refor
mar-se o art. l!) da sobredita lei, decretando-Si!
que 8& listas dU$ fl'eguezias se apurem nas mesas
uas assembléas parochiaes respectivas, tendo só
lugar nas camal'lIS uma apuração 1in,ll.

« Alguns outros inconvenientes observou o go
verno lia re!t:rida lei no aeto de a mandar exe
cutar. Para os remover, julgou o poder execu
tivo necessario expedir as instrucções do lo de
Dezembro de 1828, das quaes um exemplar vai
ser depositado s<lbre a mesa.

« Com a lei explicada por estas, fizerão-se as
eleições, sem que ao conhecimento do governo
tenhão subido representaÇõlls de embaraços gra
vei! ql1e se descobrissem na pratica.

I! Todavia o art. 70 da lei llxige ser declarado
na parte relativa á. eleição dos juizes de paz,
porque oiferece dous sentidos; e o litteral e ulais
ObV10 encontra na execução grandes inconvenien
tes. que cbm~re remover quanto antes.

« A resoluçao da assemOléa geral, tlue auto
rizou o g9verno para reformar a admu.istração
geral dos correios em todo o imperio, tem sido
executada na conformidade ·do regulamento ex
pedido pelo poder exeeutivo na data de 5 de
~arço do corrente anno, do qual um exemplar
fica sobre a mesa.

a O mesmo regulamento principioll a ter a. sua
devida execução no 10 de Abril, e bem que o
seja pouco de maisparà avaliar resultados, to
davia tenho a sàtisfação de poder annunciarque
já começão alguns a apparecer no considoravel
melhoramento .da receita que vai tendo a éasa
do eorreiG na côrte; e brevemente se farão sentir
Os etreitos desta vital instituição publica. pela
energia ~ actividade que a administração publica
e a .eorrespondencia de todos os habitantes do
hnperio devem receber á proporção que se fórem
abrindo os mlútos correios que faltavão na maior
parte das provincias, ao menos para a communi
cação das 8Uas povoaÇões entre si, a cujo fim se
\em já expedido as convenientes ordens.

o: A lei que extinguio a provedoria mór, e os
luçares de physico mõr da saude, e cirurgião
pIor do imperio, teve fiel execuçiiQ. Estas insti·

tuições fazião, segundo o ultimo orçamento, uma
despeza aunual de 7:tl.2S000, hoje re-iuzida a
2:3'JS#OOO, importancia dos Grdenados que a lei
mandou oonservar uos empregados vilaUcios.

a A necessidade de empregar medidas preven
tivas contra ü conta~io da peste que appareceu
em algnns portos ao Mediterraneo, e mesmo
contra molestias contagiosas que podem trazer
os navios do commercio de escravatura, mOVeu
o voder executivo a dar um regulamento para
a mspecçào da. saude deste porto. á camara
desta cidade e côrte, que foi transmittido is
camaras dos portos do imperio, para o execu
tarem na parte que lhes fosse applicavel. Este
negocio tem parecido ao ~verno digno de pro
videncias legislativas, e fará objecto de uma
proposta.

fi( A lei de 2;) de Agost.o de 1828 ainda não teve
applicação em parte alguma do imperio: breve
mente I;lorém terá os primeiros ensaios nesta
provincla, sobre a abertura de tres estradas
que o governo tem projectado; uma desta córte
para a. provincia de Minas Geraes, outra para
a provincia do Espirito Santo, e outra chamada
Tijuca, nas vislnhanças desta cOrte. De todas
tres se estão levantando as plantas e os planos,
procedendo aos competentes orçamentos; e tenho
motivos para esperar que achem estll8 obras
6mprezarios. Se a da provincia do Espirito Santo
se Ilbegasso a ultimar, tacU seria emprehender
depois sua continuação até á Bahia, com vall
tagens inealculaveis.

cc Tem finalmente o governo concebido o projecto
da aberturlõ de um canal que deve communic:Jr
0:1 rios de Sant'Anna, S. Pedro, GUllndú com o
do Merity, que sahe na enseada do porto desta
capitaL; obra que concluida daria grande pro
tecção ao commercio e agricultura de UMa parte
consideravel desta provincia. A. planta e o plano
do canal estão já levantados; m~s, como fal
tnssem bases seguras para ealcul:w o seu orça
meuto, por ser a primeira obra desta nat.ureza
que se emprehende, julgOll conveniente mandar
l'roccoor o. governo, como por ensaio, á abertura
do 250 braças pela junta do commel'.:io. A em·
preza é difficultosa pela grandeza do custo; mas
como tambem mui importante pelos resultados,
cumpre principiaI-a. A constancia e o tempo, a
concluiráõ.

«Aqui terminarei o presente relatorio. Jilais
amplas e circumstanciadas informações, tanto·
sobre os objectos que toquei, como sobre outros
em que llão faUei, desejava poder offerecer li
consideração daassembléa geral, em desempenho
das ordens que para isso recebi de S. M. o Im
perador; mas os muitos e variados negocias que
me occupárão nos poucos mezes da minha adnli'
nistração, e mais que tudo,a falta dC) informa
ções que nào pude obter. me collocárão na
impossibilidade de o fazer; e algumas cousas
omitti, para as apresentar separadamente.

«Espero que a assembléa geral, attendendo às
razões sobreditas, e ainda. mais á debilidade das
minhas forças, me desculpe com indulgellcia as
faltas.

\( Em 2 de Junho de lS-~.-José Glemettte Pe
·reira.1I
. Havendo o SI'. presidente declarado que a ca
mara tomaria o relatorio em sua consideração,
passou o Sr. ministro a occupar o seu lugar
M"dinario. .. .

O Sr.-A~ccblspO da Babla:-Como veio
. a esta camara umofficio do ministro do imp'3
rio, participando ·que no dia S do corrente "so
celebl'arãõ as exequias do santo padre, parecia
talvez proprio da dignidado da camara. que
mandasse uma deputação assistir ás' mesmas
exequias.

o Sr. So~ros da Rocba:-Deaejava l;ab.:r
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!lI) ha lugar destinado para essa deputação. No
senado assentou-se que fosse quem quizesse; e
deixa de haver f'lessão uesse dia.

O S~. CHeDl.e:n:te Pere1.ra : - Talvez seja
mais acertado que se tome a deUbera~§o que
se tomou no senado; não ha sessão nesse dia
para que aquelles senadores que quizerem ir. o
possão fazer. e tributar aquelle respeito que ã
devido ao santo padre. Pelo que respeito a. lu·
gar. ha tribunas. .

o Sr. Vasoonce1.1.os:- Eu me opponho á
ida da deputação. e igualmente a que Dão haja
sessão nesse dia; e temos multo que fazer. e
primeiro estl\ a obriWlção do que a devocão.
Nem nós estamos obrigados a imitar as antigas
cortes de Portugal; lá se praticav.a isso mas no
Brazil pôde·se praticar o contrario.

Não adoptemos estylos antigos de Portugal.
que se não casão com o noSso systema. se ja
o Sr. ministro do imperio expedio ao director
do curso juridico de S. Paulo um aviso. dizen
do que obrasse assim. porque assim se praticava
na universidade de COImbra: por ventura somos
nós herdeiros de todos o~ esty'los e ab\lSos que
se introduzirão em Portugal! Nôs havemos de
trabalhar em object,ps proprios do corpo legisla.
tivo, que é fazer leis, e vigiar na execução da
constituição do imperio, e por isso não sei como
se ~ssa chamar ne~ocio do corpo lfllZisla\ivo o
assIstir ás éxequias do papa Leão xn.

Voto contra a deputação. e finalmente contra
a idéa já emittida, de quo não haja sessão no dia
3 de Junho.

O Sr. A~ceblspo: - Eu nno ràUei
(Oro estylos das antigas cõrtes de Portugal;
não disse que a camara era obri~ada a mandar
a deputação; disse quo me parecia da dignidalte
desta: camara seguir o exemplo de todas as na
ções eatholicas. dando um testemunho de respeito
que sempre tributou ao chefe da igreja, distin
guindo·o sempre· ainda tiO calor de suas dis
cussões A deputnção não interrompe os nossos
trabalhos. Eutretanto faça. a camara o que eu_o
tender.

O Sr. Llno Cou1;lnho:- Quer·se que vá
uma deputação assistir às exequias do santo
padre, se essa deputação póde sabir daqui sem
se paralysarem os nossos trabalhos, vá muito
omuora; mas se se paralysão, não vá tal depu
tação ; e eu creio que a alma do papa ha de
folgar de que nós trabalhemos a bem do povo
brazileiro; .creio que é este um acto mais me
ritorio.

Por consequencia vá a deputação, se assim se
entender. mais tambem nunca deixe de haver
llessão, porque quem quizer pôde rezar em casa.
e depois vir trabaUiar; o trabalho é a cousa
agradavel a Deus, e muito mais daquelle que
li para a felicidade de· uma nação que está tão
mal arranjada.

o Sr.· Custodlo Dias; -Sr. 'presidente,
alistado como sou. na milicia ecclesiastica. devo
tributar aos 8uecessores de S. Pedro o maior
respeito. c<)mo centro da religião; portanto não
serei suspeito•. quando a camara tribute á sé
apostoliea um respeito, nomeando uma deputa·
ção para ir assistir is exequias do santo padrfl;
mas eu tenho de lembrar que esta camara nRO
foi informada, de que se destinasse o lugar
para ser recebida uma deputação dos seus
membros. No senado dizem, que não se delibe·
rou que não fosse uma deputação, talvez pre
venindo-se que não se havia destinado lugar.

Nestes termos votarei Contra a idéa de que se
mande uma deputação, porque pôde isso vir a
ser em desar desta c:amara. não estando desti
nado o lugar proprio para eUa ser recebida.

O Sr. l\l"ala:- Pedi a palavra para rogar

a esta cam.ara 9.u~ resolva este n~gocio sem dia.
cllSsao. FOI ~slstlr uma d~pulaçao ás exequias
do Sr. D• .roao VI, e haVIa ° motivo de ser
pai do :nosso imperador; agora. t.3mos lambem
um motivo urgente para mandarmos outra depu.
tação•. e ã ser o santo] padre o chefe da igreja
cathobca.

Entretanto o que eú peço á camara é que
não entre ~m ~i~cussão de objectos· que não são
de sua attrlbulçao, como se o suft'ragio em casa
vale mais do que na igreja. etc. Parecia-me que
isto não devia entrar em questão. A deputação
ainda que seja de dez membros. não faz falta,
e tambem pôde ser de menor nu~ero.

O Sr. Cas1;ro e Silva: - (Nt!o se ou"io.)
O Sr. Cunha ~ra;t1;()s : - Eu sou inteira.

mente da opinião do Sr. Maia; ha um prece
dente nesta camara devemos segoU·o. E' verda.
de. q!!e a deputaç~o que daqui se mandou por
oeeaSlao das exequlas do Sr. D. João VI, não
foi reee,?ida com_l\qu~lla etiqueta. com que devia
ser. porem a acçao naQ fica com quem a pratica
e talvez fosse isso l,orque nós não fomos daqui
em deputação, cada um foi por sua vez. Eu fui
de minha casa para a capella. e lã. encontrei
um homem que me conduzia para uma tribuna.

Nós todos somos christãos, 'estamos em boa
harmonia com a cnria romana, tribute-se-lhe
esse respeito, Quanto mais que nôs não deixa
mos de trabalhar. porque hl\ numero sufliciellte
de Srs. deputados nesta casa.,

o Sr. Paula Cavaloante :-Quando foi
pelas ell:equias do Sr. D. Joào VI. mandou-se
Unla deputação; mas havia o motivo) de ser elle
pai do nosso imperador. a quem ia·se apresen.
tar a deputação; mas agora a !luem vai ella
apresentllr·se? Não sei a quem. J~ogo. o melhol'
é. que n~o bl!ja sessão; vá assistir.ás exequias
quem qUlzer Ir. Parece·me que devlamos se"uir
o que o senado fez. porque julgou isso melhor.

o 81'• .ArcebiSpo da Bahia: - Quão
admirado estou. Sr. presidente. do que acabo
de ouvir. Pois as nações protestantes têm dado
provas e testemunho de consideração ao santo
padre. como chefe da igreja. e nós que somos
catholicos. que muitas vezes aqui com apoiados
temos sustentado este caracter de adhesão â
santa sé, devemos deixar de assistir ãs exequias
do santo padre' Confesso que pelo que tenho
ouvido, antes não quizera ter feito essa proposta.

o Sr. Pau"!a Cavalcante: - O Sr. de·
putado não me tem ouvido. Eu disse que então
essa deputação ia apresentar·se ao filho do Sr.
D• .roão VI. e que agora não sabia a pessoa a
quem se havia de apresentar. 11em quem havia
de a receber. E disse mais que o que julgava
acertado. era seguir-se o deliberação do senado.

O Sr. Vasooncel1os:-0 que eu julgo é
que não se declare cousa nenhuma, quem quizer
vá. entretanto se nesse dia não houver numero;
não haja sessão, mas disso não se deve tomar
assento na aeta. Eu quero que nllo se declare
que niio ha sessão, porque eu hei de rezar peln
alma do papa, em minha casa, sem faltar á
minha obrigação; quem quizer vã assistir.

O Sr. Cunha l\l"attos :-Eu estou na opi
niãa que vi a deputação, Sr. presidente; isso
de ir quem quizer. talvez que produza algum
inconveniente.

Venceu·se que _se mandasse uma deputação
de !leis membros.
o Sr. Duarte e Silva: ~ Uma vez que

se decidio que vá a deputação, req!1eiroque se
omeie ao governo, para lhe constar que desta
casa vai uma deputação assistir -As exequlas do
papa Leão XU.
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o Sr. Ltno CouUnho :-Muito bem lem

brou o illastre deputado. Omcie·se ao ministro
do imperio, que esh camala tem nomeado ulna
deputação para assistir a essas exequias. Ve
jamos como elIa ha de ser recebida.

O SR. PREstDD."TE leu os nomes dos Sra. de
putados que hão de formar Do deputação.

O Sr. C~eU1e:n:te Pereira: - Como o
Sr. bispo do Maranhão é o pregador nas elta
quias, parece·me que se deve dispensar do de
putaçiio.

ORDEM DO DIA.

já não ha mais segredo li uma propriedade, que
o governo comprou para que todos os seus subditos
se utilizassem dbUas; mas se acaso não c~m·
prou es~ segredo, se já deu uma patente para só
aquelle homem gozar de sua invenção••••

D<lmais, pela patente o inventor tem segura a
sua propriedade e não é obrigado a declarar a
sua iuvenção, mas se acaso o governo tem com
pradl) o segredo, então não ha mais patente por
qlle já é uma propriedade do governo, que pôde
fazer publicar a todos os seus subditos esta
nGva invenção. Por conseguinte não pôde assilU
passar esta redacção; deve-se dar uma redac
ção dilferente. E neste sentido mando ã mesa
a minba

Entrou em discussão a proJ)Ost.'\ do gr.verno,·
para extincçiio do lugRr de almoxarife (los ar
mazens da marinha, á qual participára o ministro
não poder assistir.

o Sr. Vasoo:nce~1os:- Sr. prcsil1ente,
sempre tenho dito que não se de\'em üiscutir
as propostas do governo, sem que estc,jilo pre
sentes os ministros que as apresentl\rão. O mio
nistro da marinha. apresentando esta pr(\posta,
talvez se fundasse em factos particulares, que
não estilo ao aleance de toda esta camnra; e
parecia-me muito acertado que, como esta pro,
posta não li ur~ente, se esperasse a occa.ião
em que esse mmistro de estado pudesse vir de
fendeI·a e explicar, porque ao contrario podemos
rejeitar uma proposta pela falta de explicações.
que só quem està li testa da ndministração nos
pôde mmistrar. Portanto., entendo que este
objeeto não é muito urgente, e se o ministro
não pôde hoje comparecer á discussão, que sc!
adiasse até que elle possa comparecer. \ Venha
eUe a esta casa sustentar e defender a sua pro
posta, e mostrar os motivos e as razões par
ticulares que teve para a apresentação deUa.
Portanto, propon1}o o adiamento, e seja de 8 ou
ao menos de 3 dias.

Apoiado o adiamento, entrou em discussão.
o Sr. Llno Oou1;1nho: -Sr. presidente,

o adiamento proposto pelo illustre deputado o
Sr. Vasconcellos, ó .de toda a razão. Ora, para
que fez o ministro esta proposta? Foi porque
julgou que era melhor ter commissarios em
cada uma das classes, do que ter um almoxa·
l"ife em geral para todas eUas: cnda um de nós
não esta ao facto desta utilidade que o ministro
suppõe; li pois de absoluta necessidaàe que elle
venha aqui a esta casa, e diga que n proposta
que apresentou é de neeessidaàe, por<lue é mais
conveniente ter eommissarios em cada uma das
classes do arsenlll da marinhn, do que um· al
moxarife para todas ellas, por estas ou· aquellas
razões.

E de facto um deputado não pôde saber das
conveniencias particulares do arseual da marinha,
se é melhor ter commissario em cada uma das
classes de que ter um almoxarife; se fica mais
util nomear seis homens com o ordenado cada
um de 600$, e acaba com um só. que tenha
muito menos que .esses 6 ; isto parece prejudicial
á l'rímeira vista, porém pôde ser que assim não
seja. Voto pois pelo adiamento, como necessario
e indispensavel.

Venceli-se o adiamento por oito dias~ •
Passou-se á 2.. discussão do projecto n. 79 vindo

do senado, sobre inventores. ,
Leu·se O art. 60 •

o Sr. x.J.no Coutinho: - (Leu O artigo
em discussiZo.) A doutrina deste artigo, Sr. pre
si~ente, parece-me .er contradictoria; porque de
duas uma, ou o governo compra o segredo,. ou
dá. uma patente de invenção. Se o governo
compra o segredo de uma invenção a qualquer
cidadão, deve-0 maudar publicar, porque então

EME~DA

ti( Se o governo comprar o segredo da invenção,
fará publicar o dito segredo , mas concedendo
ul1icamente patente não poderà obriga!' o inven
tor á nada descobrir sem que eXI'ire o prazo da
dita patente, e de facto o inventor no fim do
dito prazo fica a isto obrigado. - José Lino.lI
],t'oi apoiada.

o sr. Araujo Basto: - Sr. presidente,
parece·me que neste artigo não ha nenhuma
contradicção. Era preciso ql1e toda. a invençiill
contivesse segredo; mas este principio é <lue
não existe, o que como mui bem se vê da. lei.
(LllIJ.) •

o Sr. LlnO Coutinho: - O illustre de·
putado diz, q\le pôde haver uma inV8nção que
não tenba seçredo, e que a patente li unicament.e
para o indiViduo que exija por fazer este me
chanismo e para ninguem mais? Se ninguem
mais pôde fazer este mecha:lismo, para que ó
esta ·explicaçã~ infructifera? Logo, se o artigo
não é contradictorio 6 escusado.

o Sr. Va.conoe~los:-A emenda do
Sr. Lino Coutinho está prejudicada; quizera ouvir
a sua leitura. (Leu-se.) A' vista do enunciado
no art. 40 não pôde passar a 2& parte desta
emenda, porquanto neste artigo fica esta 2& parte
prejudicada ; cuja doutrin3 é que o inventor faça
esta exposição ao governo quando obtiver a lla
tente. Talvez na 8" discussão deva esto artigo
soffrer alguma reforma; porquanto não convóm
que se faça a exposição ao &o!erno da man~i~a
que pasSOIl, querendo-se eXigir uma e1pos1liao
circumstanciado.; mas sem que ellll se. conserve
em segredo no archivo do governo p'ara se pu·
blicar depois de findar o prazo da patente.

Isto é conforme á justiça e ao direito de pro
priedade' mas declarlor o inventor como está
descripto no art. 40 fazer uma exposição fiel e
circumstanciada dos meios e processos de que
se servio o inventor, é de certo que prejudica
muito ·ao mesmo inventor. embora elIe tenha
muito cuidado e muitavigilancia em vigiar a
obra nos outros individuas, é muito facil Cl.ue
se fação muitos productos de sua invenção, priD
cipalmente em um paiz COmo o Brazil. Portanto
na. 3& discussão hei de propôr uma emenda a
este art. 40. •

Sobre o art. 60 creio que o governo não deve
ficar autorisado para fa.zer pu.blicoso:i inventos.
Elles deveráõ ficar encerrados em um archivo,
~rque pôde da sua publicação resaltar pre
Juizos ao inventor. (Não foi. mais o""ido.)

EMENDA.

SalVei a "eãacção

li Exceptuando cO que constnllir segredo para
que o autor da invenção ou descoberta goze
das vantagens de sua patente.·- Araujo Basto.1I
- Foi apoiada. .
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Passou o artigo com a 1& emenda, ficando esta

preiudicada.
O art•.70 passou com a seguinte

EMENDA A.O ART. 70

&h:a a redacçlIo

« O infcactor etc.. perderá os instrumentos e
:t>roductos, e além disso pagará uma multa igu&.l
a decima parte do valor dos product~s !abri
cados e custas - ficando assim subtituida a pri
meira parte do artigo que é comprehendida até
a palavra - custas - e em todo o caso será
sempre sujeit<J ás perdas e damnos.- Vascon
cellos.»

Passarão os arts. 70 e 80 e seguindo-se o art. 10
lel1·se a seguinte -

EMENDA.

«Seja supprimido o n. 1, supprimido o 3 em
o n.4 çozará Só dos privilegios de introduéção'
sUJlprimldo 05, admittidos os outros.-José Litw ~
-Foi apoiada. .

Como désse a hora ficou adiada a. disC\ussão.
O SR. Pm:sIDE.'IlTE deu para ordem do dia:
1.0 Esta discussão.
2.0 2& discusSlIo do projecto sobre o modo de

serem chamados a jllizo os réos ausentes.
3.0 3& •discussão dI> projecto sobre fianças em

casos crimes.
4. o A.' uma hora eleição da. mesa.
5.0 Pareceres de commissões.
Levantou·se a sessão depois cfas duas horll.s.

Sessão em ~ de "'u....o

_ PRESlDE<'\Cll. DO sa. AMUJO UMA.

A's 10 horas f(·z-se a chamada, e acharão·se
presentes 73 Srs. deJlutados, faltando 23, e destes
sem causa 'Participada os Sra. Vicente da I!'on
seca. GetulIo, Borja Pereira, Araujo Vianna,

- Mello e Souza, Cruz Ferreira, Galvão. Aguilar,
Garcia, Monteiro, Gonçalves Martins, Odorico, Lobo,
Franca e Madureira. _

Aberta a sessão, e lida, e approvada a actll
da antecedente. o Sr. Marcellino de Brito deu
parte de um requerimento de Balthazar' Pinto
dos Reis, que foi remettido â eommissão de
constituição. .

O Sr. Cunha. l\rat;t;os :-Sr. presidente.
na falta do illustre deputado o Sr. Miranda Ri
beiro fui nomeado membro da commissão de
constituição, na qual sirvo ha um mez. E como
o nosso regimento só manda que qualquer de
nós sirva em duas commissões, aproveito-me
desta disposição para pedir dispensa da referida
commissão. Se o negocio é bom, ou mão, toqne
a todos, que nas duas commissões em que sirvo
muito ha que fazer.

Concedeu-se a dispensa ~dida nomeando-se
em seu lugar ao Sr. Costa Aguiar. .

O SR. FEIZÓ depois de um extenso discurso,
do qual pouco apanhou o tachygrapho, mandou
li mesa o segUinte

nEQOERUIE."I'TO

fi. Constando-lne pelos artigos ofilciaes impres·
sos no Plun'oZ de S. Paulo, n •. 215, que o go
verno daqueUa 'Provincia tem declarado Dul1a,
illegal e arbitrana a eleição de juiz de paz da
Caoruna, outro da viUa de Itú. com o pretextl>

de não ser a capeUa eurada ~ tendo elIa capeI
lão provisionado, encarre::;ado de celebrar a
missa parochial nos domingos e dias santos
desobrigar dos· preceitos quaresmaes, e admi:
nistrar os sacramentos da penitencill e extrema
unção aos enfermos. e penso que até baptisar
sendo porém o verdadeiro pretexto tornar-se d~
nenbum etreito a sentença daquelle jnizo contra
Miguel José Antunes Lobo, que não só des
obedeceu, mas injuriou, insultou. e ainda conti
nua a insultar o juiz de paz da dita eapeUa
8 aos mais do outro, o que tudl> se conheca com
evidencia dos documentos que apresento, que
são cópia dos autos, carta do réo, e IIs 2
portarias do governo da provincia em data dEI
31 de Março. e 16 de Maio: requeiro se re
commende este negocio ao governo, e se :t>eça
ao mesml> participe a esta camara as medIdas
tomadas para cobibir taes excesso!!. e I> resul.
tndo lhal dellas, p!lra poder-se providenciar como
fôr justo.-Pnço, 2 de Junho de 1829. - Dio!Jo
Antonio Fcij6. » .

O Sr>. Llno Cou"tlnll.o :-Eu sou de pa·
recer que se omcie ao governo sobre o objacto do
presente requerimento. e que decidamos este ne
gocio de jUlZes de paz com toda a clareza para
evitar dnvidas e ellictmas.

Eu vejo as autoridades das provincias fllzendo
hostilidades contra esta magistratura. Presidente
houvll que depdz juiz de paz; e como é que os
presidentes podem tirar a um juiz de paz ilo seu
exercicio sem ao menos ouvir o conselho "eral da
provincia. mandando ató que o juiz de paz dó
uma freguezia vá servir em outra eómo já se tem
visto? O que tOm as camaras com os juizes de
'Paz? Tem alguma cousa depois da apuração das
listas? E como ó que se manda 1\ camara mu
nicipal que suspenda a tal juiz de paz, e depois
diz-se que em tal parte não ha espolla curada ~
Vejão-seesllas instrucçõtls. que mandou o ministro
do imperio observar nas eleições dos juizes de paz,
dizem ellas que se nomêem juizes de paz em todas
as capellas filiaoi, não falia nas capellas cura·
das: a lei diz que seja só nas curadas ou fregue.
ZillS, e as instrucções dizem que se farão nomea
ções de juizes de paz nas eapellas filiaes I De
quem ó a culpa't E' do ministro, tanto que· nos
engen1:los do J"econcavo da Bahia nomeou·se o seu
juiz de paz, porQ.ue cada um lá tem a sua ca
pella filial; e ssslm havia acontecer. porque as
taes instrllcções não dizem-Callella!l curadas
de fôrma que na freguezia de Santo Amaro tem
alguns trezentos juizes de paz I Na cidade onde
é maior a instrucção não aconteceu isso, porque
mandando a lei que se elejão os juizes de paz sõ
nas capellas curadas, isso se fez. .

Senhores, lembremo-nos do quanto se trabalba
contra os juizes de paz, até o ministerial e insulso
Analysttc disse ba dias fallando dos juizes de pàz,
como por ironia-essa·. magistratura popular.
E' popular, sim, e mui respeitavel magistratura,
mas não para qllem como o AnalysttJ e seus pto
te~tores detesta quanto é liberdade; é mui res
peitavel magistratura, mas para quem aprecia as
instituições a favor da justa liberdade dos povos.

Approve-se o requerimentl> porque assim o exige
o bem publico. -

O SR. ALMEIDA. TORRES explieGU qne não fóra
o presidente, mas sim o vice-presidente de S. Panlo
quem suspendera o juiz de paz; que não era
precisa tanta bulha para se emendar o que nisso
houvera de mais, que a falta de leis regulamen
tares e quem tem feito apJlarece~ algumas ano
malias. e que a docilidade ao povo brazileiro era
quem ~or ora fazia marcbar o systema.

Depo18 de haverem faUado mais· alguns Srs. de
putados,· approvou-se o requel'imento.na ·confor
midade da emenda do Sr. Araujo Basta.-Em
lugar de-recommende-$e-diga-se-remetta-se.


