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SESSÃO Ei\l 29 DE NOVEMDllO DE 1830 717

Sessão em~" de Novembl'"..
PRESlD"IS'CIA. DO SR. COSTA. CÁRVALUO

A.'scinco.horas e tres quartos' da tardefez,sEl
n dlams,lll, eacharão.tse presentes 59 Srs. depu·
ta 108, Cliltl\ndo os Srs, Alencar, Gétulío, Pereíra
de8rit.,. B~1I0, Silva. Tavares, Corrêa de Albu
querque,. PHrnundes da Silveira, Lino, Calmon,
l'aula At"llljO, Alves Branco, Mello Mattos,
"Veijta, Gomes da Fonseca, Andrada, Ferreira
de MeU.. , Lemoil, Mendes Ribeiro, Pinto Peixoto,
Ledo, Puull1 e Souza, Ribas, Feij6, Toledo, Oli·
veira AIvares, Baptista Pereira·· e Doos e Silva.

O SB.PI~E9lDENTB: declarou aborb a ,sessão e
lida a actll da sessiIo ordinaria do mesmo dia
pelo Sr. secretario Mllniz Barreto, foiappro-
vada. ••

O SR. SeCRETARIO MABCELLmODE BIUTO, leu
dousolHciolt:
, 1.0 Da Secrlltario do senado, participando que

aqutllla camara adoptoll e vai dirigir A sancção
imperial 83 s~guintes resoluçõ~s dos. cOllselhos
JZel'aes: set~dll província de S. Pedro do Rio
Gran.jedo .S,.\, 1\ 1- e 2- eri~indo em villas as
frejtuezias d.. Piratinim e de S.Francisco de Paula;
a 3- dando pl'ovidellciasa respeito das estan
cias:a 4- 6 (ia erigindo. em fre~uezias as capellas
do B\lqueirã"6 do Serro da Buena; a 61 redu
~indo n 80 rs. as conhecençlls; 'Il 71 concedendo
A camara· municipal da vílla do Rio Grande
certos terrenos. Seis da provincia de S, J;ll'lulo:
'a l- e, 2a ,elevando as dotações ,ios seminarios
de SallL'Ann'\ e. da Gloria; a 3- regulando as
meiJi.la" p..l<) padrão que serve na capital do
imrerio:,& 4a autorizando ,adespeza' de cem
mi réill annUBp.s em cada uma de ~t1atro difi'e·
rentes ..mai;'afim de estabelecer algumgenero
de commercio com osindios; a 5a. eriginao em
froguezias v'lria~ capeHas, ea 6- determinando
que t1sempresrados publicos residentes f6ra da
~apital r ..cebào os ordenados nos lugares da sua
l·esiJencia. DUlts.da provincia dI) Maranhão: a l
encarregand., osjuizes de pazdetomllrem conhe·
cim..nto de todas .alll'essoas Que existirem dentro
do.diatricto.dasua jurisdicção, ell. 2- crea.ode)
um jardimbotanico, Dl1as da t-rovincia de
Santa Catharina: a 1- lIfovidenciandosobre.o ,
cbrte. de madeiras, e a 2- creando uma freguezia
no 'lugarde/lominado os Morrinhos.Dl1as da
proviueia das Alagõas: a 1- fechando cortos c6rtes
de madeira, e a 2- elevando á villa a povoaçiio
'de Santa Luzia da Alagõ\. Uma da provincia
dllBllhia, regubndo a policia dos escravos. Uma
da provincia' ,de Goyaz, marcando 80 rs. para
as conhecenças. Uma da provincia do Parê,
e&tabo:lecando medidas policiaes a respeito, dos
estrangeiros. Uma, da provinciade MlDas
Geraes, flxflndo em 80 rs. 'as conhecençaspor
cada peSRoa deconftssão;. e outra da pro
vincl.a dePernambllco,establllecendo uma biblio
theca publica.-Ficou a. camara inteirada.

2.0 DO" mlnlltrll da marinha, enviando c6pias
du orllenl que autorllblo a·· despeza feita com
amachlna de navegaoile.da invenção de loão
Francl.ClO de Madurelr. Parã, e das que deter·
mlnArlo alolpenllo daqlleUa· obra, montando
tal cleltleza a fl83;801N99~. -A'I commi.8Õe. de
maf.lnha, e l' de flllGnd••

ForAo "rl1almenLa IIdol OI legulntel decretol
da assembléa ,sral I 10 que tba a delpeza,e
orça a receita para o anno financeiro do 10 de
Jalho tio 1831 a SO de Junho de 188õ!.

2.0 Extinguindo a conltregaçllo de S.Ftll\ppe
NeI'Y, estabelecida em Pernambullo.

3.0 AnlluUando as alienações e contraeto. one·
rosos feitos pelas ordens regulares.

O Sa. PReSIDENTE nomoou rara a depu~Rçi'io que
deve levar á saneçio imperia os sobreditos decre·

'1"011·)·2

tos da. a,.sembI6a geral. 08S,'S, Manoel Amaral,
Belizario, Carn~iro Leão, R~bouças, Duarte Silva,
Vieira Souto e PInto Chlchol'ro.· .

A requerimento do Sr, Vasconcellos decidio·se
que o 8r. secroltario 'encarregado da sccra
taril\da camara, no ru t'lI'va li.) (Ia sesA/ln,
l.ivesse attenção lÍ inlicnçiio ,lo SI'. Ernesto lldr.
reira Franç,\, sobro o aU~lI\ellto uas galerias.

O SR. CU!JTODI) Dus requereu, e não 8& venceu,
queentrt1sse emdiscl1ssào a resolução vinda do
senado, para depois da promulgação do codi"O
penal, serem julgados os crimes pEllo jury 'da
liberdade da imprensa, cujaurgencla tinha sill0
approvada na sessão ordinariadeste dia.

Não se venceu tambem ,que no domingo hou·
vesse sessão extraordinarill, como propuzera o
Sr. Rebollças.

O Sa. CUSTÓDI·l DIA.S propoz; que a sessão de
segunda.feira29 ll~ . Novembro de 1830,princi.
piasse ás nove 110rl1s da manhã, e vencendo-ao
atlirmaLlvatuento, o Sr. presidente.deu para ordem
do dia: discussàoJ da resolução vlnd'ldosenado,
acima menclonadll. e pareceres a9iados. .

L9vantou·se a s,.,ssi'io as sete horas (l' meia dn
noite. - José da Costa Cal'valho,presldente.
Joaquim Marcellino de B,'ito, 10 lIecretario~
Vicente Ferrei"", de Castl'o e Silva, 3- secretarIO.

Selisio em ~D de Novembro

PRESIDENéIA. DO sa. COSTA. CA.BVA.LHO

A's nove 1I1lras ameia, feita a chamada, acha·
rão,se prosalltes M Srs. daputadoil, faltando COIll
causa, CIISril. José, Paulino, L1bo de Souza.
Pereira de Brito, Tíburcio. Corrêll. de Albuquerque,
Fernandes da Silveira, Calmlln, Araujo de Alluelda,
Lino, Alves Branc,), Cassiano, Gome8da Fon·
seca, Andrllda, F~rreira do MeU?, Lemos, F,eij6.
Oliveir..a Alvares, BolPt.ista Pereira. Daus e. Silva;
e sem elia 0:1 Srs. Carneiro da CIl'lha, Getulio,
Fl>rtuna, Almeid'l Torres, MenjesRibeiro, Lédo,
OIemento Pereira, Corrêa Pllcheco, Paula e SOllZa.

O SR. PRESIDENTE declarou aberta a sessíio, e
sendo lida a acta da antecodente pelo Sr. Fer
reirade <listra, foi approvada.

O SR. M.lDCELLINODE BaITo leu um .olHcio do
ministro da~llerra, em re8posta ao que se lhe
dirigira em data de 2õ do corrente, participando
que por emquanto não tem sid<> ne~es~ario mand~,'
'om.claes engenheiros para as.provlnclas da. Bahla
e Pernambuco.

Foí reinettido é. secretaria.
. Leu·se o seguinte parece!-,:_

«Foi presente á· comnllssao de poderes. um
omcio de 13 de Abril destaanno, pelo qual o Sr.
deputado eleito pela província de Pernambllc?,
Francisco de· Carvalho Piles de Andrada, partl
cipa que, por enfermidade, de que junta,..cer,~ldões.
não. pbde por ora 'comparecer nesta augll8ta
camara,mas que o faré. IORQ que lh~ fôr pos·
ilivel. A commis8ão. attendendo que o'Sr •.. deputado
,eleito não 'tem até ag'1ra participado ..aohar-se
de.embaraçado para podervlr 'tomar, ,assento, é
de parecer qlle. se, chame ' «? s~pplentl!, ,emquanto
durar olmpedlmento, omelanllo-separa esse'Am
é. camara municipal respectiva. . . . . .

« Paço da camal'S, 13 ile .Novembro oie 18!lO.
E",.",oll'tlrre;'ra lI'r(J'Rça.-H. J, de B. Paltn. 11

Davendo llcnr adiado por se pedir. ap~lavra.
o Sr. Lulll Oavalcantl pedi!) aurgenclll :para
entru log., em dllall.llIo, e lendo aquella . apolada
e ""provada, e .n&ranllo em .dllculSilo o parecer,
o 8r.L1l11l OavalaanU, oll'ctrecell R' legllintell
emlmd"l
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