
Sessão Extraol'dinaria de 16 de Novembro

pm~SIDE)1CTA llO SR. lllSPO CAPELL\o·~rlÍR

Achando-se presentes 2851's. Sena-
dores, declarou·se aberta a sessão; e,
lida a acta da antecedente, foi ap·
'provada.

Annunciando-so a chegaila do Exm.
'Ministro da Fazenda, o o Sr. Presl.
dente nomeou para o Irem receber, os'
Srs. Conde de Lages, :\farquez de lIra.-.

cados na 'Proposta do mesmo Senado de 17 de
Setembro de 1828.

4.° Do mesmo l\Iínistro,pal1'ticlpando que
se expediram as neeessarIas Ordens do The
souro, '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 :\f1nlstro, participando
haver expedido ordcm ao Thesouro ,Publico
Para pagamento das despezas feitas no mez
de Outubro proximo passado no Paço do Se..
nado, e sua 'Secretaria.

De tudo ficou o Senado inteirado.
O Sr. Presidente marcou para a

Oroem do DIa: 1°, a continuação da
dlscussúo adiada pela hora; 2°, a I' e
2' discussão do 'Projecto sobre a ,re·
organisação do Thesouro Publlco.

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

SESS,'i.OEXTRll.ORDINARI:A DE 16 DE
:-;'OVIDMBRO DE 1830

Discussão sobre a reorganísaçãodo ThesOltro
Publico. - Comparecimento do Ministro
da Fazenda. - Continuaç(io da discussão
do Projeeto rJe Lei I'xtinguinrlo a Congre.
gação dos Padres de S. Felippc 'Sem, da
Provincia de Pernambuco.

Fallaram os Srs. Senadores e MInistro da
Fazenda: :\farlJuez de Inhambupe, 2 vezes; :l'Ii- 
Ristro da Fazenda, 2 vezes; Borges, 6 ,'ezes;
lIfarquez de Maricá, 1 vez; Ollveira, 1 vez;
AlmeIda e Albuquerque, 2 vezes; Visconde de
Congonhas, 1 vez; Verguel,ro. 2 vezes.

Deu a hora e fIcou adiada a dis·
cussão.

Pedlo então a palavra o Sr. 1° Se·
cretario, e leu os seguintes offlcios:
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Julgou·se discutida a matel'ia; e,!
procedendo·se á votação, foi approYa·
do o artigo na conformidade da emcn'l
da oíferecJ.da.

Segulo·se o artigo 8°.

o SI:. OuvmRA:-Tambem estou por isso;
mas deve ir declarada essa condição; melhor,
é dizer·se - tanto para o Ordenado, e tanto
para a limpeza da IgTeja; - pOl'que, se fOr
tudo englobado, fará e110, ou não, a despeza
do asseio da Igreja.

O SIl. Bor.G1~s: - Estou que o artigo ne·
cesslta de correcção. Diga-se 100$000, para a
despeza de gulsamentos, e limpeza da Igreja.

:lI:mdou f:. :Ilesa. e foi apoiada, est:~

Artigo 7.° Addicione·se ao Ordenado elo
Sacerdote mais 100$000, para ,despeza de gui
samento, asseio, e conservação do T,emplo, com
obrigação de habitar alJi mesmo. - José 19na·
cio Borges.

O SIl. OLIYElRA: - Acho 'que este subsidio
é muito pequeno. Não se deve dar menes de
dez tostões por dia. Elles têm de pagar casas
e fazer outras despezas; de mais poderão ter
uma molestia, etc.

1.° 'Do Secretario da Camara dos 51'S. Depu·
tados, participando que a mesma Camara con·
vém no dia, ,e ho,ra marcada pelo Senado para
a reunião da AssembMa Geral.

2.° Do mesmo Secretario, remetton'do o
Projecto de Lei do Orçamento com as emen·
das approvadas pelo Senado; e bem assim a
relação de algumas ,das mesl1l~s emendas, em
que aquelIa, Camara não conveIo;' aflnr. de-scr,;;;;"
tudo presente ã kssembléa Geral.

3.° Do Exm. }Iínlstro do ImpE.'rio, parti·
clpando Haver por bem de Sua iMaJestade o
Imperador que o Ajudante do PorteIro, e Con·
tlnuos do Senado, e da respectiva Secretaria.
seJam contemplados com os vencImentos mar· )
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ricá., e l\f.anoel Caetano de Almeida. e
Albuquerque. Introduzindo o Exm. MI
nistro na Sala, entrou-se na.
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Sessii.o Extraordinaria de 16 de Novembro

o SIl. VEIIGUEmo: - Estou conveneldo das
desordens das nossas fianças; a .qual sei que
não procede tanto da falta de Leis, como da.
falta da execução dellas. Sei desta causal:

Prill~eira pm·te da Ordcm. 110 !Dia por6m assim mesmo' não posso dizer que

I
este projecto não seja necessarlo. Nessas Leis

l' e 2' discussão da Proposta do todas ha um defeito capital, que i§ preciso
Gcn'erno sobre a reorganlsação do corrigir, qual 6 unir a ar~ecadação eom a
Thesouro Publlco com as emendas flscallsação. Póde haver um systemamals de
a]J]Jrovadas pela Camara dos Depu- feltuoso do que encarregar ás Juntas uma, e
tados; começando-se pele Capitulo l° outra cousa? Resulta daqui não haver eon
do Titulo 1', com as emendas corres- fiança; porque, feita uma convenção de tudo
pondentes. ! encobrir, tudo vai bem, e ndo pesa a responsa-

Ibllidade sobre nenhum dos (Membros. Estas
O SIt. MARQUEZ DE l:"'HA)rnUPE: - Sr. i Juntas são compostas do Presidente da Pro

Presidente. Este Projecto envolve uma Lei Ivincia, e do Brocurador da Corôa, do lnten
regulamentar a respeito do Thesouro Publico; !dente da Marinha, etc. O Presidente tem sem
e por consequencia. vai abolir directamente to- pre Influencia para dirigir os mais, e por
das as outros disposições a. este respeito. Se isso, se quer, beneficiar aos seus afilhados,
esta reorganisação se limitasse ao Thesouro seguindo toda a Junta o seu parecer. O Escri
do Rio de Janeiro, que esiá debaixo das vistas vão, e o Thesoureiro são os Senhores do jogo;
do Governo, e do Corpo Legislativo, ainda eu quando querem, llludem por isso mesmo com
con\'irla: mas, extendendo·se ella at6 ás Jun- J multa faclIldade a todos os outros, que são
tns da Fazen<la das Provincias, eu não me Iquasi sempre e.'Ctranhos naquelles negocios, ou
posso accommodar com o .que se acha aqui I ao menos ignoram o miudo das particularida
propcsto neste methodo novo: parece-me que des dessa Junta. Sendo pois defeituosa, e
os abusos hão de continuar da mesma ma- muito defeituosa a legislação actual, que dâ
neira; e {]ue a Inefficacla desta medida ha de mesmo aso ao que acabo de ponderar, segue-se
obrigar-nos a voltarmos ao antigo systema. que é necessario uma reforma tanto no Rio
Vejo aQui quatro Autoridades numa prOVin_! de Janeiro como nasProvlncias: segue-se que
ela: e não 6 de esperar {]ue eBas se choquem este Projecto d(~ve ser admittldo: e por isso
in·falUvelmente? De certo que sim. Quanto a voto por elle.
mim, este Projecto não merece aquella contem-. O SR. AL:lfElDA E ALUUQUERQUE: - Eu
plação, que se lhe quer dar: mas todavia, se não posso fallaT com muito conhecimento da
o Senado assentar ·que elle p6de ser emen·· causa sobre esto Projecto, porque ainda hon
dado em cada um dos seus artigos, e muito tem foi dado para Ordem do rDia, e não ;cabe
circumstanciadamente, então ainda poderá nas minhas pequenas .forças examinal-o em tão
passar. Embora a .co=issão da Camlll1'a. dos pouco tempo. Como por6m, entrando depois
Deputados seja de parecer que elle se approve em ,discussão artigo por artigo, se hão de
com pequenas emendas, eu assento para mim fazer as emendas necessarlas, e esta 1" dis
que, como isto ,6 uma Lei organisadora de cussíio l! sobre a sua demissão, eu digo .que
uma. gra.nde machlna, deve ir com multa. refle- deve ser admittldo. Limitar-me-hia a dizer s6
xão; e isto não se faz com peQuenas emendas. Isto, se não ouvisse já dizer que as Jun·tas
Emflm, eu ,desejo multo que se acabem 09 de Fazenda estão estabelecidas defeituosa
abusos, que sejam mesmo extirpados; e como mente: eu tenho muito conhecimento '<Iellas,
não li com este Projecto, que se obterá. este porque servi nellas por mais de nove annos; e
fim, é o meu parecer que se rejeite este Pro- por Isso direi o que entendo a este respeito.
jecto, e se faça um outro novo, muito prln- Vi o ·methodo esta.belecido, e para. mim li
cipalmente pelo que pertence ás .Juntas de Fa- muito bom. Ellns foram creadas com 'tres
zenda das Provlncias. Membros, e depoIs se lhes an·nexou o Procura-

o .sr.. MIslsrno M F.\ZEXD.\: - (!Diz o Idor ·da CorÔa, e o Juiz dos Feitos: e seu of-
Tachygra.pho Moreira que não ouvlo). I ficlo Umlta-se todo a uma mera admlnlstrn~
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ção, semelhante á de uma casa mercantil: ar- , Ministro da Fazenda que, querendo tomar con
recadar as Rendas Publicas, e pagar a quem! tas, não tevc gente. Ora, veia-.~e a alluvlão de
apresenta titulo legal para ser pago; propôr I Emprcgados, que ,tem o TIlesouro, e combi
á arrematação aquillo, que sc costuma ane- j' nc-se com essas centcnas de Empregados o
mat6Jr, e mais nada. LAgora, se as Juntas da que disse o ex-àIlnistro! ,De certo elle {Juiz
Fazenda fazem o que querem, não é isso impu- Idizer que não tlnha gente capaz; e isto é
tavel á ,Lei de sua creação, ,que bem mostra Iuma pura 'Verdade. O Thesouro do Rio de Ja
ter sido feita com muita reflexão, e bem neiro está reduzido a uma Escola de immen
pensada. Depois que se principiou a entupir i sos rapazes, que vencem 50 a 100$000, ou para
os Tribunaes, e mais Repartições, com Em- I se livrarem de ser soldados, ou para terem a
pregados sobre Empregados, para arrranjar afi- i jactancia de dizer: sou um official de Fa
lhados, Q que' ficou isto assim, como hoie se Izenda! _" Neste estado é indispensavel uma
acha. Emflm adopte-se o ,Proiecto; que, en- i reforma radical, que mude até o nome destas
trando a sua materia em discussão, se farão! Jamentavels Estações, pois que é regra geral
as emendas convenientes. r que, quando se mudam as cousas, deve-se mu-

O SIl. BOllCES: - Coincido com a "pinião I dar tambem o nome, por{jue já esta mudança
do ,nobre Senador, que louva a Lei da ereação I lhe dá algum ,credito, Deixc-se a um s6 bo
das Juntas de Fazcnda, attribuindo os defei· mem esse trabalho da Juuta, por,que s6 as
tos, que hoje se lastimam, aos el'lros, em que sim poder1i haver rcsponsa,bilidade; a um ho
tem cahido depois o Governo, accumulando mcm, não desses, que andam com o requeri·
Empregados, e mais Empregados nas Reparti- I mcnto munido de crurta de empenho atraz dos
~ões Publicas. A Lei de 61 approvou a Legls· Ministros, mas ,daquelles, que se recommendau,
lação, que havia atê então, porque conheceu pelo seu credito publico, ""ão se pense que não
que assim era necessario: e ella teve a sua os ha: no anno de 1829, propõz-se um par:.
devida execução em toda a MOllarchia: por a Junta da Parahyba, e o Presidente de The
clJa todas as questões sobre Rendas Publicas sou1'0 desse tempo o riscou; mas o que lhe
eram levadas á Lisboa; e no fim de um anno, succedeu o achou capaz para ser"ir na Junta
quando muito, dous, vinham dadas as ,provi· de Pernambuco. que rende mais de dous mi\
dencias competentes, sem escapa.r a mais pe- contos de réis. I-Ia sim quem possa servir de
quena cousa, ficando assim as Juntas instrui- A!dministrador: o ponto está em querer o
das do que convinha fazer-se, e o Thesouro deI~!inistro achaJ·o, );iio se acham homens, para
Lisboa da marcha destas repartições. Depois serem Presidentes de Pro"incia, que é pr)·
que porém se passa,ram a nomear Escri,vães I"Ueira AutorIdade AdmInistrativa? Acham-st'
Contadores, etc., para as Juntas de Fazenda, I pois a mesma possibilidade de se fazerem cen·
tornaram-se ellas um patJrimonio particular do tenas de Presidentes em uma hora. ha para se
Presidente do Thesouro, que dispõe dellas fazerem estes Administradores, que dcvem ir
como lhe apraz, De Lisboa vinham homens, t.omar as vezes das Juntas da Fazenda. Deixe
niio s6 capazes de desempenhar os seu's Juga· o Governo esse systema errado de accumula
res, como até de reger toda a Administração, ções: metta no Thesouro s6 homens capazes
por seuseon-hecimentos, e probidade: mas ,logo de trabalhar. tirados ou do Corpo Mercantil,
que o Erario 'Passou pa;ra o Rio de Janeiro, ou de outra qualquer parte; e então verá que
cria,nças admittidas para Praticantes começa- com trinta desses fará mais do que fazem
ram a ser despachadas logo para 'Es· esses cento e vinte. Haja reforma sim, tanto
criYfles de Junta, e Contadores nas ProvIn- no '11hesouro, do RIo de Janeiro, como nas
eias, desacreditando-se a si, a quem os no- Juntas de Fazenda exIstentes nas Provincias,
meava, e ao mesmo lugar: começou logo o Mas Senhores, como nc~ poderemos occupar
costume de não se tomrurem as contas todos com esta LoI salutar, que ha de preencher
os annos; ficavam pregadas em caixões, de essa grande obra, se estamos no fim da scs.
maneira que, vendo as Juntas que não haviam são? Esta proposta do Gov,erno foi exami-
já esse Fiscal supremo de todos os seus actos, nada, 'dIscutida, c trabalhada na Cnmal'll Ele.
começaram tambem no costume de as mandar ctiva em Quatro mczes: e ha de ser no curto
de oito em oito annas, e mais. Aqui disse 11m espaço de tempo, de hontem para hoje, Que
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hal'emos de combinar csta Proposta COlIl as
alterações, {lUe nclla fez aquella Camara, para J:EI!UF.ltlMESTO
l'ormalizarmos uma Lei Ql"ganisadoru, que vá
fazer uma reforma geral em Repartições tão Requeiro o aci\a,mento da Lei. - Jos&
antigas, c complicadas? Disse-se que havemos Igna.cio Borges.
de discutir artigo por artigo: mas pergunto O SIl. lILmQuEz m; ;\L\HIC,í.; - Voto pelo
eu: quando? Em que tempo? Se estivessemos adii!!mento pelas mesmas, e todas as razões,
no princlpio .lIl1 s~ssão, d~ria íl.ue a. Lei en-, que acaba de expender o nobre Senador:
trassc em dlscussao daqUI a alto dias para' accrescentarei todavia algumas reflexões so
termos tempo de fazer sobre elIa. algum exa- I bre o Thesouro Publico pelo conhecimento
me: mas e,tamos no fim, e nenhum:L proba- I que tenho deUe, do tempo, em que fui lI!i
bilidad~ temos de que, .serii p~o:oga{]a. Esta-j nistro desta Repartição. Esta Lei vai sub
mos pOIS em unH1 pe!'relta col!lsao, ou de apor stituir todas as Leis existentes sobre as Re
provaI-a por acclam:tçao, dando o nosso assenso . partições dc Fazenda, que tiveram muito 'boa
5~brc a. fá da .outra Camara, ou de fazer uma! execução, e produziram muito bons eHeitos,
cllscussao corrIda de cada um dos seus arti- I t" lid d • t. elllquan o a Immora a e nao en rou na
g05, sem tcr estudado promndamente a ma- I . . I d t R t' - ta L'-.. prInclpa es as epar lçoes: es el tem
terIa, f:J.zendo por fim um monstro, que não I lt d ff'd C d

• ó C" ' mu as emen as o erecI as na amara os
poncr.. tcr exccuç'iO. ',,"esta conJunCtur:L julgo I D tad . di" f d'

I epu os; e alIl a lontem <l que oram lS-
quc cabe muito bem o adiamento; e que não' .. .

é t
- f' I tnbuldas aqUI para nosso conhecimento; es-

ronv III ou r:L causa, senao OI' com effelto! d .
. d • - I tas emen as devem ser combllladas com a

am ~ .a presentte se
b
ss1

1
1
h
o, quc de tfe:n~o PLara ,Lei, para fazermos o nosso juizo sobre a

conc.mrmos es e tra a o com per elçao. ar-I f .
gamos de mão, supponhamos que se princl.pia pre erencla, que se deve -dar ou á ~ei na
esta discussão, largamos de mão todas as cou-I' sua origem, ou ás emendas O'ffCTeCld-as a
sas já encetadas, e aproveitamos os dIas, que. ella; neeesslt-amos fallar so~re Estabeleci
:1ão restam, na discussão desta 'Lei: chega I mentos de Fazenda, que estao em grande
entretanto o dia cio encerramento: o que se I d~stancia; e em oito dias, que nos rest~m
fcz? Pôde-se dizer quc nada; porquc a dis- Inao é quc podemos passar por tantos obJe
cussão não se concluio; c, quando chegarmos I eleS ~ranscendentes, e da maior importanc~a.
á sessão futura tudo quanto se meditou sobre' Por lStO estou que tem todo lugar o adla
esta Lei já n[lo lembra: a distancia, que vai menta até á sessão futura, em que com mais
de outra e outra. sessfio, faz esquecer. :l-Iesmo tempo, mais 'madureza, e mais conhecimento
a respeito do Exm. ~rinistro torna-se neces- de causa, poderemos então fazer uma Lei de
sario o adiamento. Se o lIIlnistro, ora prescntc, reforma, como deve ser. Sim, é de summa
fosse o mesmo. que fez a Proposta, que con. necessidade esta reforma: temos Leis do
cebeu esta Lei, e a discutia na Camara dos Era'l'io; mas n6s as podemos melhorar: o
Deputados, sua presença. nos serviria dc auxi- espirito humano tem feito progressos em to
lia para a discussão, porque as suas informa- das as causas; e n[LO são accommodadas com
e,ões, filhas de suas idéas, com que tivera for- as idéas do secuia as que eram boas, e exa
mado este Plauo de reformas, supprirlam a ctas nesses tempos passados. Antigamente os
falta dc temp.o necessarlo para estudarmos a Empregados -deviam subir aos lugares por
matcria: mas esse :l-Iinistro nem está aqui, uma eseala, e eu achei -ainda esse eITO cra
como Senador, para nos dar !Ilustrações. E' sissimo, do qual resultava não poder o Pre
bem verdade que o Exm. Ministro assistia 11 sidente do Thesouro lançar miío -do mais
discussão desta Lei na_ Camara electiva. como habll, quando tinha de prover um lugar va~o,

Deputado: mas isto não é o mesmo, que ter para não fazer preterições, e não gritarem
sido o autor do Projccto, uma causa é sus- esses mesmos pretEll'ldos, -aliás ~nhabois, e
teutal' idéas suas, e outra raciocinar com idéas incapazes: erro pernicioslssimo, que, dando
de outrem. Por tudo isto eu requeiro o adia· um direito a esses inhabcls, fazia que clles
m@to. n[Lo se esmerassem cm se aperfeiçoarem nas

l\IlIll-dOl1 ~. ::Ilesa. e foi apoiado este causas da sua obrigação, pois que sabi:trn que

.-.
•

,l\
I

..•

•r
••
•
...

"'•,

''''~••

......

Biblioteca Medicina Anima 
www.medicinaanima.com.br

Sérgio Jacomino 
sergiojacomino@gmail.com



~:

. ! ~ :;,

,
,I

I

-------------------....-------
4.82 Sessão ExLruordinul'ia de :16 de Novem!)ro

a antiguidade s6 lhes era bastante para suco gados do Thesouro, como disse um !!lobre
cederem nos Empregos; do que resultou n[io rSenador; ,não ha. -esse numero; enganou-se;
a.cha.T eu, quando tomei conta da Repartição, não são tão bons os ordenados, que com'l
do Thesouro. doushomells para tomarem dem a multidão: pelo contrario são bem pou
qnaesquercontas, de maneira que me -foi cos, tanto na Thesouraria, como nas .conta
preciso tirar um homem do Arsenal do Exer- dorias. E' verdade que, quando se fecha o
dto; não achci quem me désse uma synopse Thesouro, sahe muita gcnte; 'mas grande
do quanto rendia; s6 achei ignorancia; e, parte é da. Casa da :\Ioeda, onde lia vinte
como quem não sabe nflo faz nada, achei Ihomens com os braços cruzados, porque não
que não se faziam trabalhos grandes porque tem que f~zer, os quaes eu espero fazer tra
não havia seiencia de os fazer. E como se balhar, e tlral-os da ociosidade. Devo tambem
ha de haver um !V1inistro, que -entra para o! declarar que o ponto alli não está em relu
Thesouro com semelhante gente? Ha de es-I xação. :-111. alguns Emprcgados, é verdade,
tal' a fazer 'cópias, e emendar erros de ;ram- I que estao com parte de doentes, ha dous an
matica? :Não: deve sim ter homens llabeis, I nos; mas eu pretendo entrar no conheci
em que confie; homens tacs, que do mesmo I mento deste negocio; e, se achar que se ev:,
Thesouro possam ser tirados até para :\Iinis- : dem ao serviço com pretexto de molestla, hei
tros ,de Estado, como fazem mesmo algu'Ullls , de demittll-os, ou ao meaos suspendel-os,
Na~ões civilisadas. Os que temos. quando i como a todos os negligentes, e da,r parte :l
muito, sabem a parte mecanica de partillas AssemlJléll.; pois que a Lei me autorisa para
singelas. Feliz o que sabe partidas dobra- isso, apezar de fazer os Oftlcias vitalicios,
das! 'ElIes entraram pam. alli sem os mais Eu exa'minei bem a Lei que passou a eS!'!
succlntos preliminares, s6 pa,ra se livrarem resPeito na .Assembléa, e veio que rcvogou
das !:\.nJicias; e, como por infelicidade da esta autoridade do :\tinistro de poder demit
:\'açiio o que pro\'a alguma eousa do Estado til', e suspender os Empregados, quando achar
jamais quer seguir outra profissão, ainda conyenfente. Quanto ao receio do nobre Se
que conhe~a, ou conheçam a sua inaptidão, nadar de .serem despachados os pretenden
alli 'ficam; e dal1i sahem para as Provinclas te~, 'que nao largam a porta do 'l\lfnistro, es
em Escrh'iles de Juntas, e Contadores! Eis teJa descançado, e não espere ver no meu
aqui a origem de todo o mal e o que 'é multo :mpo, porque pretendo põ.r a concurso 05

preciso 'remediar. Dê a Lei liberdade ao :m. mpregos, paTa serem prOVIdos nos mais di
nistro para empregar os que forem habcis, gn.os, 'que se apresentarem, e nunca quere-

o' rei fazer por m1m s6 estas ~omc - A
que elles procurarao hablhtar-se eom os cO-. . u açoes,,, res·

. _ _. peito des 'habels ·que "111 eXI'stem d' d'
nheclmetltos necessarlOS, e nao se fiarao mais ,~, e\ o l-

na sua antiguidade, como um degr.1o segllro zer que o seu numero não limita s6 aos con-
. _ tadores: entre outros eu aponto o Ott

~~~~~~~~~~ ~_ "Sarmento Saldanha etc Disse-se 7

sabem, nem podem desempenhar: elle entao ' ,.. Que s<\omandados paTa as ProYfnci"s em "ser'·>
terá quarenta em lugar de cem; ;mas estes ~ J' lides_ de Junta, e Contadores ~apazes renl l'n t
poueos serao eapazes de desempenhar o (lue o _ ' ' - s ru-

o cçao, que vao deshonrar 'a n~me c> . . .
lhes commetter. tE' neeessario mudar o an- . ~ a"lO. qUI-. . _ zera que me dlssessem como é que um d t .
tll:O systema, porque Já se nao casa com as . es es. habels 1m de Ir para uma Provin I d d
ldéas modernas. Entre em .discussão essa Lei p6d s 1 d c a on ee er c lama o no dia seguinte? F 11 .
orgnnica: mas não a vamos prlneipiar, para ' . a areiag'ora sobre uma expressão que a"11' se"
nlio a acabarmos: por isso quero o adiamento . • "f 1 e ml,-'. tlO, fazendo o Thesouro um viveiro de 1IIi-
para termos tempo de estudar a materla. nlst"o' de Est d d F d ., ,,' ,. _ . .," a o a azen a. Permltta-sc-me

O Slt. lIIr:usTlto /lA FA7.L;>; DA. - Quando dizer que b S d. . . • o no re (ma 01'. que assim pen-
fallel pela prlmmra vez, logo dei a entendo!" snSSe pensaI" nl It 1 O . ." ~ u o ma. VIveiro de !'Ifi·
que nch!ll"ll multo a proposlto o adiamento: nfstros de ,Estado'< t C •_. ' "es a asa, um Contador
por isso agora nao farei mais do que decla- 1I6do ser ~Ilui habll ness 1 -. a esp Jera, e nua ter
rar algumas COIIsas sobre os pontos, em qllC os conhecimentos no c ."._ _ ,c ssarlOS para o Mlnlstc·
se tocam.m. 1\.10 suo c!sses centos os Enlpre' 1"0' n10 é li eM'a ti d,.. • c",. p'ra ea e trabalhos ma-
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iProcedeu<se á votação" dando-se
.por ·discutida a materia; e foi appro
"ado o artigo conforme a emenda pro
posta.

Passou-se a discutir o art. 9."

E~lESDA

Scgunrla lJarte rl<1 Oràem do ma

teriaes, e mecanicos o que habilita um ho- f se mais alguma cousa a estes homens, e acho
mem, !para se pôr á testa dos Negocios: veja I que 600$000 é 'bastante. 'Eu voto pois pela
o nobre Senador que €m Inglaterra o Mi·, emenda, até mesmo para que eI1es não te
nistro da l~azenda, e o ChanceI1er-Mór são Inham motivos para fazerem queix:l.S, e não
tirados da Representação Nacional. Idigam que se lhes tira muito e se lhes dá

pouco; se bem que estes ,bens não são deI1es:
.Deu-se por discutida a mataria do Imas quero que se declare que esta dotaçii,o

requerimento sobre o adiamento; e, I é sómente para aqueI1es 'que existem na con
procedeudo-se á votação, foi appro- Igregação, e não para os que estão vivendo
vado. i já fóra, que lãrgam a roupeta no deposito e. . Ivestem a sua casaca. Tambem quero que s:e

Retirou-se por consequencla o Exm. dê . f d 'tt'd f
:Ministro com as mesmas formalida- aos nOtV1çOtS que oram a ~1 1 0dS ~on or-

. .. . me os es atn os, os quaes nuo po erao ser
des com que haVia sido introduzido; I se • d a p't d .nuo um ou ouso ropOS1 o nunca a mIt-
e entrou-se na outra i tio nenhum por menas de 600$000 rs:. de

I dote: é verdade que depois entraram alguns:
i de graça, mas não sei se destes existe algum.

I
Vão pois para as suas casas, para as familias,

Continuou a 2' d'iscussão do Pro- aqueUes que entraram com dote, dand01se
jecto de Lei n. BE, deste anno, ex-! lhes os seus dotes; e os que entraram gra
tinguindo a Congregação dos Padres: tultamente, se existem, como S[LO rapazes
de S. Felippe Nery ·da PrOl'iucia de. pobres e tendo principiado os seus estudos,
Pernambu·co, que na Sessão preceden-: hab~Eitem.-se ,pu/Ta derigos, para ([ue a so
te havi:l 'ficado adiada pela hora no ciedade por esta reforma não perca esses sa
art. 8". cerdotes. Emenda-se o artigo com esta nova

diaria: não vamos: crear inimigos a esta me-
a SIl. OLIIr.:I!tA: - 'Eu já hontem disse dida justa porraIta de tão pequena despeza.

que me parecia muito pouco este contingente, que pode ir contentar a essa gente que estava
que se taxa para os Padres. Xinguem ignora na posse e fruição destes bens.
os preços das: cousas hoje em qualquer das Ci-
dades principaes. Estes homens, não tendo [
casa para morarem, ficam sem ter de comer e
vestir com a quantia de 360$000 rs.; e se
tiverem l1I1gum,as enfermidades, muito pecxl.'
será. E' preciso notar que são 'homens a quem
se tira muito; e o que s'e lhe dá, do seu é .
.Por isso eu assento que se deve ·elevar esta
pensão a 600$000 rs. A respeito dos leigos
não digo nada.

a Su. BOllGES: - a Governo de 1758, que
extinguio os Jesuitas, não se importou com
os encargos pios dessa comp'anhia; mas em•

:lIandou á :\lesa e foi apoiada esta fim o Governo pode mandar satisfazer estes
encargos:, ou pelas 'freguezias, ou por onde
lhe parecer: e eis aqui a razão deste artigo.

O Sn. :\L\IlQt'EZ DE I:'i'IIAMnuPJ~: - aI:u es-
'0 art S" Prop h d- tou que este artigo deve ser supprimido. Nós-"- .. on' o que se e aos su- ,. •

cerdotes desta cong,regação, emquanto existi- r ,~mos na mes.ma ordenaçao bem dedara~o

rem no Brasil. a quantia de 1$600 rs. diarios./I t
q
. ,e quando um es~abclecimento destes nao

Lu;~ J08" dOI' . ner um certo rendimento se extingua' io~o- ,~ _ e Ivel·ra. _ .' <>
nao é necessario pôr isso a cargo do Gover-

.o ~ll. BOUGES: - ~~ arbitrei esta diaria Ino e fazel-o administrador destes ,bens. Está
no p:oJect~, .como Surilclent~; mas, reflectin- sabida a regra que se deve seguir quando os
do aoora, \('lO que com eiie1to é preciso dar- !bens passam de uma administração para ou-

'.
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:lIandou á :Ilesa e foi apoiada esta

PrOcedeu-se á votação e venceu-se
a suppressão do artigo, para SOl' s:ub·
stituldo .por outra na 3' discussão.

Seguio-se a discussão do art. 11.

O SR. BORGES: - O Hospiclo 'da ,Bahia
tem dous contos de réis. Ha annos os Pa
dres mandaram arrecadar o dinheiro que lá
havia; mas o procurador, que foi fazer essa
arrecadação, ficou-se com o dinheiro; e por
ilsso estão láadmlnlstrand,o. Eu vejo quo

_aquelIes bens da Bahia pertencem á congrc-10.

supprl·

Sessão Extraordinaria de 16 de Novembro

uma 1 O SR. VI'RGUJl:III0: - Visto quo acorpora-

I
I Cão se extingue, não tem lugar este artigo.
Se elle se refere áquellas alienações que fo·

Ma·ndou á ,Mesa e foi apoiada esta i ram feitas anteriormente, elle não as pode an-
InuHar; se estão nulIas, é em virtude de ou-

Itras leis anteriores, e não por effeito desta.
Proponbo portanto a suppressão.

Supprima-se. - J[<J,l'qUCZ de

Deu·se por discutido, e foi
mido o artigo.

'Entrou em discussiio o art.

tra: não é preciso este artigo. Eu farei
emenda suppressiva.

484

Art. 9."
lnhambu-pc.

O SR. ALMEIDA E ArJJUQUElIQUE: - Eu
estou pela suppres!lão. Este artigo está com
preendido no outro, que trata. dos pobres, que
ê o encargo mais pio que pode ser.

O SR. BORGES: - A razão deste artigo .'\.1'1. 10. Supprima-se. - Vcrgll,ciro.
é porque um Judeu, Fuão de tal, dotou esta O SI:. BOI:GI':s: - Este artigo 'foi estabe-
cas·a com alguns bens, com a condição de lecido em consequencia dos abusos que os
que, appareccndo a:lgum parente seu da sua padres têm commettido com estes bens. Eu
Tribu, se l'he desse o dinheiro que estivesse ~ sei que eHes têm feito contractos e dado em
em cofre: appareceu com effeito ·em Pernam· arrendamento perpetuo muitos bens por um
buco uma parenta deHe, Gaspar Pessoa era preco mui pequeno; por exemplo, uma cha
o seu nome, casada com um official de en- cara muito ,bem plantada, com bons edificios,
genheiros: justificou que era tal; e em con- arrendada por 12*000 rs. Se o nobre Senador
sequencia se lhe entrou o dinheiro que W. quer a suppressão deste artigo, diga então o
havia, e era uma porção avultada. De então meio de se evitar estes abusos.
por diante não appareceu mais ninguem: mas O SIl. VEIlGcEIJIO: - Todos estes contra
pode ainda apparecer algum Judeu da Tribu ctos hão de 5:er julgados pelas leis existentes,
de Benjamin; e, apparecendo, del'er-se-ha e não por esta. Nós não havemos de fazer
dar do cofre da Xação. agora uma lei retroactiva. Se tratassemos de

O SR. Vrsco:<DE DE CO:<GOXIIAS: - O ar· uma medida geral de todas as corporações,
tigo, quanto a mim, deve passar tal qual, por· conviria que se estabelecesse isso; mas para
que ha legisla~ão a este respeito, sendo em uma corporação. que se vai extinguir não acho
primeiro lugar o alvará de 1796, o·qual re· que seja preciso. As leis existentes estão cm
gida a applicação que se deve fazer destes vigor; por elIas se reguhrão essas aliena
bens, encargos, etc., fazendo unicamente ex, ções. Supprima-se portanto o artigo.
cepcões daqueHes encargos que forem missas O SR. AL~mIDA E ALBUQUERQUE: - Eu
obrigadas a certos altares, etc. adapto a doutrina do artigo com outra reda·

O SIl. VEltGUEIllO: - O artigo deve SOl' cção. Pode-se dizer - o Governo fará ava
supprimido, porque, ·a admitUr-se, seria uma liar todas as propriedades, que forem alie
legislação nova. Pelas nossas leis todos os nadas por effelto de contractos.
bens annexados: á Corôa não fica:m mais suo
jeitos a encargos; e é o que acontece aqui.
Encorporam-se aos Proprios C'\acionaes; ces
saram portanto todos os enca.rgos. Se ha lei
que obrigue ao GOl'erno a mandar cumprir
essos encargos, execute-se; mas eu creio que
não ha. Supprima-se o artigo, se queremos
que tenham "igOl' as leis existentes a esto
respeito.

i·

.. f
:::J
•· •• 1

.,'

Biblioteca Medicina Anima 
www.medicinaanima.com.br

Sérgio Jacomino 
sergiojacomino@gmail.com



Sessão Extraordinaria de 16 de Novembro

"~I'

··'··i·,

gação; e uma vez que se dá este des:tino á de1
Pernambuco, parece que se deve dar tambem SESSÃO PRrMEIRA ,DA A:SS'El'iIBLf:A
á da Bahia; c por isto redigi assim este ar- RAL LEGrSLAT,lVA
tigo.

GE-

'Em, 17 de Xovembl'o de 1830

PnEsIDEXCU DO sr.. DISPO c"\l·I:r.Loi.o'~[Óll

Reu'IViüo da Assen.bléa Geral para. rUseutir as
eom.endas do Projecto de Lei do Orçamen.
to, feitas pelo ..,enad,o c 'lU e 1lão fr>ra.'II.
a.plJ'rovadll,s pela Camam dos 81'S. Depu
tarIos. - Di,scussão sobre a slr,ppressão
(lo ordenado rIo JéJsmvão da' Sceret.a.ria
do Rcgistro Geral das Jfcrcês, dos em.
111'egados da IntendenCÜL da Pr>Ucia do
Rcordor das Justiças do Desem.bar.'l~ rIo
Paço, da congrur( do Bispo OapclliJo Jlríl
e rio Inspeetor da Oa1J,ella Imperial.

o SR. PllESrnl,~-TE: - Está aberta a As.
b16a Geral Legislativa do Imperio do Bra.
sll: temos presentes multo mais de 51 S:r.s.
Deputados e tambem mais de 26 Srs'. Senado.
res.

O SR, FEIlRElHA FRAXÇA: - Sr. Presiden-
ho-, t -., c, cu nuo seI se é da Constituição que se

Icont:m separados os ,Deputados e Senadores.
AqUi somos todos .Jgnaes.

Deu-se por discutida a materia; e,
proceaendo"se á votação, foi 3iPpro
vado o artigo, sendo por fim appro
vado o projecto em geral, para pas
sar á ultima discussão.

o 2" Secretario pedio então a pala
vra, e particpiou á Camara que o
Sr. Evangelista não comparecia por
achar-se doente.

!Deu a hora, e o Sr. Presidente
marcou 'para a ordem do dia a dis·
cussão em Assembléa Geral das emen
das approvadas pelo Senado ao Pro
jecto de Lei do Orçamento. que não
pas.a·ram na eamara dos Srs. Depu·
tados. FaHaram os Srs. Senadores e Deputados:

:llarcou depois para a ordem do Presidente, G vezes; Ferreira França, G
dia da ,primeira Sessão do Senado, \'ezes; l\farquez de CaraveIlas, 6 vezes; Paula
que seguisse depois da reunião das e Souza, ·1 vezes; Lino Coutinho, 5 vezes;
Camaras: 1", a 1" e 2" discussão do Rebouças, 3.vezes; Visconde de 'Alcantara, 2
projecto de lei n. BQ, deste anno, vez.es; Rod.rlgues de Car,-aIho, 2 vezes.; AI
declarando sem effeito as alienações mClda e. Albuquerque, 1 vez; Ernesto, 2 ve
e contractos feitos pelas ordens re.1 zes; LUIZ Cavalcanti, 4 vezes; Cunha :\lat
guiares: 2", a. 1" e 2" discussão da tos, 4 vezes; Borges, 2 vezes; Castro e Silva.
Proposta do Governo sobre n, extin' 2 vezes; Odorieo Mendes, 1 vez; ·Paulino de
ção da Junta Directoria da Typogm- Albuquerque, 2 vezes; Henrique de Rezende,
phia Nacional, com as emendas ap- 1 vez; Ve;-gueíro, 3 vezes; CnsEiano. 2 vezes;
provadas pelaCamara dos Srs. Depu- Ah-es Branco, 1 vez; Chichorro, 1 vez; Custo
tados; e, em seguimento, a continua- dio Dias, 2 vezes; Visconde de Carrú, 1 vez;

• )Ia" 1 \'e 7ção das: materias já designadas na:' • J' _.

Sessão precedente. i Reunidos oso8rs_ Deputados e Se-
'Leu então o Sr. ,secretario sUPPlen-/' nad(}res pelas aez horas e {lineo mio

te um ofricio do Secretario da Cama· nutos da ,manhã, na Sala das Ses-
;ra dos Srs. Deputados, participando i sões do ,Senado, fez-se a ehamada e
na.ver aquol1a ,Camara ad(}ptlldo as I aeharam-s'C presentes 37 Srs. Senado-
emendas do Senado sobre a Fixação I res, e 75 Srs. Deputados: immedia-
das Forças de ~rar e Terra para o tamente disse
anno financeiro de 1831 a 1832; e
sobre a Proposição, que extingue o
Comml~sarjlado Geral do Exd~cito,

{luja 'Projecto dirigio em fórma <le
ITJecreto úSancção Imperial.

Ficou o Senado inteirado.
Levantou-se a :Sessão :ts duas

ras da tarde.
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