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S.ESSÃO m\1 3 DJ~ JULHO DE .18:30
se para a cunservaçlio destes niio flir bnfltante o
nUnJero dos que existem, exceptuando o dos que
têm com plotado o seu tem po de Rf·rviçll. o governo
sel'á autorisado II engajar (IS. exceptuados a novos
exercicios por meio de uma valltflgelll de 200 rs.
de muis em seus soldos dinl'ios: tj so este en·
lIajall1ento lião rór sufficicnto, poderá recrutar na
fôrma das. leis anl.õriores di, reCl'\ltamento, tantas
praças quanta!'\ torem preci2as para o estado
completo da força fixada pela prcsentelei.
Iiollanda Oavalcanti. li

Foi llPoiada.
o. Sr. Ministro da Marinhn:-( Não

se póde colhe,' o que disse o 5'f. ministl'o em uma
pequena ,·esposta.)

O Sr. Cunha M.~t"tos:- (Não se colheu
o .çeu discursll.)

Jul:::ando·,;e su1licientea discus'lão, o Sr, pre
sidente procedeu á votaçno.

Foi approvada a l~ parte da emenda do Sr.
Mendes Vianna .com as emendas dos Srs. Lino e
Hollanda Owalcsnti, e . rejeitada a 2a parte. da
emenda do Sr. Mendes Vianno, fic.sndo prejudicallo
o artigo;> do projecto e as emendas"dos Sr,;. Cunha
Mattos e Henriques de Rezendl), cmnprehelldida
/la votacão a do Sr. Paulino de Albuquerque,
e ss ultimas partes das emendas dos 81's. Lino
e Hollanda Cavalcanti, no que respeita ao re
crutamento.

O SR. PRESIDENTE deu para ordem do dia 8
de Julho: Até ás onze horas" meia leituras de
projectos, indicaç.õ.e.s e requ.erImentos. Pareceres
adiados•. Na ultima hora, eleição da mesa.

Levantou-se a sesslloás 2 horas d.. tarde._
José da Costa Ca"valho, presidente. -Jooqu.m
Marcellino de B"ito, lo secretario.".. Lui::.P',·an
cisco de. Paula Cavalcanti de Albuque-rque, 20
secra tano.

'e

Sessloem :I de Julho

PRESIDENCU DO SR. COSTA CARVALHO

A's 10 horas. procedeu-se á chamada, e acpan
do-se presentes 75 Srs.deputadvs,faJiando;> os
Srs. MOJJr~, Lobo de Sou:o;a e :MirandIlRineiro,
e com causa participada os .Srs. Araujo Lima,
Silva Tavares,Cr.lml)n.Maia, Ornellas,Deos e
Silva, Xavier de Oarvalho e MonteIro de Barros,
o Sr. presidente declarou aberta a sessão.

Não se lendo a acta por nãosll achar ainda
presente o ::ir. secretario Luiz .Oavalcllnti~ deu
conta do expediente o Sr. M:arcellino de Brito
lendo os ofilciose pareceres seguintes:

Do minilltro da justiça, reenviando. o reque
ritnento dos· herdeiros de Oaetano Rodri/tues
Monteiro, ecommunicando em re~postaao omeio
de 26 do passado, que o nUDcio a~ol!tolico não
tem feito saber ao governo de S. M. Imperial,
:le vúm autorisado para installar nesta côrte o
tribunal de legacia.-Foi remettido ii. comlllissão
ecclesiastica.

« Do· medmo, remettendo a cópia do decreto
de 27 rle Fevereiro do anno pnssado, que faz
extensivo a varias provincias o decreto que
mandou suspender na. de Pernambuco as forma
lidades que gal'antem a liberdade individuul.
Foi remettido .á commissão. d~ constituição.

Do ministro doimperio, em resposta ao
officio de 28 dopassad,l, participando que expe
dira ordem ao presidente da provincia de Santa
Oatharina. para mandar quanto a!ltes as· infor·
mações ller.lidas pelo sobredito ofilcio.- Ficou a
camara mteirªd&.

Do secretario ·do senado participando que
S. ~. Imperial houve por bem .snnçci onar a reso
luçao da llssembléa gel'allegisllltiya que declarou

aRfar em flp.n inleiro vigor a de O de Agosto
do lS·27.-Fícou II Cllmara inteirada.

Do mesmo. participando que S. M. Imperial
houve por bem sanccionar as seguintp.R resolu·
ções drl llRgemblôa ,::erul le,::islntiva dtl 9, H! e 22
de JU!lhr) do correllte: tl l~ declarando que a
dispoil;r;lio do .úrt. 70 da lei do l· do Outubro
de 1828 comprehendondo tambem os escriptu
rarios dll~ ClllllflrllS llIunicíp:.cs : 2', qllo as qllali
dades exigidas nos eleitores parocl/iaes p,·lo ~
70 do cap. 20 dlls instl'ucções de 21\ de Março
dl3 lS24 devem Rer avaliadas na cOllsciencia dos
volanted: e fi 3~ TC'gulando a .presidenciadas
assembléas pnrochiaes e dos .collegios elei\orllp.s
até IÍ p.lelção da 1II08a.- Ficou a call1arB intei
rada.

Do mesmo rem~ttendo flfl emendas apprcvadas
pelo senado ao projecto de lei sobre os lSbusos
da liberdade de expl'imir os pensamentos por
palavras ou por escrípto.- Mandou-se imprimir,
e que se officie ao senado P!lra enviar o projecto
"ri~illal.

Leu·soo seguinte.pllrllcer: .'. _
« A commissào decommerclo, agncultura, m·

dustria e artes, tp,ndo examinado o requerimento
de Thr)mé Pilito Bnrboza e outros, em que pre·
telldem a mudança de uma ponte que se .está
eJiticando na villa de Lorena, éde parecer que
se peção ao governo os seguintes esclareci·
mentos .:

« 1.. O estado em que se acha a ponteprin·
cipiada.

C( 2.0 O !-'(lI'Iclimento porque é. feita.
« :>•• Quamorende o . porLO de Lorena.
« 4•• Idem o da Oachoeira.
(C Paco d:l camara dos deputados, 3 1e Julho

dt) 1830. -Manoel Ze{e"ino dos Santos.- F. de
Aguial·.-J. A .. de Lemos. II

FoiaPi>rovado.
. Igualmente se. leu o parecer seguinte da com

missáo de marinha:
« A commissiio de marinha para dar seu pa·

recer sobre o omcio do ministro de,!!ta repartição
relativamente· aos desconto;>s de soldo para o
monte.piodas viuvas e orpbã~ do physico-mór,
ecirurgiiio mór da armada pretende que se peção
M. m"smo minÍlltroas cópias das.orrl~ns que
autorisárão OR" desconto'!! dos soldos feitos ao
physico.môr Vicllllte Antonio de Azevedo, e
cirurgi:io-môr Francisco JuHo Xavier.

« Paco dll camara dos deputndos, 2 de Julho
de 1$:30.- Cunha J.l1:attos.- Vieira Souto.-Pinto
Peixoto. 11

Foi approvadc.
Tambem se lllU o pllrecerseguinteda com·

mis,;ão de guerra:
« A com missão de guerravioo requerimentC?

feito a esta aURusta camara po'" Olemente J(lse
de Oliveira, ex-alferes de caçadores da la. linha
do exercito, .em que depois .de SOl queixar do
procedimento havido .coutra ellepelo ~x-mi~istro
da guerra Joaquim de Oliveira Alvares, do coronel
Valle,commandante geral do corpo de artilharia
da marinha, e do tenente·col'onel José dos".Santos
e Oliveira, supplica .á mesmaª!!gustacamara
que se dê. brt:ve andamento á interpretação
da lei sobre os ultimos recursos de revistll nas
causas crimes militares. A commissão é de pa
rector que achando-se este negocio alfecto á ilIustre
commissão de justiça criminal, e· á de gnerra,
com" a maior brevidade possivel se decidirá o
requerimento do suppllcante.

cl Pa~o da camara dos deputados, 2 de Julho de
1830. ~ Cunha Ma ttos. ..;.. Vieira Souto. - p,into
Peixoto.

Ficou Il camara· inteirada.
O SR. PRESIDENTE nomeou para a commissão

que deve" exaolillar as contas de Albino Gomes
Guerra de Aguiar, os Srs. Antonio de Oastro
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Alvares, Fl'ancisco de Paula e Araujo e JoafJuim
Manoel Carneiro dll. CUlllw.

P/Ira a que deve examinar 'I projecto deorde·
Dan/;a do Sr. Cunha Mattos, os :31'8. José Maria
Pin!.') Peixoto, Sebfll'ltião do Rego Barr..,s e Fran·
cisco José Coelhu Netto.

Para substituir o Sr. deputado Mala na dire
ctoda da.recl'lcçíio do Ditwio da Camara, O Sr.
Mfll)oel O,lorico Mendes da Cunha.

Lida a acta pelo Sr. Luiz Cavalcanti foi ap-
Prova4a. .

Entrou,se na ordem dfl din.
Veio á ll1ella um requerimento de Olimpio Car

neiro Viriato Catão. ~ecretari() da camara OIUlli
cipal da villa do Santa Maria de Ballpendy.
Foi t:e~ettidoá ~oll1missão especial das camaras
mUnlClpael'l.

Pal'lsandu-se .lÍ ordem do dia, l"riio-se os se·
guintes projectos:

« A assembléa geral legislativa decreta:
C( 1.0 Emquanto se .não decretar O.collti'al'Ío, O

corpo· de officiaes. da armada será composto lias
praças seguintes:

cc 1 almirante. '
/( 2 vice-almirantes,
(( ,1 chefes de esquadra.
cc 8 ditos de divisão.
/( 10 capitãE's de· mar e guerra.
/( 20 ditos. d,) fragata.
« ::15 ditos tenentes.
(C 80 primeiros.tenentes.
/( 120 s~gundos·tenentes.

(( 2.0 Para cada uma dessa!l classes que não
estiverem aindn cODlpll:tas, o ,::overno poderá
promover. tendo sempre em vista o apuro da
fazenda publica.

/( :3.0 Para a" vutras onde sobE'jiíoindividuos,
a promoção será feita da maneira seguinte até
que Rel'eduzão no quanlitativoda presente lei.

/I AID.irante por um meio; isto é, que quando
hOllverem duas vagaR,. um vice-almirante será
então promovido a esse posto superiol·.

«Vice-almirante por um meio. ,
(( Capitães de' mar e guerra p!lr um quarto.
/( PrimeirO$ e s~SIIIll,!os,tenente.s por um terç.n.
C( 4. 0 Nus que estiverem . completas, se fal'á

promoção úrdillaria. para os postos unicamente
que vagarem. .. .

ccõ.oA companhia dos guardlls'll111rinhas serA
composta de um. chefe e trinta guarda:l~marinbas
e vinte aspirantes: todos os mais que actnal
meute excederem deste numero ficaráõ ag'~regndos

até entrarem porvacanc:ia. na classed"s efr'eclivos,
que competirá. aos. mais avançados nos estudoS.

IC 6,0 Poderá sentar vraçn. de aspirllnte, e
depois passar a guarda-marinha todo equulquer
moço que tiver recebido uma educa.;ão volida, e
fór filho de pais honestos com al,::umafortuna,

c 7. 0 Nenbum guarda· marinha .será promovido
ao posto descgundo-tenente sem hnver tido pri
meiro tl'es annos de embarque" acompanh"do de
bons attestados dos commandaDtescom quem
houverem emba.rcado, e de suas respectivas der
rotal'l.

/( S.o Pelo que toca á promoção dos outros postos,
8sta se fará inclusivamente até ..capitães de fragata
na .conformidade das leis. existentes, isto· é, 3/4
por. antiguidade, e ,1/4 por merecimento. :dabi
para diante só regulr.rá ;1 antiguidade.-

(C 9. 0 :Não ticão comprehendidos na doutrina
desta lei os o1Iiciaes. não combatentes empregados
nos al'senaes ou outras quaesquer repartições.
os quaes serão promovid,os isollldamente á vista
de soms. aunos dl;l !!el'vjço, ou de relevante utili
dade quedelle se tenha seguidQ.

« 10. O quantitativo ddcapellães,cirurgiões,
commissarios e escrivães .do numero, seconser.
vará tal qual. 'presentemente existe,. salvo Se pr.e
iisão.urgente ccmmandar o contrario; e nenlium'
cndividuo se podcml. .nomear extraordinariamente

para. tnes empregos, emquanto hOuvcl'cm do nu
mero.

cc.11. Ficão revogadas todas as leis ou dispo-
SiÇÕHR em cor:trario. .

cc Pat;o da cnmara do~ deputados, em 3 do Julho
de 1830,-J. Lino. II

cc Devendo pelo art. '172d a constituição fazer-Sé
a despeza das pl'uvincias pelos diversos ministe
rios, e podendo cornmodarnenteflimplificar-se b
numero de el'ltar;ões para csse fim, parece-ma
conveniente \'e\Wl.Ír em uma secretaria todo.. os
negocioso cujas despezas por sua lIatureza não
são divisiveis pelas provincias, reduzindo ades
pender·ae por ,!ua\l'o ministerios nas provincias
maritimas e por tres nas cerotraes; com ta~s vistas
tenho a honra de of1erecer o seguinte projecto de
lei:

ce A assamhléa geral legislativa decreta: '
IC Art. 1.o Havel'á cinco secretarias de estado, a

sabei' :
ce Dos negocios do imperio (art. 124 da co.nsti-

tuição.)
(f Do~ negocios da justiça (art. 124.)
cc Dos negocios da fazenda (art. 172.)
( PO!! llegQcios do exercito (art. 131.;
« Dos negocios da murinha(art. 131.)
(C Art. ~.o Pdo Illinisterio dos negoclOs do im

perio se expedirá o que pertence aos objectos
seguintes:

« Si 1.0 Promulgação das leiEl relativas a alte
rações de artigo:lconstitucionaes (arts. 176 e 177.)

« Si 2." Dotação, ~lIlentol:l e ensino das pessoas
imperiaes. e sll~cessão da coróa (ªr~s, l07até ll~,
e.12Laté 130.)

IC Si 3.· Convocação, prorogação ou adi"1l1ento
da. assdmbléa.gllrlll (art. 101 Si 2·, e 10-.2 § 10.)

II § '1•• Dissolução da camara dos deputados.n05
estrl.lItus termos du. arCo 101 Si 50 .)

(( .Siõ.o Nomeação dos seDadores dentre os oõleitos
pela rt:spectiva provincia (art. 101 SI 10.)

(( Si 6.0 Ordens para a eltlição de deputados e
senailores, nos caSOl! dosarts. 29 e 44.

cc ~ 7.• Nomeação de embaixadores e mais
agentes diplomaticos e commerciaes (art. 102
Si 60 .)

ce Si 8.0 Negociações e tratados com as nações
estrangeiras, declarllção) de guerra e ajustes de
paz (art. 102, .~§ 7, 80 e 90.)

ce § ú.o Cartall de nnturalísaçãc na fôrma da lei
(nl't. 102 ~ 10.)

I( Art. ~." PeLo ministerio dosnegocios da jus
tiça se expedir:l. o queperteDce aos objectos se
guintes:

cc § 1.0 Amnistia, perdão ou moderação das penas
(art. 101 §$ 8 c\;).) . .

« § 2.0 urdens rf'lativas á dispensa de forma
lidades nos estreitos termos .do art. 179 Si 3~.

(C ~ 3,0 Nomenção vu suspenslio de magistrados
(art .. 102. § 3', e 101 Si 70.)

ce Si 4.0 Nomeação de bispo!c', e provimento dos
ben"'icioseccle~iasticos (art. 102 SI 2-;)

(I $ 5.' Concessào ou denegação do beneplacito
ás constituições ecclesiasticas nos termo" do art.102

§ }~ 6.0 Cursos juridicos, ·!iCêOS e instruc~ãopri
maria (art. 179,§$ 32 e 33.)

ce Si 7.0 Estradas e canaes que estivel'em a cargo
do governo.

aS! 8.0 COrJ"eios de terra (art.. 179 § 27.)
(( S)9.0 Trabalbos estatisticos.
« Art. -1.0 Pt:lo ministel'Ío da fazenda se expedirá

o que pertence aos objectos seguinteil:
II § 1.0 Arrecadllção dos impostos .decretados

pela assembléa geral (art.' 36 § 10.)
. cc Si 2.0 Applicaçiio do~ relldilllelltos decretados
p.el" asselnbléa geral (art. 102 ~ 13.). .

/( $ 3. 0 Extlcuçiio dos empresclmos autorisados
pela a"selllbléa geral (art. 15$ 13.)

cc $ 4.0 Execução das lClÍs sobre o systema mo-
netario (art. 15$ 17.) _
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« Si li." Balanço e orçamento dllR dcsp~zas, o

importancill dasc(lntrjbuiçõ~s qtHI annualullmte
se deve llpr~sentar na cumara dos deputados
(art. 17:2.;

(C § 6. o N'omeaçilo de presidentes de provincias
(arts. 165 e 170.1. .

« Art. 5.0 Pelo ministerio do exercito se expedirá
o que pertellce ROS objectos seguil,tes:

ti ~ 1. o Execuçãn das leis do· recrutamento do
exercito (art. :30 ~ 20).

« ~ 2. 0 Emprego da· for,ade terra. (art. 148.)
« ·S)3. 0 Nomeação 1I0s commandantes da força

de terra (art.l02 §5o.)
« § 4. 0 Promoção, di~c:iplina, academias e in·

strucção do exercito (art. 150.)
« ~ 5. 0 Hospitaes militares. vaccina, sRude TIU

blica e academiasmedico-cirurgícas (al't. 170~§ 31
e 3:).)

(C Art. 6 •• Pelo nlinisteriflda marinha seexpe·
dirão que pertence ao~ (.bjectos seguintes:

«§ 1.0 Execução dari leis do recrutamento da
marinha (art. ;3(; § 2·, )

c(Si 2.0 Emprego da fur,a de mar (alt. 14S.)
« ~ S.O Nomeação do!! commandantes .da fl1l'ça

de mar (art. 102 § 50.)
cc§ 4. o Promoção, disciplina, academias e in-

strucção, da marillba (ort. 150.)
cc ~ 5. o E$co)as de pilotagem (art. 179 ~ 33.)
« . 6. o C.. orreios maritiDlos (IIrt... 170 ~ 27.)
« • 7. 0 Melhoramento aos portos de mar, e tra~

balhos bydro~raphicos.
wArt, 7. 0 Por cada um dos ministerios .respe.

ctivamente se f'xpedirá o que pertence aos ob·
jectoR seguintes :

(c.~ 1.0 Promulgação, e execução das leis lart. 68,
70 e 101, ~ 3 0 .) . . '

cc ~ 2.0 Appruvação ou suspensão interina das
resoluções dosconselhQs pruvinciaes {art. 101
~4°.1

cc .SI 3. o Decretos e instrucções para a boa exe·
cuçãodas leis. (art. l02§ .12,) .

(C § .t,o Referenda dos actos do podel'executiço
(an, 133.)

cc ~ 5.0 Administração dos bens nacionaes, e sua
alien4çlio na fórma das leis (art. 36 Si· 15.)

C( § ti." PI'oVlIlJento dos ernpl'egados civis e po·
liticos (art. 102 Si 40 .)

(l ~ 7.~ R.es(Jonl:õab. i1isaçllo dos subalternos (carta
179 • 20.)

(( • S.o Remuneração de serviços (art.102
§ 11~.. . '

(( ~ 9. 0 Segurança interna e externa (art. 102
§ 15.) .

cc Art. S.O Os officines da secretariol de estado
dos negocios estrlln~eiros que por. fsta lei fica
supprimida; pnssarúõ a sel'vir. na secretaria de
estado àos n~gocios 40 imperio.

a Art. 0. 0 O presidente de cada uma provincia
faz as vezes dos minbtros de estado das di·
"ersas repartiçõe:;, cujas .ordens executa nafórma
das leis.

« Art. 10. Ficão deragadas as leis e disposí\ões
em contrario. '

« ;Ji>IlÇO da camara dos. deputados, 30 de Junho
. de 1-830.-Luiz Cavalcanti. ))

(c.A assembléa geral legislativa resolve:
IC Art. 1. 0 :Não são nullos por falta de recon

ciliação os processos civeis intentados sem ella,
quer antes. quer depois da lei d.e 15 de Outubro
de 1827, qne creou. os juizes de paz.

cc Art. 2." Os juizes perante quem foreIJ\ inten·
tados taRs processos sem proceder ii reconciliação,
serão ~onsideradosinfractores do art; 161 da con
stituição do. Í1ripêrio,ecomo laea punidos com a
pena de perdimento dos seus offic.i.os e mais penas
declaradas Jlor lei.

l( Art. 3.0 Fica tambem declarada peln presente
resoluçào, 1I.pena de nullidade lias processus civeis.
dtora em diante intentados !lem cunatar qúe foi
empregado o meio da reconciliação.

(C P!lr;o da cllmarn dOfl deputados, ~m 3 do Julho
ele lS:JO.-Aul"eliano de Souza e Olviei)'Q, Cou
tinho. ))

«Tenho a honra de orrerecer á con~ideração de~ta
augusta camara o presento projecto de resolução,
que julgo urgonte para evitaI' os males que estão
ameaçando a muítoscidadãos, e que já tem sido
experimentados por outros, cujas fazendas e ben!l
tem dependillo e dependem da divergencia de
opiniões dos jul~nd(lres forenses A ol·d. rIo lív. 3
tit. 20 ~ lo aconselhava aos juizes o recomiliarem
as partes antes de começarem os pleitos, não
impondo a pena de nullidade Ilos;processos por
essa falta no decl'eto de 17 de Novembro da 11:)23,
referindo-se a esta ord. e ao preceito de cODiiti·
tuição do imperio, art. 161, reconlmendou tambem
que desde a sua data nenhum processo. tivesse
principio sem que fOBRem intentados os meios
rccorJcililitorios, não impondo tambem a pena de
nullldllde nos proc~ssos por esta falta (e nem a
podia impõr,attellta a época do mesmo decreto.)
Não obstante .porém não estar semelhante prova
declarada em lei (pois quel)em a de 15 de Ou
tnbro a declarou) 01:1 I\OSSOS jul~l'dores (alguns)
têm cleclarado I'lIlLOS os processos intentados de.
pois daquelle decreto sem preceder reconciliação;
e Ú pouco llcaba o supremo tribunal de justiça
de conceder o recurso de revista. em uma causa

, com o fundamento de nullidade por semelhante
.falta, sendo notavel que naquelle mesmo tribunal
estejão os seus memb,'os d.i.vergentes em opiniões
a tal respeito,vencendo·se ás vezes a questão
por um ou dous votos ;de modo que se esses
faltarem em alguma Ressão, pôde ser o mesmo
ne~ocio r]r!cididodifIerentemente em um mesmo
tribunal? Quanto iss,) seja nocivo ao direito e
interesse das partes, senhores, é bem manifesto.
Oumpre pois afIa:;tnr tCldo. o arbítrio nos julgado
res, cumpro fixar .a inlel1igencia das leis que
abrem a porta a esse llrbitrio, cumpre finalmente
sati.rifRZer ao espirito daquella ord. e d~creto, e
sobretuJodo art. 161 da constituição dÇl imperio,
que ordenando se não comece processo algllm sem
que con;;te ter·se intentado o meio da r':lconcilioção,
quizsabiamente diminuir as demll,no:!a.s, e evitar
prejuízo ás partes, o que se nfio con!legue· com
a annullação de taes processos; sendo certo que
a peDa (a dever ter lugar) devel'ia antes recahír
sobre os ~juize", que nUa ob:;tantea .letra do
art. 161 da constituição doimperio () do decreto
de 17 de Novembro dA lS~,l, consentirão que pe·
rante C!lIes se começassem processos sem preceder
a reconciliação ordenada; quanto mais que nem
sobre o processo, nem sobre os juíuss.e acha
imposta no .pre$ente caso pena alguma pela legis·
lllção actual.. "

(C A assembléagerallegislativa decreta:
CI Art. 1.0 O juro ou premio (lO dinheiro de

qualquer especie, será qual as partes conven~

clonarem.
CI Art, 2. 0 Para prova desta convenção éneces

saria a escriptura publica ou escriplo particular,
não .bastando nunca a SImples prova testemu
nhaI •

cc Art. 3.0 Quando alguem fÓl' condemnado em
juizo a pagar juros, que não estejão taxados por
convençà", contal··se·lía a 6 % ao anilo.

« .Art. 4. o Ficlio revogadas' todas as leis e mais
dispn'siçõesem contrario.

C( p'açoda camara dos deputados, em 3de Junho
do lS30.-Fe)·,"ei)·a F)·ança. II

cc A assemblél\ gerallegisllltivadecreta:
« Art. 1.0 Em cada villa ou julgado do imperia

haverá um.livro denominado"":Iívro .:las hypotiJe'
cas,.....rubricado p.elo presidente da camara .munici·
paI respectiva, no qual o primeiro tabellião do
lugdr lançaráunicamellte as escripturas das hypo·
tbecas.

C( Art. 2. o. Serão nullas todas as hypothecas
constituidas depois da publiçação destl\ lei, que
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n~o se. provarem por escripturas lançadas no refe
rIdo livro.

. " Art. 3.0 Na mesma nullidade-incorrerâõas
, bypothecas anterior6s que no espaço de dois
, annos., se não registrarem no ditu lívro.
," Art. 4.0 As pessoas que estão debaixo de
administração, que em virtude do paragrapho'
ar'tecedente forem prejudicadas por falta deste
re.gis.tro, baverão oprejuizo.e mais o decimo
pelos bens de seus IIdministradores e fiadores
destes executivamente.

rr Art. 5. 0.Logo que. qunlquer livro das hypo'
thecas estiver,de todo escriptllrado será recolhido
ao nrcbivo da camara municipal respectiva, donde
o secretario extrabirá ascertidÕ'es que forem
pedidas.

c Art. 6.0 Ficão revogadas todas as leis e mais'
disposícõesem contrario., ,

rr Paço da. camara dOi! deputados, 3 de Julho
de 1830.-El-nesto Ferreira França. »

li A. assembléa geral legislativa decreta:
« Art. 1.0 Ficão abolidos todos os monopolios

do estado.
" A'rt. 2. 0 Ficão revogadas todas as leis, regi

mentos t;l, mais disposições em contrario.· ..
, I( Paço da camara dos, deputados,. 3 de Julho
de 1830.-Ernesto Ferreira França. »

« A assembléa geral legislativa decreta :
«Art. 1.0 Fica probibido o estabelecimento de

novaSCllsas reUgi,osail de qualquer titulo ou de-
nominação. que scjão. .. . .'

I( Art. 2. 0 Pnr espaço de 10aonos, contados
da data. dapubliçação des,te, mio se admittirá
nenhum noviço para ai; communidades religiosas
ora existentes. de um e outro sexo.. '

« Art. 3. 0 Ficiioabolidas todas as ordens e leis
em contrario.

U PAÇO da camara dos deputados, em 28 de ·Junho
de 1830.-J. J; Vieira Souto. II

« A. Rssembléageral legislativa decreta:
«Art. Lo A administração earrecadnção dos

direitos impostos nas passagens dos rios e estra
das ~~ão de ora em diante a cargo das· camaras
mUOlclpaes.

cc Art. 2.0 O .produeto dos diráítosarrecadados
na couformídade do art. lo, deduzidas as des
pezas de arrecadação, será recnll1ido a um cnfre
particular, o qual estará a cargo do conselbo
geral de cada uma provincia, para ser dividido
pelas diversas camaras .municipaes· á· proporção
das estradas, pontes e Cl\naes que a cadl\ uma
couber fazer, segundo· os planos que forem appro
va.dos pelo. respectivo cOl1selho geral.

I( Art•. 3. 0 As estradas e pontes que facilitarem
o transporte das producçõell agricolasdo interior
das províncias para os portos e cidades maritimas,
serão as que. com urgencia os conselhos geraes
farão. construir, al'plícando para esse fim com
preCerllnciao rendimento que se achar em co'fre,
e na rõrma do art. 2".

cc Art. 4.0 As provinciasque não tiverem rios
tributados e quenenhumrendimentotenhão para
recolher. ao colre, terão annualmente' das suas
receitas um cornputo, o qual será extrahido na
J~rmae. propnrçlio seguinte: apr~vincia que
tiver 40 a 100:000$ de. rendas apphcará 10- %

para o cofre referido no art. 20 ; a que tiver
âe, 150 a 200:000$,8 %; a que tive.r de 300. a
500:000$, 5 %; a que. tiver de 550 a 1,000:000$,

'3 0/0 ;11. que tiver de 1,200 a 2,000:000$, 2 %;
a que tiver de 2,OOO:OOOS olmdiante a 1 0/.

u Art.5.0 O direito ou tribdto imposto sobre
o uso das pontes e estradas, será modificado
em todo o hnperio~\la seguinte Proporção: por
um cnvalleiro 60ra.; por um pedelltre20 rs.:
por um carro ou carreta de transporte 160 rS. ;
por uma cabe.ça de gado vaccum, cavallar, mullr,
o'V!llhum ,40rs.,·· e assim por um .porco ou outro
q.u.. alque.r animal deste toque que se exporta de
ll.nS lugares para outros,. .

'rOMO g

'C( Art.6.0 Quando. appareçiio emprezarias que
soqueirão encarregar das .. estradas, pontes e
canaes, na conformidade da lei de 29 de Agosto
de 1827, cessaràô as caminas de administrarem
e arrecadarem as .rendas déssas estradas, pontes
e canaes durante' o contra'cto;. porém não ce:.!
sará o direito de fiscal'ísar se os em prezarias
cumprem ou não.lÍom as';condições c(mtractlldll$,

u Art. 7.0 Fica revogado ,o artigo da lei de ...
de Outubro de' 1823, que dispõe a favor das obras
publicas das provincias a;oltava parte das sobras
das suas rendas. '

I( Art, 8.0 Ficão revogadas ai leis e disposições
em contrari o. ' ,

rr Paço da camara dos deputados, 3 de Julho da
1830.-Baptista Oaetano. I)

(C A, aSl>embléa geral legislativa resolve:
rr Art. 1.0 Nas provincias onde não houvarem

professoreshabeispara desempenharem as func
ções de examinadores, afim. de se proverem .as
cadeiras de primeiras letras na conformidade da
lei .de 15 de Outubro de 1827, art. 7o,admit
tir-se-hã:> á.opposiçã\l e provimento das mesmas
cadeiras os cidadãos brazileiros que, mostrando-se
babilitados com os requisitos do art. 80, verifi
quem que forão devidamente approvados na con
formidade do art. 6o,.perante o presidente e
conselho de alguma das outras provincias do
imperio. . '

(r Art. 2. 0 A verificação prescripta, no art. lo
desta ,resolução, sobre ollarts. 60 e 70 da lei de
15 de Outubro de 1827, terá lugar mediante cer
tídãoautbentica do theor da acta· ou termo de
exame e justificação de identidade de pessoa.

I( Art.3. o Ficão revogadas, etc.
" Paço da camara dos deputados, 3 de Julho de

1830.-Bebouças. »
u A .assembléfl geral legislativa dscreta:
(r Art •. 1.0 Todo. o trigo que fOr plantado e

colhido nas provincias. elO que até agora não se
cultivava tal cereal, Dão pagará dizímo ou outro
algum imposto por espaço de dez annos da data
desta lei em diante. ,

u Art. 2. 0 O governo fica autorisado para haver
a semente necessaria e se distribuir pelas pro
vincias'.

uArt. 3.0 Ficão revogadas todas as leis e;diS'-
posiçÕeS em contrario. ,

rr Paço da camBra dos deputados, 3 .de Julho
de 1830.-ManoeZ dos Santos Martins Valtas
ques. »

li A assembléa geral legislativa decreta:
I( Art, l.0Fica creada uma nova provincia com

a .denominação de-provincia do CoririNovo,-que
terá. por capital a villa do Crato. '

rr Art. 2. 0Terá por districto toda a nova comarca
do Crato, ql.le ficllrá desmembrada da província
do Ceará: as "mas do Pombal e Rio do Peixe,
gue ficaráõ desmembradas da provincia da Para.
liyba'do Norte; e o julgado do Cabrobó com
as,duas villas (:\!As!!lImpçQoe Santa M!1ria, que
ficaráõ desmembradas da província de Pernam-
~oo. '. . .. . .. '

I( Art. S.oAs aulorielades que na coriformidacl,e
da constituição e leis existente$ devem !li:l,r creradas
enl virtudedacreação desta . nova provincía,
perceberáõ .os mesmosorden~dos qu.e ,percebem
as. da provincia do Ceará. ,..' , .

I( Ac t.4. o Ficão . revogadas todas as leis e .dis- ,
posicões em .contrario. .. '. .' ':'

« Camara dos deputados, 28 de Junho de 1880;-
(1 deputado Alencar. » ..' ,

Forão julgados objectos de deliberação e se
mandãrão.imprimir. '.. .. . '

Lerão-se. mais os dois );lrojectos seguintes: .
1.~,Do Sr. Ernesto para que nas herança.

li:lgitimas onde concor.:l·em: pessoas. d~ .difTerentea
sexo~, cada uma . das .do sexo feminino tenba
quinhão dobrado do de cada uma das do outro sexo.

2.0 Do Sr. Castro Alves derogando o alvará
i
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de 16 de Março de 1757, llviso de 24. de Janeiro
de 1801. que creáriio 11 illstituiçãll do cadetes, o
decreto de 4 de Fllvereiro de 1820 e PI'OViSfio
de 2G de Outubro do. mesmo nnno que crenriio
os s~gundos clldetes e soldados parttcularlls, e o
decreto de 21 de Junho de 1806 que IOandal1s,
sentar praça de cllpitão aos filhos decons.:lheiros
de cstado, como Ilppostos ao art. 179 SI 14 da
constituição, e marcando.. as condiçõesqutl devem
ter os candidatos para serem admittidos e reco
nhecidos e para serem promovidos.

Não se jul,:(árão objecto>! de deliberação.
Leu·se tambem o seguinte projecto:
cc A assembléa geral legislativa resolve:
(C Art. 1.0 O jury de que f'llIa o nrt . .10 do

decreto de 12 de Setembro .de lS?S para elMto
de .impôr li multa determinada aos que faltarem
ao devido comparr.cimento semCllusa legalmente
justificada, ddverá constar dos juízell de .facto
que estiverem presentes n,) lugar lia respectiva
reunião, ainda que seja em numero) menor do
designado, para que se verifique o sorteamento
de que trata o art.So do mesmo decreto. ..

(C Art. 2. 0 Ficão revogadas quaesquer disposi·
ções em contrario.

C( Paço da camara. dos deputados, 3 de Julho
de lS30.-Rebouças.I>

O SR. PA.UL~ E SOUZA.:- Parece-me que não é
necessario. imprimir-se .cste projecto,

O SR. PRESIDENTE propoz se se julgava des
necessaria a impressão do projecto.-As.sim se
decidio.

O SR. REBOUc;iA,S :-Sea camara não julga ne
cessaria a imprdssão, eutão eu peço a urgencia.

Foi apoiada a urgencia. e posta em discussão
disse

o S....LlnoOoutlnho· -Eu degejava
saber para que esta urgencia? Para entrar boje
em discust:ão não póde ser, porque nào éda
ordem do dia. Eu digo, Sr. presidenta, que é
urgente para se dar para os traoalholl de amanhã
ou depOIS, .mas .. para hoje mio. por'lue . .isto é
uma resolução e a ordem do dia de hoje é s6mente
par.ecerell e indicações.

Posta á .. votação a urgencia. não· foi appro
vadll.

Pl1li1sando-se ásegu'nda parte da ol'dam do dia
leu-se o seguinte requerimento do Sr. Cunha
Mattlls: .

«Primeira parte. - ReQJ1eiro Que slljão convi
dadotl pelos periodicos desta capital todos os sabios
militares jurisconsulto~e outi'os .para apresenta
rem memorias, ou. as .suasopiniões para melhorar
o· sYiltemf\ de organisllc,io e dillciplina do exel'cito.

(C Segunda parte.- Fazendo entrega dos ditos
trabalhos. até o dia 30 de A,:(l1sto, salva a redac
ção.- O deputado Cunha Mattos. l)

O Sr.Hollandll.O....valcantl:-O reque
rimentodiz que se mande· aos periodi.cos a que
convidem os sabios etc. Como é que hão de serem
convidados' E' necessario dizer a razão que a
camara .convida aos periodicos para os periodicos
c~nvidarem os sabias, pc.rque mandar-se aos pe
rlodicos cOllvidal' não. p6de ser, porque n6s não
'podemos mandar os }lcriodicJs que fação iss.).
Além disso, recommendarao governo para fazer
publicar isso tnmbem podia ser, mas pergunto
e.u, quem. sabe disso é preciso convidar-se ? Sr.pre
sldente,contribuamosn6s da nossa parte, e aquelles
q~e quizerem tambem contribuão. 8ese des~e pre
mIo áquel!es que quizessem contribuir, bem, então
devia-se convidar; lOas sempremios não se deve
convidar, porque elles bem sabem, e aquelles 'lue
q,uizerem contribuir com alguns trabalhos o podem
fllzer.

Q $1". Ounha l\latto.:-O que eu requeiro.
Sr•. presidente. é o mesmo que se praticou a.res
peito do codigo. Del'iio·se papeis, comodasecra.

taria. para diversos redactores, e ellestiverão
a bondade de imprimir. Nós não obrigamos a
imprimir, pede· se qne se imprima, o assim como
elles aprasentiio em seus periorlicos algumas no
ticiflR podfJm aprHsentar isto. Mas diz·se-quem
tiver i nteresse fi isso, remetta para a camara os tra
balhosque tiver-rnas,Sr. prosidente, como ó que
elles hii,) da npreselltar estes trabalhos sem serlllrt
cOllvidados para isso? Sr. preSidente •. a organi·
saçiio da ordenança .do exercito é recolO mondada
pola consti tuiçãoj ella nssÍlII o detel'min a, e ela
nossa parl.e está o CQnvidarmosa, todns as pes
soas que quizerem,. parll nos illustraremedarem
nlguns esclal'acimento!l. Port.an to acho que tem
,lugar o l'equel'Ímento.

O SI". Et'nosto : - Eu. approvo. salva a re
dacção ; julgo que se deva praticar o inesmo que
se praticoll com os codigos, e júlgo desnecessario
marcal'·se prazo•. Os cidadiios que apresentem
quando. quizerem os Sf!US trabalhos, e se llhega·
rem a tempo. aproveitar·se hão. •

Portanto voto a favor da primeira plrte.e a
segunda que n,io se marque pra?o.

O SR, CUSTODI(J DI~S:-Eu dP,liIej/lVI1, Sr,. pr(lªj·
dente, que por meio de interesse se convidasse,
porque o interesse é 11 100111 real dl) coração hu·
maqo.

O Sr. Ferreir... F1"ança: - Sr. presi
dentFl, o que se propõe é uma producção ou
aperfeiçoamento desta arte de matar os homens,
é isto primeiramente de que se compõe· o reque
rlmento,e. eu quizera que se fi:r,esse antes p.elo
contrario: convidar·se (o todoll ossabios do im
perio a virem propôr plarto~ de fazei' concordar
os homens pela razão. e não serem chamados
para dizerem o ~elhor uso das al'mas,e até que
reria,Sr; presidente, que ellas fossem dispendio"
sissimas. e· Qnejámais se pudesse com facilidade
usar dellas.Nós nllodevemos procurar por que
maneira Sf, poderâõ conc.ordaros h.omenspela fcrca;
era melhor que se puzesse em discus>!ão aquillo
que ell propllz,qlle o noss" .gl)verllo COHvilll1sse
não s6 a toda a naçã,) do Brazil como .talD pelO
a todas as outrasll fazeram um ajus~e Pllra. !,Ie
acabarem as guerras ; para regaivarem todas as
suas dissenções pell1 razão, e e!Jtabelecerem os
sens direitos entre si me~mos.

Portanto, Sr, presidente, por milito 'lue o illus·
tre deputado di~a qU6 a constitui~ão r.ecommenda
a orgllnisação daorden'\uça militar, todavia o qne
me parecia qllll se devia fazer eelltrar em dis
cussão, era fazer-se um pacto entra as nações
da Amel'icapara renunciarem aguen'apara.sempre
e para isto) Jque se devia convidar os s~bios

do imperio: para outra cousa não, J>lto éo que
eu açhl1 que deve entrar em discussã,).

Pondo-se á votação•. foi approvadaquanto á
l-parte, e rejeitado quantoá. 2- que marca o
prazo....

Len-se mais. a seguinte indicação:
« Indico que o governo mande procedera. um

circumstanciado exame: lo, dos empràgos civis
que se ha creado no. imperio desde a 6poca da
indapendencia para cá. declarando quaes as auto·
ridades que os creárão, a ordem que autõrisou
tal ereação,a natureza do emprego, sua utilidade
ou inuLilidade, seu· ordenado ou gratificação. Não
secomprehenderáõ .. aqui os empregos creados por
leis da assembléa constituinte, e da assembléa
geral legislativa :2', dos corpos militares db la e
2- linha depois da· mesma época; a ordem da
sua.creaçãa e. confirmação de suas propostas; e
dos corpos jã creados antes dessa ép(Jca ;quaes
os offic:iaes illegalmellte promovidos e não confir
mados.

«Para essa fim· e para a revisão .das contas das
juntas das fazendas e do thesouro. o governo
in!ltituirá commissõellde elt"me de pessoas habeis.
acima de t!lda aluspeita de parcialidade, Bendo
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a sua nomeação nas. provincias pelos presidentes
em conselhu e na córte pelo governo, submet
tendo-se o resultlldo de. todos esses trabalhos no
conhecimento da assembléa geral legislativa. -
Ca'tl'o e Silva.)) ,

;Ficou p9.l'a 15egllnda leitu\'ll.
Leu·se o seguinte requerimento:
cc Requeiro que se exijiio do governo .os planos

e projectos já ofl'erecidos para o melhoramento
do porto d(l Recif~,. muito principalmente depois
qne no anno de 1818 .e seguintes se. reconheceu
R inutilidade das tentativas (eitas para destruir
o hanco de areus accumuladas naquelle porto: e
que logo que vierem sejão remettidos á commissiill
de marinha, como a mesma requer no seu pa
rel:er ao relatoril1 do ministro.

cc Paço da camara, 26 de Junbo de 1830_ JI
Foi approvado.'
O ~r._Ernest? :....Estel·equerimento é feito pela

cc,mmlssao de maranha no sell parecer ao relatorlo
do ministro, entretallto como eu vejo que se espaça
a discussão desse parecer, e como eu. aciJo este
objecto muito urgente, fiz então este requerimento,
e eu accre~cAntaria. ainda mais que se pedissem
todos .osplanos e plantas ácel'cado porto de
Tamandaré. '

Mandou á mesa o seguinte requerimento:
cc Que se peção igualmente todos os planos e

plantas ácerca.do porto de Tamandaré.-E. F.
França.»

Foi approvado.
O Sr. Ounha MoUos:.,.. Sr. presidente,

a commissãode marinha não se esquece de todos
esses trabalhos. Todos estes requerimentos e todos
011 objectos a este respeito hào de ser apresen
tados a esta camara.

O Sl'; E:'neS'to:-JlIlgomuito necessario que
se peçãoquanto antes estes esclarecimentos sobre
o queba a respeito do. porto do Recife; é preciso
tratar-se disto quanto antes, porque o porto cada
vez vai-se tornando peior; entretanto é\). porto
de Urna das nlais interessantes. provincias do
:Elrazil.

Leu·se o seguinte requerimento do Sr. ManoeI
do Amaral. . _

u Requeiro que se peça ao governo Ol!eguinte
esclarecimento: ". '

u 1.0 A quanto chegarão os direitos dos generos
lmportado~ de todAS as provincias do imperio
para esta côrte no anno proxirno passado, e quaes
09 (teneros cujos direitos montão a mnior quantia.

u 2.0 A quanto importarão .nesta provincia . \10
dito. anno proximopassado os direitos de sahida
nos generos do paizexportados para as outras
provincias do imperio. -Manoeldo Amaral. I)

Foi approvado.
Leu-se mais o seguinte requerimento:
« Requeiro que se pergunte ao /t0verno se. existe

lei ou decreto que orçasse o tributo da dizima
de madeiras, estabelecido. na comarca de Parana
gu~ daprovincia de S. Paulo, por ordem do ex
capitão-general Antonio Manoei de Melloem.Março
de 1802 ; ese um. tal imposto comprehendeu. todas
as madeiras ou algumasespecies sómente.

« Camara, dos deputados, 25' de Junho de 1880.
-L. P. de Sá RilJas. p

Foi .approvado.
I~almente se leu o seguinte requerimento:
u Requeiro <Jue o omcio do secretal;io de .estado

sobre. os emolumentos que. percebia o conselheiro
Francis-::o Gomes da Silvll. sejaremettidpá com- .
missão de constituição para interpôr o seu parecer
sobre'o mesmo.- José ,Lino.p

FoLap.provado.. .... .'
Lerão-se m.ais os seguintes requerimentos:
« .Requeiroque se peça ao governo umarepre

sentação que a junta administrativa do hospital
dos lazaros desta côrte didgio.ao.me.smo . pela
secretaria de estado dos negocias do imp~rio o

anno ilassado de 1829 ; pedindo providencias sobre
a cobrança do. imposto a fllvor d.os sobreditos
lnzaros, clIm todos os papeis que na mesma se
cretaria existem relativolla eRte respeito.

u Paço da camara dos deputados, 10 de Julho
de lSaO.-Clclmente Perei,·a. li

. IC R~qufliro que. se pergunte Ro~overno a razão
porque nomp.ou vigarioda freguezla de Nossa tia
Ilhora das Dóres do Itapícurú-merim,no Maranhão,
ao Plldr(l JOrlé Jpaquim Monteiro d~ C,trvalho (l
Oliveira, sondo elle bene.tlciado da real collegiada
dll Santa .Maria da Var"em davilla de Alenquer
no Tp.ino de PortugaL-'Odo,;ico.)) .'. -

! (( Requeiro se perguntll aO "OVemo se o cllall
celler ae Pernambuco já' satisfez ás informações
que se lbepedirão sobre o estar ainda ou não
criminoso Joaquim Pinto Madeifll, e se pela aúir'
mativa· quses as ordens do governo a tal res
peito. remettp.nd.)-se á camara essas informações
do chanceller e a cópia do decreto que promoveu
a coronel de milícias o mesmo Madeira.-Castro
eSílva. li

O Sr. Oa:u1;r;>o e SHva:-Na sessão de 28 eu
fiz uma i'ldicllçlio que foi approvada, pedindo isto
ao governo e até agora não tem vindo, e não se
s.abe se este homem está criminoso.

Posto ávotação foi approvadó~
Leu-se mais o seguinte addiamento:
« Igualmente o governo informa a esta camara

qual tem .sido o resultad.o de uma' letra falea
de4:000S ou 9:000S, que appareceu nas contas da . ~
inten,Jencia damarinba,e quem foi o sacador,
Benri(lu~s.de Rezende. »

Foiapprovado.
Igualmente se leu o seguinte .requ,erimento.:
«Requeiro que se peção ao govervo informa-

ções sobre os contractos das companhias de mi
neraçõ(lil, que têm llido f~itol! comnacionaell ou
estrallgeiros.-Hollanda Ca'IJalcanti, »

O· Sr_. HoUa.ndu. Oa.va) cantl:- SI'. pre
lIidente,ogoverno de certli tempo por diante
tem-se lemtirado defaz(·r contraclo$de compa
nbias de minerações, já concedendo aos nacionaes,
já aos estrangeirolt e. ol!,contractos são de uma

. naturezl\mui explicita ;11. unat(lm-lle obrilltldo a
pagar 25 0/O, a outros 10 0/O e a outros 5, isto con
forme Q governo entende. e lhe parece ; e per
jtuntarei .eu, slioesses contractos da attribulção
do governo ?Estará isto nacla~sedostratados'
Poderá eIle fazer tratudos com companhiall para
objectos. de industria. brllzileira que são sujeitos
á lei que determina a quota que deve pagar a
industria, .Supponhamos, como eu entendo, que
a camara dos deputados quer que aminel'açào
feita por companhias pague mais do. que 1\ mi
neração . feita por particulares, ogcvernotendo
feito estes contractos serão legaes?' Poderá. o. go
verno entrar nisso'l Certamente que não_

A mineração brazíleira, Sr. presidente, está na
maior confusão e na maior desordem emquanto
a fimmças. Os nacionaes, os .particulares não
pagão nada de minera~ão_ A provincia de Minas
Geraes que é uma grande parte mineradora, apre
senta na sua receita 4:0008. de producto de.mi
neração nacional.

Mas vejamos o que vai pela provincia de MinalJ
Geraes; hauma companhia de um celebre nome"
bem conhecida nos factos das. companhias de mi
neração brazíleira, que depois decompÍ'adoouso
de um terreno mineral ajllntarão-s(lalguns nacio
naes, e não pagão mais do que 5 %. Essa ll,1a
nelra de contractarprejlldica as attribuições da
as~embléa geral.

Sr. presid(lnt(l, a Ul6U V'~r, ª mil'l6ração por:
com panhias' não está nascirculJlst"lllcias da mio,
neraçãeJ ele P"lrticulares; elltell estão nas circum~
lltallcills de,nii0l'agar na,la, mas as companhias
devem pagar um Imposto feito pela camara e lião
pelo governo. Diso em que me fundo; 01 plN
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ticnlares empregando fracos capitaes, se níIo pagão
na producção, pagão no consumo, e nas compa
nhias quem promovflestes callitaes são capitaes
efltrangeiros, e nã,) ficão no Brazil; aUlls vê 10,
gozíio das regalias dos brazileiros e voHão com
elles.

Entendo pois, que omeu I'equerimento é j LlSto ;
quero saberdissQ, porque o governo tem conce·
dido muitos. privilegios,e eu ouvi dizer que estes
conflelheiros que farão para a Europfl, vão vender
estes privileglOse vêm os estrangeiros a goza.rem
das regali!!s dos. brazíleiros.

Eii:l~aqui pois porque faço este requerimento.
O Sr. Gcrv1ufo : -Peço!! pal!!vra s6mente

para responder 1\ uma cousa .qu,e disse o iltustre
dllputado .E' dizer-se qlle s6 se arrecl1da 4 contos
e tantos mil réis; é verdade isto: mas estas in·
tendencias t&rnbemarrecackio ou tros attributos;
por is~o .não lóe p6de dizer que esta repartição
sustenta a est~semprega.dos para receberem
.unicamente os "·.0/•. <ia ouro, recebem tambem
outros tributos. ·E'. s60 que tenho a dizer.

o Sr. Sou1;o : -(Nt2o se ouvia.)
O Sr. X-J:bl1l:l.nda. Oavalcantl:~Que diga

o governo que os e~trangeiros se apegão a esta
0,11 áqueUa lei, nào me importa; .0. que. eu não
quero é .. que se apeguem a .estes 'contractos; e
que reclamem a direito desses contractos; con
tractos· que o governo não póde fazer; e talvez,
Sr. presidente, qu,e nas informações que eu peço
110 governo venhão. muita:! cousas interessantes
á camara.

Posto orequerimentoávotaçiiofoi approvado.
O Sr.• P4uLa o S',u;,;a: -Sr. presidente,

nós precisamos quanto antes decidirfls qu lstões
de pensões, etc.: existem alguns destes pareceres
'adiados; eu requeria a V. Ex. que os mandasse
ler.

o Sr. Va.oon.coLLo.. :-Eu desejava saber
seo Sr. secretariQ jãexpedio a) governo omcio
sobre. um requerimento que eu fiz o.annopas
sado nos ultimas dias'da sessão pasl1ada, e se
já recebeu resposta deUe. Era sobre um cidadão
do Rio Grande do Sul, que foi prezo. ã ordem do
general (parece.me que· o nome deste general é
Rozado), e que sendo p.aisano: este general lhe
mandáradar 600 chibatadas: este cidadão mandou
uma ,representação a. esta camara, e eu fiz .um
requerimento p:lra que se pedisse informações
disso ·ao governo.

TERCEIRA PARTE DA ORDEM DO DIA

Le·u·se o parecer da commissão de pensões e
ordenàdos sobre a consulta do conselho da fazenda
em data de 6 M O!c1tubrQ de 1828, em que foi
concedida á visconde>isa da Cachoeira e s~us 11.
lhos uma pensão, etc, .

O Sr. Llno Oo.utln.hO: -Sr. presidente'
parece·me que ha injustiçarelativ,\ neste parecer'
Quantas 'vensões .não estilo .neste mesmo caso'
Então não se ha de deliberar sobl'e todas em geral?
Além de que, eu vejo que outras viuvas de ho-

. mens que não tinhão prestado serviços alguns
ao Brazil, estão ainda llercebendo pensões; por
isso quando mesmo se Julj;tue que o viscllnde da
Cachoeira não prestou serviços alguns, ao menos
é ,uma injustiça relativa, torno a dizer, porque
muitas viuvasque têUl pensões, os seus maridos
não tinhão prestado serviços ao Brazil, antes
pelo· contrarioerão inimigos delle.

.-0. Sr.·,.E""iarlllto: -Direi milito pallco, Sr.
presidente, e deiXO ã consideração dacamara o
ilecidirdesta Ou daquella maneira, --mas sendo
J11e~bro que deu. o parecer o devo sustentar.
. Disse o Sr. deputado que, hayendo lIIuitas ou
tras pensões em iJentlcas circqmstancias da vis·

condessa da Cachoeira, era uma inJustiçll rel~tiva
o negar·se esta pensão; mas eu responderei a
isso que a commissão não pôde Jazer todo de
uma vez; começ<1 .por e~ta: mas diz o Sr. de
puta1lo : - seria mais conveniente que se fizllsse
sobre isso uma deliberação ~eral - não duvido
disso. ma:! talvez fosse um Impossivel, porque
ha mllito~ destes negncios, e como a commíssão
devia principiar por algum\\ cousa, principiou por
esta que não é das mais necessitadas, e 9uan to
aoa serviços que prestou seu defunto marido, eu
os guardarei em silencio, e se acaso prestou"41
guns serviços não foi premiado exuberantemente
com. titulos, honras, etc,? Foi, e depois que mor
reu não passou ao seU. primeiro ftlho? Passou, e
depois passou tambem ao segllndo. Portanto,
visto que foipr'p'mLado dave ser approvado o pa
recer da commlssao.

O Sr. Oarnol.ro da. Ounha: - Sr•. pre,
sidente, se acaso se não approva este parecere
então o melhor &eria de uma vez approvarem-sé
todas as pensões que o governo tivesso dado at
boje, tl então de hoje em diante tomariamos me
didas convenientes; mas eu fui o que apoiei que
8e.llão devião approvar todas as pe.nsõ.es que' o
governo tenha .Rté hoje dado, e isto .é porque elle
tem dadopensõ~s. a pessoas que nào precisão
dellaspara sua subsistencia, e que estãobastnn
temente. re.compensadas. Demais, é nas. circum
stancias actuaes que nós havemos deapprovar as
pensões que o governo do;lU a pessoas .que não
precisão, quando nós vemos tantas famílias des".
grilçadas e. empr~g~d9~que padecem, e que têm
ordenados tão diminutos que. não chegão para sua
subsistencia, quanto mail! para tirar daindigencia'
a suas f .•mllia.., por exemplo, os .1Üilitares 'I

Portanto, Sr. preside[lte, c1eve ser approvado
o parecer da commissão.

() Sr. HoUandtli Oavaloan1;l :--Peço a
V. Ex. queira mandar ler o parecer' da com
missão, e mandar ler a consulta. (Leu-se.) Peço
que se lêa a sentençlt. dos serviços desse magis
trado. (Foi satisfeito.) Ora, lerei a constituição:
110 art. 28. do titulo das garantias e direitos po
liticos, diz o artigo. (Leu.) Perl@nto, este cida
dão tez serviços ao estado ou não fez? Fez, e
este cidadão durante a sua vida não teve nenhuma
accusaçãonem sentença que o prejudicasse; e
uma sentença 1I.nal julgou esses serviços dignos
de recompensa; a lE:i antigamente dava recom"
pensas a esses cidadãos e a constituição a ga
rante.

Sr. presidente, se a camara dos deputados quer
entrar na analyse doa serviços que fizerãoos ci
dadãos do antigosystema, v,li entrar em .um
labiryntho. Senhores, quem serviu bem no systema
P!Lssl~do é tão homem de bem como o que serve
bem no actual, quem serve. debaiXO das institui
ções do seu paiz, é tão bom cidadão como outro
de qualquerpaiz de. um di1ferente systema.
Ora,e~!ie !;lomemsubiu por degrãos a di1ferentes

empregos, uma sentença julga os serviços dignos,
e comoae quer dizer. que. a viuva não tem
direito a essarecómJlensa? Não é uma esmola,
senhores, .é uma (!jv,g~,a nação .é devedora a
essa. pessoa que tem o.titulo da .recompensa de
serviços, eos serviços ao estado são recompen
sadlls não. só coma paga do ordenado, mas com
remunerações que se permitte 110scidadãos, a lei
temestabeleciilo uns, mas outros sendo de natu.
reza variavel não· os pó ie qualificar, a lei tinba
querido que estes serviços fossem julgados segundo
as circllmstancias em que:os-julgl\sse a corporação

-íliie devera decretara enumeração dos serviços,
e porc:onsequencia logo que.;. serviu. bem esse
homem morreu no gozo desse direito. e .a sua
viuva tem essa divida a cobrar da nação, e quando
se trata de pagar dividas lião se teln que se ai·
legar circull1stancias llmque se acha a pessoa, a
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nação ba de pagar, porque a nação prometteu ao
empregado recompeMa dos seus serviços além da
paga que lhe dá como ordenado.

A cammissão parece pór em duvida os serviços
deste hllmem, .mas isso não é a qutlstão, porq'ue
elle não teve sentença que o prejudicusse, /lerviu
bem, e lembremo,nos que para' ser livres preci·
samos ser justos, um acto injusto desta camara
é mais prejudicinl que todos os actos injustos dfls
outras. repartições, a camara deve marchal' pelol
justiça. .A.llegão·se as circumstancias Ijll viuva,
dizendo que era . muito rica ; mas tomál'a s81>er
se l!lgum .denós sabe dos seus negocios, e talvez
hajaquom diga que. eUa não o é tanto; ao menos
a IIUa modestis, .sua honestidade e maneira de
viver não inculca os luxos que induz a riqueza,
porém ainda que fosse ou seja muitôric-a tem
dirllito a ser paga, e é necessario que acamara
faca' justiça e que seja imparcial•.,

Mas diz·se o viRconde foi renumerado com ge·
nerosidlllle e munificencia, etc.; direi que essa
recompensa é independente da recompensa dessa
viuva, e eu tomlÍra saber o que é marquE'z, conde,
visconde no Brazil,tomára que meeltphquem quaes
são 'essas "lorias, eStlas mUlliticencias quando se
faz um pobre homem mar:Juez? Não lhe conheço
n&nbuma vantagem, bem que conheça ao mesmo
tempo que isto .. s...eja. .po.r pr.inciP. ios de aristocracia
para excitar o re..pelto devido a certos cidadãos,
e isto ha de existir no nosso systema, e por
consequencia marquez do Brazil é dado como pre.
mio, e a sel·o era necessario vêr se elle requereu
esse título de vi!,clllllfe .em premio de seus ser·
viços.E~sa viuva tem.. sido infdiz até com o go· ,
verno, porque prodiga1isou pensões II individuol!
que não estavilo em circufilltancias, e mandou
a eSBa víuvaque decretaslll! Os seus ,erviçoR, e
que esperasse pelaapprovaçiio da assembléa.

Notemos pois, que ainda que as intenções do
mustre deputado sejão boas, são desvantajosas ao
systema ;, e notemos mais. que. se têm conctldido
pensões aqdiemidentlcas circumstancias, o go·
verno talvez por ml\ vontade não qulzelllle dllr'
nada; jl\ não existe oVillconde. a famllíaacba-se
com pouca it'itluencla na córte. A. call1ara deve
regular·se pela jus.tl9a sem atte.n.iI...er sea viuva
é rica ou pobre; seJanlos Imparciaes.

O Sr. Duarto81lva : - Attenta a leitura
de serviços. deSRO magistrado, concluo que elle
fez a sua obrlgaçilo, e que sempre foi .bem .recom·
pensado, entretanto não pedi lL palavra, nem
para Impugnar o parecer. lIem para o approvar ;
mas como mombro da commissão do orçamento
tenho estudado R prestação das pensões, etc.,
e vejo que o gl)VernO prodlgamanteas .tem con'
cedido, e que esta camara por alRl1mi> maneira, ou
indlrectamenta as tem approvado, porquCl.a tantos
de Julho do anno passado mandou que fossem
pagas, e paRas têm sido t\ pessoas que talvez.
eRtejão em peiores circumstancias e mui 'exorbi·
;al1tElIl nP quantitativo. . ."

Portanto, eu julgo que .este negoclo,deve ficar
adiado, porque se se approvarem as' que já
estão em e1l'ectividade, como sepódeprivar a
esta viuvl! dasuaponsão ? Eisa r}'zão por ql1e
peço o adiamento_

Foi approvado o adiamento e entrouemdis.
cl1ssão~

O Sr. Ho1Janda. Oavaloan1:1: -- Sou in·
ditrere.nte ao adiamento. Estes negociostêm liido
até hoje tratados nesta. camara de uma maneira
que nào vai bem, temos perdido muito ttlmpo
em tratar individl1alment8 sobre i11110, e além (lo
odioso que acarreta sobre nós daquelles" que
querem ter proveito, e. aillustre commls8ão que
tem' pessoas muito distiuctas, creio ser filrmada
de dep.utados todos novos desta legislatura; o
que não occorreuácaQ1ara quando J10uve essa
eI.eiçlo,

Já o .anno passado se discutlo 111113 esse negocio
de pensões . devia vir da commissuo em tres
classes, as que devem ser llpprovadas, as quo
têrn duvidas, e as. que devem ser reprovadas;
e eis·aqui a f6rma' de fazeI' um parecer sobre
eSSijil trabalhos em que a commissãll pouparia
muito tllmpo, e acabavamos do uma vez com
isso,

Votarei pelo adiamento, caso a commissão
apre!lente este negocio por esta maneira, do
contrario me oppoaho.

Q fiijr. Ferreira .da Voiga: - Corno se
trata .do adiarnento, direi que não convém; este
negocio já está adindo e adiando·se outra vez
cust~.::.mais dinheíro que a pensão do Tisconde
da Cachoeira. .

Como. se arguia a commissão, e se disse que
era composta de membros novos o.u calouros,. que
equivale ao mesmo, direi que não é exacta esta
asserçãil, ,a commissiio ent,.e os ~eus membros
CO!ltaulD que pertence á legislatura passada
que deve ter. gt'l1.nde cabedal de luzes sobre essa
materia, pois que já pertenceu á commissão
passada; já entrou na i/ldagaçãodos papeis da
cummissão, porém nüo quiz soccorrel-a comsufls
luzes, disse qUElse dispensava, e por isso nós
estamos abandooadl)s á. lIossa ineltperiencia, não
podernosser a,rg\1idl)s. a culpa não é nossa;
por consequoncia não nos resta senão o nO:1SO
cabedal. . . '

Quanto adizer·seque seria melhor estabelecer
um systemaseria ~ªjtQconveniente, mas 'Ião
SHí se é possivel: 'e ell. estava resolvido no fi'll
da. sessào propOr que !le nomeasse uma com.missão
de deputadulI que' ficassem na cõrt"eafim de que
no intervallo satisfizessem a ejJsas ordens; mas
como a cllmmissào tinba de fazer uma relação
das pensões. que se hão de approvar,eramister
mostra.r os inconvenientes das pensões qlle não
dovemsor approvadas. e eUa C9meçou a dar o
/leu parecer puraqutllla que 'lbepareceu manos
justa: por .coosequenciacuido não poclepassar

. o adiamento, que a camara deve decidir.
O Sl".Lin,Q OoutlnhQ: - Stlndo oadia~

mento propõ~t,', como disse o íllustre deputado o
SI'. Hollanda Cavalcanti, não posso deixar de O
npprovar : é preciso que a commissão pa!l;se uma
revista iterai, e:aprll~onteum parecer qualificando
as pensões em tre6 ordens como disse o Sr.
deflutado. p'lra economisarmos o. tempo. Mas
disse o iIlustre deputado, pelo adiamento havemos
Rastarmais do que 1l0S custa a pensão. Ora,
isto é que é eXRl(eração.

Supponbamos que se gastRvãoul1s poucos de
dias e por. consequencia uns poucos de contos de
réis; e não pôde a viuva viverlJluitosallnos, o
que fará uma grande s,)mma de dinheiro sup
pondo que ~os ~ecidamos pelapegativa. o que
será uma inJustiça: por consegumte o adiamento
pôde passar na conformidade do. que propoz o
:::ir.deplltado.

O sr,J:»lJ.ula oavalcan.1;!: ..... Voto pelo
adil1mento, eme parece necessario, da maneira
que se, Pr9Pi)e; ha um grande nllmero de ·pen·
sões desta ordem, e .. se tratarmos- cada um de
per si, roubar·nos·hamuito telllPo; mas a
camara. decidirl\ como entender; porém eu sus
tento tanto o adiamento como a materia.

Fallou. a. commissão nospremios que se derão
em vida a este homem, e aqlli ha algllma des
igualdade: nest'l cama,ra,pas.soua lei das viuva~
e orpllm-dos. militares plira se lhes dar o'ql1e
cOlllpeteria a seus. maritl.os em.... c:~s.o.. de reforma,
e. nilo f..,i pelos annos de serViço, mas .pelss
patentes, de maneira que lest,\ lei argumenta
para os empregos civis, e daqui ~9J;lcI110 que esta
materia eXlgtl meditação.

Dillse,s-i tllmbem que a viuva Illio est4 em
circumstancil\s tristes i mas, 011 isto é remune·
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ração ou não é ? E'. 10j:(0, quer s~ja riCII, qupr
spja pobro tpmdireíto lí rrmunprar,iin, c so nós
tratIlS_f'DlOS de dai' lima l!smola, elltão diria que
a viuva nlio precisava.

QUllnto á anFlly~o dos serviços df'stehomem,
(:ll~ servio d"f"ds da illctependcncin.e foi um
dos que referendou l\ constituição, II até mel dizem
que cOllcorreu rlluito para ella.

O Sr. VaiiconcolloR: - Voto contra /)
n.diamento; ternos um s.ó declJmentoquc justi.
fica a rJensão pedida pF.!a Supplíclmte; quem
ignorn. o tratado da independflllcill, que é um
dos titulos que tornão este homem credQl' dostl]
pen,;no? N/io exi~te pois esse trntado assignado
por eBe, dando o· titulo de impel'l\dor do13razil
a D,João VI, e tautas outras cousas gl'anll~s
que devtllll merecer a. attenção da. camal'll. '! Por
consoquencia o adiamflnto não deve passar.l'om(~.se
jã a decisão, nem faça ptlSO nenhum em nossas
consciencias a reflexão de que a commissiio é
c.lmposta de novatos.

Eu, Sr,pre~id~nte, não soi que Cm terão as
nossas discussõe~ com ,'stas cousn&, n'um ula
diz ,se, os deputad'l>s de perto não se inter'Jssão na~
provincias 10llgillqua,;, no outro dia os cleputados
slionovatol'l !Nãosei o que são dtlpntados novos
ou velhos, e. isto não pódtl ter outro etreito senão
exaspera'r os lllllmo~, e não sei st. I&lguem tem
autoridado para tratar. assim os seus cvllegas, e
todos os dias v~mos insultos á maioria da camara;
voto contra o adiamento e. não. posso conceber
como ha de verg,lr debaixo d'l impostos grande
parte da p'lvoação para ~atisfazer ao" herdeiros
deste ou daquelle, que fizerão serviços, de cuja
bondade muito duvida.

Posto o udiamentoá vutação, não so ven~eu
e continuou a discussão;

O SR. PAULA E SOUZA.: - Se se votasse pelo
!'tllamento cra. sermos. injustos ~ parcilles, porque
Já temos aqui tratadv depensvcs sem tal adia·
monto.

O l!!Ir.Onrn~jro. dn CUnlu:l:-O governo
temdua8 recompen~a~.a fuzor quan'~o o cidadão
lhe prestll sOI'vl';08, uma é a moeda m ..,tallica,
ea outrll Ó a honoraria, o já disse que este
vlllcolldo em vida foi bem recompensa:to, A na
minha opinião sorla a ..assembléa injusta ~e
recompen~ar. e"IIOS serviços, pnillqu,! já estão:
docolltrarlo sel'l\ melhor conformar-mo·"os com
tudo quallto URse !tovernn pl'odiRO tomfcito.
Oll meus COtl8tituintclI nlto me den'io dirdto para
CII puder uqul dlspôr do sllngue deUes, quanto
mais que outl"ora o governobeneftciou " eSlle
llOmom com mito multo lon!tao disponwal'.me·hoi
de fal.larnoll seus servlços,Mm ua sua conrlucta,
pois 'lue eUe já desappareceu.

O !Ilustre deputtldo tem ratão no que disse,
que a r~muneraçãn do serviços é uma diVida;
mas nós nã()s()m()s obrigarlos a pagar segunda
vez a divida, pois que o governo pagou em vida
a este llomem •.. c;> Plli niio tem obrigaçãode.pllgar
as. dividas d~ um filho prodigo. Supponhamos
pOIS a naçao cOrno paI, e o governo como
filho prodigo; é nebaixo desta consigeraçàoque
'voto a favor do parecer da commj!lsão,porqlJe
esse homem não tem direito a semelhante di
vida.
T~ate~os da instrucção. pub~ica, e appliquemós

o dtnhell'o para outras necessidades que a nação
reclama.·

O Sr. Veiga.: - Peço a leitura da consulta
do conselho nn qual se diz que essa pensão não'
é fundada em lei, e só mo.tivtls de equidade, e
as lembranças de serviços mui

4
positivos podem

mover a approvação dessa pensão. Ora, o juiz
sUpr~mo nessa. mate ria é a assembléa, la dIZ a
constituição. (Leu.) COlllopois entrando·se na
alJalyse dos serviços; por ventura temos a mais

loyo noticia ue,s~cfl serviços quo pl'e;;toll osso
visconde da Cachoeira? O que nós sabernosé
polo que acnba do dizer o illustrfl deputado, e
já disse que os seu:'! SOI'viços Ilstã,) m uilo em
duvida. Peço li leitura da consulta. (Foi satis
feito,)

Om. bem se vê que l1S sel'viçossão decretados;
mas quo não h[l, lei tlue fixe quantia e suppõe
servi'io:; de cuja existoncia nós duvidamos, por
que não lia lei que dij:(1I quo o homem. que foi
magistrado e juiz d'lllfandega com hons emolu·
mentos tenha esta olltal romuneração. Portanto,
flPjlllOos justos, applíquemo::l 'l dinheiro para as
necessidatlel'l mais urgentes do estado.

O Sr, J:_Ino Ooutlnho : - E' prec:isonesta
questão pór de parte titulos e riquozas. Estas
duns Cousl1sparoce quo exaltão o e"pirito brazi·
leiro que se tem declal'8()o perfeitamente cOlltra
senJolliantes títulos l:om alguma razão, mas aqui
tl'Uta·se de fuzol' justiça; e flU se tivesse tomado
o partido contrario, teria tido muitos apoiados;
mas prefiro. a justiça, embora não seja apoiado,
e quando n ju~tiça n oxigo. não me embaraço
com marquflzas. conlles ou duques ou que o
homom seja Dlillionario, '011 que o bonlem seja
p'lbre, a·· constituiço'lo dn iínperio l(arante os
serviços prestados pelos cidadãos, e a constituição,
não diz que serão serviços depois daconsiituição
diz, serviços prestados, por. consequenciasão' todOi
os serviços ali tes e depois feitos, e se alia os
garante como não reconheceI-os.? Então façamos
uma lei .cm qlle se declare que não ha serviços
a remunerar, e que nós não trabalhamos para
nossos filhos nem para nossas mulheres, e .só
se considera o homem remunerado chegando a
um alto posto, e entiio o magistrado' que chegar
adesembargatlor do paço considere·se remunerado
dos seus serviços.

Mas vamos lÍ questão, grita.so-oh I fez grandes
serviços no tr'ltlldo de Portugal, da independencia.
-- Sirr., sE'nhor. foi. lo uito mlÍo tratado, mas eBe
tambem está Rssignado na constituição que hoje

·nos rege, os hOIlIl<n:l nem sernprtl obrão bem, e
é I'r~cis" haveI' um calculo de compensação, e
cu dosafio qualquer sonhor em toda a sua car
reira privada ou publica não tenha alguma cousa
que se lhe notar. Trata·se de fazer. justiça, o
nCj:('1cio li melinuroso, e é preciso sabor que ha
outros que estão comendo p..nsões com menos
injlllltiçll, e que niio se ha de lançar mão desta,
fundada narazito e na justiça, para se dizer que
Ilãotflm lugar.

Eu tomara sabor a razão. porque niio se forão
buscar outras. penllões que têm sido datlaspor
cste ~ovel'uo prodigo, sernfundamento, ml\suma
que tem umacon~ulta a seufavnr. que se
decretvu que.os sórviços são ,tlgnos de remune·
ração é a que 11 com missão representa para ser
reprovflda I Note-se que o fiscal dízque os ser·
viços pela lei devem ser remunerados, e que
devem ser divididos pelamulber e filhos, e só
diz que não 'ha quantitativo fixo; .por cons~quncia
como havemos nós dizer que. não reconhecemos
esses serviços? Quemã'ls eXflmplos vamos nós
dllr para nós mesmos e para. todos. aqueUes que
servem bem' ao estado esperando. um premio
para a sua famBia ?:Mas diz·se que a viuva é
rica I E isto quer dizer alguma cousa? Um
mal'echal que tiver ganho .bllstante dinheiro. ou
que fllça um Ilasamento vantajoso quando morrer
não se lhe !la de dar a ramuneraçãoda lei?
Isto é .doutrina qlle não servepBra aqui, nem
póde .servir de pretexto a. qlle .o credol' não
pll~t1ea sua divida; eu, não posso lleixar de
sentir. que a commissRo nO seu relatorio flzesse ~
mençito desta circumstancia, que não é .mllito
decente com o cllracter desta camara, que de-fQ
~er sempre justa e obrar com toda a prudencin
e circumspecção, E se a camararepronr 8sta
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pemRiio, ou dosafio acamara quolJado rop!'ovar
torlas as ontras 'I

Dando a hora, .por olla ficou adiada a discussão,
e paSllOU-110 ao oütrl~ objectl) tia ordern do dia,

Procedeu'RI} li eleição da mesa, e obtiv~rã:) 110
primeiro ellcrutinioa maioria relativa. para
presidente o Sr, Soar'ls da R'lcha :35 votos, e
o Sr. Costa Carv:alho 3-1; e entrando em2·escru
tinio ficou el,:ito !,residente o Sr. Soares da Rocha
com 30 votos. .

Ficou eleitn Vicol'.presidente O Sr. LimpO de
Abreu com 4õ votos. e .secretarios os Srs. Mar
cellino de B~ito com70 votos, LuizCavalcanti
corn \'i2. Muniz Barreto com .13 e Vieira Souti)
com 3'l; e supplent~s. os Srs. Odorico Mendes
com 28 o Maria de Moura com 18.

Ordem do dia õ de Julho: C,)ntinuação da
cfiscussãoda resolução n. 75. Resolução n. 38.
Resolução n,ü6. ClJntínuação da discussãn dn
proje~tn de lei n. 65. Continuação dn discussão
do parecer da .mesa >lobre o modo de discutir
as propostas dosconselbos provinciaes.

Levantou-se a sessão depois das 2 horas da
tarde. - José Rib,.irf) SOa1'es da Rocha. presidente.
- Joaquim Mfl1'Cellino de. Brito. 10 secretario.
-Joaquim F"ancisco .lJlvQ1·es Branco Muni:
Ba,·reto.

Sessiioem·:; de Julho

l'RESIDENCI.l. DO .sa.sOAUES O.A .ROCU.A

A's 10 1101'as feitn a chamada. acharão'SQ pr/)·
sentes 81 Srs. dnputallos, f"ltllndo com causa
pal'tícipadn os Srs. Alvl'lI BrllllCo, .Galmon.Ti
burCÍo. Maia. OrntillRs, Candido do Deo". u. scm
ella o Sr. Lédo.

Abert'l a ses~iio, foi lida 8 acta ua antllce·
dlln~q, q~llff,)iappr9vadl), 9 o l;ir. JO decretario
deli conta do cxpeulcnte, lelldo 011 1l".~lIlntes of·
llCIOK: ... . .-~

1)0 . ministro do imperlo rClmeUolluo 11m I'cqlle·
rJm!lllto de Pllvid Pi! Benll<!icto.(IUfJlu·...tencie
naturalisqr'~o ciJadl\o braziluiro. -A' COlllmlSdlio
de .collllti~uiçiío.

Do mORmo ministro cm rAspostB ao que lho
fóra dil'ij:tido cm •Ila~a du 2~do mfl~ paRsndo,
romattendo o ol1\cio e. parec('r dll Roc.lodado de
mOlliclna destll cUrto, e 1111 Infcll'nlat;UOII que o "O·
veruo .tixil:tiou()d burutis do Inlt"m h'lm e. :::lnuue.
e • Dr. 8ilvoira sllbru. 118 CIlURIIS das enfurnai
dllllos . IluU tóm uIl8altndo 011 ~llrllll)S de MlIcucíl
e l\rllgó.-A' comlllillsl\O de fllzonda 6 Ilepoill Ú.
do saudu puLlica,

Da jnnta da fazundll un cldnJe do Natal, parti
cipando a rUI16pC110 dos dlllrios<!ll allsumlHéa gel'1I1
lel:tislativu.-Ao Sr•. dtlput,edo director. .'

Da camurll municipal da vílla .do Aracaty.
acompanhando varias ropresf!ntaçõell da mesllla
call1ara;-A' cemmissiio especial daa camaras mu
nicipae".

Da camara municipaldavilla de Maceió, quei
xando-se do ouvidor .da· comarca José Emygl~io
dos Santos Tourinbo.-A' com missão especial das
camaras IIlllnicipaes.

Deu igualtll ente conta de um:'l representação da
camara .mullicipal desta côrte. em que pede pro
videncias sobre a difficuldade que ttlC encontrado
no estabelecimento dos. mercados e em regular
a policia dos portos de de~embal'que;-A' mesma
commissão.

De ·UIII l'equerimento de Manoel da Silva Maia.
pedando se resolva qual o emprego que dllye
preferir, se o de membro. do cOIIselho geral. se
ao cunselho do pl'eshlente ou. vereador d" caDllua
municipal ?~A' commissl\o dt! justiça civil.

Do outro de João Antonio Lopes, actual thesoll
feiro da proveJol'ia dos dllfllntos e, ausentes desta

cõrte, pedinlJo providencias, afim dese evitarem os
gl'llndtls roubos que .dil\riamente se commettom.

A'mesma commisslio.
Dtl uma reprusentação do consljlho ger.ll da

pruvíncia da Balda, remettenlloflrelação da>! escolas
ae primeiras letras o suail localhl'1I1es, fl pedindo
providflncias sobre a falta de 6tH fiei os publicos
para elltabelecimellto das escolas.-A' commissão
especial dOH. conselhos geraoS'

Do mesmo cOlIselho representando que se .:leve
extiuguir a COlIservlltn~ia ç\as mattal! cios llhéos.
-A' mesma commissno.

Do 1I1esmo consdho. pedindo providencial! adQ
l1uadl1" á boa arl cCI\daçno dos impostos, cuja
cobrança estllV" a cargo da extincta mesa da
inspecção, e para extirpação de outros abusos.
-A' mesmac,)mmissn.).

D.) mesmo conllellJo. pedindo providencias para
quens corpus de 2a linha do Reconcavo, não
sojão ohriglldos a. fazer serviço na cidade sem
cansa urgente.-A' mesma commissi'io.

Do 1Il':~1Il0 conselho,padindo a numeaçiio de um
ou maill am'anuenses, para coadjuvarem o official
da secretal'ia lio conselho e a creação daquelle
com uma gratificação men:lal.-A' mesma com·
missão.

Do mesmo conselho, representando a duvida
quo occorre sobre a preferencia que se deve dar
aos empregos de jurado, conselheiro de provinCia
e 1I0presidente.-A' mesma cl)mmissi'io,

Do mesmo conselho, representando os damnos
que devem terr~sultl1~ aos qUe tém liA exercer
dir.ditoe ..p.edit· .c.ump.rimento d.o obrig,.I.ç.õ.e.s II ter·
ceiros. mora,Jlll'es elll difl~renteil districtos por nliCl
admittiremosjuizes dopuz. como implldimento de
compal'ecar peranteeUo~. a distallcia em que
morao úsqlle têm de usar lIe reconciliação.
A' mesma cOlnmlssll0.

D" meilmo conselho,. poJind,). dflcla.raçiiodo
art. rIS ela lei dolO ue Outubro de 1828.-A' mesma
cOlllmlRlIno.
. Dllmallmo conselho, sobre autilidado daexe
cuç,'io d')1l1·tigo da lei de 15 de. Novembro de
18~7.-A' mesma commís8/Io.

Do megmo cOrlllolho. sobre a execuçiio do alvará
do 20 cie Olltubro de 18l2.-A' mesma com
miilslio.

DI) mesmo conselho, pedindo que pelos nacio
IIl1tiS se tlistribufio ai! .Jntas de terras que forlio
con(:odidas aOl! irlandezes na colonia de Itaperoá.
e que lll.je se achão abandonadas.-A' mesma
cOlllluissão.

DIl mesmo c1lOselho, pedindoqllen disposição
do urtigo 50 Si II da lei do 1f. de Olltubro de
1827, sejl\ ,·xtensiva ao caso de abandono dos
orphlios.;"'A' llIes.na commissão: ..

L"u·se o seguinte requerimento do Sr. deputado
Rebou"as. . .. .'

CI Para que se pergllnte ao ~overno se já Jorão
cassados os dec.retos, provisões e mais ordllns

. prohibitivas da livre circulação da moeda de
cobre por. todas. a~provincias do· Brazil e mutua
mente de IJmas para outras •.J)

Foi approvado. .
Lau-stl tambem um projecto de resolução' do

Sr. Henriques de Rezendtl.• sobro se não. pro
vêl'em oStlmpreR0l! eccltlsia~ticos vagos, ou que
vagarem,. que. não forem de jurisdicçãoou de
cura, applicando-sd o seu rendimento para o
thesouro.

J:l'icou para t~r 2& leitura·· emoc.:asiiio compe
tente, 1'01' se niio vencer a urgtncia pedida pelo
seu autor;

Lel'llo'se os se,::uintes parcceres:
cc A cOlllmis~li<i do just!ça criminal examinou

a 2- parra do requerimento cle. Jo,lo Evangeli"ta
de Alvarollga. prores~or publico de latillldade lia
vlllu da C'lmpanha d,\ PI'incdza, em qUllllxpondo
a delapidltç!ioquo SOfrl'CI'IiO 08 bens do casal de
80U pai, sequestrados e arl'cmatados por ter sido
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