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710 SESSÃO EM, ,25 DHNOVE~1BRODE 1830
tlzação; a ella'seotfdrecêrãoas seguintes emen-
das: " ,.,,:. ,'" ;: , '
,1;8 ,li Que,. com o dinheiro existente no. caixa

filial da Bllhia se verifique a mesma compra de
notas circulantes que está determinada o I'espeito
do Rio:de Jàneiro.';"'Rebouças.»· "

,2•• «Em:lugar dei fundos metaHicos dIRa-se-,
fundos em metaes preciosos pertencentes ao banco,
nelle existen&es e 'na ,caixa filial de S. Paulo
serão, etc. O art. 30 supprima.·se. --Paula e

··Souza.» '
Forão apoiadas, e afinal; depois de ter sido

rejeitada 11.; redocçiiofllrão approvadas em todas
as. suas partes, e remettêrão·se ácommillsão de
redacção para nclvamente ,redigir aresoluçã<>.

Continuou a terceira:dif!cussão do projectade
lei que extingue a junta .do commercio e· que
ficou adiado da sessão .antecedente, ao qual se
otferecêrão 'as sejtUintes ,emendas:
, 1.8 «Em .vez' de- queexercer-digo.~se-que,
estando em:posse de seus 'direitos exercer.-Castro .
Alvares. »,' , ' ,
',2.• 'a Em vez:de-lIoOl11ará-diga-se-nomenrã,
ouvidos os credores presumidos e presente um com
missario.--ClUt,·o Alvllres.'» '
,. 8.8' « Em .lugar de 60 dias-diga.se-dentro de
quatro mezes,'etc.-CastroAZvares. »' "

Forão apoiadas; ,,',.,'
,4•• a A multa de 5 a 15 0jo.-:diga-se -com

approvaçãodos:credores.-Castro. Alvares. »'
Não foi apoiada'.' ,'o " ' ',' '

Encerrada a discussão é procedendo·se 'ãvotação
foi approvada a primeira emenda, 'rejeitárão-se,'
ssoutras ; julgou~se finda0 terceirodiscussiio;
sdoptouoBs',oprojecto,:oqual foi, remettido'com

.s ,emenda approvada á commissão" de redacção,
para ser, .depois :remetti'da ao senado.

Entrou depois em discussiio' o: artigo unico da
resolução' .n. 191: "-, ' "'. '

.. « Artigo unico;Aimposição denominada-dizimA
-que se arrel:ada na provincia da Bahia; se limita:
á exportaçiio:parafõra'do imperio ;8ão abso\uta
mente livres aO. dita imposiçio todos' os generos
de commercio de uns a antros portos da mesma
província. J),,' '

',O SIi.CASTRO E SILvArequareu o adiamento da
l'esolução. para que deUa se .. trntasse na sessão'
segUinte. Sendo apoiado 'o adlamentó, e entrando
em, discuilsãonão'foi approvad(). "". .,
'Continuando adiscussió o' Sr. Rebouças otfe-

receu a seguinte emenda':; - '.' .
«A imposição \lénominlida'~ dizima - que se

áTrecada e contribue' sómente llaprovintla da
Bahia, emvirtudedaconveJÍçfto Ceitapela eamara
da capital da mesma p-rovinciaem 18 ,de Julho
de 1652 e das cartas réglalde 24 de Novembro
de 1695, e 81 de Março de 1718, guea confirmArlo,
é restrieta Aexportação' 'dó tabaco e mais geDeros
de terra, conforme, sua inst.itulção. Fleito ablo
lutamente livrei da ditaimposlçãotodol os'gells
rOI do commercio de uns a outrol portol do Im
perlo.- Rebouçal. J)

Foi apoiada, e nftoal, tendo'le approvado a relo
luOlo, rejeitada a emenda, Julgou'le finda a dis·
cUIslo li adoptou'le a r88oluolo, a qual se remetteu
i commlsslo de redacçlo.

Leu-ae a seguinte redacçlo I

" uA. aslembltÍa geral leg[slativaresolve:
, ,« Art. 1.0 Os. fundos em metaell preclososexis
tentes no banco e ,na caixa filial' de S. Paulo,
que nãoperteDcerem a terceiro, serão immedia·
tamente postoS! A disposição',da caisa daamorti
zação, para serem 'por ellaempregados no resgate
das notas do banco do antigo padrão em circulaçio'
nesta provincia, quo pelos ,referidos' fundo~'se

,puderem obter." :, 'c ;;:>-:,; : " ',',
, , ,«Arto 2. o'Paras8verificar,este'resgate a mfsma
caixa diví~irá'os referidos fundos em lotes que
nió.excedao li quantia de'.4.0:000N cada um.,' e

precedendo annuucio nosjornads os porá á venda
em hasta publica na". occasiõell, o porção que
jul~/I.r mais conv,enlellte, podendo no ,CI1S0 do
haver falta de IiciLlIntesnos, dias destinados par~
a venda, ou de baixa no agio, com que se puder
contar, suspendel-a~ adiando·,. em ordem a obter-se
na operat,;ílo a maior vantagem possivel.

(C Art. 3. 0 08 tundos em metaes preciosos exis,
tentes na caixa filial lia Bahin, que não perten·
cerem a terceiro, serão ,empregados pela CaiX(1
fllial.de amortização da dita: pr<>vincia na compro
denotascirculCllltes nella; procedendo·se. em tudo
pela fôrma determinada" 110 adigo antecede,nte.

u.Art. 4. 0 A respeito das ',notas que, se foreli!o'
resgatando em, virtude: da,. ,presente resolução
lIe procederá na Côrma dos arts. 12e 20 da:leide
23 de Setembro de 1829. " '

(C Art. 5.0 Ficão derogadas todas as leis e ordens
em c"ntrario. . . • ". '.' ,

il Paço dacamara dOiJ dólputados, 24 de No,
vembro de 1830.-A. P. Limpo dé Abreu.'- H,
B., Carneiro Leo.o. I) • ' ,:

Foi '·approvado, pelo,que depois. de copiada devI)
ser",emettida ao sena4o. ,:" . ;

Entrou em discussão o artigo unico do projecto
de resolução ni 135: ": ' . '

,(Fica approvllda a I;onvençiio d,e limites dos
tenDosdavilla de S. PedrodeCantagallo e.da,de
Novs·Friburgo feita e ajustada entre aS,camaras,
ros'pectivas aos 2 de ,Setembro de 1829. »; .' '

Folapprovado, e julgando-se :finda a discuslião"
adoptou·se 11 resolução e se remetteu á coinmissiio
de redacção. ,.' , '

Entrou depois em discussão a seguinte reso·
luçãO:' , . " .... , '

((A., assembléa geral legiilativà resolve: ' "
« Artigo unieo•. O decreto ,de 3 de Fevereir"'.'

dá 17"'08, CIue' prohibioaos .. 'oftlciaés da alf.lDdégll
do Rio. de Janeiró 'éxlgirem' dos' capitães, dos
navios certas quantiàs em' quearbitrárão as gra·
tificações 'voluntarias 'que' ~ estes lhes.' fazião, e as

'injustas e escandalosas' eoritl'ibuições 'queosre~
feridos officiaes tinhão demais introduzido com I)

pretexto 'de marcas ou lotações sobre os navios
fica extensivo a todss.as'-Rlfandegas do imperio
do Brazil. '

«Paço da . camara .dos .,deputados, 20 de Ju!ho
de 1830.-G. P. Ferreira. J) " '

Fól approvado. e julgando-s~ finda ~ discussão
adaptou-se a resolução que se mandou Acommlssíio
derodacção. " '"
,Entrou depois em discussão a resoluçi'l:on. 217.
a 'Art. 1.0 O annofinanceiró .para as contas das

éamaras será contadó dolo, de Outubro aI) ultimo
de Setembro. Il

Ficou adiado pela hora.
OSa. PRESIDENTE declarou para ordem do dia:

legulnte: ReaoluçZies os. 117, 89, 123 o 216. Pa~
receres adiados. ..' ,

Levantou·se .a sellmo AI dual horal. -Jo,é da
OoItIlOarvalho,prelldeote.-Jotlqu'm Marc!,lZino,
ele Brilo, 10 lellretarlo.-JoaquimFranclsco Alves
Bronco Muni# Ban-elo, 80 socretario.

e

Pl\ESIDENCIA. DO 81\. COITA. CARVALHO,'
,. "f ;::' ,I

Â's.10 horas fez-ss a chamada e nchárão,s,e
presentes 63 Sra. deputados, faltando com partici.,
pação os Srs. Deose Silva..;': Baptista·Pereira,
Oliveira Alvares, .. Feijó, ,Ledo,' Lemos, Ferreira,
de ':Mello,Andrada,' Gomes:, da Fonsec'a, ,Mello~
Mattos, Alves Branco, Lino',Coutinho",'Paula,
Araujo, Calmon, Aloieida,Torrss, .'Fernandes:da
Silveira, Silva Tavares, PereÍl'a .de Brito, Lobo, '
Moura,. Paula Barros,,' Netto:e Luiz Cavalc~nti '.:.
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SESSÁO' EM '25 nÍ{:NOVEMBRODE·183(F:
,o s[{. Pltli.KtllENTE declarou aberta a sessltoó de' haver examinado os documentoirespectlvoB

hda. a actl& da antecedente peLo Sr. s'ecretario quecomprovilo 11 justiçada pretençiio dó. supp~i-'
14uniz 'Bárreto, foi óp·provada. . . cante" e de. parecer que o .!leu requerime~to seJ~

OSa. SS:CBETA.BIO MAliÓlIlllLINO DE BRITO leu remettldo ao governo com recommendação.·': .;
quatro oftlcioll; do secretario do senado : " « Paço .. da. camara'· dos;. 'deputados( eoi' 25 'de

1•.0 Participando que aquella camara .adoptou Novembrodel830.';';;Evarbto'B'eri'elradéi ,V6igil.
afim de diriglr'á sancçlto,ímperial as quatro ie. -BlSpti.ta· Oaetano; j)". ", .••.' .', .: .. ,' , . •

guintesresoluções: ".. .' ,A:dll\do pór se pedír a 'palavra. . . ';;".
,1.•~ Ap.l,rl!vando o ,emprego .de .encarregado. da 8~0 «A commissão de diplomacia vio o JlrojÍlct'o

contabilidade .da camara. municipcl desta cidade. de re;solução sobre õ' corpo con'sular oft'erecido
.2.~•.M.andando recolher" ao, thesouro nacional a pf3Jo I1Lust~e dep~~ado <;l.Sr.Cal~.on, e 'reconq~-'

ql1antla 9ue exis~ir no' banco .p.ertencente á, cása cendo a' utilidade' que· deve resultar 'de 's'er~qUllnto
dos orpha08 da cidade da BahIa, proveniente. do antes posto em pratica, porislÍo qui! nilo·· éXii4te
que lhet.ocou no dividendo do .ronno de'1828: . algum. regimento que, marque as.attribuiçõés e

.3.•.• ExtllJguindo ,o juizo 'da.conservatorla dos deveres'd.:>s consules;' e quanto'eUe "vll'á' a me-'
m,Qe.d~lros. . ,;.... .' ;,; ';i lh.o.rl1~:'o es.tado docomln~.~cio peladiminuíçãó'dog

40. Isentando Oil empregadospl1bUcos oivis':'ec- . emoIumentos,oqueo'Lornaurgente~é depareeel'
cleslasticos ou militares, de occuparem. os seu": que'eUA'. se.adopte' por umaresolüção' provisoria'
empregos. emquanto assistirem .ás sessões ..',dos' çom ,as emendasque"a'colÍlmísBãootJerece~assjm
cons,eIhos,~er~es de que'foremmémbros.-Fioou comojá'ÍJ~ praticóu' com' o::regimento"'da'cálxa
alcamara Inteuada.ii :;, ' . ,.",;,. ,". da. amQrtizacão.. '. . ....,,' '.'; ."

.' , . , .. . .' ú' A, assembléa' ~eral 'legislativa' resolve'i ,', : .
..2;0·partícipàildo ,g,u~ ;~(). 'senadoadoptou '~il~ei:- ',U Fica pr~vi!loruiment6app'rovado ';o; regímimto
ram.e~te,afltO de. dmgu'á sancçilo'", depolsqe consular annexo 1\ presente' resolução cOIÍl 'as
re.d~zlda a decreto c~m·~.as em.endasappr0V:,ad.ail· seguintes emimdas: . ;..... ", '....: .;;. '" ',:'
por esta .ca!DBraa prop.ost~40·governo; creand<f a Ao art. ·9.0.As despezas.do expediente de, suas
u.m!,:ço,.mm~ssão dee~al;'Cl6' para d:tareliqUid."f.)., secretarias.,dssd.e.se.us ViC6;'C.. O!lSIl18.s,.de. ái:q~isiÇ.ão
!l c9:lxa da legação de Londres.-FlcOU a camara de•. sello. de, OmCIO, livros. caixas, dos~,archIVOIT' e
I~telr~da. . ,. . ,'. ". ,. . '" . mais objec~08 do expedient'e, Iierio. feitas por. conta

~'.o Enviando duas p~oposlçõesd? ,seoado,.uma dos,respectlVos CODsmeS".1 ;.~.c.' ".;.; .. :., o'': .,.

?~~~~1~:~r::l:: ~i~~:ç~e~~~6:t::~t6:'J~!:~s~~' É~E~~i' A' TABstÚ' ri'rtÊ~ÓLt1~~~.:.·.:' .,;:,
teitospelas ordens regulares, e' outra extinguindo' . :J••:., , r. .'
.~ :'coÍlRregação dos pàllres"dii' 'S. 'Felíppe' Nerr,' .u Em.cada; um dos.artlgos do n. 20, diminua~f!e
estab~lec.lda· 'em :Pernambueo.;"DispelÍ·sario-se·,d4' 511000.,;· :," ..:;:"<'.'.;' ': ';.' "., :.;;." "'.:'.;,
impressão os projectóli eresolveu:se queÍlesta a Paço dacamara dos.deJlutados,.26de ,Novem-
mesma 'sessão eDtrassem' em discussão, .. ' bro.de,:l880.-Manoel,Yarla .doAmaral.-J.'. 1tl~

4,.0' Acompanhando a "resoluçào do senado, que de.. Alencar •.-Dr• .P.ellro.,de,Ara~o: Lima ..,»;",.
declara sem "igor a ol'deÍlaoão do liv, .lo, tit;:95' ,Julgou;seobjecto de deliberação a re.oluçlo
e" o:~ecreto .de '.26. ~e~ Márço de '.178i, .prohibiJido otJerecida· pela: commiss;iQ e. ~ mandou-se, imprimir
aos·Julgad()restempo~aes_c~Ba~eD!.sem·llceliçâ com o projecto do Sr. ,Calmon.... ..::;" "
com;mulberes \ de" suas, JurJsdlcçoes.-Ficou:· a . '..
camara inteirada; dispensando,se da impressiio:o • O SR. ~IEIRA.Sot1'1'ooft'ereceuo.egulDtepro.·
prói.ecto, venc~ndo~s.!' i~rdmente que'entrllsse hoje , Jecto. de leI: . ',." .; ,. "."
mesmo em dlscussao.··· « A A8sembléa gerallegislaUva decreta: .
_A~provou~.epa.rastl.remetter a<> senado aredae~ u Art. 1.0 Os vencimentos dos empregados eccIe·

o.ao,d~: re~o~ução .approvando 'asdis!,osiçõei slasticos, civisemilltarelactivos e·reformados na.
leglslatlv9s IDserida n'o regulamento da admini8.· provincia do Rio ele Janslro, .serito-,pagos s6mente

. tr/lção .geral. dos correios, mandado.observar 'por' em·' bilhetes do banco. Os .daquelles' empregados,
decret~deó de Março...de 1829 com algumas ex~ porém, qlle perceberem.anDu.lmente menos. ,de
ceP.lç'eõr~so"'B.e·" os Ileguin'·.·te·.·.s·. p:a'recer'es:' . ',' '. aol. aonto. de réI., .lbe. serAode.de)' elnte·L lO rioamente augmllntlldo... ~',·I. até qlls, ,na ....10

1.0 a A commissilo de constituição examinou o. de .18811e decretem outras provi<leDõlal.. .
impressos e mais )!apeis' qUI) a requerimento do « Art. 2.° FicA0 doroladal, etc.·; ."
Sr. deputado Lino O.outinbo 'forão 8.ubmeUidol. «Paoo tlacamara dOI depuado., .~ cleNovem-
8l1a consideração, em os. quaes se reiatilo certos brJII1:d~';;~~~~Cld~°cr.~t:8r.oIo:e di.penlado da
exceS808, _abusos de poder, delapidações e olltrol Impressilo, veneeu.se a llr"encla pedldapar'''Dtfaf
crimes commettidos pelo' prelidente do Par. o' ...
barilo'de Itapicurú-merimié de parecer quetaes logo em dlltcIl8lilo.. . " ..
doc.umentos sejãoremettidos ao gO"erDo para que O' SR. XAvlDn J)Jll 04nV4LnO mandou " me•• ' o
, 'vl.ta'deUese de outras muitas representações selulnte pro)ecto de reloluolo l . • , . .
leftaa'aomeemo governo' pelas dlfferentos 8ecre· «A'al8embléa leraIleBI.latlva resolve: ...
tarlssde elltadolaoa proceder contr6 o mencionado «Art. unlco. O governodcR autorlaatló:a apo··
presidente na fôrma da\4leiso . . ..... 8entar com o ordenado por Inteiro 011' cf' comp.tente

lt Paço da camara'dosdeputados, 25 de Novem· deUe, conforme o temJlo e qualldade'ide 8ervlço,
bro. de 1830.-H.P. B• .P.aim.-BI·ntlsCoFerre'ra 08 ministr08 das relaçõ81 provincilÍéi, 'qlle' o' me~
Fro.'nça.)l,.. .' reoarem, dcando. todavia' U' aposentadorias depeo-"
',Fói-approv,ado. ',,: ',:;.:.:'" dentes parasua"vaUdade·da.ppro,aOlo .'da.!•••".·::
. 2;0 li Antonio :Luiz'Patricio da SnvaManso, bl.éa geral. ,./,;,: ,. 'f~:, ~:·:'·.;':'.;.':r':.

cidadao brazileiro~ oceupàndo oempt:egó decirur- U Paço da camara.do~deplltll~os',~de~o.n~b:ro:.
gii:io~,m6J'.:'~aprovin~ia:,:4eMatto~Grosso, po~ ha-. de'l880""'XavierdeCarvalliD.»": ,.....!'•.~ ... \,1.!1'.
v:er-seausentadopara a Europa antes 'da lnde- .Jil!go.\l'8e~ÓbjectoM:'ae~I\)~~açio.·~Íl;ín!,#doli:se~'
pendenciaô: pórtug!1e~ ,que o' exer~ia;vio.se.se!!, imprimIr; nao S8 vencenii~a':Urg8n'Clia pedida .para·
motivo.razollvelprlvadod(js vencimentos que Já s~r'dispensad.a,~.a ,iàlpreii~ió"e, ·é.n~r~1Í: ;W~~;'~~
pércebi'a' debaixô de 'fiança idonea, por ordem dodlscussiio., .:., ..,.; ..',',., .'. ,.. ,:'.:,...'
Rovern·o:proviiJorio'd.a. provincia ..respei:ti~a, ..e r8~' F«..R0i.'e,a.;'p;u~Perl,Or!.a..~qOu·e·.'°seseg. ·eÍlciln.a··.tre.e:'·,....ra.:eoqa.'t1e.~nr.'aimdOen.q'tuC?e·~.t.;11i:o·U,:;v:'·e.: ....~

. q)1~r~r;que. se'lhe :t~al;l.dem.colltlnuar:aquel1es' '"' v di .,
veOclml!ntos, leyantand?-se .a . fiança prestada', e equ1vollo'naredacção 'da :~xcepÔã():·':do':ilÍ·t'.::810"·do
eX«Ped"A•.~r"c·oomcmoimS'.S~eotednete~telnt11ls-00es· .·e '0''r'den'a·'d'os' '.'. d'e'p''o'"1;:;' projeeto do codigo crimmlil;"'.seildo;;a'vêraàCle.íra'·

<lo ljfi f' .. redacção n seguinte: ~J\s'~acçõesoll'.Õmissõea' êfo
'. .
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712. SESSÃO EM 25 D~: NOVEMBRO DE 1~30

(leclaradas neste eodiso e quenlio siiopul"nmente cl'i·
minae&, ás quaespelos rejIil1,lolltos da:! autoridades
e leis sobre processo, esteja Imposta alguma multa
ou outra pe·na ,pela falta do cumprimento de algum
dever,:ou obrigaçiio.-Vasconcellos. 11 •..•

En;1tou emsegund~ .dlscusl!ito· o proje~tllde_lel
vindodo senado, anDullalldo todas as ahenaçoes,
ccontractosonerosos .fêitos pelas ordens regu·
lares.

"'ierão á meSA as seguintes emendas que forão
apoiadas:

/1.a « QUI! se d~clare OI contractos que se fizerem.
-RebOUÇas.». .···2.- -e S•• u Supprima·se-o contractos onerosos-e
em seu lugar ponha·se-aforamentos e arrenda
mentos que excediIo de tres aanos ;~em lURar de
-uma vez,. etc.- ató o fim....;diga·Íle-um·a vez· que
niiopl'oceda expressa ,licençn da.assembléa geral,
facultando taes contractos.-Pa1'la iJ So1';a. li
. ·.Aflnal·foi approvadoo. projecto erejllitadas as

emendas. , . .
Finda a 2a discussão, requereu o Sr. Cunha

Mattos urgencia parlj, entrar logo em 3. discussRo,
e sendo' apoiadá, discutida e apptovada. entrou
em S. discussão o mencionado projecto.

'0 SB. MUNIZ BA.BBEToolTereceu como suas e
foTlo apoiada. a. sobreditas emendaB·do 5r.Paula
e Sousa:: eateBenhorredlgio a primeira de suas
emendasdeeta. maneira:: . . .

« 5upprima-se-e contractos onlJrosos-e em seu
lugar ponha'Bc-aforamentos e arrendamentos que
excedilo 'Il'tres annOB.» . .

Foi apoiado.
Finda adiscussíIo e procedendo·se á votaçr.o da

primeira das emendas,' ficou esta empatadll,.e.
rejeitada a segunda emenda'.'

Devendoflcar .adiada a discussito desta materla,
o Sr. Vasconcellos 'lledionrgencia e sendo apoiada
venceu-se. que se voltaS.S6 á.3- 'discussão, ,a qual
conclulda tlcousegulldavez ·empatada a votaçíloe
em consequencia rejeitádaaemenda na fôrma ·do
regimento .. 8 approvado.eadoptado o projecto. '

O 5B.VASCONcBLLosoft'ereceu um projecto de
resoluçào, autoriB8ndo. o .governo· a nomear 30
pessoal e a assembléa' geral do· banco 60 para
8ssignarem- as notllsdo novo' padrào e marcando
o vencimento que devem-perceber.

Julgou.le objecto dedeUberação e ficou para
entrar na ordem' dos .trabail.os.

Passou-se ':. discutir o-projecto de. resolução
vindo do senado,. declarando lem vigor a ord. liv.
10 tit. 95e (,-decreto de 26 de Março de 1734, 8
sendo approvado e adoptado, foi dllpensado, alllm
como' o que annullaal alienações e contractol
onerosos feitos pelas ordens regulare8, de ·irem 1\
commillilo da redacçlo,;· e se mandarfto cópial
para lublrem' .ancçlo.

Approvou·l. para le remetter ao. senado" re·
dacç40 dareloluçãoque marca .08 limitei dOI
terreDOS da villa de S. Pedro de Caatagallo e de
Nova .~riburgo, na. ,.fôrma convencionada pelas
respectlval camaras. . ..' .

L.eu·se o lepiDteparecer:
li ,As comnllssõel. 1. e 8. de fazenda em des·

empenhodl\ tarefa que Ibelfoi impolta por 81ta
augusta camara. sobrepropolta dos meios de
me1ll.ot:l.r~\ á circwaçito. moneta.ria .dePois do .mals
88rioeJ:ame, apresenta á mesma camara as. suas
rell~xªe!l~8 o, seu. parecer llrespeit9 ;espe!,arid,o
que merec;ão ser tomadas :emconsidernc;ão. '8 q\\8
a sabflCioriadacall'ara,resolverá ,o mais .conve-
niente )oÍllnteresieà.da naçito.· '. ," ' . ,.
'(d._ .provideiíêia legislativa que man!ia dispôr.

dos metaes' preci~soa que Ii&. acbito em ser, ,per.,,:. '
tencentes ao. extlncto .t~anco,para resga~ae
suas nota1, ,e que appltca ao mesmo. resgate .0
f~ridos~perabun~ant:e!1a,. caixa dàamortisac;ãó"
o.cumprlmento do. artigo da lei do. 23 de .Se
ttD1}?ro,:de J829;8.tlnálme,nte a' execução da lei

do orçamento IIft"mçiio. desde já o progressivo
811gmellto d<> eredit,) das. notas. dI) lJa'nco, nito'
convindo mOSml) ao iuteresse geral uma repen
tina mudança a tll1 respe,i.to: parece,portanto,
ás 'commissõlls que nenhurnaoutra medil1a'pó'de,
por IIgora,. propOr.se; e gue ao governo cumpre na
observancia judiciosa dosexpend}dos,. concorrer
para arealisaçãode n08sas 'esperanoas.

« As Clommissões IIpartandoas suas vistas
deste objecto, . fixa. a:Hua attenção na, énorme
circulação da fracàínoedade cobre,enão ''p6~e
sem ·horror cntl'arno abysmo a que Ms 'tem
arrojBdo 'umaàdminístração im'previdente, 'prà~

diga, 'o, poderiadlzer~se; anti 'nacional I Os
males prover.ientes têm pezado sobre a naçito e 'a'

.. tem cOllstantemente eXJlosto a maioressoft'ri'iJ·entoe.
li Neceesario ó pOIS lançar mão de' remedlo

prompto, mas efficaz: qual~uer menOs moditado
pôde aggravar amai, e medJdas pnliativas pouco
aproveitaríão em tlll caso.. . . , .;

( A suspeusão do cU'nhoda ·aetual moeda -jáé.
um benellcío, e está decretada ; mas ,jsto .não;
basta quando aimmoralidade e convencia de mios
dadas arrojão cont.inuam(mt~ esta pes,te, na cir.,
culaçio.· Deve pOIS destrulr,ose por uma· vez,
e-por uma medida efficaz; a raíz da planta quo
Pl'0iluz Cructos tão faine8~os; és~ frace. mo.oda
(Jeve desapparecer e com el1a~s crime~·:que
desafia. . . . 'I .:

. « As commissões~orém. ;co",quantor.econheçíió
a, urgencia de acudir em.prompto a esteponde
roso objecto , receião ·.t·udo de m.edidas precipi.·
tadaR" . que podem ~ugm8ntar o mal,.f~zeildo
appareco!remDaraços ,na ,execucito, e estremecer
~crMito da circulaoãonasdUferentes partes ,do.
lmperlo.., .,
'« O pezo .8 valor da moeda corrente, de cobre

não é o mesmo em todas, as províncias; como
. se'm 'prévio conhecimento de quantidadesequaU•.

dad.e póde calc~lar-seQ' valor intrins~co, e aquelle
Que devo emlttlr·se até o par do seu corrente?
Aiíld;a outras objecções. obviaíi)e. aprese:ntilo fi
consJderaçlodas commllsões, qus Induzem, a es.·
paçlu até ã proxlíná .iiessito legisllltiva qualquer
medida, servindo eate corto prazo para obter'll.
informaoões .. queescla.reçl1o, .e POSSI\.a aSlembléa
geral apresentar com legurança o. pretendido
melboramento, podendo desde J' fnicIar algunl
meios de prevençlo.. ., .... ' .... . ..

a Além de que a execuoilo·.das medidas tomadas
.para a retirada de notai d:\ clrculaçilo Infllllrá de
certo no. 80U credito, e por conlequ.encla.no aglo
enLre as melmal nota. o a dita moeda de cobre (Ie
nl1:l desapparecer do todo), e por conlegulnte at~
a rerorma delta moeda. IlÓ ha que rocelar O
progresso da falllflcaollo.

'. AI commllBõeB JuJgiloindllpenuvelremediar.
le delde)6. OI marelqul) padece a provlncia da
Bahia por cft'eito da sua clrculuoilo monetaria;
por 1110 propor6. OI. melai qUtt lhes parecerlo
opportuncs e adequados ás ciroumstancias. TalO
bem ndo pllderilo deixardeattender á sorte dos
empregados.. publicos, cujos ordenados lOft'rem
tanta l1ilÍllnulllão. quanto é o depreciamento. da

. moeda. em que sito pagos•. e por isso oft'erecei
considoraçito dacamara o remdio.provisorlo
que lhe parece de justiça. '. ' ,

<l. O governo, senhores, marchando no caminho
daconstUuição 8 da lei, forte. com. B '.opinião
pliblica e com .8 áuanacionalidade : fazendo ,por
BSG só desapparecer recjlios,e ganhando a.' con-_
fiança que é mistér, .. pr6par~t~ ,a esti.adspara
todas- as reformas utels; ,e facl1ltará os maioade
c~edito, sem o qual to~àa .operação .finánce.ira
se' torna desastrosa: 111 ,d~gov.erno, ai da pros-.
.paridade pubUqa;"se !lS nossas espel'anças,slo
mnllogradasl Portanto' as ",ommisiões propoem:

a. 1.~ Se recommende a~'gover~o .. exercite por
:todas O!l meiôs' liigaéá a, sua, 'au:toridadé a. 'com~.
p~1lir os empre~ados, a ~uem c)1mpre vi~i~r'~
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SESSÃO EM 2fl DE,NOVEMBltO DE 1830 713
punir os falsiflcadorosou introductores de moe<1a
falsa, encarregando esta ftscalisação ,não' s6 a
todas as autoridades j udiciaris:l, como tambem
6s !1~minI8trativas, sob amais rigorosa respon.
sabllldade.

« 2.0 Que na pJ;oxíma sessiilllegislatíva, e logo
no, seu começo" Informe a esta augusta camara
qual ~quantidadedas moedas de cobre cunhadas
nas dl11'erentes provincias do imperio.

a ,~r,nconsequencía do expendido propõe o
segumte projecto:

aAassembléager!J1 legislativa decreta:
, cc ~rt.~.o o governo fica autorisado a dar as
prOVidenCias necessarias, afim de ,verificar.se
quanto antes a substituição das notas do banco,
na f6rma do decreto de 4de Julho de 1828, fazendo.
se ,e~ta providencia extensiva á caixa filial da
provlncia da Bahia. ''" ' ,

ceArt•.2.o Os vales ol1llchas que forão dados
a0l! ]!artlculares nasprovincias da Bahia,Ser~ipe
e Minas Geraes, pelo cobre (also que se retirou
d!1 .circulação, serão, resgatados por apolices de
dlVld~ pUDlica, e o pagamento cIos juros e sua
a.m~rtl,saç.iIo s:erl1,>feito nas respectivas caixas' ft
haes ou Juntas de fazenda.
. ce Art. 8.0 Os empregados publicos, tanto mi.

latares, como ciVIH, que não percebem emolu·
mentos, e cujos soldos e ordenados não excedão
a l:000S por anno, receberáõ uma indemnisação
de 10 % na córte e provincia, e de 5 % na
proyincJa d~ Bahia emquanLo existir o, agia. su·
perl!>r a eltãl. ;

".Art. ,4.0 Para .verillcar:-se a aperação ,dome.
Ihoram!lntoda cuculação da moeda de cobre,
ficito,delde Ji estabelecidos os impostos seguintes:

« ~1.0 Por 100 ad·1ll.dorem .sobre todas as fa.
zenáal d~spachadas na,s alfandegas doimpelio.
como eqUivalente do se110 e capas que por esta lei
ficA0 abolidRI. ,

fi §2.0 A armazonagem de todas as fazendas que
forem recolhidas nos armazens d'ls alfandegss na
razão de l/lo % 'de seu valor por mez, depois dos
primeiros 80 dias de sua entrada.

cc §S:oQ fOro dos terrenos de marinha,exce
ptua.do~aque11es queascama,r,as mu,nicipaeil, reser·
varem' para commodo e serventia publica, sendo
estel aroramentoi reit08 em hasta publica, perante
o ,tb'esouro n:1 cOrte e nas' provincias perante as
relpectivos administrações de fazenda ie os f6ros
cóbral!os peloscollectores da decima, na r6rma da
lei ,de 27 de Agosto de 1880. '

«§ 4.0 Oinco por cento da rendÍl de aualquer na~
tureza,quelejãopertencentes á fundáçi10 ,de miio
m.,rtn, morgados e vinculas, com excepção daI casas
do milJerieordia1 hospitaes e cllsas da lDstrucolo, Oil
quaes d6poilQOI respectivos lançl\mentos aerão
igualmente arrecadados pelos Collllctorell da de·
cima urbana. '

u §5.0 Oinco réia por tonelada lobretodasas
embarcações 4té,3 mezes depois de haverem fun·
dsado 110 porto, findo cujo prazo cessarAõ de
pagar; exceptuão·se deste imposto todas as em·
barcações empregadas no commercio de cabotagem.

«Art•. á.o As sonimas provenientes serão nesta
córte e provincia recolhiíias á caixa da admlnis·
tração e nas, prpvincios aos cofres das juntas de
fazend., aonde exiiltiráõ em deposito ,ate sua legal
a~p'lic!lção. , , ' . ',..', . . ,

« Art.6.0();go!er~0 daril as mslrucç~ese regu·
lllmentos, necessanosá; e1fectiva execllçao dapre
sentelei, informando de tudo áassembléa legis.
lativa,logo Q!1e S6 acbe, ,reunida na futura S8,'8SI10;

li Art. ,7.0 Ficão revollsdas,.átc.
ú,Paooda camara.dos deputados, 25 de Novem

brade 1880.;" Duarte Silva. - G. Pires Fer
1·eil·(J.-Manoíl 'Amaral.':':"M. N. Castl'O e Sil"a. »

Foiapprovada a :li e 2- pai'ts ,'do parecer j
J!lI~~u'8e ,c;bjec.to de delib~r~çio ,o p.-ojecto ·o11'e·
reculo, e mandou·se imprImIr com o parect!r;

o Sn. ~LÜl'uELAr.LI.nA:r.. reqllore<lUI'gclll~ia para
se discutir antes de impresso o projecto o11'<lrecido
por. aqll~llae d.uas. ~ommi88Õe:l,.esendo apoiada
e discutida, fUI reJeitada. ' . ' ' .

O SR. PaESIDENTE deu para ordem do, dia 26'
de Novembfll: 2a discussão, do projectode .lei,
vindo do senado,. que extin~lle a congregação, dos
padres do S, Febppe Nery. la discussão do pro
Jecto delei ácerca dos:vencimentoB ·dos empre~
gados publicos. Resoluções ns, 217,89, 123 e 216.

Levantuu-se a, sessão depois das 2 horas;
J"sé da. Costa Car'/Jalho, presidente.- Joaquim
M arcellino ãeBrito~ lo secretario. - Viéente l!el~
reira de Gastro e Silva, 80 secretario.

SessAo em ~8 de Novembro

PRESlDENCIADO SR.COS"A. CARVALHO

A's 10 ·horas e um quarto, feita a chamada,
acharão-se presentes 61 Srs. deputados, faltandO
com participação os Srs. Pácneco Pilnentel:, Paula
Barros, Oarneiro da Ounha, Lobo de Souzo,l!e;
reira de Brito, Silva TavaresjNetto, Oorrêa·de
Albuquerque, Fernandes' da Silveira, Almeida 'Tór-'
res, Calmon, Paula Araujo, LinoOoutinho, Alves'
Branco, Veiga. Andrada, Gomes, da Fonseca,'
Ferreira de Mello. Lemos, Ledo, Feij6, Oliveira
Alvares, Baptista Pereira, Oandido de Deos e Vai·'
baques. ' " ," ,

Lida aacta..:Ja sessão antecedente pelo Sr~, socre-
tario Ferreira de'Oastro, foi approvada. :' :

O SR. SECRETARIO MAaCELLtNO DE BRIToÍell os
.8e~llintesotlici(jIl:':-~, ,'".

Do secretario do 'senado, participando ter 'áCluella
camara adaptado inteiramente para dirigir, ã.sl1nc
ção •imped",l':o codigo penal.-Ficou a. camara
inteIrada. " , . ' '

Do mesmo secretario, participando ter '8. M.o
. Imperador sallccionado a resolução da assembléa

Reral, sobre a desi~nação de terrenosquà devem
ficar comprehendidos na fazenda nacional de, Santa
Oruz.-Ficou a camara inteirada.' "

Do ministro de estado dos negocios:do ímperi,o;
participando que·S.M. o Im'perador, saboado,
pela~ 10. horas e meia no paço da cidade,' re
cebe 1\ deputaçiio a que se relere o omeio dirl·
gido de ordem desta camara em 24 do eorrenta
mez.-Ficou acamara inteirada. ,

Do ministro da fazenda, participando que o tha
souro tem emlttldo notas 'do novo padril'o em
lugar da. antiga. que recebe.-Ficoua camara
inteiradA. "

Do melmo mlnfst.ro, enviando a cOD'lIlta 'do
cOl\selbo da fazenda. sobre' o requerimento di
Fellx de Abreu e Me110.- Foi lcomml••lo-ile
fazenda.

O SR. 10 SBCRItTAatO declarou que paliava a'
omeiar ao ministro, pedindo dia para ésr enviada
á sancçito.a lei dl\ llltaçdo e orçamento.

Discutia-se o seguinte parecer da commlllilode
redacoão: . , "

li A commissiio :de redacção exâmlÍlou o ótllcio
do 10 secretario' do senado" om' que ,'por !lrdem
da sua camara consuU" á estas8 éOlivem, "em
que em varias, propostas dOif,conselhós' geraes~
que, deve dirigir á sancção· irilperiáhe substitUão
8S seguintes palavras qile,servem ,de intródllcçio; ,
-Resolução do cODselliogera\ da provincia:de:...·'
approvada pela camara dos dáputados-pol' étiliari
outras-A :Issembléa geral legislativa ,doimP6,riO
do Brazil, lÍobre resolução do ,conselho geral, _da
pl'ovlncia de-res'olve. ,A, co~mislÍão', vista; iilás
l,jéaR que têm cOlIstantemente allparacldo.em toClàs
as ,dlsl:ussõed relativas As ,resoluções dOlÍi.conse
lhos geràes depl'ovlneia, nito p6de, c,onc!"rdar
na a\toraçih que llO rrctendo fa2iOI~, Il/iQ só ,por
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