
Di8cussáo sobre a approvaçc7.o da Acta da ses
s(10 secreta do dia 9 do corrente. - Dis
eussiro dos Projectos ele Resolução das
Provincias de Santa Oatha,-lna·, Goyaz,

Bahia·, Perna1nbuco, foram apoiadas as
~menda!.

Fallaram os 'Srs. Senadores: Borges, 25
vezes; 'Carneill"o de Campos, 2 vezes; Almeida
e ..~lbuquerque, 2 vezes; l\Ia1"'quez de Inham
bupe, 7 vezes; Oliveira, 1 vez; Presidente, 2
vezes; Rodrigues de Andrade, 1 vez, J1'arquez
de .caravellas, 5 vezes; Oliveira, 3 vezes; ,Sa..
turnino, 1 vez.
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1.° As materias já. designadas na
Sessão antecedente; e em seguimento
as ultimas discussões do Projecto de
ResoluCão n. 31. deste a.nno, decJa·
rando o modo por que deve ser cum
prida a Lei de 18 de Setembro de
1828; do Proiecto de Lei n. 6, deste
anno. extinguindo o JuIzo do Provedor
e Escrivão da Casa de Seguros das
'Provincias do Imperio, e demais cinco
pequenos 'Projectos de Resoluções.

Levantou-se a Sessã,o ás duas horaB
da tarde.

tAchando-s~ ·presentes 33 .srs. Sena
dores, declarou-se aberta a sessão; e,
lida a acta da antecedente, foi ·aJPpro...
vada.

Ponderou então o Sr. 2° 'Secretario
que, não estando ainda approvadn. 3

a acta ·da sessão secreta, que teve lu
gar no dia 9 do corrente, era ncces..
sario que o 'Senado deliberasse sobre
o destino ·que el1a ·devia ter.

PnJ:SIDEXCI..-\. DO SR. DISPO C..\PELL\.O·~fÓI~

s:mSS.l\.O ·EXT~A.OR·DIN.A!RI.A. DE 15 DE
NOVEJ.'IBRO DE 1830

Sessão Extraordinaria de i5 de Novembro

Passando-se á vota~iio, o Sr. Presi
dente propoz:

1.0 ,se se apI>rovava que se otficias-!·
se á Camara dos Srs. Deputados, na j
conform'idade do parecer da Comm1s
são; dec1dio-se que não; ficando por
conseqüenc1a prejudIcada a la parte
da emenda.

2.C1 Se haveria reunião das Camaras;
venceu-se que sim.

3.° Se a yotaç;ão havio. de ser pro
míscua; assim sc decidio.

4.° Se se. ha'via de participar isto á
Camara dos Srs. Deputados; approvou
se, menos quanto á circumstancla da
vota~ü.o, por ser desnccessaria.

l\farcou então· o Sr. Presidente o
dia 17, pelas dez horas da manhã, para
a reunião da AssembMa Geral; e re
~olveu-se que o Sr. 11) Secretario of..
tlciasse á Camara dos Srs. Deputados, .
'annunciando á mesma Camara o dia.
,marcado para a re!erida reunião.

O mesmo 1° Secretario leu depois
um oHiclo do EXlU. Sr. :\Iinlstro da
JUB:ti~a, remattendo um autographo da
ResGlução da ,A.ssembléa Geral LegIs
lativa, sanccionada por S. M. o Im
perador, sobre a maneiro. por que de
vem sor distrlbuidos os Processos das
Appellll.çõcs das Senten~as proteridas

nas Junta.s de Justiça, assIm como das O Sn. BORGES: - ...~ materia não foi de
,Revistas nas Causas Civeis e Criml-1 tanta importancia 'Que nã.o se possa fazer pu-
naes. i blica.

{Dando CL hora, o Sr. Presidente assi- ~ O ·SR. CAn~t:JnO DE CA:\{POS: - Pareco que
gnou para a ordem do dia: ~ se póde guardar pnra a prImeira sc.ssiio se-

grapho 6lJ
, do arte 39, onde se declara que uma I

das partes da. receita. publica são as rendas e I
contribulcões, qua.lquer que seio. a. denom~na-I

ção e appl1ca~ão dellas uma vez quo tenham.
lido recon'hecldas pela :\.sscm·bléo. Geral. por-I
tanto, Sr. Presidente, tendo mostrado que o
parecer da CommIssão s6mente teve por fun
damento o voto guasi geral do Senado, e tendo
este mudado em grande parte de opinião, nada
mais resta senão assignar-se o dia para a reu..
nião das duas Cnmaras, e isso quanto antes,
pa.ra. se terminar um objecto, como é o da. Lei
do orçamento, que é da maior transcendencin.
e interesse nacional.
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PHOJECTO DE LEI

:Mandou á ~Iesa, e foi apoiado o
seguinto

Foi a imprimir com urgencin para
entrar na ordem <los trabalhos.

Primeira 1Jflrte da Ordem, do Dia

A Asscmbléa Geral ,Legislativa uo Impe
tio decreta:

Artigo unico. Síi.o nullos, e de nenhum
effeito em Juizo, ou f6ra delle, todas as alIe
nações, e contractos onerosos feitos .pelas Or
dens Regulares sobre bens moveis, immoveis
c semoventes de seu patrImonio, uma vez que
não haia precedido expressa licença do G0
verno paro. celebrarem taes contractos.

'Paco do 'Senado, 15 de Novembro de 1880.
José Ignado Borges.

Procedeu-se á vota~ão, e resolveu-se
que se regIstrasse no Livro compe
tente, pa.ro. ser 3.pp.Tovada na 1n ses
são secretat ·que houvesse,

O Sr. 1° Secretario leu uma parti
.. cipa!;áo do lnolestin do Sr. Visconde

de Caeth~.

Ficou o Senado inteirado.
Leu· depois um Requerimento do

Sr. Senador Visconde do .Rio Verme
"lho, supplicando licen!;a para se reU
ITnr á sua Provjncla.

ereta, que tivermos. 'So o seu conteúdo havia I E,stado Senadores. que não podem vir todos os
de ser propalado, paTa que se fez sessão se"l ~1a.8; assim resolva o Senado o que acha.r
ereta. Esta faz uma série distincta das ou- Justo.
tras. Concederam·se as licen~s pedidas

O Su. BORGES: - ISe não tiverm.os outra com a clausula de comparecerem os
sess.ào secretn. havemos de fazel-a s6 .para ap"l dous Srs. -Senadores até -que se veri-
provarmos esta acta? ~'\. neta diz o que se ficasse o seu embarque.
propõz, e o que se venceu: os Diarlos sim /
narram as -discussões, e discursos de cada um:I O Sn. BOnGES: - Tenho a D.poresentar um
mas aeta não é Diario; portan'to p6de..se fa- Projccto (leu). Peço urgcncla. Falla em 'bens
zer publica. moveis, immoveis, e semoventes, pOl'que a

O SR. Ar.:\[EII>A E ALnUQUEUQUE: -.:Eu prevarica(;ão dos 'Religiosos tem chegado ao
nunca assisti. no Scnndo a sessão secreta, se- POlltO de venderem até por preco baraUssimo,
não a uma; mas não me lembra o ·que entãoIescravos, alfaIas, etc. Já na presença do Go- .
se fez...I\. minha opinião é, que se faça o que verno houve uma 'questã.o sobre a venda do
está. em costume. Sei que na outra ,Camara a Engenho de .cabu{;ú feita pelos ~ra.des Bentos.
acta é approvada logo no mesmo dia.

O -Su. '~L\RQUEZ DE I~II.:\~{n'LL-E: - A pru·
dencin. pede que os mesmos motivos que nos
dictaram a faz()r a sessão secreta, militem
para. não fazar publico o que lá se passou. A
acta portanto deve ficar em segredo até ha
ver outra sessão na mesma natureza; -e so
não a houver tão cedo, ou nunca, disso não
se segue inconvenIente.
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Mandou á M~Sfil e rol apoiado este

Continuou D. discussão} adiada pelA.
hora na sessil0 de 12 do corrente, de
Resolução do Conselho Geral da Pro-
'Vlncia de ~rinns Gcraes, já n.pprovllda.
pela. Camara dos .srs. Deputados, so
,bre a ~rea~ão de uma casa. de corre
cei!o na mesma Provincia,

o SR. BonOES: - lEu pretendia contrariar
no todo este Projecto: mas será mais pru
dente pedir o seu adiR.mento.

Sn. PRF.:SlnEN'T~: - 'Estamos 32: so.·
dous, ficam. 3<'; hn trcs :\tinlstros de

Õ SR. OLt\"'ETRA: - 'Eu ,peço igual licen!;O,.
Já. em Agosto tove motivos fortes para ir â
Bahia, além de molestia do peito, que padeoo:
demorei·me comtudo por ouvir falIar em pro
rogaçilo; a ll.quelles motivos, qUQ tive, Instam
ainda; posto que da molestin. me ache me
lhor, e não de todo livre.

.O .sn. Bonot~s: - Con,ven'ho nas ]fcen~as

pedidas, comtnnto porém que não prejudiquem
o numero nccessnrio pnifa continuarem as ses·
sões.
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Procedeu-se á 'votação, e foi appro
vado o a·rtigo 1(1; igual sorte teve o
al"tfgo 2°, sendo por fim approvada a
Resolução em geral, para subir á San
cção Imperial.

Entrou em discussão a ,Resol ução do
mesmo -Conselho Geral da provincia
de Santa Catharina. já approvada ,pela
Camara dos Srs. Deputados, sobre o
córte de madeiras n:1 mesma Provin
cla; comecando--se pelo artigo 11.

Segunda parte da Ordem, (lo Dia

'Procedeu-13c fI. votação, e roi ap pro
vado o artigo 1ti, da mesnu~ sorte os
artigos 2'" 3", 4° C 5/1, "c]uo por st~a

ordem foram postos á vota~rl.o: fican
do por fim ap.provada a Rcsolu~[Lo em
geral, pa.ra. subir â Sancção Impe
rial.

Passou"se á discussão da Resoluçfio
do Conselho Geral da. Provincfa de
Goyaz, já. approvada. pela Camara. dos
Srs. Deputados, sobre as conhccencas
'doo ParoehoB do. mesma Provfneta..

o Sn. BonGI~s: - Como os povos hão de
fazer primeiro a' Igreja., para então ser Fre
guezia, o que não será nos nossos dias, é in..
differentc 'que passe, ou não ·passe a resolu..
Cão.

Ses~ào Exlraordinaria de ir> de No\'cmbro

UEQUEnIMENTO

Requeiro o adiamento do Proiecto offere..
cido. - José lonacio Borges.

O 'Sn. CARNEIRO DE CA~POS - Eu apoio,
porque a Lei do Orçamento já tem destinado
certa quantia para obras publicas Bem contar
com esta, que demanda despezas grandes. Já
aqui appareceu requerimento de uma Villa. I
que não 1em rendimentos para ·fazer a Ca.. I

dela, e o Sennclo detern1inou ,que o ,Presidente
fosse a.utcrisado para alugar uma casa, que
servisse de Cadeia. Portanto este Proiecto,
quando não seja rejeitado, <leve ficar adiado [

por ora. J
Procedeu-se á votação, e foi appro-

vado o adiamento requerido. I

Seguia-se a Resolução do Conselho
Geral da Provincia de Santa Catha
rina, já approvadn. pelo. Camara dos O 'Sn. BoncEs: - ~ão tenho noticia posi
Srs. Deputados, sobre o. creacão de tiya dessa localidade; mns por nnalogin. com
uma F-reguezia. na ·mesma Provincia, o que acontece em outra parte, concluo
no lugar denominado - :Morrinhos - que o ~rojccto é justissimo. E' uma desgra~a

com a Invocacflo de Freguezia de São ter mattas, e não ser senhor dcllas, vendo
Joaquim; comecando-se pelo artigo 111

• pacificamente o Poder da Forç;a estragaI-as,
; sem lhe poder obstar! Esse Regimento

O Su. AL:\!EIDA E Ar..nUQUEnQUE: - O Con- feito Dor um homem chaIuaüo José de
selho reconheceu esta necessidnde; e a:qui está Mendonça, Columna.J\I6r, e p6de bem riva..
tambem quem a reconhece. Logo :parece-me não. lisar com o :lVlarquez de Aguiar no despotismo
havoili. duvida em se approvar. Na Camara i tem sido causa de estarem hoje 3S ma1:tas enl

dos Deputados as Resolucões têm um·a s6 dis- I miserrimo estado em prejuizo de seus pro
cussão. f prieta.rios. O mesmo acho que terá acontecido

O ,SR. l\{AnQUEZ DE I~II.\l!nUPE; - Nós; em San-tn Cathari-na. O .A.lívará de 75 rêservou
conhecemos a distancia do Brazil, e a neces- . duas qualidades de madeiras, os apinhoUes e
sidade, em 'Que estão esses povos do Pasto perobas: mas o Intendente da l\'!arinha reser..
Espiritual. l\Ias esta resolução vem tão des- vou vinte e seis: que ~ o lnesmo que rCSQrvar
carnada, que nã.o sabemos se ha por ah1 aI-. todas! ·Dm·e acabar esta. arbitrariedade: passe
guma Capelln. já. feita, que dispense a despeza : o Proiecto.
de se fazer uma nova; não vêm informações I

algumas, que nos esclareçam; e entretanto é
um objecto, ,que pelo menos traz comsigo a. ;
despeza da Congrun. do Parocho, e do 'fabrico j
do Ca.pelláo..1.I6r da Igreja. S6 porque é pro- :
posto pelo Conselho da Provincia não é bas.. !

J
tanto, para ser approvado: muitas vezes se;
fnz isto para commodldo.de particular. I

O Sn. RODnIGUES DE ANDRADE: - FIca!
multo longe, c V. Ex. sabe a. dlstancia que tem :
do lforro dos Cavallos: e os lugares Intranst.. ;
t.'tvels, que intermedeiam, tendo aUds mais de :
mil almas. !
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Instrucção Publica attendeu á Proposta do
Conselho de ProvIncia; e propõz esta Reso
lução.

O Sn. 2° SECRETARIO leu a RepresentaQáo·
do Conselho Provincial.

O SR. ~fAnQUEZ D~ CAnAVELLAS: - Poli
bem: não deixarei de votar pelo adiamento,

á .vistos os fundamentos, que hn. paTa elle. Vejo
com cffelto .que está. feito o Orçamento, 8

nelle se decreta. um tanto para a Provlncia.;
e, creando--se agora cadeiras, não haverá. meios
para a sua manutenção. lIas eu vejo tambem
que as escolas Ide PrimeIras LeUras são esta
belecidas pelo. Constituição, mandando crear
não ·s6 nas villas, como nos lugares mais po-
pulosos, porque, se assim não se fizer, ou fica
a mocidade .da Povoação sem este primeiro ele
mento de Instrucção, ou hão de os pais man
dar seus filhos leguas e leguas distantes da
sua.casa. Ora esta J?rovincia ,é muito grande,
c multo populosa: e por isso parece {}ue o
Proiecto teria todo o lugar. Noto sim que na.
Cidade ha. algumas ·demais: esta da rua. da
Alfandega ó muito proximo á Preguiça. na.
immcdiação de S. José, tambem era excusado
haver, havendo no. rua .da. Cruz do Po.schoal;
era bastante nma, ou a:qui, ou alll. Eu mo
rava no la;rgo do Pa~o, e la ao ~S'tud() de
Latim 3. esta Cruz do Paschoal. 'Emfim ha. na
cidade emenda, que se poderiam excusar, pela
proximidade em que estão um'as das outras.
Comtudo ,,"oto, como j'á, disse, e pelas razõea
acima Ipondcradns pelo adiamento.

O Sn. OLIVEIRA: - O nobre Senador j~

está. es-quecido da Bahia.: disse que da rua.
do Paço a S. José é multo perto, mas é muito.
lougc: S. José ~ ao pé da Soledade, c tem já
outra Fresuezia. Não. Senhor, não ha,' ~menda.
denlais: todas são necessrurlas, todas são fre
quentadas; e a. Pro\Wincia p6de com a des
peza. Demais, ellas não se cream em tres dias,
nem em tres mezes: ba. de levar tempo, ha. de
levar annos; e não se vai já. amanhã pagar
esta despeza. Por isso estou .que o Projecto
deve passar.

o SIt. ~rAnQUEZ DE CAllAVELLAS: - P6de
ser que eu esteja esquecido; mas parece..me
que nilo vai nluita distancia da rua do Paço
n. S. José, e por isso disse ·que. collocand<rse
Ulna Escola ·na. Cruz do Paschoal, esta mesma.
podia servir .vara os meninos 'quo mornnl em

REQUImIKEN'TO

Sem lmpugnaciio foi logo approvaa fi

para subir á. Sancção Imperial.
Leu en'tão o Sr. 2° Secreta.rio are·

dacção da emenda á. Resolução do
Conselho Geral da :Provincla de São
Pedro do Sul, erigindo a Capel1a de
S. Leopoldo em Igreja Parochial.

FoI appr<lvada., pa.ra remetter-se
Camara dos Srs. Deputados.

IEntrou em 1& discussão o Projecto
de Resolução n. B C, deste anno, .sobre
a creacão de Escolas de Primeiras
~ettras da Provincia da. Bahia.

Terceira parte da Ord.em do Dia

o SR. BORGES: - Eu não duvido ,que o
Conselho da Bahia determinando este numero
de Escolas, fosse levado do seu .patriotismo,
a'88im como da convição -de .que o ,Corpo Le·
gislativo deseja pTomover a Instrucção Pu
blica; mas nem por isso fica salvo do reparo
que faz a Commissão, quando diz que esse nu
mero é exçessivo. E com atfeito eu veio que
na Bahia ha já. setenta e cinco 'Escolas de Pri
meiras Lettra'S, e agora por esta Resolução
yeio 168. Será isto admissivel? Dal?-do a cada
uma o ordenado médio de 300$000. se bem
que muitas hão de tel-o de 500$000, monta a
despeza a mais de 50: 000$000, f6~a os utensi..
lios. Nós na Lei do Orçamento temos guar..
dado toda a. economia: como agora fazer esta
despeza? A prudencia pede, e o nosso systema
adoptado exige 'que fi(Iu-e este Projecto.

l'Iandou á ~resa, e foi a.potado este

:ft.equeiro o adiamento. deste 'Projecto. 
Josó Ionacio Borges.

o Sn. MAnQUEZ DE C.ARA\'ELLAS: - Eu
quero sn,ber se Isto veio como RepresentaQão,
ou como Resolução; porque, se :é ResoluQão.
não tem mais .que uma. discussão.

O .sn. BORGES: - O que exige sabei' o
nobre Senador não prejudica o adiamento que
se ~edc: porque seja isto o que fôr, motivos
de convenlencla pedem que seia adiado.

O Sn. PRESIDENTE: - A CommIssão de
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Lettras, na Provincia do Rio Grande
do Norte; começando-se pelo artigo 1
com uma emenda apoiada, arrerecida
na 1& di-scussão.

Quarta parte da Ordem. do Dia

.Procedeu-se á ,,"otação, e foi appro
vado o artigo n:l fôrma da. referida
·emenda.

Passou-se n. discutir o artigo 2°.
Qu'inta parte da Or(lem do Dia -O Sn. BonGl::S: - Requeiro n, suppressão

~ntrou 'C.m 2D discussão o Pl'Ojccto / desta cadeira na Ribeira, po:que fica ~ão dis
'de Resolu~ao n. A B, deste anno, 50- tnnte <la Cidade. como daqui ao prinCipio da
bre n. creação de Cadeiras de G'1'anl- : rua Ido Alecrim.
mattca 'LatIna, c Escolas de PrimeiraB :'tranllon ~ :\tesn. e foi apoiada esta

.8.•José, pois que demais longe vinha eu, ·que
el·a da praia á Cruz do :Paschoal. Demais, ê
accessorio orrender que, como a LeI faculta

'. haverem escolas sem serem ·de ensino 'mutuo,
pôde acontecer fazerem-se mestres homens, que

O Sr.. BORGES: - A discussão deste Prcr
a;penas saibam ler, e escrever, e f.550 mesmo jecto ~ artigo por artigo. O 11) já tem emenda,
lllUl, de sorte .que num requfII"imento dizem mil

parra se supprimir a cadeira de Grammatica
barbaridades. Attendo a tudo isto, e por tudo

Latina da Vl1la da Princeza, ficando s6 a
-isto é .que voto pelo adiamento.

que ha na Cidade. Este artigo es,tá bem: ·nos
O Sn. BOHGI~S: - Pedi a palavra sómente

outros eu irei fazendo as emendas ·necessarias.
para responder no nobre Senador -que disse:

O SR. MARQUEZ DE IXlIA"rn'CPE: - Se
- a Bahia p6de com a despeza, e todas estas
Escolas .sã.o necessarias. _ N6s temos uma esta cadeira estfL já creadn., para .que hayemo'j

de abolil-a? Se não está, parece-me (Jue, fa
cab;a s6, para onde entram todos os rendi·

zendo-se adiamento para as outras Provincin.s,
mentos, e donde sahem todas as despezas da

esta deve ter igual sorte. Por consequenci&
Xação; e foi debaixo deste systema 'que se fez
u Lei do Orçamento, dizendo-se a Receita do proponho o adiamento deste Projecto.

O ISR. Bonm~s: - Em lugar de adiament:>
Tmperio importa em tanto, deste tanto gastará

é melhor fnzer emel1Juas. O artigo 1° já tem
a Provinda A, tanto; a Provincia B, tanto;

uma para que ·não seja cadeira na Villa da
a Provincia C, tanto, etc. - ·Não considera-

Princcz:t: os outros tambem veremos -corno
mos ()s meios de cada. uma Provinci~ iso!~da-

ficam.mente; se assim fosse, seria preciso da.r uma
f

.. P i O Sr. :MARQUEZ DE IXrL\~!HL'TJ~: - Sr.orma a -cada rov ncia, e foi isto o que se . - .
Presidente. Requeiro a V. Ex. que se leia o

não fez, nem o <}ue se deve mudar agora.
artigo. (O Sr. Presidente leu). JParece-me qne

Note o nobre Senador que não se deita abaixo... ..
P . t f' di d nao estao creadas, porque pela phrase do Pro-o rOJec o: lca a a. o, para vermos se para . ..

Ih F · dI· I Jec'to crcam·se duas ·cadClras, uma na Cldac1no anno me oram as lnanças o mperlo, c ... .
t ~ cI á . · do ~3.tal, e outra na Villn. da. Prlncez3. Por

en ao po er passar. .
isso mesmo me 'Parece que <le1"e ficar adIado:

Deu-se por discutida a ma:teria do cst!i. nas mesmas circumstancias do ·das OUÜ·n.s

requerimento; e, procedendo-se á vo- Provin-eias. Fique adiado o ,Projecto.
taçuo) foi appro"aclo o a.diamento re- O SIto BonGl:s: - A Cadeira da Cidade
qUM"ido. está crenda, ha mais de quarenta annos; eu

o sei COln toda a certêza: e o conbr~rio disto
é unI erro.

Seguro-se a 211 discussão do 'Proie- O Su. ,}!AUQUE7. DF. ISITA)[nUPE: - ,De
eto de Resoltl~ãO' n. A G, deste anno, certo 'que ninguem o p6de certificar melhor
sobre a creação de Escolas de Prilnei- do ,que o nobre Senador. 'Pois .bem: se n50

J
rns Lettras, na Provincia de Santa t é nova, pôde ficar.
Cn1:harina; começando·so pelo ar- I O Sn. BonGl~s: - A ·Cadeira 6 antiga: o
tfgo 1/'1_ que é de noyo é a altera~ão, que se faz agora

Foi logo appro,·ado sem impugna- no ordenado, passando-se de 250$000 para
Cão: e igual sorte tivera.m os nrrtigos 350$000.
2° e 3°; sendo por "fim approvado o
'Pl'oiecto em geral, .para -passar á 1.11-·
tima discussão.

D 60
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Entrou em 21l ·discussão o Projecto·
de Lei D. B C, deste anno, sobre a
extincçfLo ·da Congregação dos Padres
de S. Fclippe Nery, da Provinda de
Pcrnam,buco, começanda.se pelo ar·
tigo 1'1.

Su:tta 1Jarte (la OrdC'nL do Dia

·:\1'a·nàou á l\Iesa, e foi apoiado este

)~:\rEXDA

I
I

I
I

Artigo 2.° Suprilna-se a I~scola da Ri· I
beira. - José 19nacio Borges. I

Precedeu·se á votação, e foi appro- i
vado o artigo, segundo a emenda i

I
proposta. !

Entrou eln discussão o artigo 3°, com i
uma emenda 8;poiac!n, orferecida na í O Sn. BOHGES: - Diz o artigo 1° (leu).
1· discussão. ITodo o mundo sabe que para haver Congrega

Foi logo apprO\rac!o sem debate, naIção sã~ necessarios sete..l\re~brosl ~rocurador,

f6rma .da mesnla emenda. Proposlto, etc.: ora alh eX1stem so tres, um
Seguia-se a discussão do artigo 4°. Congregado tal qual, e dous hospedes, que

chamou para não estar s6, mas que não são
Congregados: logo nrLo existe Congregação
propriamente dita. Já disse outro dia que eIles
não moram no Convento: moram em casas
particulares: o Convento está já 'tomado para
Alfandega: reservou·]he uma. parte: el1cs não

}Ianl1ou ti. :\Iesa, e foi npoiada, est~ a C]uizeram; e foram morar fÓJI"a.
O SIto l\fAUQL"EZ DE C.illAVELLAS: - Este

artigo parece-me que fica. melhor assim (leu):
o mais é a razão da Lei; e o nosso Re.;i·mento
não permitte enuncial·as.

O Sn. BOnGEs: - Vem o artigo assIm, para
justificar a medida, que a Assembléa vai to
mar; pois .que ainda ha muita gente, que olha
para estas casas, como fracções do Céo, em
que não é liclto toca,T. Mas vá como diz o
nobre Senador, que é muito bastante: diga-se
fica extincta a Congrcga~ão, etc., e eu fa~o

a emenda.

o Sn. BonG~s: - .supprima~sc esta ca..
deira da Povoação de Papalri, e substitua·se na
Villa de São José. Xão parece con\"'cniente
que a haja na. Povoação, deixando a Villa sem
e]]a.

Artigo 4.° Supprimn..se a Escola da Povoa..
çfio de Papari, c substitua-se, por outra na
Villn. de S . .José. - JOS(~ 19na~o Borges.

Dando-se por discutida esta mate..
ria, procedeu..se á votação, e foi ap·
provado o artigo segundo a emenda a
elIe propos,ta.

lPnssou-se a discuti-r o artigo 5°.

O Slt. BOnGEs: - Devem se supprimir es
tas cadeiras na Povonçiío de Acary, c tambem T
em :\'fossor6, ficando as outras. I

I
}!andolJ ft ·~fesa, e foi apoiada. C!ita

I ~ I

'.1

.:-

.1 I ~.

~ ~-

~ .' .;'
.--: ••~ : I i

~, .
Ir •..

I. i •

.j,Artigo 1.° Fica extincta a Congregacão dos
Padres de S. Felippe N'ery, estabelecida em
Perna·mbuco. - José Ignacio Borges.

Procedeu-se n. votacão, dando-se ·por
discutida a mnteria; e foi approvado
o artigo na fôrma da emenda a elle
offCr'l"eclda.

Entrou em discussão o artigo 2".

}~)rEXDA

Procedeu-se logo {L vota~ão, e sem
impugnn~ão foi approyndo o artigo na
f6rma da emenda.

O l:H'tigo 6° foi 3.pprovn.do tambcm O SH. Bonems: - A doutrina. deste artigo
~ell1 debate: sendo por fim approvado é porQue em ,Pernambuco não ha cstnbelcci~

o Projecto em g-crnl, para passar fi. uI· menta algum, a beneficio do ·qual se faço. isto;
tf:n" c1i~~llIs::~n, . c por outra raziio mais, quo 6, para fazer'

Artigo 5.° Supprimaln·se as Escola.s da
Povoa~ão de Acary, e da Povoação de Mos·
so]'6. - ,10sé Irnl(lcio OB1·{1CS.

"
I ~

.i
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Deu..se por discutido o artigo; ~,

procedendo-se á vot:l~ão, foi a.ppro
vado.

O al"tigo 61'1 foi Ioga approvado sem
debate.

Leu-se o artigo 7°.

Jrandou á ~les:l, e foi ~~Po!ada, esr.!l

o SI:. ':VL\HQt:I~7. m~ Ixu_\,~nlt:Pl~: - .como
a unicfA. duvida, que p6de haver, é sobre a
gratificação, <:lua se <leve dar aos encarrega·
dos -desse trabalho, eu proporei uma emenda,
salva a. redacç.:ão, :;>J.ra ~'at1sf:lzer á. duvida pro
posta. O Senado julgarú se ella. satisfaz com
effeito.

a,quietar as conscicncias de algulls parUdist:ls
que estes Padres tínhaIn stlibido anga.riaJI'. As..

sim se fará. que se a.'Pprove com melhor von
tade a. extJnc!;ão dos Padres.

Deu por discutido; e, procedendo-se
á votação, foi approvado o artigo.

Entrou em discussflO o artigo 3°.

o Sn. SATunXIXo: - O artigo póde p!:.s
Salr) mas não a.cho boa esta e:q)ressão- ex
Congrcgo.ç.:ào; melhor é dizer - extincta Con-
gregação. :Artig-o 4.0 Depois da palavra. - :nomeaI"d

O .su. MAUQUEZ J))~ CAlu-\'J~r.r..\~: - Tam.. diga-sol em lugar de uma. Commissão -
bem não acho boa aqui outra expressão, que seus Officios da ,Contadoria -da Junta da Fa
é <:sta. - ao Fisco N-ncional. - Esta. expres- zendn., que conl assistencia do Desembargador
.sfto, pela 'Lei, dá idêa de que esta extincção Procurador da CorõaJ Soberania, a Fazcnda
(> em eonsequencia. de crimes; e reallnente não Xacionat J procedam a este Inventario; ~onsi

~. Portanto ,ê mais 'decente, e nlesmo mais pro.. gnando-se-lhes Ulna gratificaçfLo por este vra
pl'io dizer-se ao Thesouro Naciona 1. ba1ho, c por uma vez ;.,ómente. Salva a reda-

O .Su. BOHGF.S: - Bem: til'e-se esta ex... cç.:ão. - Jla.rl1Ucz de Inhambl1pc.

pressão, visto que elliL tem essa. odiosidade: ! Julgou-se sufficiente a discussão· e

n:as taDlbclll não se dig:t - 00 :h~SOll..ro N~-I' procedendc~sc ,i votação, foi appr~\·:l~
clonal - como é enl uma PrO\91nC111, e m~us do o artigo na conformidade da emen-
exacto dizer-se para o deposito, para a Junta da o artiC'l'o 5".
da Fazenda da ProYincia. o

O SR. BORGES: - Para se dar destino a
:\fandcn. f\. ')'Iesa, e foi :lpOi3cla, esta Iestes bens. é necessario saber-se a natureza

delles. I-Ia p'I"opriedade de ,casas: destas bom
)~).n~:\J).\. J é ~ue se façam a.rrendamento~, para se apro-

I

veltar o seu rendimento, e evitar a.s~dm qual
_ 'r~:rt~bO~I)Em lugrlr de - .Fisc~ NaCiO~3.~ Quor prev_aricacào, 'que possa haver. I-Ia cou-
. ldlo a se á ,Tu,nta. -da. Fazenda an Pro'tln sas, que sao susceptivcis de idcsca.minho; estas

ela. - José Ionac1o Borges. . parece que se devem vender, para se nfl.o des
r

-Deu-se por discutida a ma.tcría; c," encaminharem. A .1"cspeito das alfaias, está
procedendo-se ti ,"otação, foi npprovado providenciado no artigo seguinte, mandando-se
o artigo na fôrma da emenda. que se entreguem aquellas, Que forem neces.

Seguio-se o artigo ·1°. sarias para a. Igreja. Tudo o m·ais, ou vende-se
ou arrenda-se.o Su. I3Ol:m~g: -. lEu vejo que -neste artigo

f:\1tn. uma. espccic, para elle fica.r 'Perfeito. Et

necessario fazer-se o Inventario destes bens.
c poderia dizer-se -que fosse feito pelos .Juizes
dos Feitos ,da Corôa; ·mas achei .que seria me
lhor encrurrcgnr este trabalho a uma COlumis-
são p!lrtlcnlnr; e por isso assim rodigi o Pro
jecto. Falta agora arbltrn-( 3. esta Commissão
unln. gratificaçiLo Delo seu trabalho: pois 'que O Sito ~M:.\nQUE7. DE IXTTA)fn·c·p~: - (Diz o
gl'n.tuitame~te nlnguem l~ yai. e mesmo nin- Tachygrapho Alves que não ouvio).
gnem deve trabn.1har de gn"ar,a. Eu, por não -O SIt. BORGES: - Estou por isso: em lu
sn,ber o que se dC\9in arbitrar.' reservei-me g-ar de 200$000 dênl-se os 400S000, ficando
para propôr o Senado esta duvIda; c o se.] obrigat1o fi. dcspeza da limpeza. e asseio d~
·nado então arbitrar, como ncl1nsse .insto. Igreja juntamente. -
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De tudo ficou o Senado inteirado.
O Sr. Presidente marcou para a

Ordem do Dia: l°, a continua~ão da.
discussão adiada pela hora; 2°. a JI e
21l discussão do 'Prolecto sobre a Ire..
organisa~ão d~ Thesouro Publico.

Levantou-se a sessão depois das 2
horas da tarde.

C!ldo~ no. IProposta do mesmo Senado de 17 de,
Setembro dê 1828.

4.° Do mesmo l\IinistroJ ,pM'ticipando que
se expedIram as necessarlas Ordens ido The
SOUTO, 'para pagamento do augmento dos ven·
cimentos ,que ficam percebendo os Porteiros
do Senado, e respectiYa Secretaria. desde o dia
10 do corrente mez.

5.0 Do mesmo :\ffnistro, participando
haver expedido ordem ao Thesouro ,Publico
para pagamento ~as despezas feitas no mez
de Outubro proximo passado no Paço do Se-o
nado, e sua 'Secret~ria.

1I':tndou t :.".fcsn, e foi apoiada, est~~
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Julgou-se discutida a materJa; e, f
procedendo-se á yotacüo, foi approlra
do o artigo na -conformidade da emen
da oífereci-da.

Seguio-se o artigo 8°.

o SI:. OU\'J~rRA:-Tambcm estou por Isso;
mas deve ir ,declarada essa condl{;ão; melbor•
é dlzer..se - tanto para o Ordenado, e tanto
para a limpeza da IgT~ja; - porque, se fÔr
tudo englobado. fará elle, ou não. a despeza
do asseio da Igreja.

O Sn. BORGl~S: - Estou que o artigo ne..
cessita de correcção. Diga..se 100$000, para a
despeza de guisamentos, e limpeza da Igreja.

Artigo 7.° Addicione·se ao Ordenado elo
Sacerdoto mais 1QO$000, 'para ,despeza de gui~

sarnento, asseio, e conservação do T'emplo, con1
obrign.{;ão de habitar alli mesmo. - José lona
eio BOj·[Jcs.
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o SR. OLIVEJRJ\.: - Acho 'que este subsidio
é muito pequeno. Não se deve dar menos de
dez tostões por dia. El1es têm .de pagar casas
e fazer outras despezas: de mais poderão ter
uma molestia, etc.

Deu a hora e fIcou adiada a dis·
cussão.

Pedio então a palavra o Sr. 1° Se·
cretario, e leu os seguintes offjcios:

SEss"tO 'EXT,RAORDINARl1A DE 16 DE
~OVIDlrBRO DE 1830

pm~srDEscrA 110 SR. mspo C.~PEr..L.\o·:\[6n

Discussão sobre a reoroanisação ,do TheS01trO

Publico. - Oomparecimento do Ministro
da Fazenda. - Oontinuaç(io da discussão
do Projecto iJe Lei r.xtinguinclo a 001tgre

gação dos Prtàres de ~. Felip'Pc ~"'erll· da
Provi1Lcia de Pernambuco.

Achando~se presentes 28 'srs. Sena.. 
dores, declarou-se aberta. n. sessão; e,
lida. a acta da antecedente, foi ap
~provnda.

AnnunciandCHlc a chega-da do Exm.
')ffn fstro da Fazenda, e o Sr. Presf..,
'dento nomeou pa.ra. o Irem recebeI', OS'

'S,rs. Conde de Lnges, Ma.rquez de .?1n,-·~

Fallaram os Srs. Senadores e Ministro da
Fazenda: :\rar.quez de Inhambupe, 2 vezes; ::Hi
nistro da Fazenda, 2 vezes; Borges, 6 ",'ezes:
M'arquez de n-fnr!cá., 1 vez; OlJvefra, 1 vez;
AlmeIda e Albuquerque, 2 vezes; Visconde de
Congonhas, 1 vez: Verguef,ro; 2 vezes.

1.° 'Do Secrettlrio da Camllra dos Srs. Depu
tados, participando que a m~5ma Camara con
vém no dia, ,e ho,ra marcada pelo Senado para.
a reunião da. AssembMa Geral.

2.° Do mesmo SecretarIo, remettcn-do o
Projecto de Lei -do Or~amento com as emen
das approvadas pelo Senado; e bem assim a
r·cIação de algumas ,das mes~~~ emendas, em
que aquelIn. Camara não conveio;" afInr.- d&-scr.,;,~~ .
tudo presente fi. .A:ssembléa ,Geral.

3.° Do Exm. llinistro do Imperio l partf·
clpando :Hnver por bem de Sua. [Mn;jestndc o
Imperador ilIUc o Ajudante do Porteiro. e Con..
tinuos do Senado, e ,da respectiva Sccreta.ria
seJam contemplados com os vencinlentos mar.. )

\
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