
ASSEMBLÉIA GERAL LEGISLATIVA 

SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA - 4\1 LEGISLATURA 

Sessões de Maio a Outubro de 1838 

ANAIS DO SENADO
 
DO
 

IMPÉRIO DO BRASIL
 
/' 

SENADO FEDERAL
 

SUBSECRETARIA DE ANAIS
 

BRAStLIA -- 1978 

lU »\3. '! \ , ..... -

J 



r 

Texto composto sobr,e originais do 
Jornal do Commercio, do Rio de Janeiro, 
microfilmados pelo 
Serviço de Microfilmagem da 
Secretaria de Inrormação do Senado 

Capa: fDMUN 

FICHA CATALÓGRÁFICA 
(Preparada peh 8iblioteca do Senado) 

Anais do Se~ado. To~o' 1 1823- : Rio de Janeiro, 
1876-1959; Brasília, 1960

v. irregular 

Editado pela Diretoria de Anais e Documentos Parlamentares no 
período de \950-55, pela Diretoria de Publicações no perío
do de 1956- maio 1972 e pela Subsecretaria de Anais a partir 
de 1972 

Variações do título: Annaes do Senado do Imperio do Brasil, 
1823-\889. Annaes do Senado Federal, 1890-1935. Anais 
do Senado, 1946

I. Brasil, Congresso. Senado Federal. Subsecretaria de 
Anais,
 

CDD 328.81005
 o CDU 328(81) (093.2)
 

A publicação dos, 
ao Império, adquire fun 
bates parlamentares da 
outubro. 

Se os anos de 1835, 
violência política com a 
nada" na Bahia e com é 

Sul, o de 1838, ainda ql 
refluxo da maré conser' 
1837, e a eleição do no 
abril do ano seguinte. 
nização do Partido Cons 
gresso", de Bernardo Pe 
da Ordem" aparece, mu 
manifestar sinais de cans 
bilizando todas as forças 

Para responder à "s 
futuro Marquês de Olinl 
como substituto legal df 
porto de Salvador e envi 
os partidários da malogl 
as medidas criadoras da , 
D. Pedro II, em 25 de m 
aprovação da proposta c 
Brasileiro, em 18 de agost 

No dia 3 de outUt 
ramento dos trabalhos lei 
sentante da Província de 
Vasconcellos, já então eJ 
trono do movimento cons 

No mesmo período, . 
ex traord inári as ex pressõe 
Padre José Custódio Dia~ 



SUMARIO 

Pág. 

MAIO DE 1838 . . • • • • . • • . . • . • . • • • . • • • • .. • . • • • . • • • . • . • • • . . . • . 1 
- 1.• Sessão Preparatória, em 27 de abril • . • • • . . • • . • • . . . • . 3 
- 2.• Sessão Preparatória, em 28 de abril . • • • • . . • . . • • . • . . . 4 
- 3.• Sessão Preparatór,ia, em 2 de maio • . • • . • . . • • . • . . • • • • 5 
- Sessão Imperial de Abertura, em 3 de maio . • . . • • . • . . • . . • 6 
- Sessão em 4 de maio • • • • • • • . • • • • • • . • • • • • • . . • • • • • . . • • • 9 
- Sessão elll 5 de maio • • • • . • . • . • • . . . • . • • • . . . • • . . . . . . . . 11 
- Sessão em 7 de maio . . • • . • . • . • . • • • . . • . • . . • • . • . . . . • • • 12 
- .Sessão em 8 de maio • • • • • • • • . • • • . • • • • • • • . . . . • . . . . . . • 19 
- Sessão êm 9 de_ maio . • . • . • . • . . . . . • • . • . • • . • • . • . . . . • . • 21 
- Sessão elll 1 O , de maio . . . . . . • . • • . . . • • . • . . . • . . . . . • . . • • 23 
- Sessão em 11 de maio • . • • . • . • . . . . . . • • • . • . . • • . • . . . • . • • 25 
- Sessão em 12 de rnaio • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • . • • . • • 28 
- Sessãc{ em 14de maio . . . . . • • . . • . . • . • • . . • . . . . • . . . . . . . 30 
- Sessão em 15 de maio . . . . . . . . • . . . • • • • . . • . . . . . . . • . . • • 33 
- Sessão em 16 de maio . • . • • • . . . . . . • • . • • • . . • • • . • . • • . • • • 37 
- Sessão em 17 de maio . • . • • • . • . . • • • . . • . . • . • • . . . . • • . . • . 39 
- Sessão' em 18 .de maio • . • • . • . . . . • . . • . . . • . • • . . • • . • • • • . • 41 
- Sessão elll 19' de. maio • . . . . . . . . • . . . • • • • . • . • • • • . . • • . . • 43 
- Sessão em 21 de maio • • • • . . • • . . .. . • . . • . • • • . . . .. . . • • 45 
- Sessão em 22 de maio • . . . . • . . . . . . . • . . • . . . • • . • . . .. • . . • 47 
- Sessão em 23 de maio. . • • . . . • . . . . . . . . . . . . • • . . • • . • . . • • • 49 
- Sessão em 25 de maio • . . . . . . . . • . . . . . • . . . . • • . . • . • . . . . . 52 
- Sessão em 26 de maio • . . . . . . . • . . • • . . . . • . . • . . . . • • . . . • 54 
- Sessão em 28 de maio • • . • . . . • • . . • . • • . . . • • . • • . • • • . . • 57 
- Sessão em 29 de maio . . • • . . . • • • . • . • • . . . • . . • . . • • . • . . 59 
- Sessão em 30 de maio . . . • • . • • • . . . . • . . • . . • . • • • • • . . • . 62 
- Sessão em 31 de maio . . . • . • . . . • . . • . . . . . . . • • • • • . • • . . . • 63 

JUNHO DE 1838 • • • . • . • • . . • • • . • . . . . • • • . . . • . • • • • . • • . • • . • . • 65 
- Sessão em 1.0 de junho . • . . . . . • . . • . . • . . . . . . . . . . . • . • • . • • • 67 
- Sessão em 2 de junho . . . • . . . . . • . . . . . . . . • • • . . . . . • • . . . • 70 



- Sessão em 6 de junho .........•...................... 
- Sessão em 7 de junho .......•.•..•................... 
- Sessão em 8 de junho .............•...........•..•.•. 
- Sessão em 9 de junho ...................•......•..... 
- Sessão em 12 de junho .................•.•...........• 
- Sessão em 15 de junho ............................... . 
- Sessão em 16 de junho ...................•............ 
- Sessão em 18 de junho ..........•....... .' .........•.•. 
- Sessão em 19 de junho ............................... . 
- Sessão em 20 de junho ............................... . 
- Sessão em 21 de junho .........•.....•...........•..•. 
- Sessão em 23 de junho .........•...•.......•....•..... 
- Sessão em 25 de junho .............•.......•........•. 
- Sessão em 26 de junho .........••..•.•.•••.•.•.•..•.•. 
- Sessão em 27 de junho ..........•.........••.•......•. 
- Sessão em 28 de junho ...................••......••... 
- Sessão em 30 de junho ............................•..• 

JULHO DE 1838 ...................•.•. · •....•..•.•...•.••. 
- Sessão em 2 de julho .............•.............•.•.. 
- Sessão em 3 de julho ...............•..........••... :. 
- Sessão em 4 de julho ..........•................•..•. 
- Sessão em 5 de julho .............•....•..•.....••••• 
- Sessão em e de julho . . . . . . . . . . . . . .......•..••.••.•. 
- Sessão em 7 de julho ..........•................•.... 
- Sessão em 9 de julho .........•........•..•.......... 
- Sessão em 1 O de julho ..........•.......•..•..•..••... 
- Sessão em 11 de julho .....................•.••..•.••. 
- Sessão em 12 de- julho ..........•..................... 
- Sessão em 13 de julho ..........•............•....•... 
- Sessão em 14 de julho ...........................•.... · 
- Sessão em 16 de julho ..........•..................... 
- Sessão em 17 de julho ............................... . 
- Sessão em 18 de julho ..........•..................... 
- Sessão em 19 de julho ............................... . 
- Sessão em 20 de julho ..........•..........•.......... 
- Sessão em 21 de julho ............................... . 
- Sessão em 23 de julho ..........•..................... 
- Sessão em 24 de julho ............................... . 
- Sessão em 26 de julho ............................... . 
- Sessão em 27 de julho ............................... . 
- Sessão em 28 de julho ..........•.•................... 
- Sessão em 30 de julho ............................... . 

Pág. 

72 
74 
76 
78 
ao 
81 
83 
84 
87 
91 
93 
95 
96 
98 
99 

101 
103 

107 
109 
112 
114 
116 
118 
122 
123 
126 
129 
132 
133 
136 
139 
141 
143 
145 
147 
151 
153 
155 
158 
160 
162 
164 







INDICE ONOMÁSTICO 

ALMEIDA ALBUQUERQUE 
- Apresentando emenda substitutiva à resolução que concede loterias 

a André Galharde Joaquim José da Silva. 292 
- Encaminhando à Mesa emendas ao 'projeto de resposta à fala do 

trono. 24. 26 
- Solicitando sejam apreciadas separadamente as duas propostas do 

governo sobre as promoçães no Exército. na Armada e na artilharia da Mari
nha. 184 

ALMEIDAE SILVA 
- Apresentando emenda ao projeto de lei que dispõe sobre filhos 

ilegítimos. 160' 
- Encaíninha.ndoà Mesa emenda à resolução que autoriza os párocos 

e curas de;almâsdo,muniCípio da corte a passarem certidões de seu oficio. 
sem depcndênCiadc·despacho. 97 

ALVES BRANCO 
-. Apr~ritando ;eínenda.à resolução.queautoriza o governo a 

remunerar .. os·sCí-Viços·"dosargcntó~mórPé:dro PcreiraCorié:ià .. de~Scna.,. ,267 
- .. '.A.prêSêntaôdoemendâSàresôluÇãõcíÜC'disp~é~()brc ~"elllpréstimo 

conceclido .• pehi"assemblêiá'lé8iSlativa :éie .rdin~ GC:~sparà.àconstrúção da 
estrada enireo~~Parãibumiea,capitaIda: nlCslllapro\rlncia.; . ,89 .. ' , 

-·.EnêamirÍbandõ.à Més8:"emc:nda;:ao{projc:tc;dercSposta ,à fala do 
trono. 22~26 .'. ,.. .•. .• .•.... .. " .. . ..... ". ' .. "'.' . . .'. .... . .• 

- ~ncamjrihando. àMesarequenmento de urgência para. apreciação 
do parecerrel~~iv~A~I.~i~q,de:~IIl;s~n,~~~ip~a.,~px:()yí~c:ia~C?~§~~pê~ . ;310 

- ()f~recc:~~o .•.. ~~~d~.às,propostasodo ,go\'ernoique;dlSpoem ... s()/:)re 
promoçõesnoExérCito~ naArmadaena Artilharia ida Marinha; , 152. 156. 
163.164. 168 . '.' . . .'. . .. , " ..... •••.. •• . . '.' 

- Requerendodogovcrnoinforníáçê5eS relativas à expedição de 
ordens para.que.se,proceda'.à eleiçãodeurn\senàdornaprovíncia de Sergipe 
tendo em vista o falecimento doSr; Mata Barcelar~' 294 ,. 

- Solicitando adiamento .da discussão do Projeto de Lei n9 9. de 
1835, que regula o peso. o vaIor e o título das moedas de ouro. de prata e de 
cobre nacionais. 79 



- Solicitando urgência para discussão da resolução que concede 
privilégio a uma companhia para abertura de uma estrada de ferro na 
província de São Paulo. 298 

CARNEIRO DE CAMPOS 
- Apresentando emendas ao projeto de lei que dispõe sobre filhos 

ilegítimos. 181. 196. 253 
- Encaminhando à Mesa emendas ao projeto de resposta à fala do 

trono. 22, 36. 38 

CONDE DE LAJES 
- Apresentando emendas ao orçamento do Império para o exercício 

financeiro de 1839/1840. 275,279 
- Apresentando emendas à resolução que concede gratificação aos 

lentes dos cursos jurídicos. 20. 38 
- Encaminhandoà Mesa emendas à proposta do governo que fixa as 

forças navais para o exercício financeiro, de 1839/1840. 192,203 
- Encaminhando à Mesa o ,parecer da Comissão da Marinha de Guer

ra para que entrem em discussão as propostas do governo sobre o Exército. 
Armada e Artilharia da Marinha. 131 

- Oferecendo emendas às propostas do governo sobre promoções no 
Exército. na Armada e na artilharia da Marinha. 146. 154 

- Solicitando seja remetida à Comissão de Marinha e'Guerra a resolu
ção que dispõe sobre a contagem de tempo. para promoção. de oficiais do 
Exército. 53 . 

CONDE DE VALENCA 
- Oferecendo emenda ao orçamento do Império para o exercício fi

nanceiro de 1839 f.184O. 279 

COSTA BARROS 
- Solicitando do governo informações sobre os oficiais do Conselho 

Supremo Militar. que pedem aumento de salário. 130 

COSTA FERREIRA 
. - Apresentando emenda ao orçamento do Império para o exercício 

financeiro "de 1839{1840. 267 
- Encaminhando à Mesa emendas às propostas do governo sobre 

promoções. no E"ército. na Armada e na artilharia da' Marinha. 154, 156, 
187 

- Oferecendo emenda à proposta do governo que fi"a as forças 
navais para o exercício financeiro de 1839/1840. 192 

- Requerendo adiamento da discussão da resolução que autoriza o 
governo a pagar a Francisco José de Brito a quantia constante da sentença 
que obteve contra a fazenda nacional. 321, 323 



- Solicitando adiamento dos trabalhos do Senado. até que a Câmara 
dos Deputados tenha número legal para poder trabalhar. 322 

- Solicitando seja discutido por artigos o projeto que dispõe sobre a 
organização dos corpos da guarda nacional. 17 

FERREIRA DE MELO 
- Solicitando informações do governo sobre os depósitos em dinheiro 

efetuados no tesouro pelas companhias de mineração. 112 

FRANCISCO DE SOUSA PARAISO 
- Encaminhando à Mesa requerimento de adiamento da discussão da 

resolução que concede aos juízes e oficiais de órgãos 5% do que arrecadarem 
das heranças dos defuntos e ausentes. 26 

- Oferecendo emenda ao projeto de lei que dispõe sobre direitos 
hereditários dos filhos ilegítimos. 205 

- Solicitando a elaboração de novo projeto dispondo sobre a 
organização dos corpos da guarda nacional. 17 

HOLANDA CAVALCANTI 
- Aditamento ao requerimento do Sr. José Inácio Borges relativo à 

resolução que concede ao Montepio dos Servidores do Estado os 
remanescentes dos prêmios de suasJo~erias. 42 . 

- Apresentandoprojetoque.dispõe sobre o alistamento na guarda 
nacional déestrângeirosdoJniciliados'Ilo:Imp~rio. 128 . 

- Apresentando voto em; separad'oreférente 'à proposição do Poder 
Executivo que fixa 'as despesas públicas para o exercício financeiro de 
1839/1840. 255 

-. Encaminhando à Mesa emenda à resolução que concede aos 
arrematantes do imposto dos dízimos de rniuncas,'pescado' e 'gado da 'Bahia 
dispensa do recolhimento para os cofiés públicos de importânciaqueespecifi
ca. 28 

- Encaminhando à Mesa emendas ao orçamento do' Império para o 
exercício financeirode'1839j1840: 287~'292 

- Oféreéendo emenda à proposta do governo que fixa as forças 
navais para o exercício fióànéeirode'1839/1840. 192 

- Oferecendo emenda à resolução que concede loterias para indenizar 
o cofre dos Órgãos do município da corte pelo roubo que ·sofreu em 13 de 
abril de 1833. 311 

- Oferecendo emenda à resolução que prorroga por mais um ano os 
Decretos n9s 79 e 129, de 1837, referentes à suspensão de garantias na provín
cia do Rio Grande de São Pedro do Sul. 314 



- Propondo seja processada a votação do orçamento do Império logo 
após a discussão de cada um dos artigos da referida proposta. 272 

- Solicitando voltem às comissões respectivas as representações das 
assembléias do Rio de Janeiro e de São Paulo, em que pedem providéncias 
acerca da lei de 7 de novem bro de 1831. 48 

JOse INÁCIO BORGES 
- Apresentando emenda à resolução que concede pensão ao Dr. 

Antônio Carlos Ribeiro de Andrada Machado e Silva. 217 
- Comunicando à Mesa que já se acham prontas as plantas do edifí

cio do Senado, assim como o orçamento .da despesa para a conclusão da 
obra. 202 

- Encaminhando à Mesa emendas ao orçamento do Império para o 
exercício financeiro de 1839/1840. 260,279.295 

- Requerendo o encaminhamento à Comissão de Marinha e Guerra 
dos projetos que dispõem sobre a remuneração dos serviços militares feitos 
em tempo de paz. 78 

- Solicitando adiamento da discussão do projeto que dispõe sobre a 
organização dos corpos da guarda nacional. 17 

- Solicitando informações do governo sobre a quantia que há em seu 
depósito proveniente dos prêmios não reclamados das loterias concedidas à 
caixa dos servidores do estadQ. 42 

MARQUES DE BARBACENA 
- Oferecendo emendas ao orçamento do Império para o exercício 

financ~iro de 1839/1840. 269.285.287.295. 

MARQUEs DE PARANAGUÃ 
- Apresentando emenda à proposta do governo que fixa as forças de 

terra para oexercicio financeiro de 1839/1840. 247 
- Encaminhando à Mesa emenda ao projeto de resposta à fala do tro-

no. 25 . 
- Oferecendo emenda à proposta do governo que fixa as forças 

navais para o exercício financeiro de 1839/1840. 203 

MARQUES DE SÃO JOÃO DA PALMA 
- Apresentando emenda à proposta do governo sobre o orçamento 

do Império para o exercício financeiro de 1839/1840. 258 
- Requerendo que as sessões do senado tenham a duração de mais de 

uma hora até o seu próximo encerramento. 251 
- Solicitando que as sessões do senado sejam iniciadas às 11 

horas. 200. 



MARTINS VALASQUES 
- Encaminhando à Mesa projeto que dispõe sobre a formação de 

culpa. 114,116,119,167. 
- Oferecendo emenda ao orçamento do Império para o exercício 

financeiro de 1839/1840. 264 

MELO E MATOS 
- Apresentando projeto que aprova a transferência de tença concedi

da à D. Maria Henriquetta em remuneração dos serviços de seu pai, Major 
Luiz Antônio de Morais. 140 . " 

- Encámirihando à Mesa emenda ao projeto de resposta à fala do 
Trono. 23 , 

- OferCfCndo cmendaàs propostas ,do governo sobre promoções no 
Exército, naA111ladae,n,a àitilharia da, Marinha .. ,' 185 

-' Soliciiándo adiamento"dadisclissão do projeto de lei que dispõe sobre 
direitos hcreditãrios dos filhos ilegítimos. 197 

NICOLAU VERGUEIRO 
~Apr~ntanê;lo a redação final da resolução que dispõe sobre a 

gratificaçãodo~lentCs dos cursos jurídicos e das faculdades de medicina do 
Império. 40' 

- Apresentando emendas ao projeto de lei que dispõe sobre filhos 
ilegítimos. .181' 

-".Deélanição de "o,to contra a resolução relativa à pretensão do 
Sr. FranciscoAntôriioSoares. 32 

-;;Encâ:minhârid()·:~?ofesa:eme~daà proposta do governo que fixa as 
forças navaisp~ra:o~ercíci()fiJla:nC:eiro de 18~9 /1840. 203 

-'EnciÍininh'arid()à~Mesaémérida ao 'projeto'de resposta à fala do tro-
no. 26 ' 

- Enearriinnando à 'Mesa emendas ao orçamento do Império para o 
exercício financéirod~s1839/1840.'&;260:285 ,.." " . 

-I:ncâmi~hancio: à';M~a:'emen-das:ao,p~ojeto;sobre as promoções no 
Exército,ria~rrnadaellaa:rtilhàpa\da.;MàiiIlha;~ ~175~:18S; 187 .. , 

-,Ofereêeiido:.el'Jlenda;à':resolúção,qu~coIlcedecpensão ao Or. Antô
nio Carlos' Ri.,eir~:de::Aiidradal1acliâdociSilvà~'~ ';217;' 

-. ()ferêCeridoremenda',ao""arecer~da;C:0m.issão.de Fazenda sobre a 
pretensão dosargellto~nl0rPed~o:'perêirà CorreâdeSena~.98 ' 

- Propondoó cancelamentoí,do coritrl1toque'()~Senado mantém com 
o Diário doRiode,:Taneirõpaiapublicaçãeidos debatesci,aCasa. '41 

- Requerendó informaçõês,do governo sobre a necessidade do 
aumento de ordenàdodos auditores da Marinhâe Guerra da Corte. 254 

- Requerendo seja encaminhado à Comissão de Legislação o projeto 
de lei que revoga o Alvará de 4 de setembro de 181 O. 79 



- Requerendo seja encaminhado à Comissão de Legislação o projeto 
que dispõe sobre a formação de culpa. 190 

- Solicitando do governo a remessa de um quadro numérico da 
população de cada província do Império. 116 

- Solicitando que as sessões do Senado comecem às 17 horas e 
tenham uma duração de 5 horas. 251 

- Solicitando seja remetido a uma comissão especial o projeto de lei 
que dá nova forma às eleições. 70 

OLIVEIRA 
- Apresentando emendas ao projeto de lei que dispõe sobre filhos 

ilegítimos. 160. 175. 194. 253 
- Encaminhando à Mesa emenda ao parecer da Comissão de Fazen

da sobre a pretensão do sargento-mor Pedro Pereira Correa de Sena. 98 
- Oferecendo emenda ao orçamento do Império para o exercício fi

nanceiro de 1839/1840. 269 
- Requerendo urgência para apreciação da resolução que concede 

pensão à D. Constança Rosa Ribeiro. 308 
- Solicitando adiamento da discussão da resolução que autoriza o 

governo a pagar a Francisco José de Brito a quantia constante da sentença 
que obteve contra a fazenda nacional. 321 

- Solicitando sejam remetidos à Comissão de Fazenda os pareceres 
da Comissão de Marinha e Guerra sobre a pensão do Major Luís Manuel 
Gonçalves ea do Coronel Antônio Joaquim da Silva Freitas. 128 

PAULA SOUSA 
- Apresentando emenda ao parecer indeferindo o requerimento de 

O. Ignês Cândida da Silva Dourado. relativo à remuneração do seu falecido 
marido. 51 

- Apresentando emenda às propostas do governo que dispõe sobre 
promoções no Exército. na Armada e na artilharia da Marinha. 152 

- Apresentando emendas à proposta do governo que fixa as forças de 
terra para o exercício financeiro de 1839/1840. 220,225 

- Encaminhando à Mesa emendas ao projeto de resposta à fala do 
trono. 22. 26. 36 

- Encaminhando à Mesa requerimento no sentido de que rejeitem os 
projetos que não vierem segundo as f6rmulas constitucionais. 134 

- Formulando requerimento de informações ao governo sobre diver
sos assuntos que especifica. 123 

- Oferecendo emenda à Resolução "O" que faz extensiva ao presente 
ano a Resolução de 13 .de outubro de 1837. 130 

- Oferecendo emenda à resolução que aplica0 art. 10 da t-ei de 15 de 
outubro de 1827 não s6 aos professores nomeados como também aos antigos 
professores públicos de primeiras letras. 29 



- Requerendo informações do governo sobre as letras ou bilhetes do 
tesouro emit,idos no período dejulho de. 1837 ajunho de 1838. 88 

- Solicitando a presença do Sr. Ministro da Fazenda para assistir à 
discussão do projeto de lei que dispõe sobre o sistema monetário. 85 

- Solicitando da Mesa o cancelamento do contrato que o Senado 
mantém com o atual empresário para a publicação dos debates da Casa. 42 

- Solicitando seja remetido à Comissão de Constituição e 
Diplomacia o projeto que manda alistar na guarda nacional os estrangeiros 
:lomiciliados no Império. 153 

PEREIRA OE VASCONCELOS 
- Encaminhando à Mesa emenda ao orçamento do Império para o 

exercício financeiro de 1839/1840. 311 
- Oferecendo emendas ao orçamento do Império para o exercício 

financeiro de 1839/1840. 319.320 
- Propondo seja suprimida a emenda do Sr. Costa Ferreira oferecida 

ao orçamento· do Império para o exercício financeiro de 1839/1840. 317 

ROORIGUES DE CARVALHO 
- Solicitando o adiamento da discussão da proposta do orçamento 

do Império. 51 

SA TURNINO PEREIRA 
-Apresentando emenda à Resolução "0" que faz extensiva do 

presente ano arcSoluÇão de 13 de outubro de 1837. 130 
_ ApreSentando emendas à resolução que concede tença ao Brigadei

ro João Egídio Calmon. 248;258 
- Encaminhando à. Mesa emenda à resolução que concede gratifi

cação aosIentes'doscursosjurídicos. 38 
- Encaminhando à Mesa emendas às propostas do governo que 

dispõem sobre promoções no Exército. na "Armada e na artilharia da 
Marinha. 150. 158 

_ Formulando requerimento de adiarnentoda.dis~ussão. do parecer 
da Comissão de Constituição interposto 'sobre o requerirrientodo Sr. Paula 
Sousa a respeito do englobamento das duas propostas do governo relativas a 
promoções no Exército. na Armada e no corpo de artilharia da Ma
rinha. 137 

- Oferecendo emenda ao parecer que concede gratificação aos 
oficiais da secretaria do Senado. 73 

- Oferecendo emendas ao orçamento do Império para o exercício 
financeiro de 1839/1840. 267.269 

- Propondo o adiamento da discussão do projeto de lei que dispõe 
sobre o sistema monetario. 92 



- Requerendo adiamento da discussão do projeto que declara corpos 
municipais permanentes as divisões do rio Doce, pedestres do Espírito· Santo 
e companhias de ligeiros do Maranhão. 124 

- Solicitando do governo informações sobre o sueco Guilherme Luís 
Taube, tendo em vista a resolução que o reintegra no posto de capitão de 
primeira linha do Exército. 44 

TEIXEIRA DE GOUVEIA 
- Apresentando emenda à Resolução n9 30. que concede indenização 

a Inâcio Rigaud e outro. 240 
- Oferecendo emendas às propostas do governo sobre promoções no 

Exército. na Armada e na artilharia da Marinha. 185.190 
- Propondo adiamento da discussão do projeto que declao:-a corpos 

municipais permanentes as divisões do rio Doce, as de pedestres do Espírito 
Santo e as companhias de ligeiros do Maranhão. 134 

- Propondo a nomeação de uma deputação para cumprimentar S. M. 
o Imperador em 7 de setembro docorrente~ 236 

-Requerendo volte à comissão respectiva o parecer sobre a represen
tação da assembléia legislativa de São Paulo em que solicita a revalidação dos 
atos praticados pelos juízes interinos. 46 

- Solicitando adiamento da discussão da resolução que concede a 
uma companhia privilégio para a construção de uma estrada de ferro em São 
Paulo. 299 

- Solicitando do governo informações sobre o débito dos arrematan
tes dos impostos dos dízimos de miunças. pescado e gado da Bahia para com 
os cofres públicos. 28 

VISCONDE DE CONGONHAS DO CAMPO 
- Transcrição do discurso proferido por S. Ex' por ocaslao das 

homenagens prestadas pelo Senado a S.M. o Imperador. em 7 de setembro do 
corrente. 245 

VISCONDE DE SÃO LEOPOLDO 
- Aprese~tandoemenda à resolução que concede gratificação aos len

tes dos cursos jurídicos. 20 
- Discurso em resposta à fala do trono. 15 
- Encaminhando à Mesa a redação final do projeto de resposta à fala 

do trono. 39 
- Oferecendo emenda à resolução que concede pensão ao Comandan

te Superior da Guarda Nacionalda Província de S. Pedro do Rio Grande do 
Sul, João da Silva Tavares. 239 . 



1.8 SESSAO PREPARATóRIA 

EM 27 DE ABRIL DE 1838 

O Senado teve a sua primeira sessão preparatória, conforme 
o seu regimento, e reuniram-se 27 Srs. senadores, número suficien
te para deliberar. 
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2.8 SESSÃO PREPARATóRIA 

EM 28 DE ABRIL DE ~1838 

Reunido o Senado em sess.ão preparatória, ~omaram assento e 
prestaram juramento os Srs. FrânciscÔ'dê Souza Palrarso. se.ri'a(!or pela 
provrncia da Bahia: e Antônio Francisco de Paula Hollânda' Caval
canti de Albuquerque, pela de Pernamb.uco. 

4 

1 

1 
J 
1 

l 
I 
l 
' i 

l 
f 
i 
I 
l 
J 
i 

i 
~ 
l ,, 
! 
l 
l 

j. 

• 



3.8 SESSAO PREPARATóRIA 

~,~"i -~~-;:J;~_::.~t::r-~.~: j·0= ;_-:,_~r:. :.-~:-:: -:,<- ~ 
o Senado reunlu-se,,erl'r:,sessãõ;,;preparatórla.~e mandando .. ao. 

·. ' - - ": ''' .. _.. "-_:' :_.. _:-;-~~:-.. -."__..:. ,' .... !·'·:~·:·. :• .:...:·;;·_,.::'2~:-:;:.>:·:_:::y-_ ._ .. :.··~---~~,·.;: .·:"-,:~- ,, "'~ .-:::-· _.:;.--""~ ~~--- :·!(.':._,·,.;;;,~:-'\ :--- -... -.::i -:·- __ , . '.';.::.:. <"-~--- . .''.~ ,'- {.: :·: 
paço da .. cidadetuma~deputação' para ;saber :do'lRegenteJo 1dla:~er,nora 

~- .-., · ·-:- •·.-· ·;: ,_,, :.-,.:. -.,,_ · _-"· .. _.; -· · ···. ::i>,,_.,-.:,,·:-.,\:-:·, ... · -·--.•:,·:::'-,-: .,,,_.,,. ·,-_:.n_;.: :· ... -!~,,.,-._;:···h .;,• .. _:;·~ .. ~.- .-:·:""': :·- · ·:l ...... ~~;.r", ·:,. ,_·::- · '· .;~ :,• .~J" ~., • .--- ·:·:'->-;".,.-·_:;·. 

da. cele~raç~o; .. d~rR1 .. 1.~s~;·~?i,:~~I~J~1~,~~!!~~?~·~·fP~~~~~~.·I~~,~r~~~<:.~{a 
hora ·e·.·•·'·~~E!~;;;d,~.~·~~~~~)~~~~~~~!..~~~J5~~!~1tt;.!'~···•:Eirnd:.~~~~s~ que .a mlssai.do:Esprrlto,Santo;~;serla·~amanuã;~pe asi;,1Q-b;horas; :e e 
aberturá·· .. ·(là'.• assêmbiélá. [9efal'ú1Õ é~ço-.. ·Cio;:sênãcJ,o:p'eiÔ~imeic>:dla: 
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ASSEMBLÉIA GERAL LEGISLATIVA 

SENADO 

SESSÃO IMPERIAL DE ABERTURA 

EM 3 DE MAIO DE 1838 

Presidência do Sr. Marquês de Baependi 

Reunidos os membros da assembléia geral, pelas 11 horas da 
manhã. no paço do Senado, pelas 11 horas e meia são nomeados, 
para a deputação que deve receber o Regente inte'=ino, em nome 
do Imperador o Sr. Pedro 11, os Srs. deputados Eustáquio Adolpho 
de Mello e Mattos, Francisco Gomes de Campos, Venâncio Henri
que e Rezende, José Marianno Cavalcanti de Albuquerque, José Antô
nio de Siqueira e Silva, José. Clemente Pereira; João Antônio de 
Lemos, José Cesário de Miranda Ribeiro, Paulino José Soares de 
Souza, Rodrigo Antônio Monteiro de Barros, Honório Hermeto Car
neiro Leão, Cândido José de Araújo Vianna, José lgnâcio Vaz Vieira 
e Carlos Augusto Peixoto de Aguiar; e os Srs. senadores Visconde 
de Congonhas do Campo, Marcos An'tôJ:tiO Monteiro de Barros, 
Francisco de Souza Paraíso, Lúcio Soares Teixeira de Gouvêa, Lou
renço Rodrigues de Andrade, conde de Lajes e marquês de São 
João .da Palma. 

Ao meio·dia anuncia-se a chegada do Exm.o Regente, que, em 

6 

I 
l 
I 
1 
1 

1 
l 

J 
j 
:1 

~ 

I 
1 

I 
I 
I 
j 



nome de S. M. o Imperador, vem abrir a sessão da assembléia geral. 
O Sr. Presidente convida a deputação a Ir receber S. Exa. que tem 
ingresso na sala com. as formalidades de estilo._ e logo que toma 
assento, juntamente com os membros da assembléia geral; lê a 
seguinte fala: 

"Augustos e digníssimos; .senhores representantes da nação. 
Depois de render as devidas graças ao 'supremo Árbitro ·dos 

impérios, pela próspera saúde de Sua Majestade· o Imperador e de 
suas augustas . Irmãs, eu me congratulo convosco pela vossa pre
sente reunião. 

Subsistem inaltera_das as relações d~ bo.~:t __ amizade entre o 
Império e as potências estrangeiras; e os 111eios que o _gov~rno 
tenta e emprega para es"aecer ;...qualquer -~i~~lai~;de,,,~e~Ín~eligêncla 
com a Santa Sé, não . desmerecerão a élquiéscênêiã ~cfOS; espíritos 
ainda os·_mais_escrupulosàs, nem avêntúrãrãÔ,-a;c:lignidade~ê:iãi:.êôrôa. 

o aspecto do±Brã_sil~ se nã~ é tãoi~igfa~ávêCifcoiTí~T:J#ra~,pãra 
desejar, não é também desanimador. -A autoridade -legal 'vai reco
brando o seu_ império por Joda a parte,,em. que o havia" perdido; e 
o governo,·_ com o,- auxílio. d~Dlvl~a,,.~"o"idênc"ta._ e,cOITl."·a·., __ c~adJÜyação 
dos brasileiros verdadéirament~··arnlgos :-d~ê·_Pátr:ia ;e•;,~a ., Uber~âde, 
esper:é:l conseguir em oreve o apetecido termo de-nossas dlssênsÕes 
domésticas. 

Sobre a inteligência da ,lei de 12_de agosto.dei-1834,_querefor
mou ... a constltuiÇãocdo Império, _dúvidas,·e·,,dúvidasgrâves-:têrn{sido 
suscitadas. Eu chamo a vossa atenção para -~este mui' Importante 
objeto. 

A fazf!',lda :públ,ica e a cir~-~la?ã~:.monetária cff)m?ndam novas e 
eficazes •providê~c.ias ~- Vossa~_sabedoriatprÔ.\fe~á •.. corno _urge. ao me
lhoramento :dês1:e::râm()~da•.•--_púbUca,i~adrT1inis~ção. 

o·.Exército. e ... l\t1,arintla têm]pre~ta~o;'rfll~vél'nte~;~f!-J'Viços;à_.ordem 
e à liberdade; e:. maiores:, poderão ·::pre~~ãf:•:se :,os -~rgaf1iZardes com 
a força .e com .. a~disciplina;é)uÊf,texigé·:·o::~euiriobr:e,~destino; - -- . 

A tranqüilidade pública e .particUlar vos ped~cU~s~rada e atlva 
revisão dasc respectivásjeis criminais, _e ia ;pátria,es.pêl1!\.que, nessa 
melindrosa tarefa, resolvais o problema de}aliai:ciã rnaior soma de 
liberdade com a maior .e mais perfeita segurança. 

Augustos e digníssimos senhores representantes da nação, o 
Brasil espera de vós as medidas que hão de para sempre consolidar 
o trono e a integridade do império, e suas instituições polftlcas. 
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Vossas luzes e vosso patriotismo são o fiador de suas esperanças. 
Está aberta a sessão." 
Finda esta leitura, S. Exa. se retira com as mesmas formalidades 

com que fora recebido, e o presidente levanta a sessão. 
Achavam-se presentes, ao ato de abertura, todos os membros 

do ministério, os quais tomaram assento como membros da assem
bléia geral. 
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SESSAO EM 4 DE MAIO DE 1838 

Presidência do Sr. M~uês de Baepencli 

Aberta a sessão, com 32 Srs •. Senadores,:são:lidas e aprovadas 
as atas do.s dias 10; 11, 12, 13 :e 1~,~dêoo1Jtid)rci do ano passaCfo: 
e as de 27, 28 e 30 de abril.do .corrente. 

ProcedendO-se à noméa9ãõ dâDriie~á.~.fic~m,, el~itos: 
Presidente,: o··,sr .• f\11a~q~'ês·.,êl~r~l3~ependi;·Hc()llli: ~7 :V()tos: Vlce

Presidente,··o;.,Sr. túcio0,Soares~T~ix~lra>'d~,:·G~Üvêa;;,,col11'18.yotos. 
ppr te·r .o·.senad().qoncedid0: ~o 'Sr.·~~1a'tq~~·s· .• dert~a;~ari~gúá â·:.dl~pef1sa 
que .. pediu···do·:exercício/-'do. refeddo:,tugar, ipàra:osquât ~forà; eiEdto 

(·'.~_- .... :· :;·-,; _ .,._:·\·•· .. •·_., .... " .. -: ,--:'r::·~-~--~-"1'''"·:~:::_-·-:··.'N''·.c•,--,,-·c;_·;:·.·<;~.- .,,1~.'\'>1"-:"'"· ·.:''"'!···-:_·:;:_::_:-.-·:.:· ·--.>_.','. ·,·--.·:•··--, ~ 

em prirryeiro,;es?:rutínl,o,,;c()m·•".19 vo~os:{1-~-Sec~e~rlo,·••()•;•Sr~ ••. C.onde 
de Valença,,, com 22votos:~:2 .• 0 

•• ()~Sr.,.LuizYJoséL'de,'ou~eira>.~~m).22: 
3.0 

•. o sr·.igedi"C)·.José':,cfa. PC)~t~·Ba~ro~,;·~om,:11:!'4.<>~ .c(:S~-·~ry1án~eJ'dos 
Santos ~à.rtins:Vallas9ü'es;·;corn :16:~.e :supi~J'ltes os:Srs~,{J==r,~ncisco de 
Souza ~ar~íso,:cbm :1o é'otc)s;e,:Jc:Jsé ,Jei~~ira:.da.;_Ma~a.;,saijellar-. .· 

Os.•·Sr,~-iiSecretá~ios:·,~o\'~men~~.i,eleitÔs:'se'rido. convidados 
Sr. Prê,~~~~ryt~; . .t~rll~&~.~~:~·~us;~,IU,~.~~~~-~·' . . . . ·c ... ···· 

~rocl:ld.~~se à ·:.pome~çãod~as: co111issões, ..• e ~aem,.eleitos: 
.RES·P:()S!A ~A~ ·F~L.A;DO.;T~9_~0:-·· +Os ~rs.LNlscor'lde:de .·São 

Leopoldo;·~1_6wotos: Marquês rde0·São. João da:-':?alma/;12;· Marquês 
de Pàranaguá;~ 9. 

CONSTITUIÇÃO E DIPLOMACIA -· Os Srs. Marquês de. Para· 
naguá, corp 14 votos: Visconde de São Leopoldo, com 12: Lúcio 
Soares Teixeira de Gouvêa, 11. 

FAZENDA - Os Srs. Antônio Francisco de Paula Hollanda Ca
valcanti de Albuquerque, com 21 votos: José lgnácio Borges, 17: 
Marquês de Maricá; 17. 
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LEGISLAÇÃO - Os Srs. Cassiano Spiridião de Mello Mattos. 
com 18 votos; Patrício José de Almeida e Silva, 15; Francisco Car· 
neiro de Campos, 14 

MARINHA E GUE.i-:>~A- Os Srs. Conde de Lajes, com 25 votos; 
José lgnácio Borges, 16; Marquês de Paranaguá, 11. 

COMJ:RCIO, AGRICULTURA, INDúSTRIA E· ARTES - Os Srs. Ni· 
colau Pereira de Campos Vergueiro, com 18 votos: Francisco de 
Paula Souza e Mello, 17; Marquês de Maricá, 16. 

INSTRUÇÃO PúBLICA E NEGóCIOS ECLESIASTJCOS - Os 
Srs. Lourenço Rodrigues de Andrade, com 20 votos:' Marcos Antônio 
Monteiro de Barros, 19; José Bento Leite Ferreira de Mello, 15. 

SAúDE PúBLICA - Os Srs. João Evangelista de Faria Lobato, 
com 11 votos; Visconde de Congonhas do Càmpo, 8; José Saturnino 
da Costa Pereira, 7. 

REDAÇÃO DE LEIS - Os Srs. Nicolau Pereira de Campos Ver
gueiro. com 16 votos: Cassiano Spiridião de Mello e Mattos, 12: 
Visconde de São Leopoldo. 

Dando a hora, o Sr. Presidente marca para a ordem do dia a 
continuação da nomeação das comissões, e, restando tempo, tra
balho das mesmas. 

Levanta-se a sessão às 2 horas. 
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SESSAO EM 5 DE MAIO DE ,1838 

Presidência{clotSr.··Marqúês de :Baependl 

Aberta a sessão com 27 Srs •• senadores, lê-s.a e aprova-se a 
ata da anterior. 

. ORDEM iDO'· DIA 

. ·Contlnua~se .·a ;,nomeaÇão~:dt);,comlss~es. 
Ç.L\I~9y.~s.E:.~··.S.2~2~.~~~.9:.;.: ..• ,Ç~:.~r~;l~~r9uê~:·~.~·.São .•. J()ão 

da.Palma;!;com:•1.t;:.votos:.tJos'é;iSatumino_da;.Costa.,Perelra; 11;· José 
Bento; t~it~~"·:Eerreirah.~ê~M·eiiÓ~;:i;;:;;:.iS' 6 h,s.-_ • c: !·1 :; .... · \:~.·;.'i . .. . 

···J).~Ç~I;,~é,~.!~~~!~ê.~$l~~~.j~~~g:~~~.~~,!~~·>'~~g}',~~f1~1l?, ...... ;'· Q~ 
Srs;sN•sconde.\ide~.Congonhas~·.dO!hCampo~;::com~13•votos;:.;;,;Manoel:dos 

. ,. ... ,. ·c_·::·. .._ , .... :.~.:::.·,:_ ..... ~.~·,;·..-"t·~·i .. ::- ~,~>\,:t.-·'~-~·tfkr .• ,.,,11t_·-:~·;ioi'?i-..-; ·:-'::·_./ '· . .i:._:;··::.. ·";:·:-.· .. · ·-: .. • .. ···~.~·~._,. ··~~ ... ~.- ··:;-· .. ,~- .. ~;·:·.::~. :: -·~-~!:·(::':· _ _._ ·--'1..,~.~-r:. '~':~:;.:,·.·,~:·,?-~~·-;J:~:· ~"0)1,.·· ... :~- ~·· __ •• .. l ·:':: < " 
SantO:~:·r.,M~I.'.í'!!~~F:Y~!,l!!,9~~~·/ ... ~!·:• .. ~.·~:~Y,!~~e~.~.~·\~~~:i~!e:i:~e~.e~J~<?··.;·.~~·· · 

O LSR.•.·.~RESIDENTE;çconvlda"·os•Srs;;i:Sena araY~entrarem 
'· ::-r,,,_ ··· -- ) __ ·-_, .-' ,.;:o;,~·::'"--'~! .. ~_i't" !.f:\"h~J:~:fl:'~',!.' ·._,.r~ . .->~ '·.-', ,' · .. ;: .. :r.·--~-~~-~·-·,. _:;;- .J· .• ·.:_.,_· · :_·~:: · :":, ·_· -~::·):,,\: ••• -. ·:'l:;:!,'l:r~··'!'·< -·>~.-·---·. -''.-"::·'- "'' ·- • 

no trabalho~~de;~comissões,yque :;era·. ar:outr •· .. . . •Xor:dem do• dia, 
e para~ ~sseiii~ib3ti5'i)~hdeiia :Sê~sãô;;:às'd'1 •: """ffi!~, .. ,;J, ';' ···ant;} .~. ·..•. .. . 

·-~ ,,- ' /"~ \ ",.' ' ' ·~", t:-'-' ',~'i-'" ::r -.;1'-'~ ;~~ .... :~·:·~, _' •','\, •,-····.'"'"'"·~· 11':"_·,,:, ·~--lii'!;':'\\l~~'""',.,;.C,iolll~~-'-":"•->;,~;~(l, ,l-.1-j)!,i ·>'I r;::·:;_- :,.~· " '";· < , • 

A~.i!.~.~E!~.~?}!e~~~f::.~r~~r:;::.~.~~~~~tc;;~~~Ji ê~i~~!~1ç~,a 
dl~9u~~~gr:~.~,3g~C?J~~~fe-7~~ç~~~Sr~.~:~?~~~J;!!~!. _..,. ~~~~~~:~()"a-
mentet,redlgido;':;confor~e,;.as~,emendas(!yencidas;n . egunCia:••3.~da 
resôiuÇãô''?;;A_:j,;(ii~ol:l're.·~~dêstãcâili"imtôs~;i~,'d~~,;&õ-7áeõl\~~~~ibb~i;tti2:;;y; da' 

.:~ _:·.-.-.'.:: .• :' · .·.:..:. (',;;_: ::/r.: ·: : :,.-:.' . " ,~\·\: •:.y "J,'. ·., -~·,._:..!- ... ~·~~~i'~"'. ;:·l·'~'iWJ!'if;1'.~~:;?~'-'!':';o,:;,;-:.•··-'·~' _ ~1-~r-·t.: ~ht';;,c,l',t,!''_,~~~-:'' •yr:~·:1.t.t!-5·~·p·.t,~j!l-' ,;. ... •\';.;$- '··:: -~· :r.-~1.,.,. -" ,:,·.--: ':'1 .-, ·_·· 

resoluçao;:A:Gí. ;sobre:sgrata.f•caç().eS;JdOS'llentes~dos1' cursos·!]ur~dicos:' 
:: .. ".'' ·<· .. , .. ,,._--, · . .'• : .1~· ·'"-'', · , ' ·· ,,;...· .. _.;- ·"·~. '• .. :,; -r-·.' i";-·,;lo/·',Jr•· t·i'"-A'.'tf•"< ·.~. ·1·\ .,..,,r".~'\-·-.:. i :c· { .... _-.. : ,,.-: · :,. ·. ·,, ~-~·':-c",>:_.~--,:·_·:-:":· ---.-r~·"·,:··:·: ':: :: .· __ : _ .. , __ ,.-, .. ,_.- ·:·.· :- ·-·-

2.~ ;;da;;resolução;o·Z;! concedendo tS.i!por~ i CEn1to'taos.: oflciais>id();.:juízo 
·-: ,,- '~··>-:t· ... : •. ,~·, ·,, ._., ..... -~ ·,;.(;)· ·:·t·~''· .... -~,~·.:d··. '.;':·+.::•· ...... 1:. ·'' }.·\··/-·.: .. ':';1_,·,~::·~ ···.:.-.. tt ...... ~- ·.,,~,- ... ~ _é::·:::'--K·'-: ·,.:~o>J.;t· .. ;, .. :-1·::: -~.íl~.'·'m' ... _:· --~·-:r~-· ':r:·t~'-"'"'-~::> .-.--. .;,:·-:.· >':"' ,_,.,._,<_--,-,,.• ... , ·.;--., 

de~ór:faos:pelo.':que,arrecadarem:.dasrheranças;idostdefuntos\'e'iausen.: 
- ·:_. : .,_~- ' ~- . -"j: :·_- " '-.: ' ,, . --:_., ·::·"-~: ·.: ''·":'-"-:_,,. -; ~·--;'<' ::•"' ::.:··- .·.~~_::-::_:' _. ",. :?~_-<----~-~·· . :·· ""-" ~"_:''"! -:·~-· --I"·L::.:.,' ,I <i' .. ;\J~··;.;,,,.~,.,I_, ~--:·\' .... 11''' ~" '"-" ., .. ··:I:·:-· .. :'-~ 

tes; ... 1.8 ~ e .2~~':da resolução :n _ _.: :1s~·:,;sobre'cdízlmÓslZidâ':~.Bahia;icom 
o parecer A~D: 1.8 e 2.a;da resoluÇão· n:0 c 66,<sobrecaYnâturaUzação 
de João Guilherme de . Bruce: e ·restando tem pô traba"lhÕs dé co-' 
missões. 

Levanta a sessão. 
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SESSAO EM 7 DE MAIO DE 1838 

Presidência do Sr. Marquês de Baependl 

Aberta a sessão, lê-se e. aprov~se a ao:s. da ante~lor. 
O SR. 1.0-SECRETARIO dá conta do segUinte expediente: 
Um ofício do ministro Interino ,do , Império rêmeteridói p~ra. uso 

do Senado o 3.0 ton1o das. coleçõ13s .de. legislação;·br~:tsllelra,' publl
capas pelo conselnelro José'' Paúlo de FÍguelra;.:N~bucc:í: de Araújo:. 
fica o Senado Jntelràâo. 

Três do dito Ministro ref!tet~ndo.. lnformaç~s .quEt '.I h~ f·f'()r-am 
pedidas: 1.0 , sobre o ·territó.rlo êornpreendi~ô::;ent,.e·~~s>rlos·:m.ir:íaÇu 
e Gurupi:· 2.0

, sobre requerimento t dô.:isia.rg~nt~mc)r;', F>edro·::;'pê~eira 
·._. ·:· .. .._ .. <"'" -' .... :·:c- ;.-:::-· .. · .... _;r._r: .-:_·,·-:-~: .·••· :,' .• ~:;r~.'l.::. ,:.·. '"'·'·.," ,-_.,_:·:--':0 ;;,.-·i·~,:~:·";;.·.·,::· .. :: .. ':·· -··- ·. ·----~·;,.," -· .::.'"t ,:· ··-:.·,- ;:::1: ·'::;'/!'! .. · ... -:·- .' 

Corrêa .de Senna: e 3.0 , sobre(a;concessãO);:de?privilégJo;;.excluslvo 
.' • · , . . : ·. · --:· -:, ·•:=· ;;, ~ ... _ ......... , .,- ··:. • .. : '"'·.' .... ,,_ ---~ -'• ";.,.·: :: ,,, ._:.-., ' : -'·' : .. . -:· · -,. -':'" , .. -:· .;· r· ,. ;-:~.:<:-' ... - _ · ._,: _·,:. '- _..:n.;·:;r,:, :.:;::,-_t·· ."' -c 

a João Gomes .. Neto, para; org~nizar:uma 2COJ1lpanhia r de ·:navegação 
a vapor: remetidos a quem fez a: requisiÇão ·.· " ·· ·· · 

um .do Ministro. da .:.GI.Ierr,à ênviâtiCic:í:;~s·!i~for~aÇõasJcpe_dldas 
a respeito da promoção; que flzera:.:o.:: coronel José ;:dei:8a'rrósi ~a leão, 
como comand.an~e~êfâ'~ divisão do;iNo..te:: nã.;'prÕvin~ia''idÊI'ii~ã~iai.:;pÔr 
ocasião . da carnJ>~J'l!la~da .i~deP,er~~ênc,i~: a~ (IU~!Jll:;fEI~;;~~r:l~9~1~ição. 

Cinco .doc,l\i1iJ1istro interino tdo _; impérlo,•:urrl/do ;l'v11J'l,istifJ':;da•rJus
tiça, outro do Minist~o da Fazenêla';'â·outro,do.~irlistroid~\Marinha. 
remetendo OS ·autógrafos sancionadoS·fdetdlferentes)reSOitJÇÕeSl .. da 
assembléia geral, aprova.das na;sessão ·doamo-~pass~~o:·::o~.~enado 
fica inteirado, e manêla que se participe à Câmara;dÔs:Srs~ Deputàdos; 

Um da .assembléia provincial de Minas .Gerais; .com urri . adita
mento à representação, que, na sessão passada, dirigiu ao poder 
legislativo sobre o vínculo de Jaguara: à comissão a que está afeto 
este negócio. 
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Quatro do 1.0-Secretário da ·asselllbléi,aprovincial. de São Paulo, 
acompanhando.·. as .·seguintes. · repres~ntàçÕe~.: 1.<.; sob~e .;:loterias; 
2.0

, inÍpetrando,. a•c:rlaÇãOj.de,.uma relâ~ã()~;~a~mesma·provrncia; 3.0 e 
4.0 

•. p~dín~(), .• a . ~evalí5!t~ç~o~, dos~~.atÔ,s_;iJ?lfltlqacl~s :p~J()~jjufz~~z;i~t~r!llos 
nome.a.d,§s.!p~I().-P!e~.i~erlt~~c:fa}proxrllc:Jf!:;:~.~~g~~IJI'I~Ilte;,~~~~~:I:I~.()Vi
dêncfas/a~erpa ·da,f~i:de 'T.·,d~ m()vem~roi•de····.183t;: els:o.',so~~eli:taxa 
anü~,·~·~~···s~~p~ga;pelos,.·;sc~"()sf,~élll.etidá~~;.a/,p~lmeirá,.à:.êolni~sãó 
de. ass~~b.lé.ias~provincials,,. é as .outras:.às);de•.flegislaÇãoÚ~ assern~ 
bléias'. pro~inclai.s~ .· . . .. . . . .. . . · . · . ê • • 

. U.n~;fell~itação·.,da ,Câmâra '1\AliÍ'Iiclpâl !~a;\flla·derBaependl, pela 
presente r~u.nião;da;assem.~lé.l~;.geral: é' .. rec~blda,!c:o~agrado. 

Três· .represé~t8Ções;x:éf~s!cãmaras'~MunicÍpáisl~das:i:Vilas;i)dê>São 
~. ·>" · _ " -· ".·· _· ~\ ·' -' ", ",~··· .•'-'" :""" ,', •'.": ' •····: ,•:·.· · ·:· , ., . ., .·- •· ' : : •:' ·.",··r:·.' ·,:· ·" • ... ~·-,_ , ·; :-· ::· ·;':' ·, ·•. ~:I•" ""_" -~! · • ~·,·, _ .'"" -~ "' ,,, .. ;o- ,'' ' ~~·~"-'~"·:,:;; ·.: .. - , ,_ .. -:_.o ~ , •; '-' ,: ' ':"f , '\'·. :" 

João ·dei., Rei, .. ;~.Campanha····•e'?Paracatu;:,oem~ique·;rrpedem•;;a fj:'riaC;ão ·de 
' ._.,, ··--·: -=·-~" ,,:._ .,.,:--~~-:: __ ._, -·.: .. ~,:_., .. .... ',. ,.: '-",' •' ,',.';.;_i • .', ·,/!•.':•' •' ', , ... - ••• -_, •. : .• 1: ' . .>~~r·.'i' .. -,. ,:·. :·.,- . .. :::~/' ',i:~~---~1 ... :· .;:;;t.t:.''·'' ' -'-~.:_:. ·f ... ,.,,, ... :_· ·::' ~.:.} _,,,,r- '·.:.:~~· .. ··' ' 

uma;.relaçaona••prov•ncia,de~Minas;Gerais:cà•~comissão;éfe····legislação 
" :·-.:•, ; ·,,-,. b.···· .. ;.- ', ;:·-~·.- .. ··- : -.-::·:<...· ....... -.-.~-- ~'-'!-"'·" : -~ ·:··.: .. t.~· :' ·:·,_.:~:--- :- ·: _ _. ' ' ' "-· " .t :~·-;·: ~"'~:;,;.::::·····.' ,:-' ~ ::·,~= > : .. __ ;;, .,.,_. :-' :/i;(_·.;·:-:.,:'::-, ,, 

e asse.rn.éi~.~provinci~i~;i '''"'--"c. ·· · .. ·.· · .. ··' "::•'f''•·" · .• -,;cr~ :···· 

0Ôis;:Ôffclos~~êlo:~;·pr,esiden1:e; da :';provrncia "7de" Goiás; .• um L(acOm
panhânaÔ;Ôsi,''atO~~ifegislati~Ôsfciâ'>•assi;nf6iéía's:\prÓ~Íihhtai··"OO'ano'.de 

' -~ .:~--~·: é· •. :c.;,. •-;:-:·" '." .".;·::: -~-~:" '.'.;,;~:·:· · .. · '\'J::·' · .,,-:-'.:!. -•-·: •;;·::"•:•·"•".'.:;.o.:J"'!"• · "./ '> ·. ·:· ,;.,.(;;":·:·.::·~·' ~-:'.~~-~~-~":' '~';:"~'.lf'•.~~--"""'.:i-~ "~'-',;.-!J1'~'ir'~t_:_ .. ;!é. :-_;.::.-·---.~,:-{,:-·o.-:;-.":·:,,' .. ->~.-., 

1836,7 ex.~~t~~,·a •. :.c~p.i~:t,tallt~ll,ti.ca<~.l:l.~~r~~C).l~.ç.~s?~.dJ:l~~~~~~a,;;,llo,·:ano 
próxl~~i.l'.~~.~~~g:j~~~~~.i~~~·~~.~~c~.'i!J.~~~.g.~;~.~~;{~ssem6!~1!::~·:\~-~e.~~~,R~~~.s. 

·.u~ ~·~~ {~~!!~Jg,~~,~\~;~~ .. ~~~~.~.r~~~~~·t~~.~~~,~-~,~~ ~~~~:rr~~E.:!~~.~o 
os atos ·legislativos'da •mesmi;provrncia,>de'!1835, :.1836•· e·.1837: .à 
mei~~~:~~;m!~~~~:~·.:·; ,. · ... · ..... ·::·;;;.~·;:f;·:'~-~}'' .:.··;::·,·.;:.;;;:;, . '"•> ..• 

•uni'.'.do~:-1.0:-Sec:retário'da · assembléia· .. •J)ro\flriclal cde"'.São ''Paulo, 
rerri'ê1:endoi~Ürnât.'r~p~il;sêntâÇãd?j$"c)6~êf•·âf:Jef';"dã.t~'mesrilâfi;~m;~~lr~ia, 
:·:· :.: }'·;~;~,! .. -::t: .. ,;<x:::,: 1'fi,.': ;;;.'- <.:':.:;,;_- ,;,·- J: .:.;" ifl.'""'~·' ~:,.'"f.·~tsJ_.~ ",;\ .fl-;;'1~ .;-~lh·.-1•· "!.l."i~':-J~-1.'<':\. ··:I.: · -~ ·' "~'">-' ".J~,'*+,· .• ,:_;~_-,, :'.l~';l.};$~~~---W'1$f_.:#.t\lW~ ·wo .. ·~·•J;>••w"f'.' 
que .: conceCJe, ;privilegio ·exclusivo:·· a :Agular,•,viuva ' e <~filhos• ; Pfatt' e 
Reid;'··i)aPcH~âtiertilr:a·:de' ·u.na··e;irad~i'Cie''"fê'rr6:;·'~':co~i=~·;:,d~é91S. 
lâ,~ã~!;~~~~~-~;t . ' '· .. ~~ õ· ··. ,· • ' .· ~··· ·'i;;·~·; .. :··~;.t,0';·,:;:!.,',~,~~~ .. ~.:.~:;: . 

.. . Um 'dciopresidenteda·,.provmciado Esp1rito<Santo, remetendo .. o~ 
atoS';·IeglsÍãti~Ôs~pftimul'ga"é!Ós~rna:;;3:â~:$'~$"$ãtiró1â'ifráriã%1'~êffii)Íéía 

:. <-' --::·:; .: ;;~ · ..... · ·:11.:n1··~ ·:, ~,..- t<: tt>~:if" ~--·Pii-'~-_. ·~·-..:u~·: ':. -~,. .t""':·t :~;--.t· ~~z.·;i.'ll.:,~~--·'1>r"'{-' .<::~r~:-~·~~"r,:-l\1'·!~\lt~:li·-*~"'' ' 1~·· t-'~~~·: ":.:· 
da mesma pro~ínc•a:.::;à;~;pomassao·~de:assemblei . . . . s~r· .. 

· ---:~;.-' y _ -?·,~''.'" ... '··~""~:·'!;':; .. "'·1.·--r~r.~·-~~.-,-t.f~l il'~.)í\t·,~·. 1'-~.-~·r. ·:m:_"iJ~"'.'. i~~..--.~~·~.. . ... ,....:~:~J::1,:,.,,,,,'1·1-~....-J~.~:!!..<J .. ',<!'. 9:i{'~..ii.~·: .. •. :;.:+n,.•~ .. lll.iit~IQJ~~'1ô'-"~"~~~;;,·.?"".•".~;:.. .. :-..,;0·~ ;.:, ,: . u.n .. aõ! :1.~~êcretáriô··:·a'ft ·cã'~ra'~·êfo's~ .. sr:s::;~o-êJ)utâê:lôs",:: l:iartlci-
pancÍô:à;Yêt~IÇã;;'.·:aa:'~ri-.e~a.~·,(lli'~;:íl~1I'êi~'~eí!V~''ií'à'~~;n~sril~~cãrn'a"râ'\ no 
pres~~~~~~i~~~i,t~~~c;,e;;~~~:n~~~.!.:'~~i~~~~lr;; ... :.·,·;.;.· .• í: t'· ;····''··: · .. ··.;:.. ·.· ·; 

. Um ... ~() .~~car~~9é!d,~J8~.C?~ :. ~~g~~i~~~·~Ei ;~~fg~~8,<•,'1();<;.~r:Elstl .• ;:; pf~~~ 
cendo •. um .. yofume,.do quadro: geraf·d~:CO{llé~~io,~da~B,élglca:. rece~ido · 
com agrado~ · · . . . .· . . .. · : ·· · . · •· .. . , . 

, I '· 

Um do Ministro da Justiça remetendo as .Jnformações :pedidas 
em 28 de julho do ano passado, sobre o 'apresamento do bergantim 

·-
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Oriente, feito pela esquadra comandada por Lorde Cochrane: · reme
tidas a quem as requisitou. 

Vão à comissão de fazenda os mapas da substituição do papel
moeda na corte e província do Rio de Janeiro. 

O SR. VISCONDE DE CONGONHAS DO CAMPO faz uma expo
sição dos trabalhos da obra do Senado, e do seu · resultado, e 
manda à mesa vários papéis sobre o mesmo objeto: são enviados 
à comissão respectiva. 

ORDEM DO DIA 

Entra em terceira dis.cussão o seguinte projeto de lei: 
A assembléia geral legislativa decreta: 
Art. 1.0 Enquanto não se formar a ordenança geral do exército 

terá o corpo de engenheiros a seguinte organização: 

ESTADO MAIOR 

Oficial general comandante do corpo . • . • . . . • • • • . • . . • • • • . 1 
Capitão, ou subalterno ajudante de ordens do comandante 1 
Primeiro ou segundo-tenente secretário do corpo . • • . • . . • . 1 

OFICIAIS 

Coronéis .. ............................................ 2 
Tenentes-Coronéis . . . . . . . . . . . . . . . . .. . • . • • . • . • • • . . . • . • • • • 4 
Majores • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . • . . . . • . . 8 
Capitães . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . . • . • . . • • • • • • • . 16 
Primeiros-tenentes • . . . . . . . . . . . • . . . . • . . • . • • • • . • • • • • • . 24 
Segundos-tenentes . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • • . . . . . • . . . • . . . . . 24 

Art. 2.0 Os lentes e substitutos da Academia: fv1ilitar, que f~rem 
oficiais do· corpo de engenheiro's~ serão consid~ra·dos' ~f~tivos no 
mesmo corpo, ·sem se· cofnpr~ebdeyem no. núrT,êro dÕ .artigo· .1.0 , e 
nas promoções ser:ão conternplaélós compara1:iváíriente àos outros 
oficiais,· segündo as suas classes; 

Art. 3.0 Nenhum indivíduo será promovido a oficial do corpo 
de engenheiros sem que tenha sido aprovado em todas as doutrinas 
dos cursos matemáticos, militar, de pontes, e calçadas e desenho, 
que se ensinam na academia militar do império. 
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Art. 4.0 Os alunos da academia militar. que forem apr:ovados 
no 1.0 ano do curso matemático serão promovi~s. a aspirantes
engenheiros da. segunda classe, com o soldo' e rnal~:::vencimentos 
de 2.0-Sargento de artilharia,· e i no,·fim do .. curso matemático:i~~~~spl
rante da. primeira classe, ·com o. soldo .e,~e:llcim'entóLde:.,1;.0·Sargento 
de artilharia,. quandouns· e :oÚtrosr•não'~enhàm;,:maloresiyân~g~ns; 
o go~erno lhe .marcará o competEmte •ui'Jifor~e~:::No' fim· do 'curso 
completo passarão a L segundos-tenentf3S · ext~anwnerários~ 

Art. s.o Só é•permltlda a(passagem 1para o 'corpo de engenhei-
ros da o patente~ de 2'0 ·teriente. . · · 

Art. 6.0 Nas promoções do corpo de · engenheiros será aten
dido .com .. preferência, o;m~r~ch11entotdistlrito;'.é'',bom;sser1fi9o: nas 
comissões, ·e·.:a,s,,:' J:?~Opostas···sê'rãÓ'.•feitas · péJci·· .. cómandanté~;.gérál; e 
circunstanciadamentec:~otlvadas;• : · . .. . · .· 

Art~ :.7.0 
• 6·governoien.;,iará':t()do~ o~xano~rd~is'"ofl«::l~ls ~()'C()rpO 

subalterno;• ou~ocâpi1:ãê~~~~~ c·Ei.Íropa:: .ou ; .• Améri.ea ~·do :;'N~rtei 1i'''P~·ra{se 
1 nstru r rem praticament~: n9~:e éfl~ersi)s ; ráln~s~:cl~;~·slla ~:~ofÍ~são;·:'pelo 
espaço .. 4iíão;.mai~}df 'quatro ;,a~os:O '>mesmo : g~~e~n() ':Jhe:iari;)l~ará 
gratifi~ções ;que :f()ren'lc.l"a%9·áye1s:, · .. ,,.\;};,). ··... . .... t.i;, 

c Art!cS:~.·i .Ficam J sem l!fefeito (as~leis "~em·. contrárlo;.c:~·3ROCfrlgues 
c1e . câ.:Vatb'o _:;,vêriú~irõ ~:..:.:?;Vi~êi'~·-,.e, ··· · ele» :.:. ' , ' • : , 

· .. É:]~pro~dÓ~~~~i«s'ei;r~~~ié" . OmiSS o:; 
a·.'sFI~ .. S/J,~ê01\í'De~[)Ê:fsÃb~,J!EÕ'PÕI!()'õ}apresen ~po'r:c:parte;.da 
~\ .. , -' .:..-'- -~---- :._,.·.;:.··.: ~>•'!':!,· ..;, -..,~:-::-·-~··: ·.,·::·.-.,,·~~:-··· .. : :-·: . . :.,:.·:;::;•,;r-::::1·~.'- ·;_'····· ~":~"'1$-~~~i:~Jk~~ .... t~o!•( 1;Q,.-..r;,_.•·:•·"~-~--~W~m~~~'""~l-- ~~~,·-~·:;·- .. , -··r·'i•.:1·:~··,.,;.,•_---.-~·:··:..,'" ._.._ 

com•s~ao;r-e~peet•~a;;o;.~eg~·,':!~-~;'~.·.~~~.~~()~.!m,:~~~~.e.~~!~;~!~,I.~Ji~2r~~[l~= 
",Senhor''·~··Q,;Senado>seJcongratula··rcom•:a>:naÇão~pela'~:próspera 
\-·. :·::· .,. ,.,_ "··;"· . ··=. __ _ _ : . <::::~, -~ ... --~/·'=r·····'~- .. _,~·:·····>! .•. ,,,w .. ,, .. _::~:- ... ,~-l!'r·~~'::!~-·:.:~<._· ..• :.1_1~_:;".~~-- "''""'-~~:.-.-~;_-:. :. ·: __ :r"''!'\';.f~~:-·:.d·" :r::'·t~ ... ·;~":~·-':'..: ..... ~·:·):~:::·.·6 .... ~~~'''-~.; · .. ··: 

saúde.,de , S~'·' M. • I:,. e;, de;lSUas':,.augústas <;.irmãs;',~ e :~fâz.: ardentes .. ;votos 
"- '\ ;:;' ::·.·:-:- "t.;-, _ ._:. ·.-=:.:.;..'.- _:_· , ' " - '. · -~1" · · '--:" 1 ·_, · _· .- ::- .. ~-.::: '- ' :,_'\ •.. .-!.".,~· --""-·,:• ·:o · · :1·y:· '-~- ·.:: '·•.,:. :_._ · ·:.•;: · , .:. ·JS'~.-~ "'.· y,-,,.,1',;:_1\'>-··:.,i:'''~l'· · ".'•"-•.;. ·•· ~ '.:.;:: .. -, •• ," 

pela.~c~nsei:yação .. de . .tão'•.preciosos·~objetosy.de':;seu'famor:1e;(de~"suas 
esp.e,r'a··n··ças·~·. ·.. · .,.,;; · \áb , · ...• ·::' .. õ; .. t;::<ly:,: •• ,.•.,·.:. :'Fi::: · 

'·· .. ·.·:.'.,-,_~::'?'<··r' • -- ,.·:,. __ ........ --.+:.:'·_-.-,:·~;; ·::< --,.-:--_.:·:' .. : .. _.:::,·.--.·:-:·.: __ _.--, . .- .. -- , __ 
.,satisfàtória~:::lhe :,foi· a ;certeia ':dexsübsistirEmÍ::inalteradas~·as~rela~ 

.,, · .. "" · ".'':'·: ". :,;1. ::·'"'.':'• "-. ,'' :~_., .. :,. -:· . .. · · .. -· .. • · ·,: _,,., • • ·:. :·' ~-~::·. '·:· ... > ... • :. --'•·-·;;;, ': ·h· '1-;· .,-, .• ·-~·-:·( .. ,, 11· "'-'' · -' . .'. ·.i·• '·:: . -~~ -,_,:. I\~'''J.I!;:-•ml,; '~'iJ\f<'*'Íl.~'i-1",~· _:-; ...... :· _.,., · •_.';! · .::·· 

ções, de;;,amizade :ie':dei;boa~:.ínteligêncià,zcom;.;;as~~potências·~'estran~ 
.. ·• ·- ':..·. ... ·, · ··-'- . · .. ,.:.:: ·' ' · : ... -.• :----~·::··, ·•· ·:_· ·":-~--: ::'E ·> ... --:· ·~- "'":.,·,·:,, -~ -~··-:,.';:'- ... ,-~:·~.1!-·•:'"'1' ~" .;•. ''"'':··~~····~."''::.'' ,'·:·r":~---~· c·~·~.: ~'tJ;(:tm~'1F!!_:·~··tíF':1"":-_·""'l-C~N/'"'·:f'".~:.t·::" ·-~ 

geiras~,.,e}confia1qúetnosi.\meiosJ.empr:egadost'P:ara?resvaecerJqúalquer 
:'. . '"' ~ ''' ' .. .li '_1: '.''' ' . ..;. '·.;,"'" ~ :, ;~: > ' -:,,:'. ~; ~~-.- _.: :. ' --~:.. . :''·,;~"-~·· '·~·,\·, .. ·:.t '.I'"''·~-- --~i''_ ,:· --_:,;!:"--~::.: ... il4"''''' "'--~ :~:··~~.',_'J'.:".~.-~:-~:)·:~:t:~:.O:"-"::~':·.~ .. i •::O- _,··.-·;r. ·::tt,"_' ' .,. ••·• 'j;~ 

idéia·· de;;discrEipa~cJa;•.compa·sSan~aí~Sj3i~~~berá:l':íongov~po'·coJ'Icili~r 
0 re:.peit0;~devíd0''2a0 ;,•,chefef>!SÍJpr,erito:'?iéfa~,lg~eJatÍUrJJ~~~-~~Jiltõcorri"'oO 
decoro ,dama?ão ·.e" as: rEigaliasr.~~:cÔroâ'-'in1periàl:·:,:::. ·. · .. D·>'" .,; ;•: ··" :: •' 

Doloroso, ... ·é;·para·;o;Seilado,q~e~.o~:aslle6tti"0do··.~.Bras.ll:;não -.~eja 
ainda· tão .. agradável,· quaiAora) parac:desejari'' todavia;t ele:re~pera"~(lue 
mediante. o auxílio da divina providênc'la,~a;;sabe'doria·fe ene~gia:do 
governo, secundadp pela .fealdade •. e···•patriotismo' bràsilelroi'f'sufÓcàr:á 
em qualquer parte em que ela apareça, o monstro da anarquia. e 
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sustentará como lhe cumpre e é o voto nacional,. as nossas liberais 
instituições monárquico-representativas, a integridade do império e 
o trono augusto de V. M. 1. 

As· dúvidas. que se têm suscitado e se suscitam acerca. da-
' inteligência da lei de 12 de agosto de 1834, que reformou a. cons· 

tituição do império, reclamam, com efeito, a. mais prontadprovidênçia 
do corpo legislativo, e portanto o Senado procurará,' da suá iparte, 
satisfazer devidamente a recomendação de V. M. t sobre tão impor· 
tante objeto, fixando a verdadeira inteligência da mencionada lei, 
de um modo clar-o e terminante, que evite os. perigosos. conflitos 
que dali possam originar-se. 

Igualmente o Senado prestará .sua cooperação .. ()ara o melhora· 
mento da· administração da .fazenda pública e circulação monetária, 
log~ que da Câmara temporária, ondecsemelhantes;êri.i~SiõeS',êfêvêrão 
começar, lhe sejam remetidos os respectivos i projetas.': E não·imere· 
cera menos a sua atenção o ·ITielhôramen~ocdas~:fôrÇàs de'it~rra e 
mar: os importantes ser:viços que.·•.o.;EXército: etMar.i.n~a .têm feito. 
à nação em. dive.rsos .. ~empos e ·lugarEIS• e :-ora .. ac~ba~ id.e iJâZer:.{tão 
distinta e briosamente na rest8úraÇão da órdems;,e.GCia· integrtêfàde 

; ·_,( -._" ' "> ·,' , , :·' - •• ' ~ : .. '•, __ ,. ·- "• ·:' ',' '', ! :• '.:"· -· ' ·-+ ' ''i•, ', -,·i'•· ,;':· '.' ·".:·"- ·.:·:·"' -- '·., '_''" - 1'• 1::::.1' : ,'• ,o;-,,_·,1•- ·,_0 ', ~I , :-' ,., --~\ 'C'· 

do império, são. conhecidos de .todo .o Senado, e ,efe;está··também 
," ; ;:-- ' .•' ' • • ,' , --.-·- ·." "• ·.' , ·,.' . ., ·< ·. ·.;_ '!'o'" .. , ':·1' '•' y--,;. ",:' '.:, ' ··.•··~·"', .. _. ·., '· :?.-.; •: ,: :··:.,._,,._" -.' '·.':-:.t,: , ' ··-: .''.\ ·.::_·'.''.'_':.·i, C~.':•_.'~:",. -.' , ' 

cabalmente con\fencldo da:;conveniêf1~ia(de;uma:1~ri~v;~OeorgàJ1izãÇã() 
que alargue a esfera .;de 'eflclêf1Cia::de~tisi,f~rÇ~s;,;q~a~totseja neces
sário e compatíveh com a nossàillbérdadê ~é'ê segurâ'llÇa;t ~ c 

~-""c : __ ·--~ :>_: ", ·.;_~ ·-·t ' .. :·::--- . • ':-- ·. ·: .. · . -;, ':,,· , _-,:''i ' · , , ':-_' :·· . ·':_I ,,- ,; :'-' •. • ::' -, ··,.: ';.C'+-:, .•'•'i'"': .. ~'(. <:; __ o, '· .. ,-- I . :.: . 

Reconhece !alllbêm . o,fSena~o ·~ quf:t•:· a~ ~ reyl~~o b•: e ;~ r~f()rma das 
nossas leis. pent:liS, é indlsp~nsáVf:ti.'SO~re~~O,nest~:laiTienfáv~f,en
sejo, . para conter as paixÕes ',;qúe ~ aindE:ii se .i:acham·.r:emf;:'carnpô/' e 

. . -- :: ._- ·•· .-. ,.· .. _.·: ,-----: ... -"--- :",:-. _._._. ... _. .. ·:·:-·~- ·,-;;.;-: < ;.,:,: .. :~ .,·,, __ .,-,_, ··~·,-·-~_.:. ·.·, ..... _. ","';••;",-·;·'"';r'' "1 .. · __ ,1' 7 

garantir .. ·a .. Pt:lZ· interna .. Dependendo•:•P()~~Jl1·.':·n~ if11al()!;•j~art~+:()~bom 
êxito desta en1pr~sa do _poder·;~~cutivo;:·c~mo co.,1péte.:p~f8:rC:on.he
cer os embaraç()s .. ·e· ...•. trÕpeços7.que •. se:;~nc:o~t~ffi,.n·a~refe~lâafc-.,legiS
Iação, o Senadô,iespert:l que·· os:'Hustres ·:miniStr.os:"de1.I~Y;i:M. jl.::não 
deixarão.·. éle apr:e'sentar ao •. corpo'Tie'gishitívo::as·o;princlpais;Tnec~ssl
dades . e··· inconve~ientes ca~ .. tal;j~e~peito;~a~:fimi'fd~~h~6'iíl.tarem?"á,eSte 
para .melhor e ·mais pronto des~mpenho detãci;lmpb~'nte"tarefa~· 

Fim::lmente. · Senhor. ··o .. · s~nado tem ' a.·~. ho~ra.{·de~lass~g~rar a 
V. M. l..o mais decidrdo empenho e leal determinàÇãô:de;:icoadjuvar 

- ' . -- . . -·~. _. ·_· ~ _-- -'- -~~ :::.•0 -~--·:· .. ,"-,.:r:;::. -~ •. ,.; ~- •;:·: .. _;.,:, .. ,, ... :; ,._:,: ~-..:;'_,..--'~:. 

o governo de V. M.•. t em tudo quanto·,for pa~ ,prospe.ridade; dainação 
brasileira e glória do augusto ,trono de v •. M;. I. ___.;,Marquês: de :iSão 
João da. Palma - Marquês de'Paranaguá -· Visconde"deiS~:Leopoldo~" 

Fica sobre a mesa para dlscutir.:se dep-ois de impresso. 
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Tem a terceira discussão a seguinte resolução: 
"A· assembléia geral legislativa resolve: 
"Art. 1.0 Quando for necessário organizar corpos da guarda 

nacional para aestacar em auxrJio do exército de linha, será feita 
a organização e designados. os guardas que:hã() de fazer parte;desses 
corpos, pelo governo na corte e pelos pre~Idenfes ?nas .provil1cias; 
precedendo informações dos comandantes superiores' ~a~j.guardas, 
dadas sobre listas apresentadas pelos comandantes do~ corpos. 

Art. 2.0 As Hstas, de que trata o. artigo antecedente, ··devem 
ser formadas com as qualificações dos artigos 121 e 122 da lei de 
18 de agosto de 1.831. 

Art. 3.0 A idoneidade para as substituições,de que tratam os 
artigos 126, 127 e 128 da referida lei, será qualificada na corte pelo 
governo, e nas províncias pelos presidentes; ficando· em tudo mais 
em seu . vigor • os mesmo.~. artigos~ 

Art. 4.° Ficam . revogados os artigos 123 e 125. do (;~P· 2.0 , 

tít. 5.0 da lei de 18 de agosto de 1831, e as mais dlsposicões em 
contrário~ 

Paço do Senado, 25 de;agósto. de·.1837. ""'7 Conde;de 'LaJes -
'~·-.;:.- ·· · ~ ~:· • . -- :..-.'.- --· ·.o . ' · ... _.,_.·:· ._ .,.,, ,._, ... ··· ,.· ... :. ·:·;_ .. . :'._ .... ' ·-·~,-:,'. ".:.:-::·· ->· '. . : __ ,,-_:, ·-.,- 1 :··'"""·~,.,~--'i'IJ~L:·""'''-V-~:-·.': ;_':"' :1 --~··:. : / 

Vergue iro ~ .C. ~ S~', de. Mello ''e. Mattos. - •.. José,i:;.Teixeira.:. da; Màta 
~_.,,.,"~.'-:-. ,~·-.. •~•:!"·:--:v ., '·- -. .-. ·-,,··--:~-'-:":_; •" Y'-:·_~,-'"~·*'~-~_...t4:~·-~-·~~-W~-~:?:·~-"-'' :,_, __ : ·::: ·''·;-.,i'J!~~~~-~~~"-~'I)>''·~,,~,I~ .. •-, -/rW~•::··~.--,4 

88C?~II~r,·.·:7···ciV!~ .. '.~.~.'~M!~!~~~~~~.!!!~~.~· .• ::--;17'~~J,~,i·~~!!~~.!~7 
9i~t=r~.89~T~·,t~Ef!REIR~pede~que a discussao seja:por .artigos, 

e assim.· .. se 2,vence. 
DisêutlnéiO.:Se o artigo 1.0 • vêm à mesa os seguintes requeri-

mentos: · ...... · .· .. ·.····• 
"ifl~qu~iro .o adiamento da resolução. - J()Sé';lgnaiCiô BÕrges. 

- N:s~~:Até, a discussão' da lei da fixaÇão das 'forÇas' de .terra~ ._ 
-".:- .. ,,.,,.. -~·~·-.!1!'!'~'---', '. '· ' ''. ' 

J. 1. Borges. . 
"'"·"~>:"fl'"'''"·'-- ; '"' : --· •,'"C" ·-· ~ •• - -

"R~ct~eiro,,que .•. o ~r()jet(). volte}>cornissã~, p~~a •. que .. esta, .à 
vista .~a)e{.'éla; ()rgarii~Çã():~a:gu~rda~acion~·l,'.e• a Jetd~ :std~~ outu
bro' do ··~ino-~p~ssadÕ·, aprêsente . Üm · novê:i' 'prÓjetô." Em':7 .. de· maio. de 

' __ ,,_ :-'-p""'·:~,.:.\~;,~~:·.1 :•'-:··· ' -' . ":' ' ' ' 
1838 .. -~ ' ~~.·.~· . . .· ... 

O requerimento do Sr. Borges fica empatado, devendo votar-se 
de novo ,ria ;~rÓ~ima sess~o. . . 

Continua ~ 2~8 discussão da résolução A-G, que concede gratl· 
ficação aos lentes dos cursos jurídicos, e, por dar a hora, fica 
adiada. 

O SR. PRESIDENTE marca para ordem do dia: desempate da 
votação do requerimento do Sr. Borges, e as mais matérias dadas 
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para hoje, acrescendo; 3.a discussão da resolução sobre loterias em 
benefício do cofre dos órfãos; 3.a dita da resolução que manda inde
nizar a Francisco Antônio. Soares do ordenado de oficial da secre
taria de estado dos negócios da guerra; continuação da 2.8 discussão 
da resolução que declara a lei de 15 de outubro de 1837, e, sobrando 
tempo, trabalhos de comissões. 

Levanta-se a sessão às 2 horas. 
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SESSÃO EM 8 DE MAIO DE 1838 

Presidência do Sr. Marquês de Baependi 

Aberta a sessão com 32 Srs. Senadores, lê-se e aprova-se a 
ata da anterior. 

ORDEM DO DIA 

Prlmelra···.·Parte 

Entrando . em. no"a di~cussão o requ~rlm~nto. do Sr. Bo~ges ·que, 
na sessão. de on~em; fi?~u. 'empátado na :votaÇão~ é afinal aprovaao, 
e rejeitado. o do. Sr. Paràísô~ .. '. '· . 

sê9uiKia. :Parte 
·_---~·_:/·:~:.:·: .. :·'):~_-::~":- ·:;:" -- ,,_,"' ' " ' 

Contfn~a ... ·a.· segunda ,di~c~ssão, adiada pela hora na t:íltima 
sessãõ;. •.da ;resóluÇãó; $eguinte:'' 

";;, · ~-~ • __ ,, _-:;_· ·-:;·: .::..·".i\·· ·.,\'--·,,-\i ,~ --~.('' ,,_ ·:·~·::· ..... ··~-· ·.·: ·-~-:-~c, , 
"A. ~ssembléia<ger~l'legislativa .. ~~s~.fve: 
"J\~ig~:.g~.i.C:P~- . .9~}~~!~~,-~~á·~~~.~"~~.!a~ juríd,it:~~"··d.~·~ão,,J)a.ulo 

e Olinda·• ven?erão, aléT'~do;·~eü~o·rdenaéfc);<; a·Jgryatific8ção{~núàl:'·de 
aoos 1réls: .. •os:?;substltutos;,:4óos:rréís:\;A;i;9ra~ificaÇãótao";,;diretot.~ffca 
elevada :8::1 :2oos}réis'~:auando'':recair 'â diretó'dâ em ;algu'm~dosilehtés, -- .... ,. ~·=·, __ _.J~::.:.;···-"·~~v;.:.- :;:•·,;'·;-•· .. , ... ·-~·;··-·-··-··-; __ ,,, ·" · ·~- ··•,r !-,; ;o·'"f"·--;·.\'~--~-.-~,-- '";Y.'fi'•~ ;;.·~···;,. ... ;:-·;·;;:.;,·.c." '"'•'-:'i~;•,.·,··•:.. 

não poderá este··.acuinula·r: os:: ordenados; nem .. asL igratificãÇões. 
Havendo. falta .ae· .. ~substitútos: para :o,.'régime ·das· 'caéleír~s:!.:và'gas, a 
congragacão .'d~signará';o)lente; é OU •·••substituto:que.iasideve~é'rEÍger~ O 

qual, álérr{.d()s· mals~'Ve~ciriJentos, ••terá sós:.rs;•de gratifÍca~ão.mensal, 
pelo tempo . éín 'que' lecioriâr em outra éadeira além da :sua. 

Ficam revogadas, etc. · ·· 
Páço do Sensdo, 18 de agosto de 1837.- Ferreira de Mello

Manoel dos Santos Martins Vallasques - Marcos Antônio Monteiro 
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- Marquês de São João da Palma - João Antônio Rodrigues de 
Carvalho - Francisco de Lima e Silva - Antônio Pedro da Costa 
Ferreira." 

Discutem-se igualmente as duas seguintes emendas feitas a 
da resolução em 2 de setembro do ano passado. 

N 1.8 O diretor, o lente e os substitutos das faculdades de me
dicina do Rio de Janeiro e da Bahia têm direito a ordenados e grati
ficações iguais às que se consignarem aos dos cursos jurídicos de 
São Paulo e Olinda.- Visconde de São Leopoldo. 

2.8 Aumentando-se o ordenado aos lentes e substitutos dos 
cursos jurídicos, aumente-se igualmente aos das academias militar 
e de Marinha, fazendo os soldos que tiverem parte do ordenado. -
Conde de Lajes." 

Terminada a discussão, é aprovada a resolução para passar à 
terceira discussão, não se tendo vencido o adiamento requerido pelo 
Sr. Borges até se apresentar o relatório do ministro do império, 
nem as emendas dos Srs. Visconde de S. Leopoldo e Conde de Lajes. 

Terceira Parte 

Continua a segunda discussão, adiada em 17 de agosto do ano 
passado, da seguinte resolução:. 

NA assembléia geral legislativa resolve: 
N Art. 1.0 O juiz e oficiais dos órfãos perceberão de agora em 

diante de todas as heranças dos defuntos e ausentes, que liquida
mente arrecadarem, 5 por cento, a saber: 1 por cento o juiz, 2 por 
cento o escrivão, 1 por cento o curador da herança e 1 por cento 
o tesoureiro do cofre. 

Art. 2.° Ficam declaradas assim a lei de 13 de novembro de 
1830 e quaisquer disposições respectivas. 

Paço da Cãmara do Senado, 29 de julho de 1837. - Carneiro 
de Campos - C. S. de M. e Mattos - P. J. de Almeida e Silva." 

Dada a hora, fica adiada a discussão. 
O SR. PRESIDENTE marca para a ordem do dia a discussão da 

resposta à fala do trono e mais matérias já dadas; restando tempo, 
trabalhos de comissões. 

Levanta-se a sessão às duas horas. 
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SESSÃO EM 9 DE MAIO DE 1838 

Presidência do Sr. Marquês de Baependi 

Aberta a sessão com 32 Srs. Senadores, lê-se e aprova-se a 
ata da anterior. 

O SR. 1.0 ·SECRETÁRIO lê o seguinte 

EXPEDIENTE 

Um ofício do Ministro da (3.LI.~rra, inforrn~f'ldo ~obre .a re~~lução 
que manda reintegrar a GuilheriTie; Luiz;Taube,ncipõsto de;;capitão 

''-:·- -._ '~--- __ ·_.: .. : -... , ... , .. ::--·"'-'- ,· ·-~::·_-:_-:- >-~' .· ',, ·:·~;i·~,~.--~"'"1·.·-;:'h",'~--~ê':;·:-·~~--- ·-::-~f~'-.:-~·:'''~---. 1\ 

da 1.8 linha do ex~rcito:· reiTI.etido 'a .. qu~~· ~e9uisito~ as! inform~açõ~s. 
um ···requeririlento'de· .. cyro ~Cândido:;Ma'rtins'(deLBrito~:reitera~·do 

o pedido de pagamf:mto do ordenado dE(Ôficlal da secretaria desta 
augusta cãma'ra, vencido no 1.0 quartel do corrente ano financeiro: 
à comissão da mesa. 

ORDEM DO DIA 

Entra em 1.8 discussão a resposta à fala do trono, e a pedido 
do Sr. Paula e Souza decide-se que, a ~discussão seja~:por" períodos. 

Discu~e~se logo o 1.0 , e é aprovado, acrescentand.Q..se .. depois. da 
palavra votos as seguintes: ao Ente Supremo -· conforme a emenda 
do Sr. Ma'rquês de Paranaguá. 

O período 2.0 é . aprovado tal e qual, não . tendo passado uma 
emenda ·do Sr. Paula Souza, para dizer-se espera.- em lugar de 
confia. 

Aprova-se o período 3.0 
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Discutindo-se o 4.0
, o Sr. Paula Souza envia à mesa a seguinte 

emenda: - de um modo claro e terminante que, sem quebra dos 
direitos das províncias, evite os perigosos conflitos, etc. 

Pede, depois, licença para retirá-la e, tendo-a obtido, oferece 
esta outra emenda: 

MOue, sem quebra dos direitos das províncias e da união do 
império, evite os perigosos conflitos, etc. Salva a redação. - Paula 
Souza." 

Remetem-se ainda à mesa as emendas seguintes: 
1.8 Suprimam-se as palavras - e se suscitam. Em lugar da~ 

palavras - fixando a verdadeira inteligência, etc. - diga-se - deci
dindo as mesmas dúvidas sem quebra dos direitos das províncias, 
e guardados os princípios que garantem a união é a monarquia. 
Salva a redação. -Alves Branco. 

2.8 Depois das palavras - fixando a verdadeira inteligência -
diga-se - dos respectivos artigos - e depois dá palavra - mencio
nada lei - diga-se - fundamental. - c. de campos. 

3.8 Subemenda à emenda do Sr. Paula Souza:''D-epois das pala
vras - sem quebra dos direitos - ... diga-se - evidentemente consa-
grados naquele ato. - c. de Campos. · 

São apoiadas e entram em ' discussão com a msls matéria, a 
qual fica adiada por ter. dado a hora. 

O SR. PRÊSIDENTE dá para ordem do dia a matéria adiada, e as 
outras já dadas, e levanta-se a sessão às duas horas e um quarto . 

.. 
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SESSÃO EM 10 DE MAIO DE 1838 

Presidência do Sr. Marquês de B3ependi 

Aberta a sessão com 32 Srs. Senadores, lê-se e aprova-se a 
ata da anterior. 

O SR. 1.0-SECRETARIO lê um ofício do secretário da assembléia 
, .. c '·· • :.····· ...• , :.· .· ... '·'.' ,, :·.::· ..... ;, • :! .:r::. ·:::,, :: :.: .... : ·. 

provincial do Rio de Janeiro cobrindo uma representação 'da mesma 
·'- ->' --·' . ,,-.,; __ ,,.:_-~=.;_,., ... ·.> ... ',·,_~"-,.·· .. ,;-, ··" =·<; "'··':"-··-·:····, .. _,_.., .. __ .,· .'·- __ ,;·:/ .'·.·.,,,.:·.'"·'''-:'h>',·-•·'.''·';~li::~'.ll·'"'.~\-~~-~-,i.'.~in,.:•"'_~,;,,:>!"·"--'"·.'-·· 

assemblé!a ac:erc:a ,da;,abolic;ão~,d.a .. lei .... de,.?.d~),:n~y~mf?r.~;,~~;;,1831, 
que proíbe a··.intr:oduÇão'' dê.afl"ican'os: ... ,JJ; ••.. corriissãõ,'~ê':''Je'gislaÇão: 

·.' __ /.' . . -~.. .. ' · _·.· : _'· · !··L -~' . ··:,:. :.:· _, .. ,_,. _; :<· . · · -::,..-_.=: ·' ":k,.' ·- · .. ~-_ .. _,--_.~::-·· -::: -:=~- ·:-· _,·-.'!·--:·-·· _.:: '<. ,._ .'>_~- •'·.f';'~'oi:T·'~:.:~:· -":' ?,,.,: ~- .. ~·r. :•~""fj.-,.1.: .{_;~''·--'0: ::·:· ,.,"'":'). ··:.: 

Outro do mi~istro interino ~o !l'llPério 9C?muni~ndô,, q1.1e ·o Re-
gente ficêa'!êa. intêi..àêló das . pessoas . que'. nô .~eli'att? ;,fo~ãlll eleitas 
para comporem. a mesa, e s'ervirem na p~esente sessão: Fica o 
Senado Inteirado. 

A pedido, o Sr. Costa Barros foi dispens~do do exercício de 
3.0 ·Secrefário, enquanto durasse o seu impedimento de mau· estado 
de saúde. 

ORDEM DO DIA 

Continua a segunda discussão do período 4.0 da re_sposta àdala 
do trono conjuntamente com as emendas•dos.s~s. Paula Souza, Alves 
Branco e Carneiro de Campos, também adiadàs, e• vem à mesa a 
seguinte emenda: 

"Depois das palavras - a mais pronta providência do corpo 
legislativo- diga-se - espera, portanto, o Senado Nê-las terminar 
do modo mais conveniente à tranqüilidade e prosperidade do Brasil. 
- Suprido o resto do artigo. - Mello e MattOs." 
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É apoiada, e concede-se ao Sr. Carneiro de Campos a permissão 
que requer para retirar as emendas que fez ontem. 

Vem depois à mesa esta emenda: 
MSuprimam-se as palavras - fixando a verdadeira inteligência 

e seguintes até o fim. - Almeida Albuquerque." 
Entra em discussão com a mais matéria, e afinal aprova-se o 

período 4.0 com a supressão das palavras - e se suscitam .- na 
forma da primeira parte da emenda do Sr. Alves Branco, e não se 
aprova as outras emendas. 

Entra em discussão o período 5.0
, e fica adiado pela hora. 

O SR. PRESIDENTE dá para ordem do dia a matéria já designada, 
e levanta-se a sessão às du~s horas e um quarto. 
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SESSAO EM 11 DE MAIO DE 1838 

Presidência do Sr. Marquês de~ Baependi 

Aberta a sessão com 31 Srs. Senadores, ·lê-se e aprova-se a 
ata da anterior. 

O SR.. 1.0 -SECR.ET AR. IO dá cqnta de um ofício da n1esa da. a~sem
bléia ·legislatiya~pro\tl~~lal ... d~ SaJ'lta ~àtarina -acofl1pan~ar1do{;uma 
representaç~()·.··da··mes~.~·as'sEiinbl~la.·~rn·/q~~-·peCfe~'·a~xrflos·.~pecunlá
rlos c~m ;qu~ ,5sey po~s~:;;acorrer-' às<·u~:g~rites;·prEI~Is~es·~rn·ateflals:.fque 
ora expêrlmenta1\a:~'provrncia; .prcíC.edêntes· ',dos• estragos "lcausài:fos 
pela terrívêl"'·t~mp~sta~eiquê ·. teve ilúga'J":inôs;'dias' 1 o e''11: de'•rriarÇo. 
À comissão âe 'faZenda. 

ORDEM DO DIA 

. Continua a discussão ~iad?.-na ses~ão:,de on!em'c S()~re_o 5.0 

período;da.··.respos~a à·falado~trono,:e,jun1:amente·~lsegulnte<emenda 
do sr. M~:~rquês"de Paranâ9uá,·a qual ~dl:íílols:é ~:etlraêlaia peCJiCió~do 
seu autor:·c . : ''·'''" .. . . 

. "lguãimentEI,o S~nád~·.prestará a sua·,coope'iaÇão .. par~r.o•rrielho
ramentodàYàdmlni~tl"áÇão;dà'faiemda;iPúblicã··~•e~êfrculaçãomonetárla. 

. Não··.··n'le.reéerá '<~énos·.a Xsúa. ate~Çã(>io·*~"~~c.ítore ;a·~ marinha: 
ele está . cabalmente conven(:ido da~ convefliência rde":ufua',n()v~:-orga· 
nlzação, que, ao . me,smo tempo .qu~ alargüe:~·:a:·~é#~ra'!iâál;J~flclêncla 
destas forças, quanto '.seja necessárici',e,, compatrvel u,co'm~"a ;}nossa 
liberdade e segurança; mantenha no interior"a paz.e tranqüllidade 
pública, e afaste no exterior as pretensões e exigências dà política 
estrangeira; quando sugeridas pela ambição ou capricho. Os Impor-
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tantes serviços que essas duas classes de cidadãos têm feito à 
nação em diversos pontos e lugares, e ora acabam de fazer tão 
distinta e briosamente na restauração da ordem e da integridade do 
império, afiançam que em tais ocasiões. que Deus arrede de nós, 
não será baldada esta nossa confiança. - Marquês de Paranaguá." 

São apoiadas as seguintes emendas: 
"Suprimam-se no período as palavras - logo que etc. até res

pectivos projetos. - Paula Souza." 
Entre as palavras - Senado e ele - acrescente-se - mas 

isso não obstante. - Alves Branco." 
Esta última emenda é também retirada a pedido de seu autor, 

e afinal aprovado o 5.0 período com a emenda do Sr. Paula Souza. 
Entra em discussão o período 6.0

, e fazem-se as seguintes 
emendas: 

"1.8 Suprima-se a parte do período que principia - Depen
dendo porém, etc. até o fim. - Almeida Albuquerque." 

2.8 A matéria da segunda parte deste. parágrafo. que começa 
- dependendo, etc. - seja aplicada aos. dois tópicos do parágrafo 
antecedente, especificando-se - propostas - e ;para este fim volte 
o projeto à comissão. no intervalo para a ter<?eira. di~cussão para 
redigir os dois parágrafos neste sentido. -·. Vergii~Íro-~ 

Terminada a discussão, aprova-se o pe;fodo':s:o',com a emenda 
do Sr. Vergueiro, menos na parte que diz - especificando-se pro
postas: e não se aprova a emenda do Sr. Almeida' AlbuqUerque. 

O período 7.0 é aprovado; e igualmente o projeto de resposta 
para passar à última discussão. 

Continua a 2.8 . discussão adiada da- resolução, mandando que o 
juiz e oficiais de órfãos percebam, de ora em di~nte, 5 por cento 
do que arrecadarem. das heranças dos ·defuntos e ausentes. 

Por essa ocasião vem à mesa o seguinte requerimento: 
Proponho o adiamento da presente resoÍÜçãÓaté'que seja apre

sentada a proposta do Sr .. Mi~istro da Fazenda: sobre a arrecadação 
e fiscalização dos bens dos defuntos e auséntes e heranças jacen
tes, mencionada no seu relatório. - Paraíso." 

t apoiado e aprovado. 
Aprova-se, depois, para passar à segunda discussão, na qual 

entra e fica ad ada pela hora, a resolução que dispensa os arrema
tantes do. imposto de dízimos de miunças, pescado e .gado da pro
víncia da Bahia, nos anos de 1820 até 1823, de entrar para os cofres 
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nacionais com a metade da quantia de 44 contos de réis, que se 
releva da importância total do valor da importaÇão; conjuntamente 
com um parecer da comissão de fazenda, a qual entende que a dita 
resolução merece ser aprovàda. 

O SR. PRESIDENTE dá· para ordem do dia a continuação da 
discussão adiada, a mais matéria dada e. sobrando tempo, t~abalhos 
de comissões. 

Levanta-se a sessão às duas horas. 
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SESS.AO EM 12 DE MAIO DE 1838 

Presidência do Sr. Marquês de Baepencl 

Aberta a sessão com 30 Srs. Senadores, lê-se e aprova-se a 
ata da anterior. 

O SR. 1.0 -SECRETARIO dá conta de um ofício do 1.0-Secretárlo 
da assembléia provincial do Rio de Janeiro, acompanhando uma 
representação da mesma assembléia, acerca da des'membraÇão das 
vilas de Areias e Bananal, da província de São Paulo. As comissões 
de constituição e estatística. 

ORDEM DO DIA 

Continua. a 2.8 discussão da resolução, dispensando de entrar 
para os cofres nacionais com ·a metade da quantia de 44::ooos os 
arrematantes do imposto dos dízimos de miun"ÇS$~ .pes~do e gado 
da província da Bahia, oos anos .de 1820 a 1823, conjuntamente com 
o parecer .. da comissão de JazElnda. 

Vieram à mesa a seguiJ'lte emenda e requerimentos: 
"Salva à redação. A disposição antecedente não terá vigor, se 

dentro de três mes.es, depois da· sua publlcáção, não estiver reco
lhida ao~ cofres públicos a quantia a que ela se refere. - Hollanda 
Cavalcantl." 

"Que se peçam ao. governo Informações circunstanciadas, decla
rando-se nas mesmas a total quantia· a que são responsáveis os 
contratadores, remetendo-se também a consulta do. conselho de 
fazenda a tal respeito. quando exista. - Teixeira de Gouvêa." 

"Aditamento. Quantos pagamentos têm eles feito, de que quan-
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tias e em que épocas, e qual o motivo por que eles nada mais têm 
pago. Salva a redação. - PaulapSOuza." 

.. Adie-se a mat~ria até se' averiguar se existe na casa a con
sulta do conselho da f~enda, ~ue lhe é relativa •. -'SiltU!"'.ino." 

.:. aprovado o req~erirr1entoi do ~r. Teixeira.deL~ouvêa'com o 
aditamerito~éfo' Sr. Paula-'Souzai•ficando prejudicado o do ·Sr.:;Satumino. 

-,.:, ~----',- :·-' .":: ,' : ··---',:: ·- .·:'' .. -' ~"', :\-' : ... '. ·" , .... ''··"'·',. -'-~ ·-'~ :'' _:. ··:.··. :.·- ' ·j.'",·" · .. ·-,, ,, 

Aprova-se para passar.•à•terceira :c:iís~ussãoca res~luçã~· organl~ 
zada na 'Cãinara dosSrs:~oepUtadosr·~ci4e··autoriz8 ~:governo a· con
ceder· carta; de natu'ralização~a:Jo~o.·•~uUherme;\BruC:e~ 

Conti11ua a segunda ~iscúss~o adiada ~a1 se~são(~do 'ano pas~ado 
da resoluÇão,·· declarando que.ro '~r.tigoy;10)da;3lei~de ·15 de{outubro 
de· 1827·.·c~l'll~.~e~nde;· ()S; se~iço~, ;nã()·s~· do~' prof~ss~resrnor11e~dos, 
depois 'dê•.suaipub.lieaçã~~···.lllàsYaind~·()>cl.os,·antig~~:tprof~sS()r~s·:píi
blicos· de.Jir.imêiras,,Jetras;·conJ~ntaJ1,ente,comtnrí:.pàrec~~.~a·;comis
são .·de:•legislaÇão,·~qu~UC:~~cliJra que ·.a ::mesma::'resoiÚção :entraSse 
em d!scus~ãô e.{se'\ aprovasse: .· . . . . 

oi .. sR;'.PJ\Uif.\;SoUZA',ofere~e es~ .err~.enda~ 
.. Sal~~''a · rEÍd!ição:· ,() <~rf;·:tàl :da l.ei_, ~e ~blntos; fica. ~xtensivo no 

municípÚr ela:: corte ~ a'os ; profEissores ; norneàdos ; antes da .. ditã lei. -
Píiulâ•;Sô~~" .. . 

: ~';;ãp'~ô,;;âcfa • para passar à terceira discussão em substituição 
da resoluÇão~ : .. . .. ·... ··. ...... . . . ·.·-.. . . ... . 

. Ap~ôyà~se 'UrTI .. p~recer ,'da·• cort1i~ão••cde" législlilçãe, interpo~O 
SObre :á·J'r~soluÇ~o;que ; COf1~ede~.Joterias,.··.'.pàra:c.lncfenizar :ào cofre!dos 
ógão~.:da ,iquantia;,que ·lhes: foi; rollb'aCia~ ·ai fim ·:.de·:se'ipedirem .. ·irifor-
mações.,ao;go\ier~o: ' . . 

Entra'rem~ditima discussão e aprova-se, para subir à sanção a 
• ' ·. - ·_,, ' ' • ' ·i,. '-1, ' ' -: .. • .. .-: -_;.;.,- ~,~.~-· •· •. :: t ''.; 

resoluçã~ .segu_lnte:: .. ... · ·. · .·. .. . . .. · . - . ·· 
•";A:.assém~.iéiârge~ar:legl~latlva;~~s~.l.ve: 
.. Art'·~nic~~i'::·O?gové~no~ind.~niZará ao cidadão\· F[af1.ciseo ·Antô

nio . So~rêsi d~·,.. oftj~n·aéf():;,~():~·emprego·::·êf~a):oflcJal:~;~a'. secretaria· de 
estado!,·dos~;'negÓcio$l~'(tã:;gÜerra;2;(j().;.fefnóféfe:~iPortugal~;;cque:Yperé:feu 

L---: , : '.:•· · ... ·/:.c.\.:.·; "' ';• '·-.-, · ;:.:,',:;~ ·:.:7 ··:--,: '" •· -•;;_· ·.' ~""' ''F ··-<-·!: .. ,...... , .ci: __ -, ·"' · ... ·c·::· '''.'- , " ~:--·· , .• 

por· ocasiãO ·.·dai,7indep4:mdência?:;do·~erasil~'. 
•.-;, .. _,,-~·L::·.. , ·:;::·_:·:" . . ,:·,~·--."-~".,.:.:._. -~<" ..... ,,_ ·-::-.:~- -.. "··-::·r·/·,·.-. ·_·"-•.::·-':·~-:-'- ':.·.~_·:,;:, --·«-~: :-_~ < - . ·- . -' .. 

P~ço:dt:t:;çãmar.a?,doslpeput~dos,:~enr!~s~:de ,agostO.·.de '1.837. -
Pedro .de:~Araújo~.-tlma·;,;Presidente·,_;;~,comélio ;lFerreiral· França, 1.0

-
.'=- r,-- :-= c:,-:··. J· .t:...-- ~· •· .:'>':::<.,-~:: -111 .,. • .-•• ;._.,: • ·':· _ · ~ •• "-,- "··,· ~- •• : :_- - ._,_ ;· :-_ -=: __ -:,·-_,_~~-:--· · --: . _ _.·· .. _ -. , ,.,. _ .. •':'- ·:·";·;~- .:- . . _ .. __ .. . . ,:,· . , 

Secretário· .. ~, Bernardo ·Belizáric:>' Soares~de\·.Souza~ 2~o-secretárlo. 
O SR. PRES-iDENTE declara estar "esgof.idà< a ordem· do dia, e 

dá para a próxima sessão trabalhos de comissões. 
Levanta-se a sessão às duas horas. 
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SESSAO EM 14 DE MAIO DE 1838 

Presidência do Sr. Marquês de Baependi 

Aberta a sessão com 29 Srs. Senadores, lê-se e aprova-se a 
ata da anterior. 

Remete-se à comissão de fazenda o mapa n.o 119 da assinatura 
e substituição do papel-moeda na corte e província do Rio de Janeiro. 

Fica sobre a mesa para entrar na última discussão a segÜinte 
redação da resposta à fala do trono: 

·senhor- O Senàdo .se congratula com a nação· .• pela prós
pera saúde de V. M. I. e de suas at.Ígustas irmãs. e faz ardentes votos 
ao Ente Supremo pela conserv~iÇão dé tão preciosos objétos de seu 
amor e de sUas esperanças. 

SatisfatÓria ... lhe .foi .a certeza. de .subsistirem i~alté.rci~.a,sas ... rela
ções de amizade e de boa inteligência com ~sp~tênciãs~.~sl:rang~l
ras; e confia que, nos meios empregados para es~aêcér ~üalquer 
idéia de discrepância com a Santa Sé, saberá , O•égoverno conciliar 
o respeito devido ao chefe !supremo da• :Igreja .universal, com o 
decoro da nação, e as regalias aa coroa irJipefial. 

Doloroso é para o. Senâé:fo q~e. o aspeCt~(do ~~asU não · seja 
ainda tão agradável,. qual fora. para' desejah''ioéfa~i~;têlê 'espera que, 
mediante o auxílio da divina providência, a sàbedoria;.e .energia do 
governo, secundado. pela lealdade e patriotismo. brasileiro,. sufocará 
·em qualquer parte em que ele apareça, o monstro da .. anarquia, e 
sustentará, como lhe cumpre, ~ é o voto nacional. as nossas liberais 
instituições monárquico-representativas. a integridade do império, e 
o trono de V. M. I. 

As dúvidas que se têm suscitado acerca da Inteligência da lei 
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de 12 de agosto de 1834, que reformou a constituição do império 
reclamam com efeito a mais pronta providência do corpo legislativo; 
e portanto o Senado procuràrá da sua parte satisfazer devidamente 
a recomendação de V. M. I. sobre tão importante objeto, fixando a 
verdadeira inteligência da mencionada lei de .um modo claro e ter
minante, que evite os perigosos conflitos que dali P()SSam originar-se. 

Igualmente o Senado prestará sua cooperação para o melhora
mento da administração da renda pública, e circulação. monetária. 

Não merecerão menos a sua .atenção o exército e a marinha: 
os importantes serviços que estas duas corporações têm feito à 
nação em diversos tempos e lugares,. e .ora acabam de fazer tão 
distint::~ e briosamente na restauração da ordem e da integridade 
do império, são. conhecimentos .. de.,todo Senado.· Para que. estes 
pois se possam continuar a _prestar, ainda mais, facilmente,. o .. Senado 
está. persuadido da conveniência de uma nova~ organização, que 
alargue a esfera da efi_ciência de. tais forças, ,qu __ anto seja necessário 
e compatível com a nossa liberdade e segu~ança. 

Reconhece também o Senádo que a revisão e . reforma das 
nossas leis crimrnai_s é sobret'udo. urgente neste lamentável ensejo, 
para conter as paixões que ainda se acham em campo, e garantir a 
paz interna. 

Dependendo porém em grande parte o bom êxito dessas refor
mas, organização e melhoramento, ~a coadjuvação do .J)ôde~ executi
vo. como o mais apto para conhecer os: embaraÇos e ~tropeços que 
se possam encontrar em quah~ue~ dos raJT1os da nossa legi~lação, 
o Sanado espera que os ilustrados ministros de V. M. I. não\ dei
xarão de apresentar ao corp?'legislativo ·as principais. necessidades, 
(l inconvenientes a tais ·respeitos; a .fim de' habilitá~lo para melhor. 
e mais pronto 'desempenho :de .. tão importante tarefa. 

Finalmente, Senhor, o Senado tem a .honra de assegurar a 
v .M .I. o mais decidido empenho e leal determinação de coadju
var o governo de V. M; I. em -tudo: quantor for'. para prosperidade 
da nação -brasileira, e glória do augústo trono .de .V.M .I. -~.Mar
quês de :~aranaguá - Marquês de São João da Palma - ViscÓnde 
de São Leopoldo. " 

O SR. VISCONDE DE SÃO LEOPOLDO, alegando ser membro de 
três comissões, pede ser dispensado da de assembléias provinciais, 
o que é concedido, saindo eleito para o substituir o Sr. Alves Bran
co, com 11 votos. 

31 



O SR. MONTEIRO DE BARROS participa que o Sr. Almeida e ;1 

)ilva não comparecia por incômodo de saúde. 1·.·.·· 

Manda-se transcrever na ata da presente sessão a seguinte 
:leclaração de voto: 

MVotei contra a resolução a favor de Francisco Antônio Soares 
- Vergueiro. " 

O SR. PRESIDENTE declara que o Senado se vai ocupar em 
trabalhos de .comissões, por ser essa a matéria da ordem do dia, e 
3uspende a sessão às 11 horas e meia da manhã. 

As duas horas, continuando a sessão, o Sr. Visconde de São 1· 

Leopoldo apresenta a redação do projeto de lei sobre a organização . 
~o corpo de engenheiros. •. 

Fica sobre a mesa, e igualmente vários pareceres de comis-
sões, para serem lidos na próxima sessão. ~ 

O SR. PRESIDENTE dá para ordem do dia a .redação do projeto l 
sobre . o corpo de engenheiros, última discussão do discurso em ~ 
resposta à fala do trono, discussão de pareceres não Impressos de J 
1837, e sobrando tempo, trabalhos de comissões. l, 

Levanta-se a sessão depois das 2 horas. 
i 

! 

I 
J 

l 
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SESSAO EM 15 DE MAIO DE 1838 

Presidência do Sr. Marquês de Baependi 
: ' 'o',;·~-" • , ,- " :--- ,,-.. ~ 

As 10 horas .. e· mela,··fai~e'aichàmaO~ •.. e. achando-se presentes 
25 Srs. Senadores,· o~ Sr~ Pre·siâentef'éfeclar~ não'·h'àve·r casa; e''que 
o Senado vai ocupar-~se em trabalh?~'dê'comissõés,' tenclo; porém, 
comparecid? o Sr. ~org~~· o Sr. Presidente abre a sessão; e Úda a 
ata da anterior, é aprovada. · 

O Sr. Senador Fr~~t:isco-.de:Brit?s~uerra ofi,cia ao. Sr. 1 .. 0 -Sec::re
tário •.. partiC:ipando; ciUe''r1ão;•p(,Ciiá;:e:()in~âre·ceri~·ria•.• •. presente ··sessão 
pelo .• mal'estacl.o· dé~~ats~úd~liFiê~··()• Sé~,àdo::.lnt~i~aao·; 

Re~~t'~se?às:êomis:Sõ~s;éf~~\fu~e~<iâ{ê:r~ssem.6réi~Ss:r)rovihêi~is, 
um ofício do 1.:0·Sec'i-~táriodâ ~~ss.ê~bléia (proyinci.aliid?l>~i(>;:êle'rJá
neiro, •·co.m·urna;•··r~p~~.s~nt~?ã.o':fda·::~mesrna~Sas~~mbléia',lâg·ê'rêa"· .. das 
obras· dá:: recéita ~da-,:dÍtâZ'p'~ovíl1ciá\rlC)S'~ia'he)~l;<dEi'j;1'834~í~.{1835i.>····· 

.. · ·~'recê6ida:com•\a9i-~dq;.tiínâ}fêlit:itâÇãô;i~~scãil!ár~~M~ili§ipal da 
Vila . deValença;• pelá ~·prêsentê: rêuriiãoT dal:Assembléia~Geral}' 

.A .. com i~§ãoõ:dê>il1§tr'iiÇão;',;piJb'iica~'·e:rrêmetliâO''urri'3.'~êqueriménto 
de vários esttidantes•doti'cürso''JufídÍco;de;:·são''PaUio; .. pedindo. se
rem dispensados dos exaiTlf!S decélnglês, história e geografia para 
se matricUlarem no primeiro ano •jurídJC:o. 

São lidos·· os''seguint~~fpareceres: 
Da Comissãófde~Fazenda·-·· Seis sobre resoluções vindas da 

Câmara dos Srs. Deputados; aprovandó a tença das filhas ·do Ma
rechal José Joaquim da Costa Gavião Peixoto; as pensões de D. 
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Eufrazia Maria da Silva, O. Maria Adelaide Pinto Navarro, e João Fer
reira Pinto Bitancourt e Sá; as aposentadorias de Domingos dos 
Santos e Joaquim José dos Santos; a Comissão é de parecer que 
sejam ·aprovadas. 

Um sobre a resolução, vinda também da mesma Câmara, e apli
cando o benefício do montepio geral ·de economia dos servidores 
do Estado, os remanescentes dos prêmios de sua~ Joterlas, enquan
to pelos portadores dos bilhetes não forem requerid~s, . pondera a 
Comissão . que tais remanescentes fazem parte ~da rénda p~bllca, 
que convém zelar. e é. de,. parecer que seja rejéi~ada a r.ésolução. 

Da Comissão .de M.aJ.inha e .Guerra - L0 Sobre resolução .. or
gamzada na Câmara dÕs ·srs. Deputados, que autoriza . o . governo 
a ·reintegrar o sueco •.. GuHherl'Tle ..... lulz .. ;raube no .... posto~.de Capitão ... da 
primeira linha do ·Exército~ de ,que .f()ra · de~itÍdo;. a c.~missãà não 
julgando o referido "f~ube conip~eendido na condíção:~xce~cio~al .da 
lei .de 2~·de nÓ~emb~o~ de,183o;·éie -h~ve·r-ati\;a·m~nte .. 'cooperadC)!COm 
o Exército na guerrél ~a ,in(fêperid~n~ia~ é de ·parêêer.que ·àresoÍução 
não recebá o assenso 'dó, Se~ádo.. . 

2.0 So~~e Óutr~ ~ésoluÇão ~orgj!nizada ,na mesma. Câmara, que 
revalida à' ·proposta féi~a • pelo C()rC)nel José. ~e ,,éaà~s·~éll~~o, c~.m
preendenélo no Decreto de 13 dê~~E!tem~ro .d~·-.1.~31./p~ o~icia,is.que 
fizeram· a· campanha da indepéO(iêndia·'naprovíncla:da':~~hia:,erú:en
de .a. CoiJli~s~o .que,,não.ordenando a ·Portllr;iade. :~ode. Julho de:i1823, 
expêdí'~â; pela .repartiÇão'dél-gÚerra, a r.emessaédE! Uma: proposta;; mas 
uniêarJ1E!nte. uma. relação nominal dos oficiais que,;rnais.isE! ti"e~sem 
distinguido naquela campanha, não deve portanto ser' aprovada a 
resolução. 

io Sobre reqlJerimento de O. Mar.ia llJiza da Cun~a, viúva do 
Sargento-mor Sebastião Barbosa de ... Menezes, ,em., •. que~pedelhe::seja 
pago cuiTiulati~amênte o m~io soldo correspondente :ài!pat~nte de 
seu falécido' rôârido: com .:irita'tença •. que .. o~tfvern,e~.;emuneração 
de serViços de 'seu pai, a ComissãÓ, tend~ em vista o:,AJ"tigó ~(o da 
lei de 6 de. novembro de 1827. é de parecer que a pretérisão não . 
tem lugar. . 

4.0 Sobre requerimento de. José Marty Mamignard, em que so
licita a solução de outro requeriménto, no qual pede::ser elevado ao 
oosto de Tenente-Coronel, por ter servido, em Comiss_ão, de ajudan
te-de-ordem do General labatut, na· guerra da independência, a Co
missão acha que tendo sido desatendida a pretensão do suplicante, 
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na Sessão de 11 de junho de 1834, está, portanto, desde então re-
solvido o seu rec:t~erirnento. , 

Das Comissõesd~: IVI~ri~ha, Guerra e Fazenda _;_ Sobre reque
rimento de Gabriel Baptista) Rodrigúe~,: ém qÚe Pecle a.· ~pl'"ovàÇão 
de uma tença que ol:l-Í:eve em remuneração dos0 serviços ;a elê éroa: 

'•" .. ~; 1:·-.-" .--~---" ·_- •;' <>-- : '"'-:·' · .. :.·:.'; ____ ·'"·---·-~ ... ~:.----~ .. ·:.,_,·;",:' .. :é.<._,._-,_.~···-.;.;,-.• --:,,.:_'<:.'-: ... ··. 

dos por seu tio, o c MaJor J.oaquim:~~sé,,M~rtin~: 'a~~c::;omissões te~do 
em consideração o C~pítulo 11.0 do :r;egimêntc>''das ·I'Jl~rêês·;'ae·:19 'dê 
janeiro de 1671~ e 0'0ec~eto'de 13 deyagOStÔ:de 1706,"'não';poCfem Ser 
favoráveis a tal pretensão; I pois 'cóncedéndo:/que ():;pãrê'ntescó do 

, . ' . :.-."·" · '"· ·_. ··" -:~ -. ·- -~ ··,,-. .: ~: _,, ' · -~:·. ----~;---' :"_-- ·: ;;. ·,:-.<:~-i~_;. > ... ·;~'\Jl~:-!o':'<-\.-... -,;v•f.·--;'7';-.-~ --·-.-.·{::'::· ·-,1:-~·•'"'·-~,:-·•-;·;~\~ ·<:-;~-.-~..- ·'~ 

doado:com o doador .. esteja"-;no'.~SJ)írito ,do'regimepto·e."[)ecreto cita-
dos, não . mostra o ?suplicante' seníioos;prÓprios cOmo) ali se exige~ 'o 

>"--~·:--_· 'c··_-· · ,., ___ .' ··:--, ..... ·:::_ .. ···f:\:'-..::.,,{':.;, ··, ',.,:l"c'-,.• ... ~;.,_..~1-.o.,_;,;~-I,'··'·'P"'•·•:-.;"-.""~ ... : :' • 

Sr. l·:.oJland~.·Cavalcantitassinou:'VEmfid~!neste·:par~fer ~.. . ... · 
. Dar(:ól11i~$ão.fde~.(tos·t:Legi~I~:Vô~i~:~l'oyinciâ'is:(~:.Sobre. repre

sentaÇãoda::.A.sse~bl.~ia·;Lê'Q'islâtiy'S;'rfiroyiri'éialfétS~Sãô~~Pãulô;.;ãms·que 
solicità~êla·AS~elribf.éia!Geral']lntêrJ>rê:tàÇãolfât':~~sôeftô:'·tdâ{i.:êl:;êCÍii!'11 

~ · "> ·c ·:-:·<>':0"<-.~~:·--~-·-:~~-~~--·-···<-'-:""""i;'. ·;::-·:'":,·:.· . .,.~ :,,. __ "(}··· -·: ~:·-.::·.-; :- '-'--:.·~. +<-~'!\Y·· ... ·~;;.t:,- .. :,,c,__ • .... ; "·Y · · · ,.-,: ~:, ... ~" .. ~·:_.,,;:.-,--.-:· -~·,. · .. _1r · v-~;-,,:-... r''·_i~'"-:. .. \'.-;'~'-' .. 'lotl~ • .-:" .:~. ;_. ,. ·• ;:;, .. : : 

de ou~g~.r~td~p,~37;'·.~!'~~~t~"}~~?~~~~~~·;.a.~~-~r·r:;~~!!'.:·:p~;a.·:.~R·~i~a
ção do ... papel-moeda:" comrque'grayõu: às::: loterias;' e'•'conc_l_uiYpedlndo 
que a mesmâ'iÃssêm61éiâ~Gêral :~'dêriiâiênão',;c~mprê'éntliC!âi1~.;"á · .. ~éf,tà·· 
Lei ·as';: lôtê~iasfêônc'àc.tiéfã5,~'ôi:J1tqií'êl\P'âra :~~'tútúT'·'jr ·~r,iml's.:nas 

~- c::,· .. ·_,,_:-:;! ·, ·:.·.-·,·"- "'-''·:':.;· .. <;.:,, · ... ~.:: ·'~ ;-::·.,.;'·,:._;·.'·,·-n,f::f..•'"f!'·'t '·"'~-~.:· .. ~:":· ... , ... ·• ,, "''~(.~~ .• .:;.;:;:;;:·'i~: ... /-·'-~~-"." . · ··.~·-:.;:,;.:·~,·::.·:~.r .,. "" ..... ~-· . .;.-.:~~~;'·~·· ~ .... ,: ~. ~ ..... I 
Provfnciasjpelas:írespectivas ·:Assembléias, '.a \COJ11 ssa .. e;.~parecer 

c· ~~,.:;. !_o•.,•.: r '•.ii",'t·(~_r t:>:'<'· 1 ':-h'.~-~·:.1":\', "·~-"-·:·:r~~{,~ .. ·-~'~ .. ,,-·.!1:':~ · ·~:·:~S""~~--rpc~'t':f :~::;,f~'-~'~-~·.:;'',',(•' ·"!ff-,~-!~' :--..-.·~; ,•t;,;.,Ji.t,.,:.~:1_,;:' ··~-i'•"<-'~· ·:-~-1•"· ·-;~··!.'L"-;i)\\ ·<:,;·-·.'~·,; -;$,.;:J:.:,;,(,"-"\~ri-<f.i;;r;~,~;:~• -~·,1~'1,•:·;,' · :···; ,,, •·' · 

que:deye :ser .• ·ouvlda,'a,Comissãol'de •:Fazenda,1:visto ~.tratar-sede• um 

impô~~~l~!;;~~,··i~:~~i~~i~~·~~j~~~ffi(t;i~~,~~~,~~~~~~~~~~i~~l,·,~ 
1.0

.' Sol)"' rep t:.4:ssem61 iâtiv"''~(' São 
PaulÕ;'!.pecflfrd :: "!reva I açã~f'dbs nt9:; 

,,-,,:,,,,.,...,_. ..... ":··~ '\":~•·"'·.,,',:"•-:-41~~"l):':·!~:.1-;:A\.t .. ~· ~'T"'·-~~~'m!l.· "t':':"'":~}~--r~~"l':~?t" ,;•::"· ,, .. ,, 
ri nos' nomeaâos.êpelo'DP~esidente , .. ov nc en~ 

,_ ··- .. :~· :.-_:_·: .• :.-. · ~·\·,;.m.$ ... ~-:<o!.~.!,;~r· ., .• ,:~:··"'""~··0':41(~,~ .. ,~~.-~·:-.~• ··~·IM'·""'~'r:·"~:~-~~~----, ''%\,.'· .. ~· ·-
cidas·•·.·de .~que ;,se::pr;etende'~ar:~~verdadei a. guns;~dos 

"· ·.·-t -..,~_._ : '· :.~'+ ;J:._,::·:r- --~::····~<····:·-;J~\:,;:cr,:,_..~-<:-Y o:-::ll-.:;,.._,~~"'fi{- · .•111ilflJ/iP.r·''"'>'-,1V~·~_l , 
artlgos,c;do~atoli'adicionalr;' e resenta ()es;:quetdi~er:sas 
assem6iéias'fíiril~in'8'iãís.íl:tê .téi~fG~!ãl';~'ê'ntên:: 

., ..... -~··'·::-:·~-:":' -~::,. ;i;J',:~·-.·?:' ·:~;:,:~.~~.:~; .-r:;~~·;J';~·~r;· . .-.. ·~~'1'!i~"'~;;i-l~t.--.~·!t';!li~~-·: ·-7:·,-:·:;~s+.": .. --·:}.-. ::>: ,;:1·:~- ::;:_,::'"?: ~ ._;:-_::~::r··:_'?·,,.:::. "' 
dem, que\;ser.de~e\ie~per:~!:i' . -·· 1'1. erpre .a9 . .. iü/:~~:•;.~ ( :;;. L 

.. , - ·,, ; .. ~· ··~---'···.,•!'·•w·:·;~- 1":0"', •. ~"'t.'l~f~-;,·,"~,1~~ ··." :":"·.-:~·.:::i~!_-,~~ .. :;.· :,jr,,;:Jir"<i~"-'"" 1J':·-;f -~~~- ·~,-;">· "\!.-' •·• • · ;.,..,"';·;,/'""~"·:;..'.~i-:_,1. "'".- -,·-~· • 

2.0 /SObre . representaçao , as . ssemoléJas~~J;egJslat.yas (~rovm-
. "'•, >'::::::~-: '" -.••-•- ,_ ,' ,·,:,: ,' ,_ ',., ~::: :,.• :::::-,,','~;.":\J,''~:':(•.:f-':.•.<., ;•",' ,'" 0 ,••',;,, ':'•',-·.~:·::•, '• ·•i1;, ;,,," ""',1~·",' ,''""•,::)'',' ":'';.,(~\,, ~~j•,#~·~'J.t •;:.';é,;:;;; !,':'"O;i;•;.~;::.;t~ ','O,'' ,:•-:.,\):liC',",;,", ~.;,_.:.;c:,•:•w: : •. ~~.;:':,'•O'; • .,I •. ·;_~,,),, 

ciais dó•.•· Rio : dey7aneiro; ~··iSã()?i P,;3ÍJI~~êJ(ie'~iJ1~c);,pr;o~idências::;e ;a9oli-
ção da· ,Lei~~er7)·de,-no'Vembro~d~,1831~··0q~ê~prc)n)ê;·a~ifn"p'Ôrtaçãô.de 
africano.s ... ~.o· Bra~Íl,;:já '. p~Jâ~)ne~~ê:'dção': d~':!refer,i.da' .~eJ,·s.:?Jif;~E!Jos 
Inconvemientes~e ·males;que:tiêlâ ,resultam •• as: comissões ·entendem. 
que. tendo; 'O' $e~ad6 ~en\f;âcÍó ;ã ;cãmará•. dos. Srs: •·oeputadôs'·Lima 
proposiÇão âcerca- da referida ,L~i, tem, da sua parte, satisfeito as 
representações. que • IJ:te · hão dirigido. · 

Ficam todos sobre a ·mesa para entrarem na ordem dos traba-
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lhos, menos o parecer que versa sobre o imposto das loterias, o 
qual foi deferido na forma proposta pela respectiva Comissão. 

ORDEM DO DIA 

Aprova-se a redação do projeto de lei acerca do corpo de en-
genheiros, para se· remeter à Câmara dos Srs. Deputados. 

Entra em última discussão a resposta. à fala do trono. 
Vem à mesa, e são apoiadas as seguintes emendas: 
MAo § 4.0 Em lugar da inteligência da Lei de 12 de agosto de 

1834- diga-se- de alguns artigos da Lei de 12 de agosto de 1834. 
Em lugar de fixando a verdadeira inteligência da mencionada 

Lei - diga-se - fixando a verdadeira inteligência dos Artigos du
vidosos da mencionada Lei - Paula Souza. 

No 6.0 §. Em lugar das palavras para que este pois - diga-se -
mas para que estes se possam continuar a prestar. 

Em lugar das palavras ainda mais facilmente - diga-se - e 
ainda mais eficazmente. 

No 8.0 §. Inverta-se a ordem, dizendo-se em lugar das palavras 
reformes, organização e melhoramentos - melhoramentos, organi
zação e reformas.- Carneiro de CamJ)os." 

Indo a votar-se, verifica-se não haver casa, em razão de haver-se 
reti'l"ado, por incomodado, o Sr. Rodrigues .cJe. Carvalho. 

O Sr. Presidente convida o Semàdo a ocllpar~se em trab~lhos 
de Comissões, e suspende a sessão a uma hora depois de mei~ia. 

Às duas horas o Sr. Presidente dá para o~dem do dia a conti
nuação da discussão adiada •. e a mesma matéria, dada para hoje, 
acrescendo a tercei·ra .discussão das resoluções sobrê,as~gratifica
ções aos lentes dos cursos jurí.cJicos, e sobre a declaraÇão da lei de 
15 de outubro de 1827, e, sobrando tempo trabalhos de Comissões. 

Levanta-se a sessão às duas horas. 
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SESSÃO· EM 16 DE MAIO DE 1838 

Presidência do Sr. Marquês· de Baependi 

Aberta a sessão com 31 Srs. Senadores, lê-se e aprova-se a 
ata da anterior. 

EXPEDIENTE 

a: remetido à comissão da mesa um requerimento de ~oa1:1~1m 
Diógenes Mâxiino dâ 'Rosa. guarda dás galerias. p'eâilidó aumento 
de órd~ná'Cio~ · · · · · · 

J;·" . __ -'-:_:.- ----· ' ' - ' ' '• ' ·-~-- _:. , ,_ ·.;>·,_-::. ;:--.. ' _.: --
O.SR. VAL~SOUES lê um parecer,das comissões:dos;:.atos le-

;;- ·. · :_ ·:'::..-.·"- · __ ~:~·_:'-J:._ -~"- :;:.~. ; r-;·;,:.,\,." · ; :::~. ::···· -~ ---~ ",'. .·::< -· - i-" -<--.. ;,-,~--~:;-_;, .,,.. -':\-:.:- ·:·:1': I -\:?•- ·' .:t;.~; ·).:~-"-" ~; ·;'·-:'-':..',,._,\;<1-":-'-l<rl"·':. :o;,':+),_. .. :~--~ ~-~~...,.~ ··.._,.·-l::-~:·:~ ~ -··.: __ ·; , 

gis.la!i\f~s. ~r~~i,.~.~.!.~J~;~ .. ;;.~.~: ... •.~~!~.~~ç~~i's~~~~:~.~~:r,~e~~~~,~~.~g~!>,.;;~.~-:.·.~~~ 
sernbléia_;,legislativa i p~ovincial d.e:;Sã.~.: j)~ulo;:·: P~.di".CJQY qu~i;S,I:lja; revo
gada.···óú :iiãa··:9ênêrálizaaã:·ã·:Ciis15õsiÇã.ô'0:aa.rlêi2:<iuê::mânc:la.~pã9ãl" .a 
taxa····ariual·ae\'~·saoo::~éi~!,;p~to~··e~~·.:a'(o~:élâs~,!~i~ã.~e5''i,e::~ilai~:as\"co
missõe.s: ei'tiendem~1éílieZ~'éômo·ia~lre·p;eseiitãÇaõ;t;ie\t·é:ta:~~êduÇão;.tCie 
um. imposto:~·êujâ 'iniciativà'ipe'rt~nêe:·à;cãmâra'dos't.s~s~· 'ri.~'Pttãdos, 

· .1:;• ~---~:.! .. ~·-L-' · .. ,:·:;-"' ';_~· · ,:· ,• :c . ;;::; ;;:.:; · ·,_l'' ..;.:·_:,.::..;;~:"":, . .• , ·;,:·.± ~- ·_·- •!- -:.~1" ->~,~.;,'~..<•. -·, .:_: ,.;. ·' --" ·-:•".·~·~·.!?-~· h,!·:.,:.·~--:-~---".', :. t .. ; ~-:·:;:,~! 4~_-;,:1::;·_-: .-.-.. ~·-\":.~.:·:;;_.de,;;~--~~.'-""" -: 

e. não ao7Senado~ só~quando:;daquela Câmara;vier;;;.algum::,projeto. a 
~ . " . _ . ·" :·.: .. ,. :, . . · ... - ·' -, :"·. '":'•~.' .:.,:;.,;::·:.: ,._.,:• ~-·- t:t:,.::o.·-·c,: ,.,'/··'" -'",, .. ,t•'·:~~·"'''" ,.''" 

tal resp.eito, o Senado delibérará' coíno · ~ntender justo. Fie~ 'sobre 
a mesa. 

ORDEM DO DIA 

Continua a última discussão da resposta à fala do trono com 
as emendas dos Srs. Paula Souza e Carneiro de Campos, apoiadas 
na sessão de ontem. 

O SR. PRESIDENTE convida ao Sr. Vice-Presidente· a ocupar a 
cadeira da presidência. 
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Vem à mesa a seguinte emenda: 
M No 2.0 § - em lugar da palavra - discrepância - diga-se -

dissidência - C. de Campos." 
Discute-se a questão de ordem para saber se deveria admitir-se 

esta emenda, visto que o seu ilustre autor já havia falado todas as 
vezes que permite o regimento, e não ter sido apresentado no co-: 
meço da discussão, declarando o Sr. Presidente que não havia artigo 
algum no regimento que privasse aos Srs .. Senadores desse direito. 

Submetida à votação e apoiada a emenda, e afinal aprovada 
a resposta à fala do trono com a segunda parte da emenda do Sr. · 
Paula Souza, não passando a primeira parte, nem as outras emendas. 

Entra em terceira discussão ·a resolução que concede gratifi
cações aos lentes dos cursos jurídicos. 

Vem à mesa,· e é apoiada a seguinte emenda: 
MSeja extensiva a gratificação dos lentes das escolas de medi

cina - Satumino." 
Não é apoiada uma outra do Sr. Oliveira, reproduzindo a seguin

te, que não havia passado na segunda discussão: 
M Aumentando-se o ordenado aos lentes substitutos dos cursos 

jurídicos, aumente-se igu~lmente aos da_~i ~éad~mias' Tilit~:~r. e. de 
marinha, fazendo os soldos, que tiverem, parte do; ordenado~ Salva 
a redação.- Conde.de Lajes." · · 

Discutida a matéria, 'e'aprovada a ~~~oluçã() COm a emenda do 
Sr. Saturnino para ser remetida à. comissãÔ,de:redaÇão. 

Aprova-se também em última ~iscu·ss'ão~ p~lra ter o mesmo des
tino, o artigo. substitutivo da resolução ·da· s~ma~a· ~os Srs. DepUta
dos, relativa aos professores pú~licos ~e· primeir~s· letrà~. 

J: aprovada a urgênéia reqUerida pelo Sr~c'so'rges para se dis
cutirem os pareceres ·das comissões de fazenda, e de marinha e 
guerra que existem na mesa. 

O SR. PRESIDENTE dá para ordem do dia pareceres de comis
sões, não impressos. 

Levanta-se a sessão às 2 horas. 
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SESSÃO EM 17 DE MAIO DE 1838 

Presidência do Sr. Marquês de Bae&)endi 

Aberta a sessão com 31 Srs. Senadores, lê-se e aprova~se a 
ata da anterior. 

O SR. 1:"-SECRETARIO lê um ofício do ministro Interino dos ne
gócios. do império, pedindo . que. ln e . seja 'd~"'olvida a 'plant~ .e 'OrÇa
mento dá obra= do monuiTJênto •da . indepe~dênCia' no·; s~~i~ 'do·: Ipi~anga, 
na províncl~r·~~j .~ãó:·P~ulô~ que fora remetido ao Senado com 'aviso 
de 21 de·noverrioro.de·183s. 

Fica ô' ·Senad~iir1t~frà'êló, declarando o Sr. 1.0-Secretárlo ter dado 
as ordens· nêcessáflas:pafâ .. a re~e~sa. 

Vai à ~.()~is~ão 'de·•faz.en~â () mapa n.0 1.2o .. das éiSSiJ'IaturélS e 
substituiç'ã()'~ôj>ap~Ji~oed~~. ·ria corte*e próvínclél, do Ri? de'Jànefro. 

O SR. VISC::OfJ[)E ·,.DE.S~p· LEOP()Lpo}~presênta·a rédaÇã() .. da 
resposta à fala do trOnO, a·cquaJ'"é~âprovaCfa~·'decÍarandÓ 0 S·r~·Presi-

.. :_•-'-'·• ·. '.: .. ·:--,:..:· .,,_··.>.-· .. J,._,-_.,·'." ';.;,:: ... ::~---~.;,}~-~",",f:·~.:..: .. : .. ---'-_,>-: •. ;~:.0_,·,:~ 

dente que ia pedir o dia e ~()ra el'l'l. qu~ o Be,gf:'~t7'·"ie'n, nome. do 
Imperador, receberá à deputação que:·tem de' ap'resêntar a merlcio
nada re.sposta, e nomeia ·Jogo para essÊ{ fim' ós ~ m~smôs' Si-s. 'que a 
~~~ . . 

Fica· sobre a mesa a redação da emenda aprovada pelo Senado, 
à resolUção da Câmara dos Senhores Depútados sobre a Lei de 15 
de outubro de 1837. 

ORDEM DO DIA 

Aprovam-se para passarem à terceira discussão conjuntamente 
com os respectivos pareceres da comi.ssão de fazenda, seis resolu
ções vindas da Câmara dos Senhores Deputados; aprovando a tença 
concedida às filhas do marechal José Joaquim da Costa Gavião Pei
xoto; as pensões concedidas à D. Eufrazia Maria da Silva, O. Maria 
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Adelaide Pinto Navarro e João Ferreira Bitancourt de Sá; e as apo
sentadorias concedidas a Domingos dos Santos e a Joaquim José 
dos Santos. 

Entra em primeira discussão a resolução da Câmara dos Se
nhores Deputados. que concede, a benefício do montepio dos ser
vidores do Estado, os remanescentes dos prêmios de suas loterias, 
conjuntamente com o parecer da comissão de fazenda, que era des
favorável à sua aprovação. 

Julgada discutida a matéria, aprova-se a resolução para passar 
à segunda discussão, não tendo passado o parecer. 

Seguindo, imediatamente, a segunda discussão da resolução, 
fica adiada pela hora. 

O SR. VERGUEIRO apresenta a redação da resolução sobre gra
tificações dos. lentes dos cursos jurídicos, e das faculdades de me
dicina do Império. Fica sobre a mesa. 

O SR. PRESIDENTE dá para ordem do dia a aprovação das reda
ções que existem na mesa, a continuação da matéria dada pára hoje. 
acrescentando a terceira discussão da resolução sobre a .naturaliza
ção de João Guilherme de Bruce. e, havendo tempo, trabalhos de 
comissões. 

Levanta-se a sessão às duas horas. 
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SESSÃO EM 18 DE MAIO ·DE 1838 

Presidência do Sr. Marquês de· Baependi 

Aberta a sessão com 32 Srs. Senadores, lê-se e aprova-se a ata 
da anterior. 

O SR. 1.•-SECRETARIO. lê um requerimento de João Luiz d'Avila, 
pedindo que o rTiandem adlll.itir aos exêréípios .,da ~aula ·.~o primeiro 
ano do curso jurídi'co a e,. sã~: j:)aulo, a fim' de habilltá'r~se pára o exa
me, sujeitando~s~ o su~licante a fa~er ~xame de retórica, quando o 
Senado.determlnar, agor~; .ou no fin{do·àno, antes de matricular-se 
no .segundo. A comissão'deinstrução•públiêa. 

ORDEM DO DIA 
.- .. ~,. 

São · aprpvadas, para remet~rem-s~ .,.à c-Cãmara do,s Srs. peputa
dos, as seguil1tes. redaÇõés: 1.ó cia'·r-E~soh.l~ãó ;quê; cbhcede,gretifica
ções. a()s .. J~nte;'·êfosc~rsõs .. jurídíc9s.;~':aas·n:;,ie:uJCi~~ês?aê~·medicína 
do impérioi2i":da'emEÍnd~1; feita e'aprõvada.pelo,iSenado, à resoluÇão 
da referida~.Câmara, .que.compreende' .. no;;art.·~~o~~a'·lcii· de ,1s s de .ou
tubro de .1821, não só. o ser-Viço dos professoresi:nomeadoscdepois 
da sua publica_ção, mas ainda o dos antigos professores•;públicos de 
primeiras h:ltriis. ·. · . 

O SR. VEÀGUEIRO faz o seguinte requerimento: 
.. Proponho: a cessação imediata do diário, pago pela casa -

vergueiro." 
Foi apoiado, e entrando em discussão fez o seguinte aditamento, 

que também foi apoiado: 
.. Acrescente-se ao meu requerimento: a mesa fica autorizada a 
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contratar com qualquer outro empresário, que dê maior publicidade 
aos discursos - Vergueiro." 

O SR. COSTA FERREIRA requer o adiamento do requerimento 
por 20 dias; e, como se não vencesse. o Sr. Paula Souza envia à 
mesa a seguinte substituição: 

"Que fique a mesa autorizada a dar as providências, para que 
a publicação dos trabalhos da casa seja feita, como se tem di·reito 
a esperar e quando se desengane, haja de dar por findo o contrato 
com o atuai empresário, fazendo-o logo com qualquer outro, como 
melhor lhe parecer. Salva a redação - Pau!a Souza." 

Depois de apoiada e discutida com as demais matérias, é apro
vada, e julgam-se prejudicados o ·requerimento e aditamento. 

Continua a segundo discussão; ontem adiada, da resôlução que 
concede a benefício do montepio dos ser\fidores do Estado os re· 
manescentes dos prêmios dé suas loterias, a qual outr~ vez torna 
a ficar adiada pela hora, com o seguinte requerimento e' aditamento: 

.. Peça-se ao governo a informação da quaritia que fiá é em' seu 
depósito, proveniente da soma dos prêmios não reclamado.s:.d~s lo
terias concedidas à caixa dos servidores do Estado - José' lgnácio 
Borges." 

"Aditamento ao requerimento do Sr. Borges. Qual a natureza 
da instituição do montepio dito dos servidores do Estado, e conve
niência de socorros públicos à mesma instituição. - Hollanda Ca
valcanti." 

O SR. PRESIDENTE dá para ordem do dia as matérias já dadas, 
e levanta-se a sessão às duas horas. 
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Sê,iSAO EM 19 DE MAIO DE 1838 

Presidência do s... Marquês .de Baependl 

Aberta a sessão com 31 Srs. Senadores, lê-se e aprova-se a ata 
da anterior. 

O SR. 1~0:S~.CRETARIO dá conta. do .. ~xpedierate, lend() um.of.rcio 
do 1.0 -secretário.tdâ :x'.cãmâra dos Srs. Deputados· ·aoompànhânCI6 ·às 

,_·.-.k'·:':/· . .'·•·'·'<',r;.;-,,_úf.,',"~-.,~~-·...;:·.<-·,."'-.' . . ,.-~.-~-' •.. ,.;,, 

seguinte~.'P~()POSiçoes: · 

1 . · · qt;~ricl~ ~JG~ros .. oficiai~ .. do,;e~érclt()Pr()lllOVido~por,dec~eto 
de 13··d~;s'etembfoi.:Oer1B3t 7co~U!.rão.,suàsantiguldadesfdaidata aas 
respectlv~s , ~ÓpoStas, ;a ;Imprimir~ . . 

_,_·· .. Y;~:~-~_;;J~~:i~O :~-5-:-~\~.-~::~)~::-.·~-~;;-~:_.,~" :::y !:?{.lj_:·:·{~:·)i)~<i:):}:-;j; :::t._~<~~~~c: _,:-:_:·;;:~--~,j ,-cc·o: -":-~·;0~{ ;i:· · :· ··· ~~c·.: .. ;:_ .. - :·· :;:;:,:•;-~c.j~ ;<:;~: .. -~·-__ ,<· .: '-' ''.. · -~-:~;_. ~,·· . ,-- - · 
2 ...• Para?· que) o~ .. empt;éstlmo: decretado . pela . assembléia legisla-

• ' .:'.:·: , .. ,. ',,., !-'"'-·<··· í'.'·>, .. '' " ;.:,·,.~;., ;.1•··:.'7 ', "•~;.:,; ;·. (' :\'<~:-· .. .,•":> •:r. ;/,• ." ~."T':·~'k!;~~;:ii.luW~:~.1•~-'~ :~~ "·: Jf;.; -... ~ 1 :.fJ•i·;f:·,i''l''·. ;'\r.; '''.)-;(,',11''.:\\'"-\~ •<;.-,;:.;;~•; 't:(.~ ,;,;,_:,,-f_~(; ., ·.8:(·.·.~) ~" 

tiva .de·. Minas _GeraiS~'para-,.construçao ,da.• ... estrada,entre,:.o, rio·• P,arai-
~- ·; ~.; .. _: _·. : ... ~_:_:'·-~~:~_.:.- -~~ .~:-;·:~~:: '_\"- :w---·~:c:·:'i" -~·-1:':-•·•'··.; ...,, ""~··t.l· .. c -· "·~:·~ ·.;; i;N•t•"'r.i'.ti'~;;,;;_:rl;lj::d •;1\'-.,:.:•.17~1 ,:~· .t;'li.~i,l:t'itT,''il(:!l;'.;· ->;~'1-iif'~lJ'·' ·,.-,~'e" ''1!!;.~~-.f~·;_·:::., .-;:j::·~:r·: :: ~' '.;;, .. ,. •.:ti IJ.,.,,·,:::;·. '': · .:;. :.:. 

bun~h e~f1 ~ «;:,~g,i,~ 1;0d~:~m~~-~~.1P..~()Y~~~t~·.;,,f;J.~~~L,~;,::.~!'~e.~ zP,~) l{f!XU~~J~s • conced1dos. pelas.,lels•:.gerals.aos•.,empréstlmos.naclonals. A 1mpr1mir 
e às·-~-~:.~}~,~~~~--~~-~~~~r5iê/~~-t~$~~~~: '·'' ·. ' ' . . < >: .· . • . .. 

U'Tl ;"l'eci~.eri~.~~to:1 d~s 0moradores,da.;.[.agoa,de Rodr:ig().-.. de .Frei
tas,. pe~in<io ta·;:~b~itul'~\d~i:,u·rii:.câhatJ.de;iccn~r1uril~aÇão'.;entre: a··· dita 
Lagoa 'e i Bôta'to'go·~ 'A.syéõmi~sõ~s:C:Je,comércio\e .ffazeinCiâi;i~c:,,;ô .•... 

r -~ ___ J: .,:--:, ~". _ . /- >. . ::;? :~--·~;? -:S -~~-:?:~~~: '~ ~~,:J;/\'.· \:;)' ·:f:·~-:~: .. ::·:'~-:;:~~.r~l~t;::·~~~-.. -~':,r.i·~·::~;;:.: .. ;::~t-1_~-,~:i~~:i~f~i .. X> .. !··~·.' . .l:~t:;.~" , 

Ulll.~ repr~s~~~ç~o ,.~<? .~~~~s~~~~I.~.C?·ipe,~!~~~l'?~.i,:.~~.~~~!'::~~ •. pe-
dindo. •permissao para demoraa: por,;.mals.;2~,horas:a;publicaçao.,dos 

'-.. -.~- .,: " ~: •. ; ' __ ._. __ -_ ,_,·- _· .... · ;·· ··::::_.:-- :":·:-" --.,:·~· ·: -, :.~·_.' .. ,:.--,,;_:·: ,- .;:1.~-it·, ._._ ....... '.'J.l.''•, .. ::,-,·.·:·.•",_':;·::.-;:·~l·-.. -.~. :."."r::~····;~ç~":;.·.:··.·,- ,.,,,····::·.·'··'"' ·~·: 

trabalhos da ;.c~mara, que forem ·ma1s .fr:rlP.?r;tantes e~rn~ls e'5í~r1sos, 
a fim. de serem dados a ruz com maior exatldãó. À.comÍssão' da 'mêsa. 

O mesmo Sr. 1·.0-Secretárlo participa que o. Sr. Senador Borges 
não comparecia por incomodado. Fica o Senado inteirado. 
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ORDEM DO DIA 

Continua a discussão, adiada pela hora, do requerimento do 
Sr. Borges, e aditamento do Sr. Hollanda Cavalcanti apresentados 
na segunda discussão, da resolução que concede em beneffcio do 
montepio dos servidores do Estado os remanescentes dos prêmios 
de suas loterias. 

Discutida a matéria, aprova-se o requerimento, e não passa o 
aditamento, ficando por conseqüência adiada a segunda discussão da 
resolução, até se receberem as inforJ"!lações pedidas. 

Aprova-se para subir à sanção imperial a resolução que autoriza 
o governo a mandar passar carta de naturalização a João Guilherme 
de Bruce. 

Tem primeira discussão a resolução vinda da Câmara dos Srs. 
Deputados, que autoriza o. governo a reintegrar o sueco Guilherme 
Luiz Taube, no posto de capitão de primeira linha do exér,cito, con
juntamente com o parecer da comissão de marinha . e guerra, e o 
Sr. Saturnino manda à mesa o seguinte requerlrriellto: 

·Pergunte-se ao governo se o pretendente tem algum serviço 
de campanha, ou outra circunstâ';'cia extraordinária, que o faça digno 
da graça que pretende -. Saturnino." 

Não foi aprovado o requerimento, nem o Senado pôde dar o 
seu consentimento à resolução. 

Teve lugar conjuntamente com o parecer da comissão de ma
rinha e guerra, a primeira discussão da resolução or.ganizada .na 
outra Cãmara, declarando compreendidos no decretO de 1á ~de se
tembro de 1831 os oficiais que tendo feito a c~:~mpanha'da indepen
dência na província da Bahia foram promovidos pefa proposta do 
coronel José de Barros Falcão, comandante da 'divisão dcn1ôrte. 

Dada a hora ficou adiada. e o Sr. Presidente deu para ordem 
do dia a matéria dáda para hoje, e a terceir~ discussão c:las resolu
ções iniciadas na Câmara dos Srs. Deputados. e que tiveram a se
gunda discussão na sessão de 17 do corrente. 

Levanta-se a sessão· às duas horas. 
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SESSÃO EM 21 DE M~IO DE 1838 

Prsidência do Sr. Marquês de Baependi 

Aberta a sessão com 29 Srs. Senadores, lê-se e aprova-se a 
ata da anteTior. 

Não há expediente. 

ORDEM DO DIA 

Continua a primeira. discussão. d,~pr~solução .Ciue dec:lara com· 
preendidos no decreto de h de sêtembro<de ·1831 os 'oficiais que. 

·~ · ·- '" :-·_ · '.'. ~f _ :· ~- - . !' · 1; · f: -· < J ' "··· - '.-::; ·- :-- ,, :' ',;i '''·•?"-' ·-' ~ ' '-''·." .,._, trt ·t" \•1" ..;· .. ';' _ ;•>~ '"';. ',"--- ';:' '":''' <- . ,_,.- ···-~:-: ''; . ~:c > ;'c·:·'" :_: >'-',u/· · -,_;;:';' · >'" •: ., -: 1:: ,. :.;; :· , :~-· .- < 

tenâofeitO;cãrripanha;da independência: na· provfncia :da :Bahia;sforam 
prôrJ1o~iclo~)péla<P..opo~tâ···~ôTcôr.6ri~Ji Jo~}dê~sà§sTf~lêã'6; c:oi-nan· 
dante·· .. da ·~iyisão ,do •. nor;te. rern1inado';Ô··· ~e~ate! :~'po.st~':, à}•"Ot~Ção, 
ficóu e;npat8'cla:· teridÔ, portanto;'' de' entrar'::êín nova'discüssão; na 

seguinte ~essão. . . . . . .. . ·.. .. . . . . .. • 
·Aprovam~se ;,em t~rceira. discussão; :para slloire~à :sanção •...• · .. im

perial~''seis'i.res.oluçõesiorganizada·s;·na·Câ.ma·rá~dos.i,Srs.:;zDeputaáos, 
~_. ;•' __ ;.- ·.- · ' r·. :-, _. ·:, -. - --. ,,. ',, ... , . ··- '- '· ::. :' :~ ·'. ·-·· ·'. .. "'··.'', _ _'~_.r"··":'!-~-· . ;'- "' '·'t' .,,_ · .. ·' . .' ':(' '.':' _'· : ')-- }.''•: ~n,·r·:~- •-1·,,;·'' 1:\:-~· 't;:l' t "":. \' ' .,,-,.·,,,_., ;· ·,·,:!:-:. -:·l;•·_t'·•- .:,'W' :,. ' .. ? ; ·.'· "I 

aprova'ndo ·· a tença .·.concedida ,às, Jilhas'~clo} mãr:echal: de.icampo;L'José 
. --~.-_:c·.·:· __ -,;::·-,·"--~ .. - ,-" ::~::'-'" ·.',:/"'~··.:•-- •:•:'"·.•··•--,. -,--.-;-':--···~1•-\---~·· .. -, ..... •:· c.::··• .. -·''•--•~>-"'•':.•'~•'''l*:f.:.r .'~1,-.. ,:_• '~ •·-:.-:•0'•":.:._ .. { ... -J,.:: . ..:r; .. , .. ~. ::..· )''_~· ... ~.· 

Joaquim i'dà~,,costa'·LGavião ''Peixoto:···· •. ·as :;aposi:mtadorias ··•conc.e.dldas a 
.. -. , ·,' -' _- .. ,,.,,.; _- ,<::.:- ·,. ~': ,-- --. ', -."' ",'-' :·- ·_-;.: ;, ' ·;_ .. , ... , ·: ·-::·· .- ~:-::,-" , '' ::~' :. _.:;·' · ... ::· :. ',' " .. ) .: ,' :·:,-·. ·' ';-: · _ .. , t' ""'".".' ·~ 1 . -,, '' ~J'"·:" .":::I·;- ""' '•_-; · .. :~< .' '," ·i·~ ~-', 11;1 "--' · · .. , ,' • 

JoaqUim ~José'd~'.:Santos•e '0omingos 7dosr.Sàntos;.·:e.:as"pensõ~s.··.con-

cedidas" a "D:·.·••Ellfrazi~a ; f\,1a~l~j~~0Silva{Jôão?Ferreira'.Bit~ncourt e•· Sá 
e D. Maria Adelaide.Pinto Navarro. 

Entram em7primêira êlis~ussão os seguin~es pa~eceres, lidos na 
sessão de 15 do corrente: 1.? - da comissão de. marinha e guerra, 
indeferindo o 'l"equerimento de José MartYMamignarCI; 2.0 

-. da mes
ma comissão unida à de fazenda, indeferindo igualmente o reque
rimento de Gabriel Baptista Rodrigues: são ambos aprovados; 3.0 

-
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das comissões de assembléias provinciais e de legislação, sobre a 
representação da assembléia legislativa provincial de São Paulo, em 
que pede a revalidação dos atos praticados pelos juízes interinos, 
nomeados pelo presidente depois de findo o prazo marcado pela 
resolução da dita assembléia, que prorrogou a lei provincial de 11 
de abril de 1835, e fica adiada pela hora com o seguinte requeri
mento: 

"Que volte à comissão para dar o seu parecer. se convém ou 
não revalidar esses atos - Gouvêa." 

O SR. PRESIDENTE dá para ordem do dia o desempate da vota
ção hoje empatada, e· as mesmas matérias designadas para hoje. 

Levanta-se a sessão às duas horas e cinco minutos. 
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SESSÃO EM 22 DE MAIO DE 1838 

Pre~kl.~ncia do Sr. M~!'luês .de Baependi 

Aberta a sessão com 29 Srs. ·Senadores, lê-se ·e aprova-se a ata 
da anterior. 

O SR. 3.0·SECRETARIO lê um r:equerim~nto d() capitão de fra
gata E~tevão Cari()S Clewley, em .(Ju·~ pede aprovação .da !~nÇa que 
lhe con~edéu o governo. À comissão que Já Interpôs parecer sobre 
este objeto. . . . . 

ORDEM'DO;DIA 

Entra no.'famente ~m ·Prhnei~··discussã(). a res()luçã(). qu~~ 11a 
sessão ··.,de. pnterTI, .. ficou.em~atadã~na;.yotàÇãO;<~ .. ··.~p~o~a:.se ~para :pas~ 
sar à· segunda; na qual·.~ntr~ndo'outrá;~~z'·fiéa'.ei-ripàtad~:·n~'votâÇão 
e, por esse motivo, reservada• pàrâ' de' notic) disc~tir.:Se .. na' 'primeira 
sessão. 

Prossegue. a· .• prim~i~a··~~lscussã,o adiaéfa2cd0: par-ec~r·.~as.\<:~.mis~ 
sões. de.:a~~·embléi~s·tprovincíais·:~.éfe;legisla.~ão;i'so6~.~.·a~ • .-~P~~~en
tação: .. C;J~Xa~~~~.61~iaiJ?~~yi~.ê!al .. ~e.:"~!~ ... :Bfi,'ülô;y~~;.:fi~~:~~.~~:â:.r~ya-
1 idaçãcJdõ~ato~rp·raticados'-pelo7prê~iCientêi' .. dêpois''de·'fin'êlo ;o ;prazo 
marca'dc:i ·.pélaL resol ul;ão ·\daxdita tass'embíéia, *"ire {iprorr-C39()'u: í:1~ lei':de 

:-, - ', •'':•'' ,•' ':' ',~,•- '•" •'e' •":•· .",x, •'-'-,"(':"""C_,'"•-:'•<'':"• 1,~<, ',','•-'-'•,'-'•.-••'":,'.-"-!• "1-,-(•1'':•'1' "•F~' 1J,'O,,.,;~,·. •':,.'' '·-~,·' ':'·,~'." 

11 de, abril e; de· 1835,· ponjuntament~ com·co ,:equerim'Emto; do'' Sr~ ·:fei-
xe ira .de .. Gouvêa;:;aPo,iado naJireférÚia'·iess~o~:·Di~cutié:lâ a •matéria 
aprova-se o parecer,:.para passar à segúnéfáJdiscussãÕ; é fica preju
dicado o requerimento. 

Entra .em primeira discussão o parecer das comissões de as
sembléias . provinciais e de legislação sobre as representações das 
assembléias provinciais do Rio de Janeiro e de São Paulo, pedindo 



providências acerca da lei de 7 de novembro de 1831, e aprova-se 
para passar à segunda, não tendo sido aprovado o seguinte reque
rimento oferecido e apoiado na discussão. 

"Requeiro que voltem as representações das comissões para 
proporem estas alguma medida mais eficaz à remoção dos . males 
que apresenta a representação da assembléia provincial de São 
Paulo - H. Cavalcanti." 

O SR. 3.0·SECRETARIO lê dois ofícios: 1.0
- do Sr. Senador Feijó, 

participando não poder comparecer na presente sessão por falta de 
saúde, fica o Senado inteirado; 2." - do Sr. Carneiro de Campos, 
participando achar-se anojado pela morte de seu genro o Dr. Manoel 
Ribeiro da Silva Lisboa. Fica o Senado inteirado e manda-se de
sanojar. 

Aprova-se, para passar à segunda discussão, o parecer das co-· 
missões de assembléias provinciais e de legislação, sobre a repre
sentação da assembléia provincial de São Paulo, acerca da taxa 
anual que se paga pelos escravos. 

Entra em primei·ra discussão e fica adiado pela hora o parecer 
da comissão de marinha e guerra, sobre o requerimento de O. Maria 
Lui,1a da Cunha, lido na sessão de 15 do corrente. 

O SR. PRESIDENTE designa para ordem do dia a votação que 
hoje ficou empatada; a matéria já dada. a primei·ra e segunda dis
cussão da resolução n.o 1 deste ano, fixando a antiguidáde dos ofi
ciais do exército, . promovidos pelo decreto de 13 de setembro de 
1831; e, sobrando tempo, trabalhos de comissões. 

Levanta-se a sessão às duas horas. 
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· SESSAO. EM 23 DE MAIO DE 1838 

Presidência do Sr. Marquês de Baependi 

Aberta a sessão com 29 Srs. Senadores, lê-se e aprova-se a 
ata da anterior. 

O SR. PAULA SOUZA participa que o Sr. Senador Ferreira de 
Mello se acha enfermo. O Senado fica .inteirado. · 

ORDEM.;DO.LDII\ 
"·",·"·,.,, --.'·:"'"' ;·--<'·._:·-/ ' 

Entra de. noyo e111.segu?da discuss.ão a ~esolução qu~a •. 11a sessão 
de ontem, ficara empatada '.na votaÇão; declarando c compreé'nélidôs 

;._-_~,·,_. : '':-'"-' ·~ . ··. ·" .,.~ .. ,.c - · -- r- ' .' :·: , .<·.:.i ·_·-\ -~ · ''.··· . '1-: :·.'·. ,,: ,--,::_ · · ·, . .._ ':: -~ .,,.. ,. 1 •r.:. c:-':: .... :, -: ·._,.-·-' . ·'·'' J -: •· ····' ·: :-.. ~"·r· /' ·".,:''~.::· --~~·-· .. ·.-· .. · ,._,:_;" · ":' ;" ·· _, 

no de~reto ... ~e 13 ··d~·:~~ate'ml:ír~ de;18~1/ os ?~iciais;cjue ~e11~ !feito 
a campânha. ·d~ .· .• in~#ileri~~.ii~i.a na' ·r>~.~vínêia,da}B~hia.f()r~rn···'llrorno
vidos 'i)eiatp~oposta···,'do ;êoron~l José~de8ârrosl'Falcãoi • comandante 

-: ' t·- ,., .. ;, ,, .:?:>- , .. , :.-,~--- -•r: .<::.:.r ,..(-<•>J;õ_:~·-- :''':··•:~ '-' ~:- :_ "< • _,-,,.:. ··.. . .;. -~'·"' .•.''; .-:_~: ... · .. -.". _.~,:- ~:,, . ~.'t' ·,,-. · ..... ,: .- "<:.--.' -· :;;_f~• .; .-:- :. :>_::o,- .: /--. -.::.:·:,<,:: .; .:;; .. _~'· .• 

da divisão;do'\n()rt~·l"7rmina~? o debate ·o Senado resolve que rião 
pode. dar ... ó. sêú: córiseritiln~nto. . " . 

r'• "I'•' 0' O' ,;c, o'~,'~ I'" • ~ '::·,: ~i:• >-o, ') 

Entra em segunda.discussão o seguinte parecer: 
'" ~'i"•/'" I' '•<~'·:<""O>";' ·''· 

MAs comissões reunidas•J.de ,éJegislação• e~·fàzenda .;viram o ofício 
·· ,,· .. ·", :···•.,. .. ·:·: -•r '-•y ', ·:··- .. 1_, '-'":··~·=·:·,.··---~<_.A- ,-;-:"·-:,J'.-.··- _ ··• 

do .. Ministroe>Se,cretá~iode>iEstado:do~:(\Jegócips.c.d~J7a_z_e.nd.~., .• ~e .. 29 
de agosto do correrite,ano,. e mi qúe . peéfe;,cleclaraÇão · ~>;as::;~n'l~léia 
geral sobre o requerir:nent(); que tamb~m remeteu, ..• de, ;D •. ,Mâr:Ía~.do 
Carmo de S. BoaventU:ra Rodrigues, e D. Maria Eugênia Roârigues, 
irmãs do reverendo bispo de Anemúria, em que pedem·s~ ihe~ ~an
de na contadoria fazer, e para o futuro abonar o pagamento da 
pensão de 400$ rs. anuais, que pordécreto de 13 de maio de 1819 
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lhes foi conceàida em remuneração de serviços de seu irmão, e 
por aviso de 20 de dezembro do mesmo ano se mandou pagar pelo 
te~ouro do Rio de Janeiro. 

As comissões, posto que a vista do requerimento das suplican
tes não descubram motivo para pedir-se algumas declarações, pois 
que nele apenas se pede o pagamento do que se dever de pensão, 
feita para isso a conta na contadoria, e que assim se lhe continue 
para o futuro, visto que indevidamente foi ela incluída na que, pela 
lei de 22 de outubro de 1836 se concedeu ao sobredito seu irmão, 
contudo, pelo conteúdo do ofício, entende ter entrado em dúvida 
como se deve entender a pensão anual de 1 :200S rs., mandada abo
nar ao Exmo. bispo peio § 5.0

, artigo 3° da citada lei de 22 de outu
bro de 1836, à vista da cláusula de ser nela incluída toda e qualquer 
quantia que pelo tesouro recebesse o reverendo pensionista. 

O mesmo ofício demonstra que no tesouro se lhe abonava a 
quantia de 6005 rs. por inteiro, sendo porém 200$ rs., o que na rea
lidade lhe pertencia pagos pelo bolsinha, e os 400$ rs., o valor da 
pensão ql.le para as suplicantes recebia o mesmo Exmo. bispo, mas 
que, na contadoria, fazendo-se a conta com respeito a 1 :200$ rs., con
cedidos pela lei de 22 de outubro de 1836. suprimiu-se o recebimento 
dos 600$ rs.. nos quais estava incluída, como se disse, a pensão 
das suplicantes. 

Nestes termos sendo tão claro e distinto que dos 600$ rs. que 
indevidamente abonados no todo do Exmo. bispo, apenas lhe per
tenciam 2005 rs., pagos pelo bolsinha, QUe é o que devia cessar pela 
concessão da pensão de 1 :200$ rs.; não devia sofrer dúvida que se-. 
parada e distintamente se devia pagar às suplicantes a pensão de 
400$ rs., que não podia de maneira alguma julgar-se compreendida 
na disposição da lei de 22 de outubro de 1836, que mandou cessar 
ao Exmo. bispo qualquer outra quantia que pelo tesouro recebesse. 

São, pois, as comissões de parecer que para deferir-se as su
plicantes conforme o seu requerimento. e à vista da lei de 22 de 
outubro de 1836, nenhum ato legislativo é preciso que lhe declare 
a inteligência. 

Paço do Senado, 4 de outubro de 1837- Cassiano Spiridião de 
Mello Matos - Patrício José de Almeida e Silva - Marquês de 
Barbacena - Marquês de Maricá - Francisco Carneiro de Campos." 
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Durante o debate vem à mesa como emenaa a seguinte reso
lução: 

MA assembléia geral iegisiativa resolve: 

• Art. 1 .o Na disposição do § s.o, artigo 3.u da lei de 22 de 
outubro de 1836, que determinou que ao reverendo bispo de Ane
múria fosse abonada a pensão anual de 1 :200S, incluída toda e qual
quer quantia que recebesse pelo tesouro, não se compreende a 
pensão de 400$ rs. concedida a suas irmãs D. Maria do Carmo de 
S. Boaventura Rodrigues e O. Maria Eugênia Rodrigues, por decreto 
de 13 de maio de 1819. 

Art. 2.° Ficam revogadas todas as disposições em contrário. 
Paço do Senado, 23 <le maio de 1838. - José Satumino da Costa 

Pereira." 

Sendo apoiada, vem ainda à mesa um req~erimento do Sr. Ro
drigues de Carvalho, propondo o adiamento até a discussão do orça
mento, o qual depois de apoiado e discutido é aprovado. 

Segue-se a primeira discussão de um parecer indeferindo o 
requerimento de O. lgnês ·Maria Cândida da Silva Dourado, sobre 
remuneração dos serviços de seu falecido marido, o conselheiro 
José lgnácio da Silva, oficial maf.or aposentado da secretaria · de 
estado dos ·negócios da guerra. 

O SR. PAULA SOUZA manda à mesa o seguinte: 

Como emenda.· Que o Senado nada tem a deferir a respeito. 
P. Souza. 

Depois de apoiada, indo a votar-se, verifica-se não · haver casa, 
por se acharem presentes 25 Srs •. Sénadores. 

O SR. PRESIDENTE procede à cha!Tlada e, concluída esta, declara 
que o Senaéfo vai oci.Jpar.:.Se em· trába!hos de.· comissões, . dá. para 
ordem do dia a continuação da quê 'est~va dada para hoje e sus
pende a sessão à uma hora e três quartos. 

Levanta-se a sessão às duas horas. 
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SESSÃO EM 25 DE MAIO DE 1838 

Presidência do Sr. Marquês de Baependi 

Aberta a sessão com 29 Srs. Senadores, lê-se e aprova-se a 
ata da anterior. 

O SR. 3.0-SECRETARIO lê um requerimento de O. Maria Luiza 
da Cunha Menezes pedindo que se adie, por ~~~~"? te~P()• o parecer 
da .. comissão de marinha e guerra a seu re~peito~ que .se acha 
pendente de discussão, até que lhe seja pos~r&~l apresentar alguns 
documentos. A comissão a que esteve .afeto.es~e·negÓcio7 

O SR. OLIVEIRA participa haver faÍeCicfÔ<Ó ~sr:· s~'nador José 
' ·: ·:--···:· ... "\:·:;_· : -,·>.;":1·,;.:·-~(~:~·-:'" ·_:l(·::.: ·,,,"-·_··-;._· .. :o: .... ,-~, 

Teixeira . da Matta Bacellar, e passand~se. a .nomear. a dep~tação 
que tem de assistir ao seu funeral, saem eleitos·"ã'sorte"os'iSrs. Vis
conde de Congonhas do Campo. Marquês de Maricá, Alves Branco, 
Vergueioro, Paula Souza e Saturnino. · 

Lê-se e fica sÓbre a mesa um parecer sobre· requerimento de 
Cyro Cândido Martins de Brito, oficial que foi da·sec~etaria~do Sena
do, em que requer o pagamento de um quartel de~•seuLórdenado: 
sendo a comissão da mesa de parecer que se expeçam as ordens 
necessárias para o pagamento req'-lerido, visto que o suplicante 
vencia os seus quartéis adiantados. 

ORDEM ~O DIA 

Continua a segunda discus~ão, . aáiada na última sessão, do 
parecer das comissões de marinha e guerra, e rle legislação, inde
ferindo o requerimento de O. lgnez Maria Cândida da Silva Dourado, 
conjuntamente com a emenda do Sr. Paula Souza apoiada na dita 
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sessão; e depois de discutida a matéria são. aprovados o parecer 
e a emenda. · 

Aprova-se em segunda discussão o parecer da comi~são de 
marinha e guerra, para que se devolva ao governo diversas cOJ1sultas 
do Supremo Conselho Militar a re~p~ito de alguns cinirgÍÕes"mores 
de primeira linha> e oficiais da S~gUIÍda, qu~ pedem' ser. reformados, 
para que o mesmo governo as re~~lva conforme a lei. 

!: aprovado em uma única_ discussão o _(l~reêer da. comissão de 
constituição, sobre a indi,cação d_o Sr. Carneiro. ,de sCampos, acerca 
da eleição do novo Regente, e ~ntende a comi~s~o 9Úe,,.'curnprh1do 
ao governo o exame~ da. lei, e não se ~avencfo pos~o em dúvid~ a 
inteligência d~ artigo. 25 d~l lei de 12 c:le agosto cfe 1834, para poder 
ter lugar a int~r"'rE!~ção aiJtêntica, nenhuma deliberação .é preciso 
po:- ora tomar~se a esse respeito. . ·. 

Entra .. erl'l- primeira .dlscllssão a. ~eguinte resolução: 
"A assem-bléia gt:lral)eg~sÍatiya_.r~só!~e; . _ 
"Art. 'i.o Os 'oficiai.s do exercito, prornoyidos por decreto de 

13 de setem~r~. ~e .1 s3-1, conta rã~ sUas· antigüidades da . data dás 
respectivas)rrop~~~s. . -

f-,i-t.J·2~o .. FI~arn .'para este fim somente derroga~as as leis e 
disposições ~~ ._:c0ntrári~: 

_ ~~ç~:.da·.,c~~-â~a.,.W~. [)eputadp_s, ~rn,1.s~..c1El•----- .rn~~o,,,1~~--"1-~~~ :::
Aritõnio·:: Pereirã""sãrTêiõ-: PeêJrõsõ~ l..Vic~Prêsidente-. :...;:;;•Joâqüim'''Nun·es 
M~cil~etó;'=-t:;._:s~·~;ef~i-io'"'· ·.····'·-;;~:t--.l~sé·;·c~~·'A;~-is~---·--•-M;;ãl'r:íl~i;"2.ô~e.. 

,_., ... ,.-..... ~1'"••:···~;,._,_~·~·· ·, ', ' - ' ·- ,_ .. · ... ~.·2·.::._ .. ,,. ' ' ""':::··-'(:_,'j.;::;_:~ __ ·;~_;·' 

cretário. " · 
Vêf!l. à mesa o seguif)t~ rf)qu_El~.IJ!l~l'!t!': _ · 

Pa_ra .. _r_n_'i~fp~6~~~Tii~ii~~E;U&~~~~~~f:~~~?2~_ij~~-t~ ~~_v:r:~i{a o:--~~~~~~!: 
·····' ..... ~-.. -, _,_.._ ••. ,.,., •.. , ,,,,,_, .......• ~:1-..-'~-~·-ffi'"'·-~l.'"'il.'·'>'::'•·"''''·~-..,_:.:t>·_l~l·.· ' 

cimentos ;a>'rf:lspeitõ~'{ "_''-côr.de~'dê~tâjés~':' .• ' . 
ô 'r-equerimê'líf6·~é·;·a~'~iãHõ.tã'~ã'Piot;~C!b. . · 

::'· ·_, , •. ;., .. ·, .. _.' ·;• .. , ... ,<·-· ~-"'"~'-''"•'' ,..; ,_,n;:.c .. , '·"'-· .. _.. , _:: .. >·.'.'•'-~ 'Ji:· ,~; .. \ ,,._,~- .. -:r!:_-:,1;·,.·1·, , \':':;~.(tJ~·:·:·:·:~·",,' • 1: ·.~'-',;; _-: , ; , 

0-SR~:·PRESID.ENTE.:declara:estar:~esgotada a ordem. do dia,_ e 
convida-ôs::,s·r-s·;·;;'sE;ri~dô~es :a XôciüJ)'ár-êin~se em trabalhos -_, de._. comis-
sões, sllsp~nêlendo';'a':·s~~ãó';~õ~-m~iê):êh~. . · ... · . · ..... ; j . . . .· • ·• 

As 2 .1-lôrâs;' ó "sr;i'prêsidJrit~-.~á.~Pá~~ _ o~dem. do_ dia as seguintes 
discussões· dos pareceres, que' _tive~am a primeira .em 21 e 22 do 
corrente, e, sàbrarído' · tElfnpÓ: ·trabalhos de comissões. 

Levanta-se a sessão às duas horas. 
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SESSÃO F.M 26 DE MAIO DE 1838 

Presidência do Sr. Marquês de Baependi 

Aberta a sessão com 29 Srs. Senadores, lê-se e aprova-se a 
ata da anterior. 

Vai à comissão de fazenda o mapa n.o 121 da substituição do 
papel-moeda na corte e província do Rio de Janeiro. 

O SR. 1.0-SECRETARIO lê o seguinte parecer: 
• Pede Manoel Joné Pereira da Silva, empresário do periódico 

Brasiliense, encarregado da publicação dos trabalhos desta augusta 
Câmara. em uma 1.a representação, que se lhe permita demorar por 
mais 24 horas a apresentação e publicação dos trabalhos do Senado, 
que forem mais importantes e mais extensos; e na 2,:8, que suas 
forças não podendo com o peso de tão difícil tarefa, por obstáculos 
que encontra, é obrigado a não continuar com ela, oferecendo-se 
contudo, com sumo prazer, a continuar na empresa até que outro 
qualquer se incumba de desempenhá-la. 

O interesse que toma o público na leitura da pronta publicação 
dos trabalhos das Câmaras, reclama o indeferimento da 1.8 preten
são; e quanto à 2.8 , atendendo-se à sincera exposição dos motivos 
qu_e alega o empresário,- e dificuldades que encontra para o exato 
cumprimento da empresa que tomou, parece de eqüidade que seja 
atendido, uma vez que, como promete, continue a fazer esforços 
a fim de que não fique a publicação interrompida, enquanto se não 
faz o contrato com outro empresário. 

Parece portanto à mesa que assim se decida definitivamente. 
Paço do Senado, 23 de maio de 1838. - Marquês de Baependi, 

Presidente - Conde de Valença, 1.0-Secretário - Luiz José de Oli
veira, 2.0·Secretário - Francisco de Souza Paraíso, 3.0-Secretário -
Manoel dos Santos Martins Valla~ques, 4.0 -Secretárlo. 
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Requerida e vencida a urgência, aprova-se o parecer definiti· 
vamente em uma única discussão. 

São lidos três pareceres da comissão de constituição. 
1.0 Sobre o ofício do presidente da província da Paraíba do 

Norte, em que participa haver criado mais um colégio eleitoral, na 
vila de Patos da mesma província; é o parecer da comissão, que se 
declare que fica o Senado inteirado, guardando-se o ofício no arquivo. 
Fica sobre a mesa. 

2.0 Sobre proposta da assembléia provincial de Sergipe a fim 
de dar de ora em diante mais dois deputados e um senador. A 
comissão é de parecer que se peçam as informações ao governo: 
aprovado. 

3.0 Sobre requerimento do coronel Joaquim Olinto. de Carvalho, 
pedindo que novamente seja tomada em consideração à mercê da 
tença que obteve, a qual aporovada pela Câmara dos Srs. Depr.Jtados, 
fora no Senado rejeitada: a comissão entende que o requerimento 
seja remetido à comissão de marinha e guerra, para dar o seu pare
cer sobre esta pretensão, Instaurando a resolução que. aprovou a 
referida tença, quando o julgue de justiça: fica sobre a mesa. 

Um parecer da comissão de fazenda, a qual é de opinião que 
se aprove a resolução vinda da Câmara dos Srs. Deputados, autori
zando o governo a conceder aos empregados na secretaria do tribu
nal da junta do comércio gratificações iguais aos seus ordenados, 
ficando abolido o que percebiam a título dê ajuda de custo: fica 
sobre a mesa. 

São aprovados em última discussão os três seguintes pareceres: 
1.0 Da comissão de marinha e guerra, indeferindo o requeri

mento de José Martin Mamignarcf. 
2.0 Das comissões de assembléias provinciais, e de legislação 

sobre a representaçã,o da assembléia provincial de São Paulo, acerca 
da taxa anual que se paga pelos escravos. 

3.0 Das mesmas comissões, sobre as representações das 
assembléias provinciais do Rio de Janeiro e de São Paulo, pedindo 
providências acerca da lei de 7 de novembro de 1831. · 

Aprova-se •gualmente um outro parecer das mesmas comissões 
sobre a representação da assembléia provincial de São Paulo, em 
que pede a. revalidação dos atos praticados pelos juízes interinos, 
non:teados pelo presidente, depois de findo o prazo marcado pela 
resolução da dita assembléia, que prorrogou a lei provincial de 11 de 
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abril de 1831, e não passa o requerimento do Sr. Saturnino. para 
que este negócio voltasse à comissão, a fim de interpor sobre ele o 
seu parecer. 

O SR. PRESIDENTE declara achar-se esgotada a matéria da 
ordem do dia. 

O SR. MELLO MATOS lê um projeto de lei, que dá nova forma 
à eleição dos senadores, deputados gerais e provinciais, juízes de 
paz e câmaras municipais. Vai a imprimir com urgência, para entrar 
na ordem dos trabalhos. 

O SR. MONTEIRO DE BARROS lê um parecer da comissão de 
instrução púbHca. oferecendo uma resolução que autoriza o diretor 
do curso jurídico de São Paulo a admitir segunda vez ao exame de 
retórica. o estudante João Luiz de Avila, apesar de haver passado 
o tempo próprio para os exames dos preparatórios, na forma dos 
estatutos: e igualmente para o admitir à matrícula do 1.0 ano, uma 
vez que fique aprovado no segundo exame que fizer: fica sobre a 
mesa, indo entretanto a imprimir. 

O SR. PRESIDENTE convida os Srs. Senadores a ocuparem-se 
em trabalhos de comissões, e suspende a sessão à uma hora. 

Às duas, dá para ordem do dia trabalhos de comissões e levanta 
a sessão. 
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SESSÃO EM 28 DE MAIO DE 1838 

Presidência do Sr. Marquês de Baependi 

Aberta a sessão com 28 Srs. Senadores, lê-se e aprova-se a 
ata da anterior. 

O SR. 1.0-SECRETARIO lê um ofício do ministro interino do im- · 
pério, participando que o Regel"lte recebe.râ aJilarihã, pelo meio-dia. 
no paço da ci~~de, a .d~pÜ~ação do Senado que tem de aprésentar 
o voto de g~9asi~m. r~sposta à fala do trono~ 

Fica o Sénado inteirado. 

O SR. PRESII)Ê:NTE convida os Srs. Senadores membros da 
-." ·•:L~ -o: _:.;. · "'.-_..,:'····:;'-' .,,.-1.'."··' '"' .. """· .. .,;.'-.. -.:;~ . " o~; ·o·-·:.-:"'. ~~r-·,;;._.~· ... ,o .,':_o:_ c '-- -:-· 'i :>. ·,. · ___ _._.' , .,: : · ,:.;.·.·~--·- · ' . ..:.,. :,.1;:.'>.' ·,_.c __ - .:•<.,. , . .' ··:·k,' i·' •_· ____ J1>..'· """ ; 

menciOnada depúta"ção~ .. para; cumprirem sua missão .n·o dia "designado. 
_t ·'. - '-;' .;.'_,.; .• 1: .. , ' .1: .:''\ ·:· .. ::·,',-.'·. ~;,'\ : ·. ';";•· :·,:: -, :,',j c' ,' + ·., . ,,,,,'::',;;c,· > ":. :-.:,_~· i· •.-'" ':·~~ '~- :·· •'. ' ;:, _ '\1 , ' ·~;0''·; C",,· >•-. <," ,,';:.:._ ;_·,. ;_ ',_, 

Lê·.mai~····~T;req~erif11ento:de:~anoei.J()sé:P~reira·da .. •~ilva;pe-
dindo conti~uarcorn .. ~ :e.rnpresa5 dos',tf;abaU1o~ do~Sénado no periódico 
Brasiliense!'Remetido. à·· comissão' dà' mesa~.· 

,,~_:,·;'."~· .. ·r::_·:··.l·. :. -:. f.~::> ' -
o mesJ,osr. 1.0-Secretádo,pe~e,q~e.se nomeie um secretário 

suplent~;para.o .JlJga~~dó;fulecid~sr. ;Wiatta 8acetlar: .e pr()cedendci;-se 
à sua ~I~ÍÇã(). é · norJÍeado, por escrutínio, o Sr. Cassiano Spiridião 
de Mello Matos. com ·10 .votos. 

O SR~ PRESIDENTE convida os Srs. Senadores a trabalharem em . 
comissões, p~·;. ser essa a ordem do dia, e suspende a sessão às 
11 horas e mela. 

As duas horas dá para a ordem do dia, primeira e segunda 
discussão da resolução autorizando o governo a conceder aos em
pregados da secretaria da junta do comércio uma gratificação; ter-
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ceira, da r&solução que faculta a Luiz Sobral Pinto a fazer ato do 
primeiro ano do curso de medicina; primeira do parecer da comis
sào da mesa sobre requenmento de Cyro Candido Martins de Brito; e 
dos pareceres da comissáo de constituição, sobre a criação de um no
vo colégio eleitoral na província da Paraíba do Norte; e sobre requeri
mento do coronel Joaquim Olinto de Carvalho. Sobrando tempo, tra
balho de comissões. 

As duas horas levanta-se a sessão. 
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SESSÃO EM 29 DE MAIO DE 1838 

Presidência do Sr. Marquês de Baependi 

Aberta a sessão com 28 Srs. Senadores, lê-se e aprova-se a 
ata da anterior. 

Lê o Sr. Visconde de São Leopoldo este parecer: 
-A comissão de constituição e diplomacia viu a representação 

da assembléia legislativa provincial do Rio de Janeiro, pedindo o 
desmembramento das vilas de Areias e Bananal da província de São 
Paulo para anexar-se a ela: a comissão entende que se devem pre
viamente pedir informações a tal respeito ao governo, ouvindo o 
presidente da dita .província de São Paulo. 

Paço do Senado, 28 de maio de 1838. - Lúcio Soares Teixeira 
de Gouvêa - Visconde de São · Lec.poldo - Marquês dê Paranaguá." 
É aprovado. 

Igualmente se aprova o seguinte requerimento: 
-Requeiro que a, informação do presidente do Pará acerca do 

projeto de lei sobre o desmembramento do território de Turlaçu 
daquela mesma província, e incorporação na do Maranhão, . volte à 
comissão de estatística para de ·novo · áar o seu pél'recer c::m i .. ce àa 
mesma informação e papéis anexos.·- Almeida e Silva." · 

Aprova-se, para p~ssar à última discussão com o parecer da 
comissão a respeito. a seguinte resolução: 

• A assembléia geral legislativa resolve: 
• Art. único Enquanto existir o tribunal da junta do comércio, 

agricultura. fábricas e navegação. o governo é autorizado a conceder 
aos empregados da sua secretaria gratificações ·iguais aos seus orde
nados, ficando abolido o que percebiam a título de ajuda de custo. 
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Paço da Câmara dos Deputados, em 9 de outubro de 1837. -
Cândido José de Araújo Viana, Vice-Presidente - Cornélio Ferreira 
França, 1.0-Secretário - Bernardo Belisãrio Soares de Souza, 2.0-Se
cretárlo. 

Entra em última discussão a seguinte resolução: 
• A assembléia geral legislativa resolve: 
• Art. 1.0 O diretor da escola de medicina desta corte fica auto

rizado para admitir a fazer ato do 1.0 ano ao estudante Luiz Sobral 
Pinto, mostrando-se este primeiramente aprovado nos preparatórios 
que lhe faltam. 

Art. 2.° Ficam revogadas quaisquer disposições em contrário. 
Paço da Câmara dos Deputados, em 5 de outubro de 1837 -

Cândido José de Araújo Viana, Vice-Presidente - Coniélio Ferreira 
França, 1.0 -Secretário - Bernardo Belisário Soares de SÕuza, 2.0-Se
cretário. 

Vem à mesa, e é aprovada, a seguinte emenda: 
·Adicione-se à resolução as palavras: - e ficando revalidada 

a matrícula do 2.0 ano que presentemente freqüenta, caso seja apro
vado no ato do 1.0 

- Hollanda Cavalcanti."' 
O SR. PRESIDENTE interrompe. a sessão às 11 horas e 20 min!J

tos por não haver casa, em razão de sair a deputação encarregada 
de apresentar ao Regente em nome do Imperador o voto de graças 
em resposta à fala do trono. 

Meia hora depois do meio-dia, voltando a deputação, declara o 
Sr. Presidente .que a sessão continuava; e então participa o Sr. Vis· 
conde de ·São Leopoldo que, chegando a deputação ao paço da cida
de, e sendo aí recebida com o cerimonial de estilo, apresentara ao 
Regente. em nome do lmpe'rador, o voto de graças em resposta à fala 
do trono, e que o Regente havia respondido: 

·srs. Senadores- Em nome do Imperador recebo com o maior 
prazer a manifestação dos sentimentos do Senado:· louvando e agra
decendo votos tão patrióticos, neles confio. para o restabelecimento 
da ordem em todo o império, e consolidação de suas .instituições 
políticas.· 

~ recebida a resposta com especial agrado. 
Continua a 3.8 discussão da resolução acerca de Luiz Sobral 

Pinto, e aprova-se com a emenda do Sr. Hollanda Cavalcanti, salva 
a redação. tendo esta de entrar em última discussão na próxima 
sessão por ser emenda nova. 
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São aprovadas em 1.8 discussão, a fim de passarem à 2.8 , um 
parecer da comissão da mesa, favorável ao requerimento de Cyro 
Cândido Martins de Brito, em que pede se lhe mande pagar um 
quartel do ordenado que vencia, sendo oficial da secretaria do Se
nado; e outro da comissão de constituição sobre o ofício do presi
dente da Paraíba do Norte, acerca da criação de um novo colégio 
eleitoral na vila de Patos da mesma provfncia. 

Entrando em 1.8 discussão o parecer da comissão de constitui
ção, sobre o requerimento do coronel Joaqui_l'!' Ollnto de Carvalho, 
em que pede a aprovação de uma tença de 140$ rs., a requerimento 
do Sr. Visconde de São Leopoldo, mandaram~se guardar estes papéis 
no arquivo do Senado, visto haver falecido o pretendente. 

Passa-se a trabalhar em comissões por haver convite do Sr. Pre
sidente, que, para esse fim, suspende a sessão a ul11a hora. 

As duas, dá para ordem do dia 'a emêridâ' à resÓhiÇão que diz 
respeito a Luiz Sobral Pinto, e, depois, traoalhos de comissões. 

Levanta-se a sessão. 
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SESSÃO EM 30 DE MAIO DE 1838 

Presidência do. Sr. Marquês de Baependi 

As 1 O horas da manhã, feita a chamada. acham-se presentes 
17 Srs. Senadores, e comparecem mais dois depois disso. 

O SR. PRESIDENTE declara não haver casa; convida os Srs. Se· 
nadores presentes a ocuparem-se em trabalhos de comissões e dá 
para ordem do dia a mesma dada para hoje. 
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SESSAO EM 31 DE MAIO DE 1838 

Presidência do Sr. Marquês de Baependl 

Aberta a sessão com 26 Srs. Senadores. lê-se e aprova-se a 
ata da anterior. 

O SR. 3.0-SECRET AR IO dá conta do seguinte expediente: 
Um ofrcio do Ministro da Fazenda, que acompanha as informa

ções pedidas em 19 do corrente, sobre os remanescentes dos. prê
mios não reclamados das loterias a benefrclo do· .. montepio dos ser
vidores do Estado. Remetido a quem fez a req"!isição. 

Outro do 1.0·Secretário da Câmara dos Srs. Deputados. acom
panhando a resolução que aprova as pensões concedidas às filhas 
do falecido conselheiro Jos~ Bonifácio de Andrada e Silva. 

Dispensa-se a imoressão, e fica sobre a mesa. 
Um requerimento do capitão-de-mar-e-guerra Carlos Lourenço 

Danckwardt, pedindo a aprovação de uma tença, aprovação que lhe 
foi denegada por não se achar o suplicante naturalizado, o que agora 
comprova com a respectiva carta de naturalização. À comissão a 
que esteve afeto este .negócio. 

O mesmo Sr. 3.0-Secretário participa que os Srs. Senadores 
Conde de Lajes e José Thomaz Nabuco de Araújo não compareciam 
por incomodados. Fica o Senado Inteirado. 

ORDEM DO DIA 

Entra em última discussão a emenda nova feita na terceira 
discussão da resolução, que manda admitir a Luiz Sobral Pinto a 
fazer ato do 1.0 ano na faculdade de medicina do Rio de Janeiro. 
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Discutida a matéria, aprova-se a resolução para subir à sanção, 
por não ser aprovada a emenda. 

Entra-se na outra parte da ordem do dia, que são trabalhos de 
comissões: suspende-se a sessão ao meio-dia. 

Às duas horas, o Sr. Presidente dá para ordem do dia: 
Terceira discussão da resolução que concede gratificações aos 

empregados da secretaria da junta do comércio. 
Terceira da resolução que concede loterias em beneffcio do 

montepio dos servidores do Estado. 
Primeira e segunda da resolução que aprova as pensões conce-

didas às filhas do conselheiro José Bonifácio de Andrada e Silva. 
Primeira da resolução 8, sobre o estudante João Luiz d'Avila. 
Primeira do projeto de lei A, sobre eleições. 
Sobrando tempo, . trabalho de comissões. 
Levanta-se a sessão ·às duas . horas. 
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SESSÃO EM 1.0 DE JUNHO DE 1838 

Presidência do Sr •. Marquês de Baependi 

Aberta a sessão com 30 Srs. Senadores, lê-se e aprova-se a 
ata da anterior. 

EXPEDIENTE 

O SR. 1.0·SECRETARIO lê um ofrcio do Ministro da Guerra, Infor
mando a respeito ~os oficiais q~e, sendo prOJllC)VIdos por decreto 
de 13 de setembro de 1B31, pedem que ·a ~ntigÍilda'de·.·Jh~s".sejà con· 
tada da data ·da proposta': remt;tidÔ a queri(fez 'a' req~i~!Ç~o. 

O mesmo Sr. Secretário par:ticipa que, . em .. C()nseqüência da 
autorização do Senado: havia .co?cluí~~ _deflrlitivamente" o. ·~ontrato 
para a: pübiiÓaçãô ... ~Ós tdbâl.hos da .r~fêrída;f::ãft1"ârã ~o .. peri(s'dico 
Despertador; debaixÔ;: das mesrr1âs "condiÇÕes" estipUJadas7 ~o contràto 
feito com. o editor do. periÓdico Brasiliense! Fica o ·senàdo inteirado. 

Lê-se o seguinte parecer: 

MA comissão da mesa examinou os requerimentos dos muitos 
pretendentes ao lugar de oficial da secretaria desta augusta Câmara, 
que vagou por demissão dàda a Cyro Cândi~o ~Martins de ·Brito, e 
sem tratar por agora de avaliar o mereéímênto '"C:fê' "cacla um dos 
ditos pretendentes, limita-se a ponderar: primeiro que tudo, que 
sendo ordinário o lugar que se acha vago, é .de rigorosa justiça que 
nele seja provldo o oficial extraordinário Geraldo Leite Bastos, 
que se tem distinguido tanto em préstimo como em assiduidade, e 
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em conseqüência a pretensão dos suplicantes se deve limitar ao 
lugar de extraordinário, em que se achava provido o dito Bastos; 
mas a comissão da mesa, atendendo que da forma acima proposta 
fica preenchido o número de oficiais ordinários, marcado no regi
mento da casa, e que com eles, é já completamente desempenhado 
o serviço da secretaria, julga desnecessária a existência do lugar 
extraordinário. !:: portanto de parecer, que o oficial Geraldo Leite 
Bastos seja promovido ao lugar de oficial ordinário, pela vaga que 
deixou Cyro Cândido Martins de Brito. e que o lugar de extraordiná
rio seja suprimido para sempre, não tendo em conseqüência lugar o 
conhecimento dos requerimentos dos pretendentes. 

Paço do Senado, 28 de maio de 1838. - Marquês de Baependi, 
Presidente - Conde de Valença, 1.0 ·Secretário - Luis José de Olivei
ra, 2.0-Secretário - Francisco de Souza Paraíso, 3.0-Secretário suplen
te- Manoel dos Santos Martins Vallasqúes, 4.0-Secretário." 

Lê-se outro . da mesma comissão concedendo uma gratificação 
aos oficiais da secretaria do Senado. Ficam sobre a mesa. 

ORDEM DO DIA 

Aprova-se para subir à sanção a resolução que concede aos 
empregados da secretaria da junta de comércio gratificações iguais 
aos seus ordenados. 

Continua a 2.8 discussão adiada da resolução, concedendo a 
benefício do montepio dos servidores -do Estado os remanescentes 
dos prêmios de suas loterias, e é aprovada para passar à 3.8 , não 
tendo obtido aprovação o segUinte: _ 

"Artigo aditivo. A mesma concessão fica extensiva às casas de 
misericórdia, relativamente às loterias que lhe têm sido, ou forem 
concedidas. Salva a redação. Em 1.0 de junho de 1838. -· Paraíso." 

!:: aprovada para passar à 3.8 discussão a resolução que aprova 
as pensões concedidas às filhas do conselheiro José Bonifácio de 
Andrada e Silva. 

Entra em 1.8 discussão a resolução B deste ano, autorizando 
o diretor do curso jurídico de São Paulo para admitir a fazer segundo 
exame de retórica o estudante João Lulz D'Avila, e, sendo aprovado, 
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a admiti-lo à matrícula do 1.0 ano do referido curso: por dar a hora 
fica adiada. 

O SR. PRESIDENTE designa para a ordem do dia a continuação 
da discussão adiada; as segundas discussões do parecer da mesa, 
sobre o ordenado de Ciro. Cândido Martins de Brito; e do pa~ecer 
da comissão de constituição, sobre a criação de um novo colégio 
eleitoral na província da Paraíba do Norte; 1.8 e 2.8 do projeto de lei 
A deste ano, sobre eleições; e, sobrando tempo, trabalho de co
missões. 

Ás duas horas levanta-se a sessão. 
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SESSÃO EM 2 DE JUNHO DE 1838 

Presidência do Sr. Marquês de Baependi 

Aberta a sessão com. 31 Srs. Senadores, lê-se e aprova-se a 
ata da anterior. 

Por não haver expediente, entra-se na ordem do dia. 

Continua a primeira discussão adiada pela hora na última sessão, 
da resolução autorizando o dlretor do curso jurídico de São Paulo, 
para admitir a fazer segundo exame de retórica o estudante João 
Luiz de Ávila, e, sendo aprovado. a admlti~lo à matrícula do primeiro 
ano do referido curso. 

Discutida a matéria, .aprova-se a resolução para passar à segun
da discussão. 

Aprova-se em segunda discussão o parecer da comissão da 
mesa, mandando pagar a Ciro Cândido Martins de Brito o ordenado 
do primeiro quartel do ano financeiro de 1837 a 1Sa8, como oficial 
que foi desta augusta Câmara; e da comissão de constitUiÇão sobre 
o oficio do presidente da Paraíba do Norte, em que participa haver 
criado um colégio eleitoral na vila de Patos da mesma província. 

Entra em primeira discussão o projeto de lei que dá nova forma 
às eleições, e vem à mesa o seguinte requerimento: 

·Requeiro que vá a uma comissão especial para alterá-lo, ou 
emendá-lo como entender. - Vergueiro." 

~ aprovado, e passando a nomear-se a comissão ficam eleitos 
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os Srs. Paula Souza, com 18 votos; Vergueiro, com 14; e Mello 
Matos, com 11. 

O SR. PRESIDENTE dá para ordem do dia, a primeira discussão 
dos pareceres da mesa, ontem lidos. 

Terceira da resolução que aprova as pensões concedidas às 
filhas do conselheiro José Bonifácio de Andrada e Silva. 

Terceira da discussão que concede, a benefício do montepio 
dos servidores do EStado, os remanescentes dos prêmios não co
brados de suas loterias, e, sobrando tempo, trabalho de comissoes. 

Levanta-se a sessão às duas horas. 
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SESSÃO EM 6 DE JUNHO DE 1838 

Presidência do Sr. Marquês de Baependi 

Aberta a sessão com 32 Srs. Senadores, lê-se e aprova-se a 
ata da anterior. 

EXPEDIENTE 

O SR. 1.0-SECRETAAIO lê uma felicitação da Camara da 'lila do 
Bananal, pela presente reunião da assembléia geral. 

!: recebida com agrado. 

Ficam sobre a mesa as folhas do subsídio dos Srs. Senadores, 
vencido no primeiro mês da presente sessão, e as das despezas 
da secretaria e casa do Senado. 

Comparece o S~. Marquês de Barbacena. 

O SR. SATURNINO apresenta os seguintes pareceres: 

Da comissão de estatística, a qual é de opinião que seja ado
tado o projeto de resolução que incorpora, .na província do Maranhão. 
o território compJ:eendido entre os rios Turiaçu e Gurupi, ora per
tencentes à do Pará. Fica sobre a mesa. 

Da mesma comissão, sobre a representação da assembléia pro
vincial · de Goiás, acerca dos limites entre essa província e a do 
Maranhão: é de parecer que o governo seja ouvido nesta matéria, 
remetendo-se-lhe os papéis a ela relativos, para dar a sua aprovação, 
ouvidas as partes. J: aprovado. 
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ORDEM DO DIA 

Aprova-se em 1.8 discussão, para passar à última, o parecer 
da comissão da mesa, provendo no lugar vago de oficial da secretaria 
desta augusta Câmara o oficial extraordinário Geraldo Leite Bastos. 
e suprimindo o lugar de extraordinário.· 

Entra em 1.8 discussão o parecer da mesma comissão, conce
dendo a gratificação de 200$. réis, durante a sessão, aos oficiais da 
secretaria desta augusta Câmara, e é aprovado, para passar à última, 
com as seguintes emendas: 

MA gratificação do oficial maior .seja de 400S réis. - Saturnino." 
MSubemenda ao parecer. O oficial da ata terá mais 100S.féis de 

gratificação do que os demais oficiais da· sec~etar.'a. -. o.l.i'reil'a." 
são aprovadas em 3.8 . discussão. a fim de sérem . remet.idas à 

sanção, as resoluções org~nizadas. na Câmara dos Srs. Deputados, 
aprovando as pensões concedidas às fUhas do cons~f~eiro'.Ío~:soni
fácio de . Andr~da e Silve; e outra concedendo ao monte-pio"dos ser
vidores do Estado os remanescentes dos prêmios não cóbraclos de 
suas loteria"$: 

O SR. PRESIDENTE convida os Srs •. Senador~s a ocupar~m-se 
em trabalhos .a e . comis~ões, por ser e.sta a últim( parte dá ordem 
do dia, susper~'depdo 1:1 .ses~ão às 11 horas e três'quart?~· 

As duàsi· dá'para ordem do dia: 2.8 · ~lscussão ida re~oluçã.? B 
deste ano, que màndaadmitir a 2.0 exarr~e de retó_ricáo'estudante 
João Luiz de Avilài co~tir1uação da 2.8 ~iscussão'da resoluÇão B de 
1836, que desanexa da provín~ia do Pará e incorpora na do Mara· 
nhão o território coJT,Jpreendido entre os rios Turiaçu e Gurupi; e, 
sobrando tempO, trabalhá de comissões. 

Levanta-se a sessãó. 
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SESSÃO EM 7 DE JUNHO DE 1838 

Presidência do Sr. Marquês de Baependi 

Aberta a sessão com 30 Srs. Senadores, lê-se e aprova-se a 
ata da anterior. 

O SR. 1.0-SECRET A RIO lê um ofício do 1.0-Secretário da Câmara 
dos Srs. Deputados, participando a eleição da mesa que deverá servir 
naquela Câmara no presente mês. 

Fica o Senado inteirado. 
São aprovadas as folhas do subsídio dos Srs. Senadores, ven

cido no 1.0 mês da presente sessão, e as das despezas da secretaria 
e casa do Senado. 

ORDEM DO DIA 

Aprova-se em 2.8 discussão, para passar à última, a resolução 
que manda admitir a fazer 2.0 exame de retórica o estudante João 
Luiz de Avila, e, sendo aprovado, a admiti-lo à matrícula do 1.0 ano 
jurídico de São Paulo. 

Continua, a 1.8 discussão adiada em 27 de agosto de 1836, da 
seguinte resolução: 

"A assembléia geral legislativa resolve: 
"Art. único. Fica desanexado da província do Pará e incorpo

rado na do Maranhão _todo o território entre os rios Turiaçu .e Gurupi. 
servindo este último rio de limite a ambas as províncias, não obstan
te quaisquer leis e disposições em contrário, que ficam derrogadas. 

Paço do Senado, 6 de maio de 1836. -· Patrício José de Almeida 
e Silva - Luiz José. de Oliveira - Lourenço Rodrigues de Andrade 
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- José Teixeira da Matta Bacellar - Pedro José da Costa Barros -
José Satumino da Costa·· Pereira." 

t aprovada com o parecer da comissão de estatística a respeito, 
para passar à 2.8 discussão. 

Sendo a última parte da ordem do dia trabalhos de comissões, 
o Sr. Presidente convida os seus ilustres membros a entrarem neste 
exercício, e suspende a sessão às 11 horas e meia. 

Às 2 horas dá para ordem do dia: 3.11: discussão da resolução que 
concede a S. M • a senhora Duquesa de Bragança uma prestação 
anual de 50 contos de réis; L 8 do projeto de lei de 1826, criando, 
na capital do Império, uma administração unicamente ·encarregada 
da direção e inspeção da fatura de caminhos, pontes e abêrt~ra de 
canais; continuaÇão da 2.8 dos projetas de lei ·de 1826, regu.lando 
a remuneração dos serviços ·militares em tempo, de paz; idem do 

't· ,, ._... '.";,; ....__._ ,'''ô'.' '''-,,_ ~---' ' ":-"- '. ··-.-,":• .. '< ··'' 

projeto de lei de 1827. criando juízos territoriais; 1.8 de outro de 
1829,· sobre estudos da academia ITiilitar, com um. parecer;da'Comis 
são de instrução pública;. continuaÇão da 2.8 do prÔjeto.de lei A 
de 1832, sobre resoluções dos conselhos g~rais de pl'ovfnclâ que 
forem julgadas urgentes; ideiTI do projeto de lei V de 1'832,. revo
gando o alvará de 4 de setembro dê 183Ô: .1.8 e 2.8 dó pr~jeto de 
lei n.0 9 de 1835, sobre o si.stema mon~tário; continua?ã.~·da''1.8 do 
projeto de lei E de 1836, .. éléclara~do corpos munlcipais•pe;.ma~·~ntes 
as divisões do Rio Doce, pedestres do ~spírito ,Sâlltô e cÕrnpa.nhias 
de ligeiros do Maranhão: e, sobrando tempo, trabalhos de comissÕes. 

Levanta-se a sessão. 

• 
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SESSÃO EM 8 DE JUNHO DE 1838 

Presidência do Sr. Marquês de Baependi 

Aberta a sessão com 29 Srs. Senadores, lê-se e aprova-se a 
ata da anterior. 

Por não haver expediente, segue-se a 

ORDEM DO DIA 

Entra em última discussão a resolução, e juntamente a emenda 
da comissão de constituição abaixo transcritas. 

·A assembléia geral legislativa resolve: 
"Art. 1.0 É concedida uma prestação anual de cinqüenta contos 

de réis a S. M. Imperial a Senhora O. Amélia Augusta Eugênia, Duque
sa de Bragança, viúva do Senhor O. Pedro I, Imperador do Brasil, da 
qual gozará de ora em diante e enquanto viver. 

Art. 2.° Ficam revogadas quaisquer disposições em contrário. 
Paço da Câmara dos Deputados, em 23 de setembro de 1837. 

- Cândido José de Araújo Viana, Vice-Presidente -·- Comélio Fer
reia;a Françá, 1.0 -Secretário - Bernardo Belisário Soares de Souza, 
2.0 ·Secretário. w 

Art. único. Ficam aprovadas as arras estipuladas no contrato 
de casamento, datado em Canterburi aos 30 de maio de 1829, na 
quantia de 50 contos de réis anuais, dos quais gozará S. M. Imperial 
a Senhora O. Amélia Augusta Eugênia, Duquesa de Bragança, viúva 
do Senhor O. Pedro I, Imperador do Brasil, enquanto viver. 

Paço do Senado, 2 de outubro de 1837. -Visconde de São Leo-
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poldo - Lúcio Soares Teixeira de Gouvêa - Marquês de Paranaguii." 
Permite-se retirar a emenda, por assim o requerer o Sr. Marquês 

de Paranaguá. em nome da comissão. 
O SR. PAULA SOUZA manda à mesa o seguint~ requerimento: 
·Que se adie este proJeto até depois da discussão do orça-

mento. - Paula SouZa." 
!: apoiado. lllas não se aprova. 
Continua a discussão da matéria principal. 
Manda-se à mesa a seguin~e emenda: 
·Em vez de 50 contos. diga-se 21. - Paula Souza." 
Não é apoiada, e aprova-se~ a resolução para ;subir à sanção. 
Entra em primeira dis·cussão. a qual fica adlacta pela hora, o 

projeto de lei de 1826, criando na capital do império uma adminis
tração encarregada da diréÇão e inspeÇão da fâtúra de caminhos, 
pontes, abertura e navegaÇão de canais. 

O SR. PRESIDENTE dá para ordem do dia as matérias dadas 
para hoje, e levanta-se a sessão às 2 horas. 
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SESSÃO EM 9 DE JUNHO DE 1838 

Presidência do Sr. Marquês de Baependi 

Aberta a sessão com 29 Srs. Senadores, lê-se e aprova-se a 
ata da anterior. 

EXPEDIENTE 

O SR. 1."'-SECRETARIO lê um ofício do Ministro da· Fazenda. 
remetendo os autógrafos s~mcic:n1ados das resoluçÕes da assembléia 
geral, aprovando as aposentadorias concedidas a· Joaquim José .dos 
Santos e a Domingos dos Santos. Fica o Senado Inteirado, e manda 
participar à outra Câmara. 

ORDEM . DO DIA 

Continua a 1.3 discussão que ontem ficou adiada do projeto 
de lei de .1826, criando na capital do ir:npério uma administração 
encarregada da direção e inspeção da fatura de caminhos e polltes, 
e da abertura e navegação de canais. 

Findo o debate, pôs-se o projeto à votação e não passou à 2.8 • 

Continua a 2.8 discussão adiada em 7 de agosto de 1830, dos 
dois projetes de lei de 1826, regulando a remuneração dos serviços 
militares feitos em tempo de paz. 

Aprova-se o seguinte. requerimento: 
"Requeiro que os dois projetos em discussão sobre a remune· 

ração dos serviços mHitares sejam enviados à comissão de marinha 
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e guerra, para dar parecer sobre eles, ou formular de ambos um 
3.0 projeto. - J. I. Borges ... 

Julgam-se prejudicados os dois seguintes projetos de lei: um 
criando juízes territoriais e outro a respeito de estudos da academia 
militar. · 

Continua a 2.8 discussão adiada em· 23 de maio de 1832, do 
projeto de lei A do mesmo ano, sobre as resoluções dos conselhos 
gerais de província, que forem julgadas urgentes; e começando-se 
pelo art. 1.0 com as emendas aprovadas no sobredito dia, no ato 
da votação não passou o art. nem as emendas, caindo por conse
qüência o projeto. 

Continua a .2.8 discussão adiada em 3 de outubro de 1832, do 
projeto de lei "y do meSITJO ano, que reV()gS O alvará de 4 de setem• 
bro de. 1810, com as emendás a ele feitas, e aprova-se o seguinte 
requerirJ1ento: 

"Requeiro· ;que o projeto com as eme.ndas vá à comissão de 
legislação para dar o seu parecer. -:- .vergúeiro." 

Entra em 1.8 dfscu~sã~ o projeto de .lei n • .; 9, de 1835, regulando 
o pe~o, "alor e título ~~S1 tJ1l()~dasfcie?ou~o, de prata e de cobre 
nacionais': .e vem·à'mesa:este rEK!uerirnellt~: 

.. Prop~nho' o• adfamento)até ;'discutir~se,o ;projeto ••• do. banco, ·pro
posto·.·p~lo sr .•. ·MinJstro:darFa~endã:·~~•vt$;:,sranco." 

Dep()is de~ ser ãp()iadó • e Lef.trar 'àm! discussão, fica adiado 
pela hora. . ·· 

O SR ... PR.ESIDENTEdá. paJ"a .. orc.tem do. dia: 
últimadiscussão'dos.parecere"s•da'lnesa, provendo o lugar vago 

de .oficiai1 cÍ~ sêé'retaria•dt.:i'.Seriadó, e·. concedendo gratificações aos 
oficiais··~a\niesmla:s~cretari~.· 

o·ita(.dái~resoluÇão'r;Bt.·âeste'ano,·m~nâando admitir a 2.0 exame 
de ·retórica o~:estUdarit~:João\luiz?de Ávila;. 

Seguh~~· da·resolu'Çãô's. de ···1á36; desanexando .da província do 
Pará e incol"porândofriãrdo Maranti'ãô o territóno' compreendido entre 
os rios Turiaçu .é ·Gurupt 

Depois a .mais matéria dada, a continuação da. discussão adiada 
hoje, sobre o sistema·· monetário, e, sobrando tempo, trabalhos de 
comissões. 

Levantou-se a sessão às 2 horas da tarde. 
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SESSÃO EM 12 DE JUNHO DE 1838 

Presidência do Sr. Marquês de Baependi 

Aberta a sessão com 31 Srs. Senadores, lê-se e aprova-se a 
ata da anterior. 

Por não haver expediente, entra-se na 

ORDEM DO DIA 

Continua a primeira discussão, adiada pela hora na última 
sessão, do projeto de lei E de 1836, declarando corpos municipais 
permanentes .as divisões do Rio Doce, pedestres do Espírito Santo 
e as companhias ligeiras do Maranhão. 

A requerimento do Sr. Borges, remete-se o projeto à Comissão 
de Marinha e Guerra, para apresentar as emendas que julgar con· 
veniente. 

Continua a discussão do requerimento do Sr. Alves, Branco, ofe
recido e apoiado· em 9 do corrente, na primeira discussão do projeto 
de ·lei n.o 9. de 1836, regulando o peso, título e valor do ouro, prata 
e cobre nacionais. 

Fica a discussão adiada pela hora, e o Sr. Presidente dá a con
tinuação da mesma para a ordem do dia, acrescendo a terceira 
discussão do projetá de lei que desanexa da província do Pará e 
incorpora na do Maranhão o território compreendido .entre os rios 
Turiaçu e Gurupi, e, sobrando tempo, trabalhos de comissões. 

levanta-se a sessão às duas horas. 
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SESS.AO EM 15 DE JUNHO DE 1838 

Presidência do Sr. Marquês de Baependi 

Aberta a sessão com 31 Srs. Senadores, lê-se e aprova-se a 
ata da anterior. 

EXPEDIENTE 

O SR. 1.0-SECRETÁRIO lê um ofício do ministro interino do im
pério. remete.ndo os autógrafos s~ncionadÕs das tr~s .seguintes ~reso
luções da assembléiá ,gerâl: 1.8 .' a'uto'rizando o diretOr~d~'· escola ;de 
medicina desta ·corte .. J:lara' ad~itir a taz~r'ato do 1.0 ánoao ~stuâante 
Luís·. ~~bral Pint?;. 2;o, autorizando o govêrno\ parac,on.~~dêr~·aos,em
pregados.'_da __ secretaria:doitribunàl da'junt8.''do:côme.-,clo::·9~atificaçpes 
iguais aos séu's 'ordenados;_ e 3.a: aprovando;~as 'pensõ~s··~.cônêediclas 
às três· fi.lhas .?()fi~:J~d()}.c()~s.~lhei~o J()sé,B~ni~c,ío;de ~And~d~·•e .-Silva. 

Fica o_:Senado i~teirado, par'ticipando-s.e à outra:Câmara. 
O SR. 80-RGES\·pártiêipa que o Sr~ Marquês' de Barbacena não 

,- , -· :-·~· ·. :'·· ----~-.:· . :~ ":: ~ .''- ,;, "'L . 

comparecia' por incomodado. · 
O mesmó Sr. Sena'dôr lê o seguinte parecer: 
~A comissão encârregáda· dê~âiriglr e fiscalizar a obra da casa 

do Senado vem dar conta da satisfação do seu encargo. 
Finalizou, no dia 2 de maio passado, a referida obra, com a des

pesa de 45:028$363 réis, quanto ao edifício e suas decorações: 
porém despendeu-se mais a quantta de 8:034$025 réls com a tape
çaria e armações amovíveis, assim como a de 785$61 O com o reparo 
do edifício lateral que se não demoliu. Toda esta despesa, e bem 
assim a receita havida do tesouro, foi escriturada em livro para Isso 

81 



destinado, com clareza e regularidade, tendo também anexos todos 
os ·documentos que abonam a escrituração, e que são afã referidos, 
acompanhando igualmente um mapa circunstanciado para facilitar o 
exame que se queira fazer. Não é, porém, compreendida nesta des
pesa a de mais de 13:0005000 réis, que fez a administração das 
obras públicas no levantamento de quatro paredes enquanto teve 
a obra em seu poder. 

A comissão não pode deixar em silêncio a atividade e zelo de 
seu colega, o Sr. Visconde de Congonhas. durante o tempo que 
supriu a ausência total dos seus membros, nem também a perícia 
e honradez do major de engenheiros, Miguel de Frias Vasconcelos, 
na qualidade de seu proposto para imediato diretor da obra. Este 
mesmo oficial continua a ocupar-se das plantas em perfil e projeção 
do edifício, que convém continuar para complemento do que se fez, 
e. logo que estejam prontas, a comissão as apresentará com o indis
pensável orçamento. 

Paço do Senado, 11 de junho de 1838. - José lgnãcio Borges 
- Marquês de Barbacena - Nicolau Pereira de Campos Vergueiro." 

Manda-se guardar no arquivo da secretaria com as contas e 
mais papéis. 

ORDEM DO DIA 

Continua a discussão do requerimento do Sr. Alves Branco, 
oferecido e apoiado em sessão de 9 do corrente, na 1.8 discussão 
do projeto de lei n!' 9 de 1835, regulando o peso, título e valor do 
ouro, prata e cobre nacionais. 

Concede-se ao Sr. Alves Branco retirar o seu requerimento, e 
continua a 1.8 discussão do projeto que fica adiada pela hora. 

O SR. PRESIDENTE dá para ordem do dia: trabalho de comissões 
até o meio-dia e continuação da matéria dada para hoje. 

Levanta-se a sessão às 2 horas e 10 minutos. 
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SESSAO EM 16 DE JUNHO DE 1838 

Presidência do Sr. Lúcio Soares Teixeira de Gouvêa 

Às 1 O horas e meia, feita a chamada, acham-se presentes 24 
Senhores Senadores; o Sr. Presidente, declarando não haver casa, 
convida os Senhores Senadores . a ocuparem-se com trabalhos de 
comissões. 

Comparecem depois da chamada 4 Srs. Senadores. 
Ao meio-cJia, faz-se novamente. a charnad~· e ac.lla.m-~e pres~ntes 

25 Srs. Senadores, por se terem retirado os Srs. Rodrigo depa!'valho 
e Saturnino, ·bem como o Sr •. Vergtieiro, por se áctiar inC?rJi.o~âdo. 

O SR. PRESIDENTE con\(ida os Srs. S~n~dcn··es a enttarem -c de 
novo em trabaihos. de comissões, e. dá para ordem do dia a conti~ 
nuação . da primeira discussão do projeto de lei sobre o sistema 
monetário; e a terceira cio que desanexa· da província ·do Pará o 
territôrio compreendido entre os rios Turiaçu e Gurupi, e, sobrando 
tempo, trabalhos de comissões. 

83 



SESSÃO EM 18 DE JUNHO DE 1838 

Presidência do Sr. Marquês de Baependi 

Aberta a sessão com 31 Srs. Senadores, são lidas e aprovadas 
as atas das sessões de 15 e 16 do corrente. 

O SR. 1.0·SECRETARIO dá conta do seguinte expediente: 
Um ofício do ministro interino do império, remetendo uma cópia 

da relação que o presidente da província de Minas Gerais acaba de 
enviar àquela secretaria, dos colégios eleitorais existentes da dita 
província. Fica o Senado Inteirado, e manda-se juntar aos mais papéis 
sobre este objeto. 

Outro do 1.0·Secretário da Câmara dos Srs. Deputados, parti
cipando que a mesma adotou e dirige à sanção a resolução que con
cede gratificações ao diretor e lentes dos cursos jurídicos, .e aos 
das faculdades de medicina do Rio de Janeiro e Bahia. Fica o Senado 
Inteirado. 

Um requeri.mento do D-r. Luiz Carlos da Fonseca, secretário da 
escola de medicina desta corte, pedindo se lhe conceda o mesmo 
benefício que há pouco foi outorgado aos lentes e substitutos da 
referida escola, no aumento de seus ordenados. À Comissão de 
Instrução Pública. 

São lidos os seguintes pareceres: 
"As Comissões de Comércio e Fazenda, tendo considerado o 

projeto de resolução vindo da Câmara dos Deputados, que concede 
ao empréstimo decretado pela assembléia provincial de Minas, para 
uma estrada entre a capital daquela província e o rio Paraibuna, os 
mesmos privilégios que as leis gerais concedem aos empréstimos 
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nacionais, são de parecer que se aprove a dita resolução, por isso 
que dela resulta interesse geral ao império. 

Paço do Senado, 16 de junho de 1838. - Paula Souza - Ver
gueiro - Marquês de Maricá, vencido - José lgnácio Borges, ven
cido - Hollanda Cavalcanti." Fica sobre a mesa; 

• As Comissões de Comércio e Fazenda viram a representação 
de alguns moradores da Lagoa Rodrigo de Freitas, que pedem duas 
loterias anuais por espaço de 10 anos, para auxiliarem uma empresa 
que por um canal comunique a Lagoa com a bacia de Botafogo, e 
são de parecer que não se tome em consideração, por isso que, 
sendo as loterias um imposto, não compete sua iniciativa a esta 
Câmara. 

Paço do Senado, 16 de junho de 1838. - Paula Souza - Ver
gueiro - Marquês de Maricá - José lgnácio Borges .....;... Hollanda 
Cavalcanti." Fica sobre a ·mesa. 

• A Comissão de Guerra e Marinha, para bem de dar parecer 
sobre o projeto de lei que quer incorporar aos municipais perma
nentes das províncias, os pedestres ligeiros e divisões do Rio Doce, 
precisa que o governo lhes forneça informações sobre os seguintes 
objetos: 1.0 , qual a sua organização atual; 2.0

, qual o exercício em 
que são empregados 

Paço do Senado, 16 de junho de 1838. - José lgnácio (k)rges 
- Marquês de Paranaguá - Conde de Lajes." E: aprovado para se 
pedirem informações. 

ORDEM DO DIA 

Continua a 1.8 ,discussão adiada pela hora na sessão de 15 do 
corrente, do projeto de lei sobre o sistema monetário, e depois de 
aprovar-se que passe à 2.8 discussão, é igualmente aprovado .nesta 
o seguinte requerimento: 

"Requeiro que seja convidado o Ministro da Fazenda para 
assistir à discussão deste projeto, ficando, entretanto, ela adiada. 
- Paula Souza." 

O SR. PRESIDENTE declara que se ia convidar o Ministro da 
Fazenda para vir no dia 20 do corrente, pelas 11 horas da manhã, 
assistir à discussão. 

Entra em 3.8 discussão e aprova-se, para remeter-se à Câmara 
dos Srs. Deputados, o projeto de resolução que desanexa da pro-
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víncia dou Pará e incorpora à do Maranhão o território compreendido 
entre os rios Turiaçu e Gurupi. 

O SR. PRESIDENTE declara que a outra parte da ordem do dia 
são trabalhos de comissões, e que o Senado se ia ocupar neste 
exercício, para cujo fim suspende a sessão à hora e meia, e dá 
para ordem do dia: 

1.8 e 2.8 discussão da resolução n.o 2 deste ano, sobre o em
préstimo decretado pela assembléia da província de Minas para a 
construção de uma estrada entre o rio Paraibuna e a capital da dita 
província, com o parecer da Comissão de Fazenda a respeito. 

Trabalho de comissões. 
Levanta-se a sessão às 2 horas. 
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SESSÃO EM 19 DE JUNHO DE 1838 

Presidência do Sr. Marquês de Baependi 

Aberta a sessão com 30 Srs. Senadores, lê-se e aprova-se a 
ata da anterior. 

O SR. 1.0-SECRETARIO dá conta do seguinte expediente: 
Um ofício do ministro interino do império, remetendo um dos 

autógrafos sancionados da resolução da assembléia gE!ral legislativa. 
que concede uma prelitação anual a S. M. 1. a Senhora O. Amélia 
Augusta Eugênia,, Duqu~sa de. Brag~nça, da quantia dê .50 contos de 
ré is. Fica o .Senacio ,Inteirado e pàÍ"f:icipa-se à outra cãm~ra. 

Outro do mesmo ministro, dando as informações que lhe foram 
':, ''_,,,'•''' •'' : .'> "', ....... ', ';· ',-- ·-,--, -, : •" ' •H ,, ·"·" '•,.' _: ',: _ •,', ·~ ":' ' ,' ,I•; ," .. :· ~-- ', •' 

pedidas para poder d~liberar acerca. de. uma . pro~osta da ~sserJ1bléia 
provincial de Sergipe, que pretende dar, de ora . em di~nte: mais 
dois deputados e u·m Senador. Remetido a quem fez a requisição. 

Outro .do mesmo, remetendo a cópia do. decreto de .. 21 de maio 
próximo passado; pelo qual o Regente interino, em nome do Impe
rador, houve .por bem fazer mercê ao coronel de infantaria António 
Joaquim. da. Silva Freitas, da tença. de 220S réis. As Comissões de 
Marinha, Guerra e Fazenda. 

Outro do 1.0-Secretrio .da Câmara dos Srs. Deputados, acompa
nhando uma proposição, mandando que os párocos e curas de almas 
das Freguesias do município. da corte passem certidões de -batismo, 
casamentos e óbitos, e outras próprias do seu ofício, independen
temente de despacho da autoridade eclesiástica; A imprimir não 
estando impressa, e indo entretanto à Comissão de Negócios Ecle
siásticos. 

Um requerimento do porteiro e contínuos do Paço do Senado, 
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pedindo se lhes conceda uma gratificação mensal, paga pelas des
pesas da secretaria. À comissão da mesa. 

O SR. PAULA SOUZA faz este requerimento: 
M Requeiro se peçam ao governo as seguintes informações: 
Em quanto montam as letras ou bilhetes do tesouro, emitidos 

desde 1.0 de julho de 1837 até último de junho de 1838, classificada 
a emissão mês por mês. 

Em auanto montam as despesas feitas no mesmo período de 
tempo. também mês por mês, ao menos aquelas que constam no. 
tesouro. 

Qual a soma dos bilhetes que virão a restar na circulação no 
último de junho, fim do ano financeiro. 

Qual a importância das receitas do corrente ano financeiro que 
constam no tesouro, depois das que já foram apresentadas no orça
mento apresentado este ano. Salva a redação. - Paula Souza • ., 

.:: apoiado e aprovado para se pedirem informações. 
Lêem-se os seguintes pareceres: 
M Pedro Pereira Corrêa de Sena, por serviços feitos na explora

ção das matas do Brasil, para mostrar aí prodigiosa quantidade de 
casca peruviana, obteve do governo, em 23 de agosto de 1808~ uma 
patente de sargento-mar, agregado ao extinto regimento de cava" 
laria de milícias da comarca do Rio das Velhas, sem vencimento 
de soldo, mas com uma gratificação de 1S200 réis diários, para o 
habilitar a prossegur nas mesmas explorações, e levar à junta ·de 
fazenda na província de Minas Gerais toda a casca que apanhasse, 
e aí lhe ser paga à razão de 900 réis por arroba; por ml.litos anos 
levou o suplicante esse· gênero à referida junta de fazenda, e pos
teriormente remeteu (por ordem superior) a esta corte, até que a 
concorrência desse gênero no mercado, ou a desnecessidade desse 
ramo de administração, ou por qualquer outro motivo deixou o supll· 
cante de levar esse gênero, e de ser ele recebido nas estações pú~ 
blicas pelo preço prometido; continuou todavia a receber sua diária 
até o fim do ano de 1830, que, por deliberação da junta .da. fazenda 
de Minas <;;erais, lhe foi suspensa. e aprovada essa deilberação pelo 
governo. A Comissão de Fazenda, a quem foi cometido o exame 
deste negócio, entende que, existindo no suplicante direito ao 
cumprimento da promessa que lhe foi feita pelo governo (que lhe 
não deu a diária somente enquanto levasse a casca à fazenda públi
ca, e sim em remuneração do seu serviço, como se deduz da letra 
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da graça que lhe foi feita) e convindo não desalentar aqueles que 
empreendem serviços tais, em favor da indústria nacional, é de 
parecer que sejam seus requerimentos remetidos ao governo para 
lhe deferir, como for de justiça. 

Paço do Senado, 17 de junho de 1838. -· Hailanda Cavalcanti 
- Marquês de Maricá. - José lgnácio Borges." 

Fica sobre a mesa. 
~A Comissão de Legislação, para o fim de poder dar com acerto 

seu parecer acerca da resolução H do ano passado, precisa que se 
peça ao governo, pelo Ministério da Justiça, uma cópia do assento 
que julga haver-se tomado na extinta casa da suplicação do Rio de 
Janeiro, a respeito da autoridade que deviam ter no distrito da mes
ma casa, depois da época da sua criação, os assentos tomados na 
casa da suplicação de Lisboa. 

"Paço do Senado, 19 de junho de 1838. - Carneiro de Campos 
- Patrício José de Almeida e Silva - Cassiano Spiridião de Mello 
Matos." 

Aprovado para se pedirem informações. 

ORDEM DO DIA 

Entra em 1.8 discussão a seguinte resolução: 
~A assembléia geral legislativa resolve: 
~ Art. único. O empréstimo decretado pela assembléia legisla

tiva da província de Minas Gerais, para construção da estrada entre 
o rioParaibuna e a capital da mesma província, gozará de todos os 
privilégios concedidos pelas leis gerais aos emprésticos na!=iOJ"lais. 

P~ço da Câmara dos Deputados. em 18 de maio.: de 1838. -
Antônio Pereira B~r~êto Pedroso, Vice-Presidente - •... Jo~qu.im Nunes 
Mach.ado, 1.0-Secretário -· o. José de Assis Mascarenhas, 2.0-Se
cretáriÔ." 

Aprova-se para passar à 2.8 e, entrando nela, é oferecida a 
seguinte emenda: 

~São garantidos pelos cofres gerais da nação todos os emprés
timos que as assembléias provinciais contraírem para estradas, ou 
outras obras de evidente utilidade de suas províncias. - Alves 
Branco." 

Depois de apoiada, é retirada a pedido do seu autor, que apre-
senta esta outra emenda: 
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·No caso de ser aprovada a resolução. O mesmo que se con
ceder, a respeito do empréstimo de Minas Gerais, fica extensivo 
aos que forem, ou tivérem sido contraídos pelas mais províncias 
para idênticos fins. -· Alves Branco." 

É apoiada e. dada a hora, fica a discussão adiada. 
O SR. PRESIDENTE dá para ordem do dia a continuação da 

matéria adiada hoje e, em chegando o Ministro da Fazenda, a 2.8 

discussão do projeto de lei n.o 9 de 1835, sobre o sistema monetário. 
Levanta-se a sessão às 2 horas. 
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SESSÃO EM 20 DE JUNHO DE 1838 

Presidência do Sr. Marquês de Baependi 

Aberta a sessão com número suficiente de Srs. Senadores, lê-se 
e aprova-se a ata da anterior • 

. O SR. 1.0-SECRETARIO dá conta do seguinte expediente: 
Uma felicitação da Câmara Municipal de Sabará pela presente 

reunião da assembléia geral. Recebida com agrado. 
Um ofício do presidente da J)rovíncia de Santa Catarina com 

25 cópias autênticas dos atos legislati~os promulgados na sessão 
do corrente ano da assembléia da mesma prÓvíncia. À comissão 
de assembléias. 

Uma representação da Câmara Municipal de Sabará, pedindo a 
criação de uma relação na província de Minas. À Comissão de Le
gislação. 

O mesmo Sr. 1 ?-Secretário participa. que os Srs. Senadores 
O. Nuno, Borges, Carneiro de Campos e Co':"de de Lajes não com· 
pareciam por incomodados. Fica o Senado inteirado. 

São designados por sorte, para receberem o Ministro da Fa
zenda, os Srs. Rodrigues de Carvalho. Marquês de Paranaguá e Costa 
Ferreira. 

ORDEM DO DIA 

Continua a 2.a discussão, adiada ontem. da resolução acerca 
do empréstimo decretado pela assembléia de Minas Gerais, para a 
construção de uma estrada. 

Anunciando-se a chegada do Ministro da Fazenda, o Sr. Presi-
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dente declara adiada a discussão, e o Ministro é introduzido com 
as formalidades de estilo. 

Entra em 2.a discussão o projeto de lei sobre o sistema mo
netário. 

Vem à mesa o seguinte requerimento: 
M Adie-se o projeto até que se trate do melhoramento do meio 

circulante. - Saturnino." 
t: apoiado. e julgando-se d·iscutido, retira-se o Ministro com as 

formalidades do costume. Posto à votação o adiamento, é aprovado. 
Prossegue-se à discussão interrompida com a chegada do Mi

nistro, e pela hora fica adiada. 
O SR. PRESIDENTE dá para ordem do dia a continuação da 

mesma discussão, e trabalhos de comissões. 
Levanta-se a sessão à;; 2 horas. 
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SESSÃO EM 21 DE JUNHO DE 1838 

Presidência do Sr. Marquês de Baependi 

Aberta a sessão cem 29 Srs. Senadores, lê-se e aprova-se a 
ata da anterior. 

Remete-se a quem fez. a requisição um ofício ... do Ministro da 
Guerra em·re~posta a~ do Senado~ de .1s. do corrente, acôiTiijan~ando 
as informações a re.~peito. das··divisõe~ .do .. Ri()jJ)oce;:pedestres do 
Espírito Santo, e comp~nhias de''UgelroS do: Maranhão: 

As Cómi~sões de lnstruçã'o P'ública e de''Faz~n~a,. um requeri
mento de Domingos de ,Azeredo COutinho Duqú~ESirada, bibliote
cário da e~C()Ia de medicina desta corte, pedindÓ se lhe aumente 
o seu Drdenado. 

O Senàdó fica inteirado de um ofício do Sr. Senador Antônio 
da Cunha Vasconcellos, participando achar-se molesto. 

O SR. MONTEIRO DE BAryRQS lê um parecer ··~a Comissão de 
Instrução Pública, para que seja, admitida à discussão, e aprovada 
a resolução dos Srs. Deputados qúe autoriza os' párocos e curás 
das almas do município da corte e passarem as certidões de ba
tismo; casamento e óbitos, e outras próprias do seu ofício, inde
pendentemente de despacho da autoridade eclesiástica, fica sobre 
a mesa. 

ORDEM DO DIA 

Continua a 2.8 discussão da resolução sobre o empréstimo de
cretado pela assembléia de Minas, para construção de uma estrada, 
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conjuntamente com o parecer das comissões de comércio e fazenda, 
e com a emenda do Sr. Alves Branco. 

O SR. PRESIDENTE convida ao Sr. Vice-Presidente a tomar a 
cadeira da presidência, visto retirar-se por incomodado. 

Discutida a matéria, é aprovada a resolução para passar à últi
ma discussão, e rejeitada a emenda. 

Passa-se a trabalhos de comissões e o Sr. Presidente designa 
para ordem do dia 1.8 e 2.8 discussão da resolt1ção que autoriza os 
párocos do município da corte a passarem certidões sem depen
dência de despacho, conjuntamente com parecer da comissão ecle
siástica lido hoje. 

1.8 do parecer das comissões de comércio e fazenda, sobre 
o requerimento dos moradores da Lagoa Rodrigo de Freitas, acer
ca da abertura de um canal. 

Levanta-se a sessão às 2 horas. 
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SESSÃO EM 23 DE JUNHO DE 1838 

Presidência do Sr. Lúcio Soares Teixeira de Gouvêa 

Às 1 O horas e meia faz-se a chamada, e acham-se presentes 
21 Srs. Senadores, comparecendo mais dois depoi~ de conc.luida. 

O SR. PRESIDENTE declara não haver cosa e convida -os Srs. 
Senadores presentes a ocuparem~se c.om trabalhos de comissões. 

Às 2 horas. o Sr. Presidente dá para ordem d.o .dia as matérias 
dadas para hoje, acrescendo a 3.8 discussão da ~f7sÓiução n.o 2 d~ste 
ano, sobre o empréstimo de Minas e a 1.8 do parecer da Comissão 
de Fazenda, sobre o requerimento de Pedro Pereirâ ~Correia· de 'sena. 
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SESSÃO EM 25 DE JUNHO DE 1838 

Presidência do Sr. Marquês de Baependi 

Aberta a sessão com o número suficiente de Srs. Senadores, 
são lidas e aprovadas as atas de 23 e 24 do corrente. 

EXPEDIENTE 

O SR. 3.0 ·SECRET A RIO lê os seguintes ofícios: 
1.0 Do Secretário da Câmara dos Srs. Deputados, participando 

que ela aprovara a.s emendas do Senado, para dirigir a sanção, tanto 
a resolução que reduz a SOS rs. a tença concedida pelo governo a 
Leandro José do Cabo, como a que declara compreendidos no ar· 
tigo 10 da lei de 15 de outubro de 1827, os professores de primeiras 
letras do município da corte, nomeados antes da publicação da dita 
lei. Fica o Senado inteirado. 

2.0 Do Ministro Interino dos Negócios do Império, acompa
nhando um autógrafo sancionado da resolução que autoriza o go
verno para indenizar a ·Francisco Antônio Soares, do emprego de 
oficial da secretaria de e.stado dos negócios da guerra, que ser
vira no Reino de Portugal. Fica o Senado inteirado e ordena-se a 
participação à Câmara dos Srs. Deputados . 

.: recebida com agrado uma felicitação da Câmara Municipal de 
Vila de Vassouras pela presente reunião do corpo legislativo. 

Vai à Comissão de Guerra um requerimento de João Roumillac, 
de nação francesa, pedindo ser reintegrado no posto de capitão de 
1.8 linha do exército. 
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ORDEM DO DIA 

t aprovada para remeter-se à sanção, a resolução declarando 
que o empréstimo decretado pela assembléia provincial de Minas, 
para construção de uma estrada, entre o rio Paraibuna e a capital 
da mesma. província, gozará de todos os privilégios. concedidos pe
las leis gerais, aos empréstimos nacionais. Aprova-se para passar 
à 2.a discussão o parecer das comissões de comércio e fazenda, 
sobre o requerimento de alguns moradores da lagoa Rodrigo de Frei
tas, para abertura de um canal. 

Tem lugar a 1.a discussão da resolução autorizando os párocos 
e curas de almas do município da corte para passarem certidões 
do seu ofício, sem dependência de ·despacho, e aprova-se, para pas
sar a 2.3 , na qual entrando logo, vem à rriesa esta emenda: 

·salva a redação. Acrescente-se no ·fim do artigo: ficando, de 
ora em diante, nos arqu·ivos da~ paróquias e capelas curadas os 
sobreditos livros - Almeida e Silva/· 

t apoiada e conch.:iída a discuss~o; aprova-se a resolução para 
passar a 3.a, não se aprovando ·á emenda que foi proposta por partes 
a pedido de um dos Srs.,Senadores. 

Dadà a hora, o Sr. Presidente dá para ordem do dia o parecer 
da Comissão·· de Fazenda, sobre o requerimento de Pedro Pereira 
Corrêa de Sena, e trabalhos ·de comissões. 

Levanta-se a sessão às 2 horas. 
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SESSÃO EM 26 DE JUNHO DE 1838 

Presidência do Sr. Marquês de Baependi 

Aberta a sessão com 27 Srs. Senadores, lê-se e aprova-se a 
ata da anterior. 

ORDEM DO DIA 

Tem lugar a primeira discussão do parecer da Comissão de 
Fazenda. sobre a pretensão do sargento-mor Pedro Perei.ra Corrêa 
de Senna, lido na sessão de 19 do corrente. (Vide o Jornal do Com
mercio de 21.) 

Remete-se à mesa e são apoiadas as seguintes emendas: 
"Ao governo compete decidir - Vergueiro." 
"Sejam remetidos os papéis à mesma comissão para forma

lizar uma resolução no caso de entender que ao pretendente assiste 
justiça - Oliveira." 

Fica a discussão adiada pela hora. 
O SR. PRESIDENTE marca para ordem do dia a continuação da 

discussão adiada: a decisão do requerimento verbal de um Sr. Se
nador, para fixar-se c número de vezes que é permitido . falar na 
discussão de pareceres e, em. último lugar. trabalho de comissões. 

As 2 horas levanta-se a sessão. 
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SESSÃO EM 27 DE JUNHO DE 1838 

Presidência do Sr. Marquês de Baependi 

Aberta a sessão com 27 Srs •. Senadores, lê-se e aprova-se a 
ata da anterior. 

EXPEDIENTE 

O SR. 3.0·SECRETÁRIO lê um ofício do secretário da Câmara dos 
Srs. Deputados, acompanhando a seguinte resolução: 

MA assembléia geral legislativa resolve: 

Art. único - Nem a carta de lei de 18 de setembro de 1828, 
nem outra alguma legislação posterior compreend~, no termo mar
cado para a interposição,· segúimento e apresentaÇão dos recursos 
de revista, os que não puderem ter sido inte..pcstos. seguidos e 
apresentados no mencionado termo, em conseqüencia de guerra. 
ou de outro qualquer acontecimento, que haja suspendido o exer
cício legítimo da autoridade pública. 

Paço da Câmara dos Deputados, em 26 de .J~nho de. 1838 -
Candido José de Araújo Viana, Presidente -. Francisco Joaquim Go
mes Ribeiro, 1.0-Secretário - Joaquim· Nunes Machado, 2.0-Secre
tário." 

Vai a imprimir, não estando já impressa e, no entanto, a Co· 
missão de Legislação. 
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ORDEM DO DIA 

O SR. PRESIDENTE propõe à consideração do Senado o reque
rimento verbal, feito na sessão de ontem pelo Sr. Senador Teixeira 
de Gouvêa, para fixar-se o número de vezes que é permitido falar 
na discussão de pareceres; e decide-se que não mais de duas vezes. 

Continua a 1.8 discussão, adiada na sessão de ontem, do pa
recer da Comissão de Fazenda, interposto sobre o requerimento do 
sargento-mar Pedro Pereira Corrêa de Senna, com as emendas dos 
Srs. Vergueiro e Oliveira; e, em conformidade destas, decide-se que 
os requerimentos do pretendente voltem à mesma Comissão, para 
apresentar uma resolução, quando julgue esse ato de justiça; não 
tendo sido aprovado nem o parecer, nem a emenda do Sr. Verguerro. 

O SR. PRESIDENTE declara que se seguiam os trabalhos das Co
missões, e suspende a sessão ao meio dia, dando para ordem do 
dia, trabalhos de comissões. 

As 2 horas levanta-se a sessão. 
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SESSAO EM 28 DE JUNHO DE 1838 

Presidência do Sr. Marquês de Baependi 

Aberta a sessão com 26 Srs. Senadores, lê-se e aprova-se a 
ata da anterior. 

EXPEDIENTE 

O SR. 3.0·SECRETÁRIO ap~esenta os Cl'lapas n .... 124, 125 e 126 
das operações de prepàro, assinatura e substlt~ição do pa~el moeda 
na corte e província,;do;Rio derJan~iro. AÇomissãodeF~zenda. 

O mesmo Sr .•• lê um'~equ~rim'e~to do sarg~ntO-mor, 'Luiz )\ntõnio 
de Moraes, .·.pedindo a aprovação' de uma .. te'nça. Às ComissÕes de 
Guerra' ehFâZenCia: 

O SR~ C.ARNEiryo DE cp_~POS lê o seguinte Plilrecer: 
·A Comissão Lde Legi~laÇão examinou· a resol~ção vinda da 

Câmara·. dós ·DepUtados, ·em•'que~se· declara·• que. nem~a ,lei .• da ~criação 
do Supremo Tribun'al .de JIJ~tiç~, riem alguma·. ()Utra lei ·.• P()Sterior, 
compreende. nos" termos marcados •. ·~ara a . inte..P?.siÍ;ão; .seg~i.ménto 
e apresentação das revistas~ o ·tempO decoiTido,Jopor ;impedirlle~to 
resultante de guerra, OU OUtro qualquer acontecirneJ'ltO ;que•' SUSpen· 
da o exercício da autoridade pública; e é a C()mi~são de parElcer 
que a interpretação dada pela dita resolução é furidada·emmanlfêsta 
justiça, e conforme aos princípios de direito, que ninguem é obri
gado a impossíveis, e que ao legitimamente impedido não corre o 
tempo; e que, portanto, deve a mesma resolução entrar em discus
são e aprovar-se. 
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Paço da Câmara dos Senadores, 27 de junho de 1838- Carnei
ro de Campos - P. J. de Almeida e Silva." 

O SR. MONTEIRO DE BARROS lê dois pareceres das comissões 
reunidas de instrução pública e fazenda. 

1.0 Oferecendo uma resolução para que o secretário da es
cola de medicina desta corte, além do ordenado que tem de SOOS rs .• 
perceba também a mesma gratificação que atualmente compete aos 
lentes substitutos da referida escola. Sobre a mesa e a imprimir. 

2.0 Sobre o requerimento de Domingos de. Azeredo Coutinho, 
em que, na qualidade de bibliotecário da escola de medicina do 
Rio de Janeiro, pede se lhe aumente o seu ordenado, na proporção 
do acréscimo concedido aos lentes e substitutos da mesma escola. 
As comissões são de parecer que não tem lugar o requerimento do 
suplicante, a quem fica salvo o direito de recorrer à sua mesma 
faculdade. Fica ·sobre a mesa. 

Entra-se em trabalhos de comissões, e o Sr. Presidente dá para 
ordem do dia as últimas discussões da resolução que autoriza os 
párocos e curas de almas do municfpio da corte; a passarem cer· 
tidões sem dependência de despacho: e do parecer da comissão de 
fazenda sobre o requerimento dos moradores da lagoa Rodrigo de 
Freitas: e, em último lugar, traba~lho de comissões. 

Levanta-se a sessão às duas horas. 
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SESSÃO EM 30 DE JUNHO DE 1838 

Presidência do Sr. Mal'quês de Baependi 

Aberta a sessão com 27 Srs. Senadores, lê-se e aprova-se a 
ata da anterior. 

EXPEDIENTE 

O SR. 1.0-SECRETARIO lê um ofício do Sr. Visconde da Pedra 
Branca, em que par-tiCipa que, por incomodado. não pOde compa~êcer 
na presente sessãó: Fica o Senado inteirado. 

Os SRS. LUCIO. S()_t\AES TEIXEIRA DE GOUVtA e PEDRO JOS~ 
DA COS"J"~ BARftOS~r>.articipa,n também que, por Igual motivo, não 
comparecem. Ficá o Senac:l~ iritei"r!!'do. 

Lê-se os seguintes pareceres: 

"A C?missão . ~e Constituição e Diplomacia, havendo ~xigido 
informações autênticas sobre a população da. pro"rnc::ra de 'setgipe, 
a fim de lhe. servirem de ba:se ao pãrecer que hoÚvE!~~e dé interpor 
sobre a proposta da Assembléia Legislativa;d~{ mesma próvíncia, 
para dar, de ora em diante, mais dois Deputados· e· um Senador, e 
não existindo esclarecimento a esse respeito no arquivo deste Se
nado, nem os fornecendo o governo •. a quem se requisitaram, decla
rando não possuir documentos estatísticos sobre essa província, a 
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comissão entende que fique adiada a matéria, até que se lhe mi
nistrem dados sobre ou quais firme o seu juízo. 

"Paço do Senado, 28 de junho de 1838 - Marquês de Parana
guá - Visconde de São Leopoldo." 

Fica sobre a mesa. 
Outro da Comissão de Legislação, sobre requerimento de João 

Maria Seve, pedindo que se expeça medida legislativa de dispensa 
de lapso de tempo, a fim de poder apelar para a relação do distrito 
de uma sentença contra ele proferida, e desta recorrer para o Su
premo Tribunal de Justiça, quando lhe seja desfavorável. A Comis
são é de parecer que a pretensão deve ser indeferida, por ofender 
direitos adquiridos, fundados na Constituição, artigo 179, § 12, que 
proíbe fazer reviver processos findos. 

Fica sobre a mesa. 
Outro do teor seguinte: 
"A Comissão de Legislação examinou a representação da as

sembléia provincial da província de São Paulo, pedindo a criação 
de uma relação para a dita província, e as das câmaras municipais 
de São João d'EI Rei, Sabará, Campanha e Paracatu~ requerendo a 
mesma criação para a província de Minas Gerais, indicando as duas 
primeiras municipalidades, até o seu próprio local, como o mais 
adaptado para assento do pretendido tribunal .. Julga a C!lmissão 
que, não obstante parecerem as ditas representações fundadas na 
Constituição, convém, todavia. Q!Je se . peçam esclarecimentos ao 
governo,. énviando-se-lhe os respectivos· papéis, a fim dé se poder 
dar com toda a segurança o· competente parecer. 

"Paço da Câmara dos Senadores, 28 de junho de 1838 - Car· 
neiro de Campos - P. J. de AlmeiCta e Silva." 

Aprovado para se pedirem informações. 
· Outro da comissão da mesa para conceder-se, durante os meses 

das sessões ordinárias, uma gratificação a diferentes empregados 
da casa e da secretaria, com as mesmas condições, a que os ofi
ciais desta estão sujeitos. 

Fica sobre a mesa. 
t lido e aprovado o seguinte requerimento: 
Em aditamento às informações já pedidas por mim, requeiro 

que se pergunte ao governo, quanto se tem gasto dentro do ano 
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financeiro, findo hoje, do empréstimo facultado pela resolução do 
ano passado, e para isso que soma em apólices terá emitido no 
fim do dito ano financeiro. Salva a redaÇão - Paula Souza. 

ORDEM DO DIA 

Aprova-se, para subir à sanção, a resolução autorizando os pá
rocos e curas de almas das freguesias do município da corte, a 
passarem certidões próprias do seu ofício, independentemente de 
despacho de autoridade eclesiástica. 

Aprova-se em última discussão o parecer da Comissão de Fa
zenda, sobre o requerimento dos moradores da Lagoa · Rodrigo de 
Freitas. 

Suspendendo-se a sessão às 11 horas, para entrar-se em tra
balhos de comissões, o Sr. Presidente dá para ordem do dia, pri
meira· discussão da resoluão que marca uma gratificação ao secre
tário da Escola de Medicina. da corte: primeira do pârêcer das co
missões de instrução pública, e de fazenda, sobre o requerimento 
do bibliotecário . da mesma escola; primeira da resolução, vinda da 
Câmara dos Srs~ Deputados, com o parecer da Comissão de Legis
lação, sobre os recursos de revistas. 

Levanta-se a sessão às duas horas. 
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l SESSÃO EM 2 DE· JULHO DE 1838 

Presidência do Sr. Marquês de Baependi 

Aberta a sessão com 30 Srs. Senadores, lê-se e aprova-se a 
ata da anterior. 

EXPEDIENTE 

O SR. 1.0-SECRETARIO participa que o Sr •• senadcn Paula e Souza 
não compareceu por Incomodado~ Fica o Senado Inteirado. 

' L .,_, -. '[.'",- ," • ';···-:-•-'- ' '• 

O SR. RODRIGUE~QE CAR\{ALHO participa qüe o· sr .• Senador 
Lima e Silva não comparecia por ~estar anoj~do, em conseqüência 
da morte de seu genro. Fica o Senado infeii·àdo, e manda~se desa
nojar. 

Ficam sobre a mesa ,as folhas do subsídio dos Srs. Senadores. 
vencido no 2.0 mês da presente sessão, e as das despesas da se
cretaria e casa. 

Lê-se os seguintes pareceres: 
1 .0 Da . Comissão de .Instrução Pública, oferecendo uma reso

lução que faz _extensiva áo presente ano a di~posiçãÓ da resolução 
de 13 de outubro dÓ ano próximo passado. A'imprimir. 

2.0 Da Comissão de Legislação, sobre a resolução da. outra 
Câmara que manda entregar à Ordem 3.8 de. São Francisco de Assis 
da Vila Diamantina o preço de duas moradas de casas que ali pos
suía a mesma Ordem; entendendo a comissão que se peçam ao go
verno informações que esclareçam o modo por que essas proprie-
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dades foram ter ao domínio nacional; se foram ou não arrematadas; 
e a razão porque • .: aprovado. 

3.0 Da mesma Comissão, para que seja remetido às de Fa
zenda e Comércio a representação da assembléia provincial de São 
Paulo, que acompanha uma lei da mesma assembléia alterando outra 
que concedia privilégio exclusivo à Companhia de Aguiar Viúva & 
Filhos, "Platt Reid & Comp. ", para a fatura de uma estrada de ferro • 
.: aprovado. 

Aprova-se uma indicação do Sr. Vallasques, para que se reitere 
ao governo o pedido de informações a respeito da companhia esta
belecida para a navegação por barcos de vapor no rio Jequitinhonha 
ao sul da Bahia. 

ORDEM DO DIA 

Entra em 1.8 discussão a seguinte resolução: 
-A assembléia geral legislativa resolve: 
Art. 1.0 O secretário da escola de medicina da corte do Rio 

de Janeiro, além do ordenado que tem de 800$ rs •• perceberá tam
bém a mesma gratificação que atualmente compete aos lentes subs
titutos da mesma escola. 

Art. 2.° Ficam revogadas tão-somente a este fim todas as leis 
em contrário. 

Paço do Senado, em 28 de )unho de 1838.-::- .. José. :B~anto .LE!ite 
Ferreira éeMello- L()urenço.Rod~igues .de A~d~ad~"~.;Mâ~cos An
tônio Monteiro - Marquês~ de' Maricá - · HollanCia · CàvaiCânti, ven-
cido.· 

O SR. VERGUEIRO 'requer que se peçam informações ao go
verno, e sendo posto à votação o requerimento, fica . empatada; e, 
portanto. adiada a sua matéria para se discutir na 1.8 s'ecssão. 

Aprova-se para passar à 2.8 discussão' o seguinte: 
"Foi presente as comissões .reunidas de instrução pública e 

fazenda o requerimento de Domingos de Azeredo Coutinho que, 11a 
qualidade de bibliotecário da Escola de Medicina do Rio de Janeiro, 
pede a ~sta augusta Câmara que se aumente o diminuto ordenado 
que tem de soas rs.. na proporção do acréscimo concedido aos 
lentes e substitutos da mesma escola, e isto com o fundamento de 
não ser suficiente para a sua sustentação o ordenado de 600$000 rs. 

E considerando as comissões que a lei de 3 de outubro de 1832, 
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que criou as escolas de medicina, no art. 10, declara competir as 
faculdades de medicina a arbitração dos ordenados dos seus em
pregados, em cuja classe é conside~ado o bibUot~cário, e que como 
tal foi. provido o suplicante pela ínesnía faculdade, 'e com. a e,xpressa 
declaração de não poder ser aumentacl() o seu ordenado, nem per
ceber gratificação alguma pelo trabalho até ~então . feito, nem pelo 
que houvesse de fazer para o futuro, São de parecer qUe não tem 
lugar o requerimento do suplicante, a quem fica .salvo o direito de 
recorrer a sua mesma faculdade. 

Paço do Senado,. em 2s de junho de 1 ~38.- Matquês de. Maricá 
- HoUanda<Cav~léanti - J. B ~. L:: Ferr~ira de Mello :,;;;. Lourenê;o Ro
drigues; Cle'And~a.~e • """-- · Ma~cos ~.Aritõ11iot' Mónteií-c). !" 

Aprova-se em 1.8 e 2.8 discussãoh:lára:passar a 3.8 , a resolução 
organizada na Cãmára . do~ ''~rs?·ôêpõtàdôs;''sobre revistas, ficando 
rejeitado o •seguinte requ~e~ifrí~l'lto~: 

·Requeiro que sé pêÇam informações ao governo, ouvindo o 
president~ . da Bah~a sobre a matéria de que trata o requerimento, 
declarando~se o dia, mês e ano em que foi interposto o recurso de 

" '"--···>~:-'" >:-"~---· . .. _, .. 

revista -· -. Vergueiro. 
Seguem=s~~itrabalhos de .comissões. 
o SR. ~RESIDENTE dá para ~rdein do dia o desempate da vo

tação hoje empatada, e depois trb~~lho de comissões. 
As duas horas Ievantà~se a sessão. 
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SESSÃO EM 3 DE JULHO DE 1838 

Presidência do Sr. Marquês de Baependi 

As 1 O horas e meia, feita a chamada, acham-se presen~s 25 
Srs. Senadores. O Sr. Presidente declara não haver casa, e que o 
Senado vai ocupar-se em trabalhos de comissões até haver número 
para se abrir a sessão. 

Tendo comparecido um Sr. Senador, declara o Sr. Presidente 
estar aberta a sessão, e lida a ata da anterior é aprovada. 

O SR. 1.0-SECRETARIO dá conta do seguinte expediente: 
Um ofício do Ministro Interino do Império, remetendo a cópia 

do decreto que concede ao major Luiz Manoel Gonçalves a tença 
anual de SOOS rs. 

As Comissões de Marinha, Guerra e Fazenda. 
Um requerimento do Dr. Luiz Carlos da Fonseca, secretário da 

Escola de Medicina da corte oferecendo alguns esclarecimentos a 
respeito de outro requerimento que dirigiu a esta augustél Câmara, 
pedindo uma gratificação. 

Fica sobre a mesa para tomar-se em consideração quando se 
tratar da resolução a tal respeito. 

O SR. FERREIRA DE MELLO faz o seguinte requerimento: 

"Que s·e peçam ao governo, pelas repartições do império e fa
zenda as seguintes informações: Quantas companhias de mineração 
depositaram dinheiro no tesouro, e as quantias dos depósitos. Quais 
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as companhias . que tem levantado tais depósitos, e seus valores, 
e os fundamentos em que se firmou o governo para essas conces
sões. Quais as que até o present~ ainda não levanta.ram. e as que 
procuraram levantar -· - Ferreira de Mello. • i: aprovado. 

ORDEM DO DIA 

Entra novamente em discussão o requerimento do Sr. Verguei
ro, que; na sessão de ontem, ficou empatado na votação: e, findo 
o debate, é aprovado. 

A outra parte da ordem do dia é trabalho de comissões, e o 
Sr. Presidente convida os Srs. Senadores a entrarem nesse exercí
cio, e dá para ordem,do dia a 1.8 ,cdiscussão dos seguintes pareceres 
de comissões, a sáber: de constituição sobre representação da as
sembléia ,legislativa da província de Sergipe, par& dar ,mais dois 

· deputados à assembléia geral de legislaçao, soore o c requerimento 
de João Maria Seve: da mesa a respeito de gratificações e diferen
tes empregados do Senado: depois trabalhos de comissões. 

Findo o trabalho das comissões, levanta-se a sessão. 
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SESSÃO EM 4 DE JULHO DE 1838 

Presidência do Sr. Marquês de Baependi 

Aberta a sessão com 31 Srs. Senadores, lê-se e aprova-se a 
ata da anterior. 

EXPEDIENTE 

O SR. 1.0·SECRET A RIO lê um ofício do Ministro da Justiça, re
metendo a cópia do assento da extinta casa da Suplicação, a respei
to da autoridade que deviam ter no distrito da mesma casa os as· 
sentos tomados na da Suplicação de Lisboa. Remetido a quem fez 
a requisição. 

O SR. CARNEIRO DE CAMPOS lê um parecer da Comissão de 
legislação. para que se aprove a resolução do ano próximo passado, 
vinda da Câmara dos Srs. Deputados, que concede faculdade à 
igreja de N. S. da Conceição da Vila de Vassouras, para possuir ·o 
patrimônio de 360 braças de terras, de que lhe fizeram doação 
José Joaquim Estrexe e outros. Fica sobre a mesa. 

O SR. VALLASOUES apresenta um projeto de decreto sobre a 
formação de culpa. Fica sobre a mesa. 

ORDEM ·DO DIA 

Aprovam-se em 1.8 discussão, a fim de passarem à última, os 
pareceres de comissões: 1.0 de constituição sobre a representação 
da assembléia de Sergipe, para dar, de agora em diante, mais dois 
deputados e um senador; 2.0 de legislação indeferindo o requerimen-
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to de João Maria Seve; 3.0 da mesa concedendo gratificações a di
versos empregados do Senado. 

O SR. PRESIDENTE declara que a última parte da ordem do dia 
são trabalhos de comissões, e dá, para ordem do dia, 1.a e 2.a dis
cussão da resolução que concede faculdade. à igreja matriz da Vila 
de Vassouras, para possuir 360 braças de terras, com o parecer da 
Comissão de Legislação a respeito, e, depois, trabalhos de co
missões. 

Findos os trabalhos das comissões, o Sr. Presidente levanta a 
sessão. 
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SESS.AO EM 5 DE JULHO DE 1838 

Presidência do Sr. Marquês de Baependi 

Aberta a sessão com 28 Srs. Senadores, lê-se e aprova-se a 
ata da anterior. 

EXPEDIENTE 

O SR. 1.0-SECRET AR IO lê um oficio do 1.0 -secretárlo da Câmara 
dos Srs. Deputados, participando a eleição damês~('que deverá ser
vir naquela cãniara no corrente mês. Fi.ca- ()Sénaâo Inteirado. 

O SR. VALLASOUES apresenta um projeto de lei, em continuação 
ao da formação da culpa. Fica sobre a mesa. 

O SR. VÊRGUEIRO fáz o seguinte rêqúerimento: 
"Requeiro se peça ao governo um quadro numérico da popu

lação de cada província do império, recomendando-se-lhe a possivel 
brevidade nas diligências para formá-lo, quando não exista na se
cretaria - V argueiro. • 

~ apoiado e aprovado. 

ORDEM DO DIA 

Aprova-se, em 1.8 e 2.8 discussão, a resolução da Câmara dos 
Sr. Deputados, concedendo faculdade à igreja matriz da~vua de Vas
souras, para possuir o patrimônio de 360 braças de terras, conjun
tamente com o parecer da comissão de .legislação a respeito. 

Sendo a última parte da ordem do dia trabalhos de comissões, 
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o Sr. Presidente declara que o Senado vai ocupar-se nisso, e . dá 
para ordem do dia. o seguinte: 1.8 discussão da resolução O, fa
zendo extensiva ao presente ano a resolução de 13 de outubro de 
1837; 3.8 da resolução da outra câmara deste ano, S()bre recursos 
de revista; última do p'arecer das comissões de inst~uÇão pública e 
fazenda, sobre o requerimento do bibliotecário da Esco.la de Me· 
dicina da corte; e, sobrando tempo, trabalhos de comissões. 

Concluídos os trabalhos das comissões, levanta-se a sessão. 
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SESSÃO EM 6 DE JULHO DE 1838 

Presidência do Sr. Marquês de Baependi 

Aberta a sessão com 30 Srs. Senadores, lê-se e aprova-se a 
ata da anterior. 

O SR. 1.0-SECRETARIO dá conta do seguinte expediente: 
Um ofício do Ministro Interino do Império, remetendo um dos 

autógrafos da resolução sancionada, declarando que o empréstimo 
decretado pela assembléia legislativa da província de Minas Gerais, 
para a construção da estrada entre o rio P~:trélibuna e a capital da 
mesma província, gozará de todos os privilégios . concedidos pelas 
leis aos empréstimos nacionais. Fica o Senado inteirado, e partici· 
pa-se à outra câmara. 

Um ofício do secretário da mesma câmara, participando que 
o Regente sancionou a resolução da assembléia-geral, que aumenta 
os vencimentos que tinham os diretores e. lentes dos cursos jurí
dicos, e os das faculdades de medicina do império. Fica o Senado 
inteirado. 

Outro do mesmo, acompanhando as seguinte: 
"Emendas, aprovadas pela Câmara dos Deputados, às propos

tas do governo sobre as promoções no exército, armada e corpo 
de artilheiros da marinha. 

As duas propostas se refundam em uma, redigida pela forma 
seguinte: . 

"A assembléia geral legislativa resolve: 
Art. 1 I' O governo fica autorizado para remunerar serviços re

levantes, prestados em defesa da ordem pública e da integração do 
império. 
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Promovendo os militares do exército, annada e corpo de ar
tilharia da marinha. 

11 Promovendo ao primeiro posto subalterno, somente, os in
divíduos que não forem da primeira linha. 

llJ Concedendo aos oficiais que não forem da primeira linha, 
a graduação honorária, e o soldo vitalício em todo, ou: em parte, 
correspondentes aos seus postos. . .. · 

Art. 2.° Ficam derrogadas todas -as leis em contrário. 
Paço da Câmara dos Deputados,. em 5 de julho de 183.8 - D. 

José d';: A~sis. Masca~enh~s, como Presi~~nte --:-·j~.~~;~o~~;-~~ .Mou
ra Magalhães, como 1.0 -Secretárío -. Joaquim Nune.s Machado." 

Vão a imprimir, e, entretanto. à comiss-ão de ma~inhâ., e g"uerra. 
São recebidos com agrado, para serem distribuídos pelos Srs. 

Senadores, 50 exemplares do almanaque geral do império, ofereci-
dos por Sebastião Fabregas Surig(Jé. . 

Rem.et&se à comissão· deOfazenda o mapa n.o 127 da. assinatura 
e substituição do papel moeda, na corte e província do Rio de 
Janeiro. 

O SR. VALLASOUES apresenta um projeto de lei em continuação 
ao da formação da culpa. Fica sobre a mesa. 

ORDEM DO DIA 

Aprova-se em primeira discussão, para passar à segunda, o se
guinte parecer, e resolução: 

MA assembléia-9eml legislativa resolve: 
Art. 1.° Fica extensiva ao presente an() . a disposição da reso

lução de 13 de outubrodo ano prõ.)cimo passado. 
Art. 2.° Fic~m r~vogadas a este respeito . todas as leis e dis-

posições em contrário. . 
Paço do Sen~d() •. ~:de julho de 1.8~8 - ... ~~r~~s:.~11~-~.ni,~ :.~on

teiro .-. Lourenço Rodrigues de Andrade - José. Bentó ~éite Ferrei-
ra de Mel! o." 

Aprova-se, para subir a sanção, a resolução sobre os recursos 
de revistas. 

Entra em última discussão o parecer das comissões de instru
ção pública e de fazenda, sobre o requeriment() do bibliotecário da 
escola ·de medi c i na . desta corte (vide o Jornal do. Cornmercio de 3 
do corrente); e não sendo apoiado, um requerimento do Sr. Satur-
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nino, para se pedirem informações ao governo. Aprova-se o parecer 
somente atê as palavras - não tem lugar o requerimento doi su
plicante. 

O SR. CONDE DE LAJES lê os seguintes pareceres da comissão 
de marinha e guerra: 

1.0 Indeferindo o requerimento do major reformado de milícia, 
Luiz Antônio de Morais, em que pede a aprovação da tença que ob
teve, para se verificar em sua filha. 

2.0 Indeferindo o requerimento do oficial maior, oficiais e mais 
empregados da secretaria do conselho supremo militar, em que pe
dem ser igualados em vencimentos aos empregados das secretarias 
de estado. 

3.0 Indeferindo o requerimento do capitão de mar e guerra, Car
los Dankwardt, em que pede a aprovação da tença que obteve, e 
cuja aprovação lhe foi denegada na sessão de 6 de outubro do ano 
passado, visto existirem os mesmos motivos. 

4.0 Propondo que continue a primeira discussão do projeto que 
manda passar os pedestres ligeiros, e divisões do Rio Doce para 
municipais permanentes. à vista das informações recebidas do go
verno. 

5.0 Propondo que não se aprove a resolução da outra Câmara, 
que concede aos oficiais do exército, promovidos pelo decreto de 
13 de setembro de 1831, o contar-se-lhes a antiguidade da data das 
propostas, pois uma tal disposição, além de gravar a fazell-da públi
ca, ofende direitos adquiridos por grande parte da oficialidade do 
exército." 

Ficam todos cinco .sobre a mesa. 
u 6.0 Pedindo esclarecimentos ao governo para poder dar o seu 

parecer sobre o requerimento do ex-capitão· do exército, João Rou
miliac, que pede ser reintegrado no dito posto. 

Fica adiado por pedir a palavra o Sr. Vergueiro. 
7.0 bferecendo uma resolução que aprova a tença anual de 

80S rs., concedida ao major Luiz Manoel Gonçalves. 
8.0 Oferecendo outra resolução que aprova a tença de 200S rs .• 

concedida. ao coronel Antônio Joaquim de Freitas." 
Vão ambos a imprimir. 
O SR. PRESIDENTE declara seguirem-se trabalhos de comissões, 

e dá para ordem do dia seguinte: 1.0 a discussão do parecer adia
do hoje; 2.0 a continuação da primeira discussão do projeto de lei 
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"e" de 1836, declarando corpos de municipais permanentes as di
visões do Rio Doce, pedestres e companhias de ligeiros, com o pa
recer da comissão de marinha e guerra a tal respeito; 3.0 trabalhos 

de comissões 
Terminados os trabalhos de comissões, levanta-se a sessão. 
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SESSÃO EM 7 DE JULHO DE 1838 

Presidência do Sr. Marquês de Baependi 

As 1 o horas e meia, feita a chamada, acham-se presentes 23 
Srs. Senadores, e o Sr. Presidente declara não haver casa, e que 
o Senado vai ocupar-se em trabalhos de comissões. 
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SESSAO EM 9 DE JULHO DE 1838 

Presidência do Sr. Marquês de Baependi 

Aberta a sessão com 29. Srs. Senadores, são lidas e aprovadas 
as atâs de 6 . e 7 éléifêorrênte. 

o SR. ·1 ~0.SE(:~Er,6.RIO dá .. ~.onta. ~o ~eguillt~ .~xpe~Jente: 
Um· o,frcJÔ ~õ:íii.~~lstl"ó' interin:o ·'.do:,; irJ1J)~I'Jo:;,reítl:e~~·~dô>as>fnfor· 

mações pedidâs .•. áce~:ca : .. da gmtificaÇão::· que.:. p~eté'n"de ;o· r sêêretárlo 
da . eséolá' 'êle'niêdidinâ'!dêstaê:ôrtê:Fieme.tido â' quem; fez â'J:êqut;iÇã'o~ 

olitl:õ~'ao 1 :"~êaretái-ío•iêfà'':cam~rafêlôs··rs..s:,·oe~aõ5;:f:P'G~ic•· 
panda·· que .···a Fle9'ênté!'sarici1lnou··;·a?crêsolüÇãô'LC,li'é~~éõ~'P~~ên·éfêT<no 

_; -·,-.:,,/ - ,_ '''\ •' ,. ''-.c,, -~-;'".'. <· .. ,_. .. ,_., ·:r·.;-' '"" >-·· .-- • .:_ -t:= · · -'· .-,. _ _.,. "··-,::-;;' -:·;:' 1' '' 1, •. ·. ·.' , •• 1.'.' """~'\,;~f~,~i::C,f~- fi'~ "U·-t~·'· 1f,~"'rt't:I{M"""'~'jl'·t.·,"' 1 '·~ l' ·', 

art .. 10 da Jel de 1S.de.outubrode 1827• os: professores; de. primeiras 
';---. <<· '-:·.;-,;-: ·. ,_·:' .. ,-:>;~--· ; .., -· ... "-··:l;~ -~ ~ '·., ·:. !-' _,, · -~· ., :· '· ~:.:r: .-:" '· ·;:. -.i-- ~· .. ~~- -i-'--~t ~ ·:·:~~ ·~'1.-.if,'li'-t,,.-JZlflt~,-.íl\·_"_,t;,;'$'-':' : · ~-.-·."~1-~- «; r·,t"' ··. ~ 

I etras' nom~a~o~ ,, ~ryte~. ~a ·r,ef~ri~a·l~i . ·.·Fica-~ o ::~.~~.:i!,~~i~!m:• ~Iii~!?.~ .... · ..... 
Outro do· presidente da. província do Espírito :Santo;·.remetelfcfo 

os atos···legislátivos:aa\ãssêmliÍéia'da7mêsina;~prÕm"~l9'âclôs'"nãf1Jeisão 
ordinária dô,.élnH passado.· À Comi~sãodas:A~seffi~íéi~Pro'-'l~b'íais·~. 

O SR:~~AULA'SOU~ fez. o' s'egi.lillte 'reqíierirrientot'que''é/âpola· 
do e aProvado: . . . .. 

"ReqUeiro . que .se peça mais ao governo, pelá repartição da 
fazenda. cõmo aditamento às informaÇões já pedidas: por~ essa 
repartição o .segu·Jnte: 

"Ém quantosimpÓrtam as letras tomadas pelo governo, a prazos, 
para serem pagas em Londres, que ainda estavam por se pagar no 
fim do ano .financeiro findo. 

Mais: 
Que· se pergunte ao governo, pelas repartições da guerra · e 

estrangeiros: 
1.0 Em quanto importará o engajamento e transporte de um 
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soldado estrangeiro vindo da Europa, termo médio, calculando-se a 
30 pênis por 1 . 000 réis, e igualmente· de um oficial. 

2.0 Em quanto importará o mesmo, se os estrangeiros vierem 
em corpos organizados. 

3.0 Quais serão os vencimentos que eles poderão ter, estando 
a serviço do Brasil, se os mesmos que têm os corpos nacionais, 
ou quais. 

4.0 Quais as condições com que julga o governo poderão eles 
vir, ou seja vindo como indivíduos, ou seja como corpos organizados. 
- Paula Souza." 

São apoiados e vão a imprimir os três projetes de lei, que se 
acham sobre a mesa, do Sr. Vallasques, acerca da formação da culpa. 

ORDEM DO DIA 

Aprova-se o parecer da Comissão de Marinha e Guerra, pedindo 
informações ao governo acerca do requerimento do ex-capitão do 
exército, João Roumillac, que pede ser reinteg_rado no dito posto. 

Continua a 1.8 discussão adiada em 12 do mês passado, do pro
jeto de lei E de 1836, declarando corpos municipais permanentes as 
divisões do Rio Doce, pedestres do Espírto Santo e companhias de 
ligeiros do Maranhão, conjuntamente com o parecer da Comissão 
de Marinha e Guerra. 

O SR. SAT.URNINO faz o seguinte requerimento, que é apoiado, 
mas não aprovado: 

M Adie-se o projeto até a discussão da lei da fixação das forças 
de terra. - Saturnino." 

Continuando a discussão da matéria principal, aprova-se o pro
jeto para passar à 2.8 discussão. 

O SR. PRESIDENTE declara seguirem-se trabalhos de comissões 
e dá para a ordem do dia o seguinte: 

últimas discus"sões dos pareceres das comissões da mesa, con
cedendo gratificações a diferentes empregados do Senado; de cons
tituição sobre a representação da assembléia de Sergipe, para dar 
mais dois deputados e um senador: de legislação sobre o requeri
mento de João Maria Seve. 

Continuação da 1.8 discussão da resolução n.0 1 deste ano, sobre 
a antigüidade dos oficiais do exército, com o parecer da Camisão 
de Marinha e Guerra a respeito. 
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Terceira da resolução de 1837, concedendo faculdade à matriz 
da vila de Vassouras para possuir 360. braças de terras. 

Primeira das résoluções E e deste ano, aprovando as tenças 
concedidas ao major Luiz Manoel Gonçalves e ao coronel Antônio 
Joaquim da Silva Freitas. 

Em último lugar, trabalhos de comissões. 
Terminados os trabalhos de comissões, levanta-se a sessão. 
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SESSÃO EM 10 DE JULHO DE 1838 

Presidência do Sr. Marquês de Baependi 

Aberta a sessão com 29 Srs. Senadores. lê-se e aprova-se a 
ata da anterior. 

O SR. 1.0-SECRETARIO dá conta do segunte expediente: 

Um ofício do ministro interino do império, remetendo os exem
plares impressos dos atos legislativos das assembléias provinciais 
das Alagoas e Piauí, a saber: os da 1.8 • desde n.o 1 a 33; e os da 
2.8 , desde n.o 59 a 79. Remetidos à Comissão de Assembléias Pro
vinciais. 

Outro do Secretário da Câmara dos Srs. Deputados, acompa
nhando duas proposições da mesma Câmara, que aprovam as pen
sões concedidas a Antônio Benedito de Araújo e Francisco José da 
Silva, por serviços feitos em defesa da ordem pública e integridade 
do império. A imprimir, e às Comissões de Guerra e de Fazenda. 

Outro do presidente da província de Minas Gerais, remetendo 
a coleção completa dos atos legislativos, promulgados naquela pro
víncia no corrente ano, de n.o 85 a 113, e bem assim o regulamento 
n.o 12. À Comissão de Assembl·éias Provinciais. 

O SR. CONDE DE LAJES lê um parecer da Comissão de Marinha 
e Guerra. indeferindo o requerimento do capitão-dé~fragata Estêvão 
Carlos Clewley, em que pede a confirmação da tença que lhe foi 
concedida pelo governo. Fica sobre a mesa. 
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OROEM DO DIA 

Aprova-se, em última discussão, o parecer da comissão da 
mesa, concedendo gratificações a diversos . empregados do Senado, 
não sendo apoiada uma emenda do Sr. Saturnino, do teor seguinte: 

"Os empregados na guarda . do paço percebam a gratificação 
durante todo o ano, e o guarda das galerias seja elevado a''soosooo 
ré is de ordenado, sem outra gratificação alguma mais. - Satúrrdno." 

São igualmente aprovados os seguintes pareceres: 1.0 da Co
missão de Constituição, sobre a representação da assembléia pro
vincial. de Sergipe, para ·dar mais dois dêputados e.· um .senador à 
assembléia geral; 2."', da Comissão de Legislação; i~cl~ferindo o re
querimento de João Maria Seve,negociante de ~ernainbuco. 

Continua a 1.8 discussão da resolução . adiada em 2s de maio 
último, sobre a antigüiêfâde dos oficiais do exér~ito,•promõvidos por 
decreto de 13 de. setembro de 1831, e conjuntamente o parecer da 
Comissão de Marinhá. e • Guerra,. que propõe a rejeição da sobredita 
resoluÇão. ~ aprôvâ~o o pa~ec~r. 

Apro\fa-se ~J'I'Icúltii'I'Ja ~isc~ssão, para subir à sanção, a resolução 
que co~cede. fcl.culdac:J~ • à matJ-iz' ~a _vila de Vassouras, para possuir 
o patrinÍônio de 3sh- braÇas éJ~ · terras. 

Entra em 1.8 discussão a seguinte resolução: 

"Foi pr~serite à Comis~ão dt=3 Marinha e Guerra o decreto, e 
mais.docuinentÕs qu~ ·o á~rnpanham: .em que o •. goye~no ·con'cedeu 
ao major de artilharia da Marin~a ,. Luiz rJianoel 'GonÇalves unia ;tença 
anual de 80SOOO ré is, em reiTlúneráÇão de'~. seus seryiÇôs, e têndo 
sido, a.tal re.speito,_pret'!né~_idasõas:solellidac:l_es da lei,, é a mesma 
comissão dé parecer que'.sejà'. aprovada a mercê, para o que oferece 
o seguinte projeto de . resôJi.IÇão: 

"A. assembléia geral legislativa resolve: 

"Art. único. Fica aprovada a mercê da tença anual de 80SOOO 
réis feita pelo governo, em decreto de 15 de junho do corrente ano, 
ao major de artilharia de Marinha Luíz Manoel Gonçalves, em remu
neração de seus serviços. 

Paço do Senado, 6 de julho de 1838. - Conde de Lajes 
Marquês de . Paranaguá." 
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O SR. OLIVEIRA faz o seguinte requerimento, que é aprovado: 

M Sejam remetidos à Comissão de Fazenda os pareceres dados 
pela Comissão de Marinha e Guerra, tanto acerca da pensão do 
major de artilharia de Marinha, luiz Manoel Gonçalves, quanto ao 
que respeita ao coronel Antônio Joaquim da Silva Freitas.- Oliveira." 

Vem à mesa o seguinte projeto: 

·A assembléia geral legislativa resolve: 

• Art. único. Os estrangeiros domiciliados no Império serão 
alistados na guarda nacional e sujeitos ao mesmo serviço dela. 
tendo as demais qualificações exigidas para o alistamento dos cida
dãos brasileiros. - Hollanda Cavalcanti." 

Fica sobre .a mesa. 

O SR. PRESIDENTE anuncia que o Senado vai ocupar-se em 
trabalho de comissões, e dá para ordem do dia o seguinte: 

Segunda discussão da resolução o. fazendo extensiva ao pre· 
sente ano a resolução de 13 de outubro de 1837. 

Primeira de três pareceres da Comissão de ~arinha e Guerra, 
indeferindo os requerimentos do major Luiz Antônio de Morais, do 
oficial maior, e mais empregados da. secretaria do Conselho Supre
mo Militar, e do capitão-de-mar-e-guerra Cárlos Lourenço' Dallckward. 

Continuação da 1.8 discussão da resolução E, concedendo uma 
gratificação ao secretário da escola de medicina desta corte. 

Em último lugar trabalho de comissões. 

Terminados os trabalhos das comissões, levanta-se a sessão. 
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SESSÃO EM 11 DE JULHO DE 1838 

Presidência do Sr. Marquês de Baependi 

Aberta a sessão com 29 Srs. Senadores, lê-se e aprova-se a 
ata da anterior. 

O SR. 1.0-SECRETARIO dá conta do seguinte exf)~di.ente: 

Ofício do 1.0~Sec.retárlo da Cãmara dos Srs. [)eputados, acom
panhando a resolução que aprova a pensão conced.idà 8() tenente
coronel João Fredériéo ~;aldwell. A Imprimir e às 'Comissões de Ma
rinha e Guerra e dê Faienda. 

Requerimento do·oflc.ial .maior e mais. empregados na secretaria 
do Conselho Supremo Militar, pedindo serem igualadós em venci
mentos aos empregados das secretarias de estado. Fica sobre a mesa 
para ser tomado em consideração qllando se discutir o respectivo 
parecer. 

Outro de Luiz Manoel Velho da Silva, pedindo dispensa do lapso 
de tempo, para ser admitido agora aos exames preparatórios, e 
sucessivamente depois à matrícula do 1.0 ano. À Comissão de Ins
trução PÚblica. 

Nomeia-se por escrutínio. para servir durante o impedimento do 
Sr. Borges, na Comissão de Marinha e Guerra, o Sr. Costa Barros, 
e, na de Fazenda, o Sr. Paula Souza. 

ORDEM DO DIA 

Entra em 2.8 discussão a resolução D que faz extensiva ao pre
sente ano a resolução de 13 de outubro de 1837. 
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São oferecidas estas emendas: 
Como substituição ao artigo 1.0 • Salva a redação. Os exames 

de inglês, geografia e história ficam esperados até os exames do 
5.0 ano. - Paula Souza." 

"Subemenda ao artigo 1.:". Os estudantes, que por falta destes 
preparatórios, se não poderão matricular em qualquer dos anos leti
vos, mas que o tiverem freqüentado como ouvintes, poderão matri
cular-se e continuar a freqüência. - Saturnino." 

"Salva a redação. - Artigo 2.0
• A disposição desta lei com

preende os estudantes que não se matricularam este ano por esta 
falta, e que têm freqüentado como ouvintes, para que possam ma
tricular-se e fazer exame das matérias respectvas • .:..._ T. de Gouvêa." 

São apoiadas, e o Sr. Saturnino retira a sua emenda, por con
sentimento do Senado. 

Discutida a. matéria, e não tendo passado a resolução, aprovam
se para substituí-las as emendas dos Srs. Paula Souza e Teixeira 
de Gouvêa. 

Aprova-se em 1.8 discussão, para passar à 2.8 , o parecer d.t 
Comissão de Marinha e Guerra, . ind.eferlndo a pret~:tnsão do major 
LUJz Antônio de Morais, sobre a àprováÇão da tenÇa que lhe foi 
pedida para verificar-se em sua filha. 

Entra em 1.8 discussã~ o seg~inte parecer: 
"O oficial maior, ÔfiÔiais e mais empregados na secretaria do 

Conselho Supremo Militar, alegando a fal.ta .de percepção e. eiTl()lu
mentos, causada pela extinç.ão dos COrpOS de".milíciaS:é ,orcfenanÇas, 
pedem aumento de ordenado, sendo igualados 8()S" dos ;~m~regai:fos 
nas secre~arias de Estado, ou do. tribuna~ "do •• tesouro7púbHcc)~ A Co
missão de Marinha e Guerra, atendendo .a qué .. :os ;sliJ)lit:antes tive
ram, há pouco tempo, aumento ern seus vem:imentos, e que estes 
em t~mpo algum . se regularam pelos dos oficiais das secretarias de 
Estado; é de parecer que o requerimento não tem lugàr. 

Paço do Senado, 6 de julho de 1838. - Conde de Lajes -
Marquês de Pàranaguá." 

Vem à mesa este requerimento: 
"Requeiro que se peçam informações ao governo a respeito dos 

oficiais em questão. - C. Barros." 
J: aprovado: remetendo-se os papéis a respeito, e igualmente o 

parecer da mesma comissão, relativo ao major Luiz Antônio de 

130 



11 

Morais, à Comissão de Fazenda, para também ser ouvida sobre estes 
negócios,. como fora anteriormente determinado. 

Aprova-se em primeira discussão, a resolução concedendo ao 
secretário da escola de medicina desta corte a mesma gratificação 
que atualmente percebem os lentes substitutos da mesma escola. 

J: igualmente aprovado o seguinte parecer: 
Tendo sido negado, na sessãc{ dé 6 de outubro de 1837, o con· 

sentimento à proposição da Câmara dos Deputados, em que aprovava 
a mercê da tença anual, feita pelo governo ao capitão-de-mar-e-guerra 
Carlos Lourenço Dankwart, em rêmunerâÇão de 'seús serviÇos, e 
julgando o agraciado que o motivo de tal negati"a fora a sua quali· 
dade de estrangeiro, vem agora, munido dê alguns documentos que 
julga suficientes a· r:emover · aquele obstáculo, requerer a confirma
ção da referida mercê. A Comissão de Marinha e Guerra não poderá 
afirmar COIT) o ~upJi9ante que o motivo que O . Sena~o teve, em sua 
sabedoria, para del.iberar então, seja _o alegado, masapodé;i!l!ormar 
que se esse motivo' ex.Jstiu, não está removido .pelo(idoculllentos 
apresenta~os, qul:l •. ~p~nas mostram que . o suplicante ~~tisféz a 
alguns dos quesltos;~dalel.dl:l,.23 de outubro d.:~:~832.; •. nã~cesn:tpdo 
entre l:llt!s a cart~ de.natu.-alizaÇão, .. ~o mo a mesrnl:l Jei e)(igê: senc:fo, 
POrtant(); _a c()rnis~ão ~~. p~recer~qu~ O requerim'ento. c:fo suplicante 
não. pc)de ;Ser:.,tornado:em consideração. 

PaÇo ;do;.,Senadó.~S de julho de 1838. - Conde de Lajes - · 
-.\ ·'.' .:-· · ""'':··.·--:::;··· ~''"C"·"' i-~;~b_,'.ttW!M.'*!l':'l!"~ ,•-.. -·-.. -• 

Mar«JIJês• dt! •• ~aranaguá~" · 
0 si:i~·,·coN'5'$'!DE LAJES apresenta um ·parecer da Comissão 

de Ma~irihã:e;Guerra para' que entrem em discussão as propostas 
do goyerno_,~obré o Exército, armada e artilharia de Marinha. Fica 
sobre a mesa. 

O~ sfl:fPJ=I~SIDENTE consulta o Sen~o· se de~erlam ser. con~tida
dos os J\i11~fstros da .G~e.rra . e Marinha~ para assisti~em ~àê dis,c~ssão 
das prOJ)OStas· co.m 'as emendas .da outra' Câmara; fVIStO estâ~em' as 
duas propostas inclúídas'. num" SÓ projeto, eciide,êide-'se~· C~nfonne O 

requerimento de> Sr. f>aula Souza, que se re111etam, as, própostas à 
Comissão de Constituição para interpor parecer a respeito. 
· Dada a hora, o Sr. Presidente designa para ordem do dia tra-
balhos de comissões. 
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SESSÃO EM 12 DE JULHO DE 1838 

Presidência do Sr. Marquês de Baependi 

Aberta a sessão com 29 Srs. Senadores. lê-se e aprova-se a 
ata da anterior. 

O SR. 3.0-SECRET A RIO lê um ofício do 1.0-Secretário da Câmara 
dos Srs. Deputados, acompanhando uma proposição que aprova a 
tença concedida, pelo governo, a Joaquim Thimóteo Romeiro. A Im
primir e às Comissões de Marinha e Guerra e de Fazenda. 

Remete-se à Comissão de Fazenda o mapa n.o 128, da assina
tura e substituição do papel moeda, na corte e província do Rio de 
Janeiro. 

Participa o Sr. 3.0-Secretário que o Sr. Senador Costa Ferreira 
não comparece por incomodado. Fica o Senado inteirado. 

Sendo a or.dem do dia trabalho de comissões, o Sr. Presidente 
convida os Srs. Senadores a entrarem neste exercício, e dá para 
ordem do dia seguinte segunda discussão do projeto d_e lei 
declarando corpos municipais permanentes as divisões do Rio Doce. 
pedestres e ligeiros, com o parecer da Comissão de Marinha e 
Guerra a respeito; primeira, das resoluções aprovando as tenças do 
major luiz Manoel Gonçalves e coronel Antônio Joaquim da Silva 
Freitas; em último lugar, trabalhos de comissões. 

Terminados os trabalhos das comissões, levanta-se a sessão. 
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SESSÃO EM 13 DE JULHO DE 1838 

Presidência do Sr. Marquês de Baependi 

Aberta a sessão com 29 Srs. Senadores, lê-se e aprova-se a 
ata da anterior. 

Lêem·se os seguintes pareceres: 

As Comissões de Marinha e Guerra e de Fazenda viram a reso
lução da Câmara dos Deputados, na qual concede a pensão anual 
de 520SOOO réis ao tenente-coronel João Frederico Caldw~U. e, exa
minando os documentos que a acompaph~ram, são de p'arecer que 
entre a resoh.Íção em discussão, e que séjà' apro~ada. 

Paço do.S~n~do, e111 ... 12 de jul~o d,e 1~38. - Marquê!;.de Para
naguá- Ma;quê~ de Maricá- Conde' de Lajes- P.'J.CostaBarros 
- Hôlla~Ciâ1 câvalêâ'lif:i -·-·· · Pàulâ' sôUZii." 

Fica sobre a mesa. 

"A Comissão de Constituição e Diplomacia examinoCJ o reque
rimento, do .nobre Senador Sr. Paula e Sóuza. sobre o englobamento 
feito pela Cãmarados Srs. Deputados dás1duas propostas·<do .poder 
executivo; e, pondera~do madÜramente esta questão de ordem, 
entende que as propostas devem dis~u.t.ir-~e, ,aPr()v~r::~e o~ .~.apro
var-se separadamente, como foram oferecidas, pois parece que esta 
fórmula é mais consentânea com o disposto nos artigós 53, 54, 55 
e 56 da constituição do império; e que a razão talvez de economia 
de tempo não pode de maneira alguma justificar um precedente 
desta natureza, que, suposto no caso presente não ofereça graves 
inconvenientes, todavia pode para o futuro oferecê-los, acrescendo 
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que esta inovação aparece agora pela primeira vez, contra o uso 
constantemente observado até hoje. A comissão, portanto, é de 
parecer que suprimindo-se a emenda de ordem da Câmara dos 
Srs. Deputados, se discutam as propostas em separado. 

Paço do Senado, em 12 de julho de 1838. - Lúcio Soares Tei
xeira de Gouvêa - Marquês de Paranaguã - Visconde de S. Leopoldo. 

Tendo o Sr. Presidente declarado que ficava sobre a mesa, o 
Sr. Teixeira de Gouvêa requer a urgência e, como fosse aprovada, 
o Sr. Presidente diz que teria a primeira discussão no fim da ordem 
do dia de hoje. 

ORDEM DO DIA 

Entra em segunda discussão o projeto de lei declarando corpos 
de municipais permanentes, e, como tais, excluídos da linha do 
Exército, as divisões do Rio Doce, as de pedestres do Espírito Santo 
e as companhias de ligeiros do Maranhão; conjuntamente com o 
parecer da Comissão de Marinha e Guerra a respeito. 

Aprova-se o seguinte requerimento: 

-Requeiro o adiamento para quando se tratar da lei de fixação 
de forças. - Gouvêa." 

São aprovadas em primeira discussão para passarem à segunda, 
duas resoluções do Senado, aprovando as tenças concedidas . ao 
major Luiz Manoel Gonçalves e ao coronel António Joaquim da Silva 
Freitas. 

Esgotada a matéria da ordem do dia, entra em primeira discussão 
o parecer da Comissão de Constituição e Diplomacia sobre o qual 
se venceu hoje a urgência. 

A requerimento do Sr. Ferreira de Mello, decide-se que a dis
cussão seja em comissão geral. 

Vem à mesa o seguinte requerimento: 

-oue se rejeitem os projetas por não virem segundo as fórmulas 
constitucionais. - Paula Souza." 

É apoiada, e a discussão fica adiada pela hora. 
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O SR. PRESIDENTE dá para ordem do dia a continuação da 
discussão adiada. 

Primeira discussão do parecer da Comissão de Marinha e Guerra 
indeferindo o requerimento do capitão-de-fragata Estêvão Càrlos 
Clewley. 

Primeira e segunda da resolução aprovando a tença concedida 
ao tenente-coronel João Frederico Caldwell, com o parecer a respeito. 

Em último lugar, trabalho de comissões. 

Levanta-se a sessão às duas horas e um quarto. 
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SESSÃO EM 14 DE JULHO DE 1838 

Presidência do Sr. Marquês de Baependi 

Aberta a sessão com 30 Srs. Senadores, lê-se e aprova-se a 
ata da anterior. 

O SR. 1.0-SECRETÁRIO dá conta do seguinte 

EXPEDIENTE 

Ofício do Mif1istro da Justiça, remetendo um dos autógrafos 
sancionados, da resolução da assembléia geral que autoriza os 
párocos e curas de almas das freguesias do município da corte a 
passarem certidões próprias do seu ofício, independentemente de 
despacho. 

Fica o Senado inteirado, e manda-se participar à outra Câmara. 

Três ofícios do ministro interino do império: 1.0 , em resposta 
ao de 5 do corrente, participando .não haverem agora na secretaria 
d~quela repartição os dados suficientes acerca do quadro numérico 
da população de cada uma província do império, por haver-se reme
tido para as câmaras legislativas quanto sobre tal objeto se tem 
recebido; 2.0

, em resposta ao de 2 do corrente, participando que, 
em 9, expediu novamente aviso ao presidente da província de Minas 
Gerais, para Yemeter com toda a brevidade a informação que lhe foi 
determinada em aviso de 26 de outubro de 1836, sobre o privilégio 
que pretende João Gomes Neto; 3.0 , remetendo as informações que 
lhe foram pedidas em ofício de 11 do mês passado, sobre o estabe
lecimento da porta urbana no reino da Bélgica. 
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Dos dois ·primeiros fica o Senado inteirado, e o último é reme
tido a quem fez a requisição. 

Um ofício do Ministro da Fazenda, transmitindo as informações 
que lhe foram pedidas em ofício de 3 do corrente, acerca das quan
tias depositadas por companhias de mineração. A quem requisitou 
as informações. 

Outro do Sr. Almeida e Albuquerque, participando achar-se· inco
modado e por isso não poder comparecer. Fica o Senado inteirado. 

J: apoiado e manda-se imprimir o projeto de resolução que deter
mina sejam alistados na guarda nacional os estrangeiros domicilia
dos no império. 

ORDEM DO DIA 

Continua a 1.8 discussão, ontem adiada pela hora, do parecer 
da Comissão de Constituição, interposto sobre o requerimento do 
Sr. Paula Souza a respeito do englobamento das duas propostas do 
governo, relativas a promoções no Exército, na armada e corpo 
de artilharia de Marinha: conjuntamente com o requerimento do 
Sr. Paula Souza, apoiado na me~rna sessão. 

Vem à mesa este requeriiJlento: 
M Adie~se o parecer dâ- CóinÍssão de Constituição para se tomar 

em consideração na segunc:la discussão, para assistir à· qual con
videm-se os Ministros da Marinha e da Guerra. - Satí.Jrnino." 

Não é apoiado. 
Julgando-se discutida a matéria, e, sendo postos à votação. não 

são aprovados nem o requerimento do Sr. Paula Souza nem o pare
cer da comissão~ 

Oecidê-se que. sejam convidados os Ministros da Guerra e da 
Marinha para assistirem à discussão das propostas do governo, no 
dia 17 pelas t1 horas. 

Passa para a segunda discussão o parecer da Comissão de 
Marinha e Guerra, indéferindo o requerimento do capitão-de-fragata 
Estêvão Carlos Clewley, pedindo a aprovação de uma tença que lhe 
foi denegada na sessão do ano passado. 

Tem primeira .e segunda discussão, e passa para a terceira a 
seguinte resolução: 

"A assembl-éia geral legislativa resolve: 
"Art. único. Fica aprovada a pensão anual de quinhentos e 
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vinte mil réis, concedida por decreto de 22 de dezembro de 1837 
a João Frederaco Caldwell, tenente-coronel de primeira linha. em 
atenção aos vali·osos serviços por ele prestados em prol da ordem 
na província de São Pedro do Rio Grande do Sul, tendo perdido a 
mão d1reita no ataque do Herval, de 10 de setembro de 1836. 

Paço da Câmara dos Deputados, em 10 de julho de 1838. -
Cândido José de Araújo Viana. Presidente - O. José de Assis Mas
carenhas, • 1.0-Secretário - João José de Moura Magalhães, 2.0-Se
cretário." 

O SR. PRESIDENTE declara que o Senado vai ocupar-se em 
trabalhos de comissões, por ser a última parte da ordem do dia, e 
dá para a da seguinte sessão: 

Terceira discussão das emendas substitutivas à resolução que 
faz extensiva ao corrente ano a disposição da resolução de 13 de 
outubro de 1837. 

Terceira da resolução que concede uma gratificação ao secre
tário da escola de medicina da corte. 

última do parecer das Comissões de Marinha e Guerra e de 
fazenda, Indeferindo o requerimento do major Luiz Antônio de Morais. 

última do parecer da Comissão de Marinha e Guerra indeferindo 
o requerimento de Carlos Lourenço Dankward. 

Trabalho de comissões. 
Levanta-se a sessão logo que se terminam os trabalhos de 

comissões. 

• 
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SESSÃO EM 16 DE JULHO DE 1838 

Presidência do Sr. Marquês de Baependi 

Aberta a sessão com 27 Srs. Senadores, lê-se e aprova-se a 
ata da anterior. 

EXPEDIENTE 

O SR. 1°-SECRETARIO lê um ofrcio do Ministro da Guerra, re
metendo as Informações que lhe foram pedidas em ofício de 9 do 
corrente. a respeito da pretensão de João Roumillac. Remetido a 
quem . fez a requisição. 

ORDEM DO DIA 

São aprovadas em última discussão, para serem remetidas à 
Comissão de Redação, as emendas .substitutivas dos Srs. Paula Sou
za e Teixeira deGouvêa à resolução que faz extensiva ao corrente 
ano a resolução de 13 de outubro de 1837. 

Aprova-se em 2.8 discussão, para passar à última, a resolução 
que concede uma gratificação ao secretário da Escola de Medicina da 
corte. 

Entra em última discussão o parecer da Comissão de Marinha 
e Guerra e de Fazenda, indeferindo o requerimento do major Lulz 
Antônio de Moraes sobre a aprovação de uma tença que obteve 
para se verificar em sua filha D. Maria Henriquetta, aprovação que 
lhe foi denegada pelo Senado na sessão de 1836. 

Posto à votação o parecer não é aprovado, e o Sr. Mello Mattos, 
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obtendo a palavra, oferece o seguinte projeto, o qual fica sobre a 
mesa: 

NA assembléia geral legislativa resolve: 
Artigo único - Fica aprovada a transferência da tença de 

80$000 rs., concedida a O. Maria Henriquetta, em remuneração dos 
serviços de seu pai, o major Luiz Antônio de Moraes, na forma do 
decreto de 14 de junho de 1828. 

Paço do Senado, 14 de julho de 1838 - M. Mattos." 
Aprova-se, em última discussão, o parecer da Comissão de Ma

rinha e Guerra, indeferindo o requerimento do capitão-de-mar-e
guerra Carlos Lourenço Dankward, em que pede a .aprovação que, 
na sessão do ano passado, lhe foi denegada, para uma sua tença. 

O SR. PRESIDENTE declara que o Senado vai ocupar-se em tra
balhos de comissões, e dá para ordem do dia: 

2.8 discussão das resoluções aprovando as tenças do major Luiz 
Manoel Gonçalves, e do coron~l Antônio Joaquim da Silva Freitas, 
e em chegando os ministros da guerra e da marinha, a 1.8 e 28 dis
cussão das propostas do governo sobre promoções, com as emen
das da Câmara dos Srs. Deputados. 

Levanta-se a sessão depois que terminaram os trabalhos de 
comissões. 
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SESSÃO EM 17 DE JULHO DE 1838 

Presidência do Sr. Teixeira de Gouveia 

Aberta a sessão com 28 Srs. Senadores. lê-se e aprova-se a 
ata da anterior. 

O SR. 3.0·SECRET AR IO lê um ofício do Ministro da Guerra, par
ticipando não poder comparecer hoje para assistir a discussão; con~ 
forme o convite. que lhe foi dirigido, por ter de estar presente à 
discussão da fixação de forças de terra na Câmara dos Srs. Deputa· 
dos. Fica o Senado inteirado. · 

Outro do 1.0-Secretário da Câmara dos Srs. Deputados, acom
panhando duas resoluções, uma autorizando o governo a pagar a 
quantia de 3:3605000 rs. à Antônio Pedro de Alencastro; e outra, 
a conceder carta de naturalização de cidadão brasileiro a Alexandre 
Antônio · Vandelli. 

A imprimir, indo também, a 1 • .a, à Comissão de Fazenda e a 2.8 

à de legislaçãq. · 

Outro do ministro interino do império, remetendo os exempla
res impressos dos atos legislativos da assembléia provincial do Rio 
de Janeiro, de n.0 S 1 a 32 do ano passado; e de n.0 S 1 a 3 do corrente. 
A comissão das assembléias provinciais. 

O mesmo Sr. 1.0 ·Secretário participa que os Srs. Senadores 
marquês de Baependi e Cunha Vasconcellos não compareciam por 
incomodados. Fica o Senado inteirado. 
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São eleitos por solj~ para a deputação que tem de receber o 
ministro da marinha, os Srs. MeUo Mattos, O. Nuno e Alves Branco. 

ORDEM DO DIA 

Aprova-se em 2.8 discussão, a fim de passar à última, resolução 
que aprova a tença concedida ao major luiz Manoel Gonçalves. 

Achando-se na antecâmara o ministro da marinha, é recebido 
pela deputação eleita .para esse fim e, sendo introduzido com as 
formalidades de estilo, toma assento. Tem lugar então a 1.8 dis
cussão das propostas do governo sobre promoções no exército, arma
da e artilharia da marinha, conjuntamente com as emendas aprovadas 
pela Câmara dos Srs. Deputados. 

Tendo dado a hora, adia-se a discussão, e o Sr. Presidente, 
depois de retirar-se o ministro com as mesmas formalidades da sua 
recepção, dá para ordem do dia: 

2.8 discussão da resolução que aprova a tença concedida ao 
coronel Antônio Joaquim da Silva Freitas. 

3.8 da resolução aprovando a pensão concedida ao tenente-co
ronel João Frederico Caldwell. 

última do parecer da comissão de. marinha e guerra, indeferin
do o requerimento do capitão-de-fragata Estevão Carlos Clewley; e. 
em chegando o ministro, a continuação da matéria adiada hoje. 

levantou-se a sessão às 2 horas e 1 O minutos. 
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SESSÃO EM 18 DE JULHO DE 1838 

Presidência do Sr. Marquês de Baependi 

Aberta a sessão com 28 Srs. Senadores, lê-se e aprova-se a 
ata da anterior. 

O SR. 1.0-5ECRETÁRIO lê um ofício do ministro da fazenda, re
metendo um dos autógrafos da resolução sancionada, concedendo 
faculdade à .igreja de r-Jossa Senhora da Conceição da Vila de Vas
souras, para. possuir 360 oraças 'de terras. 

Fica o Senado Inteirado e participe-se à outra Câmara. 

ORDEM • DO DIA 

Introduzido o Ministro da Marinha com as formalidades do esti
lo, toma. assento, e continua a primeira discussão, adiada pela hora 
na . sessão de ontem, das propostas do governo s!'bre promoções 
conjuntamente com as emendas aprovadas pelo Senádo. 

Julgando-se discutida a matériá, retlra~se o rrih11stro para se 
votar; e sendo 'propostas as emendas da Câmara dos Srs. Deputa
dos, para passarem à segunda discussão, são aprovadas. 

Tem novamente ingresso o ministro, e entram em segunda dis
cussão as sobreditas emendas da outra Câmara. 

O SR. FERREIRA DE MELLO requer que a discussão seja· por 
parágrafos, ·o . que é aprovado. 

Tendo-se suscitado a questão de ordem, se se deveria discutir 
a emenda que manda que as duas propostas se refundam em uma, 
e sendo julgada discutida a matéria, sai da sala o ministro e. tendo 
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sido submetlda à votação, decide-se que se discuta a referida emen
da, torna a entrar o ministro. 

Entra portanto em discussão a emenda sobredita, e fica adiada 
pela hora. 

Retirando-se o ministro com as mesmas formalidades com que 
fora recebido, o Sr. Presidente dá para ordem do dia as matérias 
designadas para hoje e, logo que chegue o ministro, a continuação 
da discussão adiada. 

Levanta-se a sessão às 2 horas e 1 O minutos. 
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SESSÃO EM 19 DE JULHO DE 1838 

Presidência do Sr. Marquês de BaePendi 

Aberta a sessão com 29 Srs •. Senadores, lê-se e aprova-se a 
ata da anterior, com uma emenda de redação. 

O SR. 1.0-SECRET ARJO dá conta do' seguinte· expediente: 
Ofício do ministro ·interino do impé~io, remetendo a cópia do 

decreto de 10 do corrente, pelo qual o' Regente (éi mercê ao coronel 
Vicente Antônio. B~.rges d~ .. t~nça anual de· 220SOOO réis. À Comissão 
de Marinha e Guerra e de. Fazenda. 

Outro. do· .• Mil'li5tro daJllstiÇa, remetendo um dos aut~grafos da 
resolução sancionada, que ~ecl~.ra .. qu~e'c nem .a lei de 18 de setem
bro de 1828, .• nem . outra ~alguma ;le~islação posterior, . compreende no 
termo marcado para a inte,.P()SiÇão dos· recur~Ôs de re\(ista~ OS qi.Je 
não puderem ter sido interpoStos no mencionado termo, por qual
quer im'pedimento da autoridélc:le púolica. Fica o Sen~ado inteirado e 
participe-se à Câmara dos S.rs. Deputados. 

O mesmo Sr. 1.0·Secreiário dá c parte de que os Srs; Senadores 
Oliveira e Lima e Silva não compareciam por estarem incomodados. 
Fica o Senado inteirado. 

ORDEM DO DIA 

Achando-se na antecâmara o Ministro da Marinha, são eleitos 
à sorte, para o receberem, os Srs. Borges, marquês de Maricá e 
Teixeira de Gouvêa. Introduzido o ministro com as formalidades do 
estilo, toma assento e continua a segunda discussão, adiada pela 
hora na última sessão, da emendá da Câmara dos Srs. Deputados, 
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que manda reunir as duas propostas do governo, sobre promoções 
no exército, armada e artilharia de marinha. 

Julgada e discutida a matéria, retira-se o ministro, e posta a 
votação a emenda sobredita, é aprovada. 

Entrando novamente o ministro, tem lugar a discussão dos arti
gos únicos das referidas propostas do governo, conjuntamente com 
o artigo 1.0 e § 1.0 das emendas da Câmara dos Srs. Deputados. 

Oferece-se a seguinte emenda: 
M Art. 1.0 O governo fica autorizado a fazer promoções no exér

cito, armada e artilharia de marinha, na forma das leis que as re
gulam - Conde de Laje." 

~ apoiada e, entrando em discussão com as demais matérias, 
fica adiada pela hora. 

Depois de retirar--se o ministro, o Sr. Presidente dá para ordem 
do dia as matérias designadas para hoje e, logo que chegue o mi
nistro, a continuação da adiada. 

Levanta-se a sessão às 2 horas e 5 minutos. 
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SESSAO EM 20 DE JULHO DE 1838 

Presidência do Sr. Marquês de Baependi 

As 1 O horas e meia. feita a chamada. acham-se presentes 24 
Srs. Senadores e comparecendo· depois mais três. O Sr. Presidente 
abre a sessão, e lida a ata da anterior é aprovada. 

EXPEDIENTE 

O SR. MELLO MAT()S ,lê o seguinte. parecer: 
"A Co~issão de Legislação viu o projeto - BU - de 1836, ofe

recido pelo Sr. Se~adorê~verguEliro, .· que estabElleceu ~~gras. para o 
reconhecimento cios''filh~silegítimos c:om ··exci[Jsão ... dos(,adulterinos, 
e marca entre eles a forma;da~s~cessão e ;aquisiç~o:dé':•hera~ça; a 
COmissãoLanaliSOIJ"O em cada um-a das. suas<.partes, e entend~ que, 
como. está.•inãojpôderá ser adotádo; .. à0,exceção;do .. que .diz~ respeito 
ao modo. de f~ze·r,o •. reconfiecim~nto';l7gal. ,obJer() 'd.o .'artigo: ,4~0 

Pelo' que re~peita a pdmeira·p~rt~;· qu~;,trata dai legislação dos 
fi I h os , não •aCfulte~inos por .s.ubs~qü~nte·J'I'Iátri m.ôn,io~cpa~~ce es,cusada 
sua matéri~. visto que a. législaçãopátria .compreende c as êmElsmas 
disposições e outras mais, e tráta igúalmente dás ·outras classes de 
ilegítimos, além dos adulterinos, como são os espúrios, os Inces
tuosos, os sacrílegos e todos os ·mais. conhecidos debaixo da de
nominação de coito danado e punível. · · . . 

A segunda parte, relativa ao reconhecimento dos filhos ilegíti
mos. em geral, denominados naturais, a comissão adota o pensa
mento do projeto, e acrescenta que tendo essas qualidades de fi
lhos naturais, as ações de filiação e petição de herança admitida 
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no foro para suprir o reconhecimento que os seus chamados pais 
deixaram de fazer, ou em sua vida, ou em testamento, cujos péssi
mos resultados a experiência diurna tem demonstrado a toda evi
dência, e sobre semelhantes ações que a comissão, principalmente, 
emite seu pensamento, subordinando-as ao art. 4.0 e suas hipóteses, 
e outras mais que possa sugerir a discussão. 

A terceira e última parte, relativa à sucessão hereditária dos 
filhos ilegítimos, reconhecidos, conforme o projeto estabelece, jul
ga a comissão inadotável; porque, posto que comparta .as idéias 
oferecidas sobre o reconhecimento legal dos filhos ilegítimos não 
excluídos. contudo, entende que os novos princípios da divisão he
reditária, como estão no projeto, não podem ser recebidos para es
tabelecer direito entre nós; porque, considerados assim isoladamen
te, como estão, vem, sem dúvida, alterar todo o nosso sistema de 
direito que regula as sucessões, e estabelece as linhas em que elas 
são obrigadas a recair. testato e ab intestato, assim como aquelas 
em que cessa essa obrigação, quando há disposição testamentária; 
alteração que acarretará indispensavelmente infinitos embaraços na 
ordem das sucessões. 

Dar a qualquer destes princípios todo o necessário desenvol
vimento com aplicação dos diversos textos de direito que ·lhes di
zem respeito, seria impraticável nas curtas linhas de um parecer, 
por isso, a comissão, reservando-se para a ocasião da discussão, ofe
rece para ela, em substituição ao projeto que reviu; o seguinte: 

MA assembléia geral legislativa resolve: 
Art. 1.° Ficam extintas as açõe$ de filiaçã_o e petição de he

rança, pelas quais aquele que não tenha os requisitos declarados no 
artigo seguinte pretenda ser reconhecido fiJho de outro que tenha 
falecido. 

Art. 2.0 Serão habilitados para a petição de herança os filhos 
ilegítimos qu~ forem reconhecidos por seus pais pelos modos se
guintes: 

§ 1.0 Declaração no registro público do batismo, especifican
do, ou não, a pessoa com quem os houve, assinada pelo declarante 
e duas testemunhas presenciais. 

§ 2.0 Escritura pública feita em notas. 
§ 3.0 Testamento ou codicilo celebrado com todas as soleni

dades internas e externas que as leis exigem. 
Art. 3.0 Vivos ainda os pais, poderão ser demandados pelos 
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filhos para os reconhecerem, e, depois de citados, se deixarem cor
rer a causa à revelia, até final da sentença, sortirá ela, desde Jogo, 
os seus efeitos e valerá como escritura pública, sem que mais possa 
o pai apelar. 

Art. 4.° Contestada, porém, a lide pelo pai, e seguindo .este 
sempre os termos da ação contra o reconhecimento, se falecer 
antes da sentença, poderá o filho prosseguir a ação contra os her
deiros habilitados, com todos os recursos até a última instância, e 
reconhecido filho por sentença, entrará em todos os· direitos que, 
como ta.l, lhe pertencerem. 

Art. s.o Ficam derrogadas as leis e disposições em contrário. 
Paço do Senado, em 18 de julho de 1838 - C. S. de Mello e 

Matos- P. J. de Almeida e Silva~" 
-Concordo nas duas principais bases do projeto: 1.0 , quanto à 

habilitação dos filhos naturais, fazendo-a dependente do reconheci
mento,.· durante a vida dos pais; 2.0

, quanto à divisão da parte here
ditária, reduzindo-a à metade do que deve tocar aos filhos legítimos; 
e, por isso, julgo que deve entrar em discussão, aonde se poderá 
emendar qualquer imperfeição que ainda contenha o projeto. · 

Paço do Senado, 18 de julho de 1838 - · F. C. de Campos." 
A imprimir. 
Lê-se um outro parecer, apresentan~o emenda à resolução da 

outra Câmara, sobre proposta da assembléia geral da província de 
Minas Gerais, que pretende a extinção do vínculo do Jaguara na 
comarca de Sabará, venda das terras, e fundos que o constituem, 
e aplicação do produto dessas vendas, segundo a disposição da ins-
tituição. A imprimir e à Comissão de Fazenda. · 

É apoiada e vai a imprimir, a resolução que aprova a transferên
cia da tençá concedida a D. Maria Henriqueta. 

São eleitos por sorte para a deputação que tem de receber o 
Ministro da Marinha, os Srs. Alves Branco, Ferreira de Mello e Al
meida e Silva. 

Comparecem mais dois Srs. Senadores. 

ORDEM DO DIA 

Aprova-se em segunda discussão para passar à terceira, a re
solução aprovando a tença concedida ao coronel Antônio Joaquim 
da Silva Freitas, e, em terceira, para subir à sanção, a que aprova 
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a pensão concedida ao ~enente-coronel João Frederico Caldwel. 
Fica adiada, por ter chegado o ministro da marinha, o parecer 

da Comissão de Marinha e Guerra, sobre o requerimento do capitão
de-fragata Estevão Carlos Clewley. 

Introduzido o ministro com as formalidades do estilo, toma 
assento, e continua a segunda discussão, adiada pela hora, dos ar
tigos únicos das propostas do governo sobre promoções no exército 
e armada, e artilharia de marinha, conjuntamente com o artigo 1.0 e 
§ 1.0 das emendas da Câmara dos Srs. Deputados, e com a do Sr. 
Conde de Lajes ~poiada na sobredita sessão. 

É oferecida a seguinte emenda: 
N No artigo 1.0 suprima-se a palavra ·relevantes. " 
Em lugar do § 1.0 do artigo 1.0 substitua-se: 
1.° Concedendo condecorações da Ordem Imperial do Cruzeiro. 
2.0 Dando pensões pecuniárias de quantitativo proporcional à 

qualidade do serviço, e submetendo-as a aprovação do corpo legis
lativo - Saturnino." 

É apoiada, e entra em discussão com as demais matérias, fi
cando afinal adiada pela hora, e retirando-se o ministro com as 
formalidades de estilo. 

O SR: PRESIDENTE dá para ordem do dia: 
Continuação da discussão do parecer da Comissão de Marinha 

e Guerra, sobre o requerimento de Estevão Carlos Clewley: 
3.8 da resolução que concede uma gratificação ao secretário da 

Escola de Medicina desta corte, e da que aprova a tença do major 
Luiz Manoel Gonçalves; 

1.8 da resolução que manda alistar estrangeiros na Guarda Na
cional; 

1.8 dos projetos de lei sobre formação de culpa, e logo que 
chegue o ministro, a continuação da matéria adiada pela hora. 

Levanta-se· a sessão às 2 horas e 1 quarto. 
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SESSÃO EM 21 DE JULHO DE 1838 

Presidência do 51". Marquês de Baependi 

Às 1 O horas e meia faz-se a chamada, e, logo que a casa com
pleta, o Sr. Presidente abre a sessão, e, lida a ata da anterior, é 
aprovada. · 

O SR~ 1.0-SECRETÁRIO lê um ofício do 1.0-secretário da Câmara 
dos Srs. Deputados, acompanhando a proposição que aprova a pen
são concedida ao tenente José de Aquino Tanajura. A imprimir e às 
Comissões de Marinha e Guerra e de Fazenda. 

ORDEM DO DIA 

Continua a última discussão adiada na sessão antecedente do 
parecer da Comissão de Marinha e Guerra, indeferindo o requeri
mento do capitão-de-fragata Estevão Carlos Clewley, em que pede 
a aprovação de uma tença, aprovação que lhe fora denegada na 
sessão de .. 1837. 

Discutida a 'matéria, é aprovado o parecer definitivamente. 
São aprovadas para se remeterem à Câmara dos Srs. Deputados. 

duas resoluções: uma concedendo ao secretário ,da. Escola de Me
dicina da corte do Rio de Janeiro a mesma gratificação que atual
mente compete aos lentes substitutos da referida escola, e outra 
aprovando a tença concedida ao major Luiz Manoel Gonçalves. 

Entra em 1.8 discussão e fica adiada pela hora, em conseqüên
cia da chegada do ministro da marinha, a resolução que manda 
alistar na Guarda Nacional os estrangeiros domiciliados no Império. 

Introduzido o ministro com as formalidades do estilo. toma 

151 



assento, e continua a 2.8 discussão adiada pela hora na última 
sessão dos arts. únicos das propostas do governo, sobre promo
ções, conjuntamente com o art. 1.0 e § 1.0 das emendas da Câmara 
dos Srs. Deputados e com as emendas dos Srs. conde de Lajes e 
Saturnino, apoiadas nas sessões anteriores. 

São oferecidas estas emendas: 
1.8 Substituição, salva a redação. Nas promoções, o governo 

é autorizado preferir à antiguidade o mérito provado por serviços 
distintos e relevantes: são estes os que forem declarados tais na 
ordem do dia, devidamente justificados, reconhecidos pelo supremo 
conselho militar e mencionados nas patentes. Fica revogada a lei 
de outubro de 1836 e todas as demais disposições em contrário. -
Paula Souza. 

2.8 A lei de 15 de outubro de 1836 fica extensiva a todo o 
Império, até que sejam destruídas as rebeliões do Rio Grande e 
Pará. - Alves Branco. 

São apoiadas, e a discussão fica adiada pela hora. 
O SR. PRESIDENTE dá para ordem do dia, depois que o ministro 

se retira, a continuação das matérias dadas para hoje: e, logo que 
chegue o ministro, a matéria adiada. 

Levanta-se a sessão às duas horas. 
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SESSÃO EM 23 DE JULHO DE 1838 

Presidência do Sr. Marquês de Baependi 

Aberta a sessão com 30 Srs. Senadores, lê-se e aprova-se a 
ata da anterior. 

O SR. 1.0 -SECRET ÁRIO lê um ofício do 1.0·Secretárlo da Câmara 
dos Srs. Deputados, acompanhando a proposição da mesma Câmara, 
que autoriza o governo a conceder à igreja matriz da freguesia de 
São José da cidade de Fortaleza da província do Ceara, o uso de 
uma a lâmpada de prata, que fora dos extintos Jesuítas:· A imprimir 
e à Comissão de Fazenda. 

ORDEM DO DIA 

Continua a primeira discussão, adiada na última sessão, da re
solução que manda alistar, na Guarda Nacional, os estrangeiros do
miciliados no império. 

O SR. PAULA SOUZA faz o seguinte requerimento: 
"Requeiro que. o projeto vá à Comissão de C:~~stituição e Di

plomacia, para interpor parecer a respeito - .l'aula~Souza." 
Depois de ser apoiada. e entrar em· discussão~ fica esta adiada 

por se achar na antecâmara o ministro da marinha. 
Sendo introduzido o ministro . com as formalidades do estilo, 

toma assento, e. tem lugar a continuação da segunda discussão, 
adiada pela hora na antecedente sessão, dos artigos únicos das pro
postas do governo, sobre promoções, conjuntamente com o artigo 
1.0 , e § 1.0 das emendas da Câmara dos Srs. Deputados, e com as 
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~ 
emendas dosdSrs. Conde de Lajes, Saturnino, Paula Souza e Alves -~ 
Branco, apoia as nas anteriores sessões. -

O SR. CONDE DE LAJES, obtendo retirar a sua emenda oferece 
esta: 

"O governo fica autorizado a fazer promoções no exército, ar
mada e artilharia de marinha, na forma das leis gerais e permanen
tes que as regulam e a proferir nelas a antiguidade e as habilitações 
científicas, nas mesmas leis exigidas, as ações de valor que, por 
assinaladas em combate, tenham merecido especial menção nas or
dens do dia, ou nas participações oficiais dirigidas ao governo, sendo 
exaradas nos decretos e patentes dos promovidos as ações distin
tas, que lhes foram motivo. Salva a redação -- Conde de Lajes." 

!: apoiada, bem como esta outra. 
"Art. substitutivo. Fica extensiva a lei de 15 de outubro de 1836 

à província da Bahla, e bem assim a outra qualquer província do 
Império, onde rebentar conspiração, sedição ou rebelião. Salva a 
redação - Costa Ferreira." 

Dada a hora, fica a discussão adiada, e retirando-se o ministro 
com as formalidades do estilo, o Sr. Presidente dá para ordem do 
dia a continuação da matéria dada para hoje, acrescendo a terceira 
discussão da resolução sobre a tença do_ coronel Antônio Joaquim 
da Silva Freitas; e, logo que chegue o ministro a continuação da dis
cussão adiada. Levanta-se a sessão às duas horas e cinco minutos. 
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SESSÃO EM 24 DE JULHO DE 1838 

Presidência do Sr. Marquês de Baependi 

Aberta a . sessão com 29 Srs. senadores, lê-se e aprova-se a ata 
da anterior. · 

O Sr. 1.0 -SECRETARIO dá conta do seguinte expediente: 
Um ofício do 1.0-Secretário da câmara dos srs. deputados, acom

panhando a proposição da mesma câmara que aprova a tença conce
dida a Antonio Salerno Toscano de Ãl'níeida. A imprimir, e às comis
sões de Marinha e guerra, e de. fazéné:là. 

Umofício do Sr. Sen~dor Teixeira de Gouvêa, participando que, 
por incomodado, não pode. comJ:la~eé~r. Fica o Senado inteirado. 

O SR. ALMEIDA E SILVA lê o seguinte parecer: 
MA comissão de legislação e:X:arninou a resolução, vinda da 

outra câmara, que autoriza ao governo a passar carta de naturaliza
ção ao português· Alexand~e Antônio Vandelli que, em. auxílio de 
sua pretensão. juntou o passaporte de 1833, apresentado em 1..834, 
e a manifestação de domicílio na muriicipátidade de sãó Paulo, neste 
ano. É a comissão de parecer que a resolução entre em discussão 
e seja aprovada. vista a ·valiosa. aquisição que com este cidadão. faz 
o Brasil. 

Paço do Senado, 24 .de julho de 1838 -.. P. J. de Almeida e Silva 
- C. S. de Mello e .Matos-· F. C. de .Campo." 

Fica também sobre a mesa um projeto de lei sobre os prepara
tórios para a formação do conselho de jurados, apresentado pelo 
Sr. Vallasques. 

São designados, por sorte, para a deputação que tem de re-

155 



ceber o ministro da marinha, os Srs. Mello e Matos, O. Nuno e 
Nabuco. 

ORDEM DO DIA 

Continua a discussão do requerimento feito pelo Sr. Paula Sou
za, na primeira discussão da resolução, que manda alistar na guarda 
nacional os estrangeiros domiciliados no império. 

Discutida a matéria, é aprovado o requerimento a fim de se 
remeter a sobredita resolução à comissão de constituição e 
diplomacia. 

São aprovados, em primeira discussão para passarem a segunda, 
os projetes de lei, deste ano - G - H - I sobre a formação da 
culpa. 

Introduzido o ministro da marinha com as formalidades do es
tilo, depois de tomar assento, continua a segunda discussão dos 
artigos únicos das propostas do governo sobre promoções, conjun
tamente com o artigo 1.0 e·§ 1.0 das emendas da Câmara dos Srs. 
Deputados, e com as emendas dos Srs. Saturnino, Paula Souza, Alves 
Branco, conde de Lajes e Costa Ferreira, apoiadas nas sessões an
teriores. 

r:: oferecida esta: 
MSubemenda. No fim da última palavra da minha emenda de 

ontem, diga-se: até 1." de setembro de 1840 - Costa Ferreira.· 
r:: apoiada e entra em discussão com as demais matérias, a 

qual, sendo julgada discutida, retira-se o ministro para se votar. 
Depois de uma questão de ordem. sendo submetidas à votação 

as propostas do governo, salvas as emendas, tanto da Câmara dos 
Srs. Deputados, como as oferecidas pelos Srs. Senadores, são 
aprovadas. 

Proposto o artigo 1.0 e § 1.0 das emendas da outra câmara, são 
aprovadas, não passando as emendas dos Srs. Paula Souza, Alves 
Branco, Costa Ferreira e conde de Lajes e julgando-se prejudicada a 
emenda do Sr. Saturnino. 

Tendo novamente ingresso o ministro, entra em discussão o§ 2.0 

das emendas da Câmara dos Srs. Deputados e vem à mesa a se
guinte: 

M Emenda substitutiva do resto do projeto: 
M § 2.0 Dando o meio soldo. estabelecido na lei de 6 de no

vembro de 1827, às viúvas e filhas dos oficiais das extintas milícias. 
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guarda nacional e municipal, mortos em combate - Alves Branco. 
Salva a redação." 

E apoiada e entra em discussão com as demais matérias e dada 
a hora fica adiada. 

Depois de retirar-se o ministro, o Sr. Presidente dá para ordem 
do dia, a matéria dada para hoje, acrescendo a primeira e segunda 
dascussão da resolução sobre a naturalização de Alexandre Antônio 
Vandelli, e logo que chegue o ministro, a continuação da discussão 
adiada. 

Levanta-se a sessão às 2 horas e 10 minutos. 
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SESSÃO EM 26 DE JULHO DE 1838 

Presidência do Sr. Marquês de Baependi 

Aberta a sessão com 31 Srs. Senadores, lê-se e aprova-se a 
ata da anterior. 

ORDEM DO DIA 

São aprovadas em 3.3 discussão, a fim de remeter-se à Câmara 
dos Srs. Deputados. a resolução que aprova a tença de 2205000 réis, 
concedida ao coronel Antônio Joaquim da Silva Freitas; e em 1.3 

e 2.3 , para passar a 3.8 , a resolucão da referida câmara, autorizando 
o governo para conceder carta de naturalização de cidadão brasileiro 
a Alexandre Antonio Vandelli, conjuntamente com o parecer da co
missão de legislação a respeito. 

Achando-se esgotada a matéria da ordem do dia, o Sr. Presiden
te suspende a sessão até a chegada do ministro da marinha. 

As 11 horas e 5 minutos, continuando a sessão. o Sr. Presiden
te anuncia acharem-se na antecâmara os ministros da marinha e da 
guerra. 

Saindo a deputação a recebê-los. SRO introduzidos com as for· 
malidades do estilo. e tomam assento. 

Continua a 2.3 discussão do § 2.0 do art. 1.0 das emendas da 
Câma·ra dos Srs. Deputados às propostas do governo sobre as pro
moções no exército, armada e artilharia da marinha, conjuntamente 
com a emenda do Sr. Alves Branco, e é oferecida a seguinte: 

"Em lugar do § 2.0
- Promovendo ao posto de alferes de infan

teria ou cavalaria de 1.8 linha aqueles indivíduos que se tenham 
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distinguido no serviço das armas, na forma acima designada; e ao 
posto de segundos-tenentes de marinha os oficiais da marinha mer
cante em circunstâncias semelhantes. Outrossim, poderá o governo 
condecorar com as insígnias da ordem do cruzeiro os indivíduos em 
quem não possam recair os postos acima ditos. Salva a redação -
Satumino." 

I: apoiada, e a discussão fica adiada pela hora. 
Retirando-se os ministros com as formalidades do costume, o 

Sr. Presidente dá para ordem do dia continuação da 2.8 discussão 
do projeto de lei de 1836 - B - U - marcando os direitos here
ditários dos filhos ilegítimos, com o parecer e emendas - K - da 
comissão de legislação e, Jogo que .cheguem os ministros, a con
tinuação da discussão adiada. 

Levanta-se a sessão às 2 horas e 1 O minutos. 
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SiSSÃO EM 27 DE JULHO DE 1838 

Presidência ·do Sr. Marquês de Baependi 

Aberta a sess.ãc com 31 Srs. Senadores, lê-se e aprova-se a 
ata da anterior. 

O SR. 1.0-SECRET ARJO lê um ofício do provedor da santa casa 
da Misericórdia desta cidade, remetendo 50 exemplares impressos 
do extrato da conta geral de receita e despesa da mesma santa 
casa, no ano que decorreu do 1.0 de julho de 1837 a 30 de junho 
do precedente ano. 

Fica o Senado inteirado. e manda-se distribuir os exemplares 
pelos Srs. Senadores. 

Remetem-se à comissão de fazenda os mapas n."" 129 e 130 
das operações do preparo, assinatura e substituição do papel-moeda 
na corte e provínci~ do Rio de Janeiro. 

ORDEM DO DIA 

Entra em 2.8 discussão, conjuntamente com as emendas da co
missão de legislação (Vide Jornal do Commercio de 26 do corrente), 
um projeto de lei sobre filhos ilegítimos. 

Enceta-se a discussão pelo art. 1.0 do projeto com as referidas 
emendas, e vem então à mesa as seguintes, que são apoiadas. 

"1.8 Em vez de - não adulterinos - diga~se - não sacrílegos 
para suceder ab intestato. Salva a redação - Oliveira. " 

"2.8 O matrimônio subseqüente legitima todos os filhos, ain· 
da os adulterinos e incestuosos, como se nascessem, etc.; o mais 
como no projeto - Almeida e Silva," 
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A discussão fica adiada, por se achar na antecâmara o ministro 
da guerra; e. sendo este introduzido e tendo tomado assento, con
tinua a 2.1l discussão do § 2.0 do art. 1.0 das emendas da Câmara 
dos Srs. Deputados às propostas do governo sobre as promoções, 
conjuntamente com as emendas dos Srs. Alves Branco e Satumino, 
apoiadas nas sessões anteriores. 

Tendo dado a hora, adia-se a discussão, e o ministro se retira. 
O Sr. Presidente dá para ordem do dia a matéria dada para hoje, 

acrescendo a 2.8 discussão dos projetas de lei sobre a formação 
da culpa, e, Jogo que cheguem os ministros, a continuação da dis
cussão adiada. 

Levanta-se a sessão às 2 horas e 1 O minutos. 
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SESSÃO EM 28 DE JULHO DE 1838 

Presidência do Sr. Marquês de Baependi 

Aberta a sessão com 29 Srs. Senadores, lê-e e aprova-se a 
ata da anterior. 

O SR. 1.0 -SECRETARIO dá conta do seguinte expediente: 
Um ofício do 1.0·Secretário da Câmara dos Srs. Deputados acom

panhando a proposição da referida câmara, que aprova a aposenta
doria do inspetor da tesouraria da província de Santa Catarina, o 
conselheiro Diogo Duarte e Silva. A imprimir e à comissão de fa
zenda. 

Um ofício do presidente da província de São Paulo remetendo 
a coleção dos atos legislativos da assembléia da mesma província, 
promulgados na sessão deste ano. À comissão de assembléias pro
vinciais. 

São eleitos, à sorte, para a deputação que tem de receber o 
ministro da guerra, os Srs. Visconde de Congorihas do Campo, Mar
quês de Paranaguá e Carneiro de Campos. 

ORDEM DO DIA 

Sendo introduzido o ministro, com as formalidades do estilo, 
toma assento e continua a segunda discussão do § 2.0 do art. 1.0 das 
emendas da Câmara dos Srs. Deputados às propostas do governo 
sobre promoções, conjuntamente com as emendas dos Srs. Alves 
Branco e Saturnino, já apoiadas . 

.; oferecida esta subemenda: 
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"Depois das palavras - guarda municipal - acrescente-se -
e batalhões provisórios. Depois das palavras - ·nos combates -
acrescente-se - ou de feridas neles recebidas. Salva a redação -
Alves Branco." -

J: apoiada, e a discussão fica adiada pela hora. 
Retirando-se o ministro, com as formalidades de sua introdução, 

o Sr. Presidente dá para ordem do dia a matéria dada para hoje, e, 
em chegando os ministros, a continuação da adiada. 

Levanta-se a sessão às duas horas da tarde. 
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SESSÃO EM 31 DE JULHO DE 1838 

Presidência do Sr. Marquês de Baependi 

Aberta a sessão com 31 Srs. Senadores, lê-se e aprova-se a 
ata da anterior. 

O SR. 1.0-sECRETARIO dá conta do seguinte expediente: 
Um ofício do 1.0-Secretário da Câmara dos Deputados, acom

panhando uma proposição que aprova a pensão de 300$ rs. anuais, 
conferida ao Dr. Antônio Carlos Ribeiro de A~dr1Jdâ Machado e 
Silva, em indenização dos prejuízos que sofreu pela aboifÇão do ofí
cio de escrivão da ouvidoria da comarca de São Paulo. A imprimir, 
e à comissão de legislação. 

Um requerimento do sargento-mor José Joaquim Rodrigues Bra
gança, pedindo confirmação da tença que lhe foi concedida pelo 
governo, e que na sessão passada foi rejeitada nesta augusta câ
mara. À comissão de marinha e guerra. 

Outro de João Leal de Sampaio, ex-meirinho da comissão mista 
brasileira e inglesa, expondo que tendo sido demitido do dito em
prego, pede que fique sem efeito aquela demissão, ou se lhe con
serve o seu ordenado até que seja empregado em outro ofício. À 
comissão de legislação. 

Outro do diretor do diário Despertador e atualmente empresário 
da publicação dos trabalhos do Senado, pedindo se autorize a re
novação do contrato com as condições que parecerem justas. À co
missão da mesa. 

São lidos os seguintes pareceres: 
Dois da comissão de fazenda sobre proposições da Câmara dos 

Srs. Deputados, uma autorizando ao governo a pagar a Antônio Pe-
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dro de Alencastro a quantia de 3:360$000 rs., que o mesmo des
pendeu na viagem da capital de Mato Grosso a esta corte, em virtu
de do aviso de 19 de novembro de 1835; e a comissão é de parecer 
que se peça a esse respeito informações ao governo; e a outra 
autorizando também ao governo para conceder à igreja matriz da 
freguesia de São José da cidade de Fortaleza, da província do Ceará, 
o uso de uma alãmpada de prata que foi dos extintos Jesuítas, e é 
a comissão de parecer que se discuta e aprove a referida proposição. 

O primeiro parecer é aprovado, e o segundo fica sobre a mesa. 
Quatro das comissões de fazenda, e de marinha e guerra, con

cluindo que entrem em discussão, e sejam aprovadas, as proposições 
da Câmara dos Srs. Deputados que aprovam as pensões concedidas 
a Francisco José Silva, soldado voluntário, que foi do esquadrão 
de cavalaria da província de 'são Peélro do Rio ·Grande ·dó 'Sl.d/ em 
atenção aos seus serviços na defesa da vila de S. ~maro, contra 
os rebeldes da mesma província, do que lhe resultou, em conseqüên
cia de ferimentos, inabilitação de serviço; e a Antônio Ben~dito de 
Araújo, tenente de 1.8 Unha da brigada de Pernambuco, ern atenção 
ao valor desÊmvolvido contra Ós :rebeldes da cidade da Bahia, de 
que lhe re.sultou a per:da de um bràÇô; e as tellças concedidas ao 
major AntôJ1iO Salerno T()s~ano de ·Almeida, e ao alferes Joaquim 
ThimótheÔ Romeiro. Ficam sobre a mesa. 

Aprova-se, . para . se pe~irem informações .ao governo, um pa
recer das. referidas comissõe's ·~()bre a pensão concedida. ao tenente 
José de Aquino Tanajura; e màndà-se imprimir um outro, em que 
a comissão oferece ulllél resoluÇãô"pêla qual se aprova a mercê feita 
pelo governo, . da tença de .22os' réis anuais, ao coronel de arti
lharia do exército, Vicente Antônio Buys • 

.:·apoiado e mal'lcfa-se lmÍ)rÍmir o projeto de lei sobre a forma
ção da culpa e conselho de jurãdos. 

O SR. VALlASOUES apresenta um projeto de lei em continua
ção ao da formação da culpa. Fica sobre a mesa. 

ORDEM DO DIA 

J: Introduzido o ministro da guerra com as formalidades do es
tilo, e depois de tomar assento, continua a 2.8 discussão do § 3.o 
do art. 1.0 das emendas da Câmara dos Srs. Deputados às propos-
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tas do governo sobre promoções, com a emenda do Sr. Alves Branco. 
E oferecida, e não apoiada, a seguinte emenda: 
"3.0 Dando graduações, ordens militares, e mesmo o título de 

Barão àquelas pessoas notáveis, que tendo os mesmos serviços, não 
queiram, ou não devam ser compreendidas nas disposições dos §§ 
anteriores. 

Esta lei só terá vigor até a completa destruição das rebeliões 
atualmente existentes. Salva a redação - Alves .Branco." 

Continua a discussão da matéria principal, e pela hora fica adia· 
da, retirando-se o ministro com as formalidades do estilo. 

O SR. PRESIDENTE dá para ordem do dia as matérias dadas para 
hoje, e logo que cheguem os ministros, a continuação da discussão 
adiada. 

Levanta-se a sessão às 2 horas e 12 minutos. 
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SESSAO EM 1.0 DE AGOSTO DE 1838 

Presidência do Sr. Conde de Valença 

As 1 O horas e meia, feita a chamada, acham-se presentes 24 Srs. 
senadores. 

Tendo comparecido o Sr~ Teixeira de Gouvêa, e tomando a pre
sidência, abre a sessão: e, lida a ata da anterior, é àprovada. 

EXPEDIENTE 

O SR. 1.0~ECRETARIO lê u~ ~equerh:r1ent~ dosprofessores dos 
estudos prep~:~r~:~t~ric)s da. ~ca'de!Tlia]u.rídfc~:~'de. S. ~aulô~ pedindo. au
mento .de .. ~rdenado~ ..• i>. co!J,issã~de' instf-uÇão'pública~ 

o SR. \ÍERGU~lÀO aprês~nb{ a rêd~Ção da' resolução deste ano 
- o - sobre.exâmes de inglês; gecX.J'rafia e história dos cursos ju
rídicos do império. Fica sobre à mesa. 

ORDEM DO DIA 

Achando-se na antecâmara o ministro da Guerra, é introduzido 
com as formalidades do estilo, toma assento, e continua a 2~8 dis
cussão, adiada péla hora, na sessão de.~ontem, do·§ 3.c:l .. do art. 1.0 

das emendas da câmara dos Srs. deputados às propostas do gover
no, sobre as promoções, conjuntamente com a emenda .. do Sr. Alves 
Branco, apoiada na sessão de 30 do .mês próximo passado. 

Dada a hora, fica adiada a discussão, e, retirando-se o ministro 
com as formalidades do estilo, o Sr. Presidente dá para ordem do 
dia as matérias dadas para hoje. 

Levanta-se a sessão às 2 horas e 1 O minutos. 
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SESSÃO EM 2 DE AGOSTO DE 1838 

Presidência do Sr. Lúcio Soares Teixeira de Gouvêa 

As 1 O horas e meia, feita a chamada, acham-se presentes os Srs. 
senadores. 

O SR. PRESIDENTE declara não haver casa, e convida os Srs. se
nadores presentes a ocuparem-se em trabalhos de comissões, até ha· 
ver número para se abrir a sessão. 

Terminados os trabalhos de comissões, retiraram-se os Srs. se
nadores. 
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SESSÃO EM 3 ·DE AGOSTO DE 1838 

Presidência do Sr. Marquês de Baependi 

Aberta a sessão, com .27 Srs. senadores, são lidas e aprovadas 
as atas de 1 e 2 do corrente. 

O SR. 1.0-SECRETARIO dá conta do seguinte expediente: 
Um ofício· do ministro .Interino do Império, rem~telldo a. cópia do 

decreto que concede ao coronel Tho.rnaz. Antonió .da 'SU\feira.a tença 
de 220SO~o··réis.·.As comissões ~e •• ·.Marinha•e<Gúe~a,:e ~eF~~nda. 

uni .. ofício .do .1.~-secr~tário .d~ .câmara clôs.;srs~.!deptJtàdos;:acom
panhando a•· propo~ição .Que 'apro\fa-·a·· per1são; de;4QO$,.réis an~al~· con
cedida pelo•goverr~o'à .viú"a •. e.Jilhos· do',tenente de 1~~ .... linhado, exér
cito, J=rânC:isco)\.ntonio da Silveira. A imprimir> e às comissões de 
Marinha e Guerra·, e ,de .Fazenda. 

Outro do. teor segl.linte: 
limo, e ~mo. Sr: - 'Tendo o atual ministro dos Negócios do lm· 

pério dirlgido·a esta· ~rluira, em ofício de 10,,de. maio,.:do,.corrente 
ano, os autógrafos~da;resolução•d~,s de .. ago$to~del1837;,que~apr()vou 
a pensão. anu~Lcfe,9oos •. ·réís, concedidàaos:filhos:do.:~lsc?nde de,Al
cântara, e d!ú:iararido~· ao mesmo tempo,• no' citaâ~ .• Õfícfo ,,que,: entre 
outros papéis que lhe remetera o . seu aritec:essor;· àéhara. a dita 
resolução sem a .sanção do chefe do poder executhiw:eí com .a. falta 
da precisa exposição dos motivos de lhe ter sicfoynegadà:. cumpre
me, em observância do que resolveu a mesma câmara; ,remeter a V. 
Exa, . os referidos· autógrafos e seus respectivos documentos; para 
que, chegando tudo ao conhecimento do Senado, onde teve princí- · 
pio este negócio, se lhe possa dar o devido andamento na confor
midade da lei. 
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Deus guarde a V. Exa. Paço da Câmara dos Deputados, em 1.0 de 
agosto de 1838. - D. José de Assis Mascarenhas- Sr. Conde de 
Valença. 

Remetido à comissão de constituição. 
O SR. 1.0-SECRETARIO participa que ontem, depois do meio-dia, 

recebera um ofício do ministro da Guerra participando não poder 
comparecer para assistir, no dito dia, à discussão da proposta do go
verno. Fica o Senado inteirado. 

Ficam sobre a mesa as folhas do subsídio dos Srs. senadores. 
vencido no 3.0 mês da presente sessão, e as dos vencimentos dos 
empregados da secretaria e casa do Senado. . 

O SR. FERREIRA DE MELLO requer ctue· se mande uma cópia 
fiel da ata de 2 do corrente para ser inserida no Despertador, para 
servir de emenda às inexatidões que se acham na dita ata, apre
sentada hoje no referido jornal. 

O SR. COSTA FERREIRA requer o exato cumprimento e exe
cução do regimento, fazendo-se chamada às duas horas da tarde. 
quando não houver número de Srs. senadores. e durando as sessões 
4 horas. 

O SR. PRESIDENTE declara que se tomariam as necessárias pro
vidências sobre os requerimentos dos Srs. senadores. 

Aprova-se, para se remeter à câmara dos Srs. deputados, a reda
ção da resolução sobre exames de inglês, história e geografia nos 
cursos jurídicos do império. 

ORDEM DO DIA 

Continua a segunda discussão, adiada em 27 do mês passado, 
do artigo 1.0 do projeto de lei de 1836 - BU - sobre os direitos 
hereditários dos filhos ilegítimos, com as emendas da comissão de 
legislação. e com as dos Srs. Oliveira e Almeida e Silva, apoiadas 
no mesmo dia. 

Constando haver chegado o ministro da Guerra, o Sr. Presiden
te declara adiada a discussão. 

Introduzido o ministro, e tomando assento, continua a segunda 
discussão, adiada pela hora na sessão do 1.0 do corrente mês, do 
§ 3.0 do artigo 1 .0 das emendas da câmara dos Srs. deputados às pro
postas do governo sobre promoções, conjuntamente com a do Sr. 
Alves Branco, apoiada na sessão de 30 do mês passado. 
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Discutida a matéria, retira-se o ministro, e, posto à votação o § 
3.0 das emendas da outra câmara, e aprovado, e não passa a emenda 
do Sr. Alves Branco. 

Tornando o entrar o ministro, segue-se a discussão do artigo 2.0 

das referidas emendas e vem à mesa a seguinte: 
M Art. 2.0 Acrescente-se - que regulam a antigüidade. - Ver

gueiro." l: apoiada. 
Discutida a matéria, e retirando-se o Sr. ministro com as forma

lidades do estilo, e posto a votos e aprovado o artigo 2.0 , não pas
sando a emenda do Sr. Vergueiro. 

São, finalmente, aprovadas as propostas do governo com as 
emendas da câmara dos Srs. deputados, para passarem à terceira 
discussão, conforme se venceu na segunda. 

Continua a discussão do artigo 1.0 do projeto acerca dos fi
lhos ilegítimos, com as respectivas emendas; e o Sr. Oliveira, tendo, 
por consentimento do Senado, retirado a que oferecera, apresenta a 
seguinte: 

·O matrimónio subseqüente legitima os filhos. Suprimido o res
to do ortigo. - Oliveira." !:· apoiada. 

Dando a hora, o Sr. Presidente declara a discussão adiada, e dá 
para ordem do dia: até o rri~iÔ;dia, terCÊ:!ira discussão dà resolução 
- 10 - sobre a naturalização de Alexandre Antonio Van~eiU; pri
meiro e segiJnda das resOIIJções .-.. 5, 6, 8 e 13 -., apr()yando as 
pensões e tenças concedidas à Antonio Bt;l.nedito de ArauJÓ• Fràncis
co José da Silva, Joaquim Timotheo Romeiro e Antonio Salerno Tos
cano, com os respectivos pareceres das comissões de Marinha, da 
Guerra e da ·Fazenda; do meio-âía em diante, a conth1uação da se
gunda discussão do projeto a respeitodos·filhos il~gíilmôs;:primeira 
e segunda da resolução- 12 -, concédeJ1Cio·à~matrizcêJá cid~de da 
Fortaleza o uso de uma a lâmpada de prata, que foi·, dos Jesuítas; se
gunda do projeto de lei sobre a formaÇão da culpa; primeira das re
soluções - M -, aprovando a transferência da tença concedida a O. 
Maria Henri·queta, e - O -, aprovando a tença concedida ao coronel 
Vicente Antonio Buys. 

'Levanta-se a sessão às duas horas e 12 minutos. 
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SESSÃO EM 4 DE AGOSTO DE 1838 

Presidência do Sr. Marquês de Baependi 

Reunido número suficiente de Srs. senadores, o Sr. Presidente 
declara aberta a sessão; e. lida a ata da anterior, é aprovada. 

O SR. 1.0 -SECRETARIO dá conta do seguinte expediente: 
Um ofício do ministro interino do império, remetendo um dos 

autógrafos sancionados, da resolução da assembléia geral legislativa, 
aprovando a pensão concedida ao tenente-coronel, João Frederico 
Caldwel. Fica o Senado inteirado. participando-se à câmara dos Srs. 
deputados. 

Um ofício do 1.0-secretário da referida câmara, acompanhando 
as seguintes proposições: uma concedendo à irmã. e sobrinhas do 
tenente Antonio Vieira do Lago Cavalcanti, o soldo que lhe competia; 
e outra aprovando a pensão de um conto e quinhentos mil réis, con
cedida às filhas do falecido visconde de Cayru, em plena remunera
ção dos relevantes serviços pelo mesmo visconde prestados. A pri
meira é remetida às comissões de Marinha e Guerra e de Fazenda, e 
a imprimir; quanto à segunda, o Sr. Presidente propõe a dispensa do 
parecer da comissão e da impressão, por isso que todos os Srs. se
nadores foram testemunhas dos relevantes serviços, abalizados ta
lentos e vastíssima erudição do visconde de Cayru, que foi um dos 
maiores ornamentos do Senado; mas havendo quem observasse que, 
por uma diminuta demora, não convinha alterar-se a prática de se
rem ouvidas as comissões, o Sr. Presidente declara que vai à co
missão de Fazenda, e a imprimir não o estando já. 

Outro ofício do mesmo secretário, acompanhando a seguinte 
emenda aprovada pela câmara dos deputados, ao projeto de resolu-
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ção do Senado, que dá direito ao secretário da academia de Marinha, 
à percepção dos emolumentos que lhe estão marcados na tabela que 
foi aprovada pelo decreto de 18 de maio de 1808: 

M Acrescente-se - com ordenado que tinha antes da fusão das 
academias. Paço da Câmara dos Deputados, em.3 de agosto de 1838. 
- Cândido José de Araújo Viana, Presidente -· D. José de Assis Mas
carenhas, 1.0-Secretário ·- João José de Moura Magalhães, 2.0 -Se
cretário. ~ 

À comissão de Marinha e Guerra e a imprimir. 
Um ofício do Sr. senador Francisco de Paula Souza e Mello, 

participando não ter comparecido na última sessão por se achar doen
te, e que ainda lhe não é possível fazê-lo pelo mesmo motivo, Fica 
o Senado inteirado. 

Remete-se à comissão de Fazenda o mapa n.0 131, da assinatura 
e substituição do papel moeda, na corte e província do Rio de 
Janeiro. 

é apoiado e manda-se imprimir o projeto de lei, sobre a forma
ção da culpa e apelações, 

O SR. COSTA FERREIRA faz diferentes requerimentos, os quais 
o Sr. Presidente declara que serão tomados em consideração, logo 
que os mande por escrito à mesa. 

São aprovadas as folhas do subsídio dos Srs. senadores, venci
do no terceiro mês da presente sessão, e as dos vencimentos dos 
empregados da secretaria e casa do Senado. 

ORDEM DO DIA 

São aprovadas, para subir à sanção, a resolução que manda pas
sar carta de naturalização de cidadão brasileiro a Alexandre Antonio 
Vandelli, e. para passar à terceira discussão. a resolução que apro
va a pensão de 300S réis. concedida ao tenente Antonio Benedito de 
Araujo. 

Entra em primeira discussão a resolução que aprova a pensão 
anual de 365500, concedida ao soldado voluntário, Francisco José da 
Silva. e é aprovada para passar à segunda. e nesta para a terceira. 
não passando a emenda oferecida pelo Sr. Mello Matos. que elevava 
a pensão a 1205 réis anuais. 

Continua a segunda discussão, adiada pela hora na sessão an-
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tecedente, do artigo 1.0 do projeto de lei, sobre direitos hereditários 
dos filhos ilegítimos, com as emendas da- comissão de legislação, 
e com duas dos Srs Almeida e Silva e Oliveira, apoiadas em ses
sões anteriores. 

Discutida a matéria, aprova-se o artigo 1.0 do projeto, não pas
sando as emendas. 

Por dar a hora, fica adiada a discussão, e o Sr. Presidente dá 
para ordem do dia, depois do meio-dia, a continuação da segunda do 
projeto que se estava discutindo; e, antes do meio-dia, as outras ma
térias dadas para hoje. 

Levanta-se a sessão às 2 horas e 25 minutos da tarde. 
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SESSÃO EM 6 DE AGOSTO DE 1838 

As 10 horas e meia, feita a chamada, acham-se presentes 19 
Srs. senadores. 

O SR. PRESIDENTE declara não haver casa, e. convida os Srs. se
nadores presentes a ocuparem-se em trabalhos de comissões. 
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SESSÃO EM 7 DE AGOSTO DE 1838 

Presidência do Sr. Marquês de Baependi 

Aberta a sessão com 27 Srs. senadores, são lidas e aprovadas 
as atas de 4 e 6 do corrente. 

O SR. 1.0 -SECRETÁRIO dá conta do seguinte expediente: 
Um ofício do 1.0 ·Secretário da câmara dos Srs. deputados, parti

cipando a eleição da mesa que deverá servir naquela câmara, du
rante o presente mês. Fica o Senado inteirado. 

Outro do mesmo, acompanhando a seguinte emenda, aprovada 
pela câmara dos deputados, à proposta do poder executivo, sobre a 
fixação das forças navais para o futuro ano financeiro: 

"No artigo 5.0
, em lugar das palavras - uma gratificação igual 

ao mesmo soldo - diga-se - uma gratificação igual ao soldo da 
primeira praça.~ 

A imprimir e às comissões de Marinha e Guerra. 
Outro, acoiT!panhando a proposição que permite que os estudan

tes Candido José de Moura, Francisco Joaquim Pereira Caldas e An
tonio Duarte Silva Valença, façam ato do 3.0 ano, e se matriculem no 
4.0

, achando-se nas circunstâncias indicadas na mesma proposição. 
A imprimir e à comissão de instrução pública. 

Outro do Sr. senador Hollanda Cavalcanti, participando, para 
conhecimento do Senado, que contínua o incômodo que o tem priva
do de assistir às últimas sessões. Fica o Senado inteirado. 

Lê-se um p~recer da comissão da mesa, sobre requerimento do 
atual empresário da publicação dos trabalhos desta augusta câmara, 
no diário de sua direção o Despertador; e a comissão é de parecer 
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que se leve a efeito a renovação do contrato com as mesmas condi
ções. Fica sobre a mesa. 

Lê-se e vai imprimir outro parecer das comissões de Marinha e 
Guerra e de Fazenda • oferecendo um projeto de resolução para se 
aprovar a tença anual de 220S ré is, concedida ao coronel do exército, 
Thomaz Antonio da Silveira, em remuneração·de:seus serviços. 

São aprovadas em primeira e segunda discussão, para passarem 
à terceira, conjuntamente com os respectivos pareceres de comis
sões, as seguintes resoluções vindas da câmara dos Srs. deputados: 
duas aprovando as tenças concedidas ao alferes Joaquim Thimoteo 
Romeiro e major Antonio Salerno Toscano de Almeida; e .uma, auto
rizando ao governo para conceder à matriz da cidade de Fortaleza. 
da província do Ceará, o uso de uma alâmpada de prata que foi dos 
extintos Jesuítas. 

Entra em primeira discussão, e não é aprovada, a resolução em 
que se aprova a transferência da tença, concedida a D. Maria Henri
queta, em remuneração dos serviços de seu pai o major Luiz Antonio 
de Moraes. 

Aprova-se em primeira discussão, a fim de passar à segunda, a 
resolução aprovando a tEmça de 220$ réis, concedida pelo governo. 
ao tenente-coronel Vicente Antonio E:luys. 

Continua a. segunda discussão do projeto de lei, sobre os filhos 
ilegítimos, adiada pela hora na sessão de 4 do corrente; e começan
do-se pelo artigo 2.0

, com as emendas da comissão de legislação, é 
oferecida esta: 

• Art. 2.0 Redija-se de modo que fique bem claro que o reconhe
cimento -é. única pr()Va da filiação e legitimação. - Verguei~." 

Discutida a matéria é aprovado o artigo 2.0 do projeto, com a 
emenda do Sr. V~rgueiro. 

Segue-se a discussão do artigo 3.0
, com as emendas da comis

são de legislação, e fica adiada pela hora, com as seguintes emen
das que, depois de oferecidas, são apoiadas: 

"Art. 3,0 Em lugar de- este- diga-se- aquele ou esta. -
Vergueiro." 

"Ao artigo 3.0 , substitutiva. Em lugar das palavras - tendo sido 
este casado no tempo da concepção - diga-se .- sendo filhos 
adulterinos. Paço do Senado, 7 de agosto de 1838. - Carneiro de 
Campos." 

O SR. PRESIDENTE dá para ordem do dia terceira discussão das 
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propostas do governo sobre promoções, com as emendas da câma
ra dos Srs. deputados; terceira das resoluções 5 e 6, aprovando as 
pensões concedidas ao tenente Antonio Benedito de Araujo e ao sol
dado Francisco José da Silva; continuação da segunda discussão do 
projeto de lei de 1836, BU. sobre filhos ilegítimos, com as emendas 
da comissão de legislação. 

Levanta-se a sessão às 2 horas e 5 minutos da tarde. 
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SESSÃO EM 8 DE AGOSTO DE 1838 

Presidência do Sr. Marquês de Baependi 

Aberta a sessão com 32 Srs. senadores, lê-se e aprova-se a ata 
da anterior. 

O SR. 1.0 -SECRETARIO dá conta do seguinte expediente: 
Um ofício do ministro interino do império, em resposta ao do 

Senado, de. 31 do mês passado, remetendo as informaÇões que lhe 
foram pedidas, a respeito da pretensão de Antonio Pedro de Alencas
tro. A comissão que as requisitou. 

Outro do teor se~guinte: 
-limo. e EXmo. Sr. - Acuso a recepção do aviso que V. Exa. 

me dirigiu, em data de 9 do· mês passado. em que, de ordem da câ
mara dos Srs. seíiãdores, requisita, pela repartição a meu cargo, as 
seguintes informaÇões: 1.8 , ern quanto importará:o,ajuSte e transpor
te de um soldado·estrangeiro vindo da :europa. cafculando-:se, termo 
médio, a 30 pênis por 1S réis. e igiJalmente de um ofiéial; 2.8 , em 
quanto importará o mesmo, se os estrangeiros vierem em co.r:Pos or
ganizados; 3.8 , se os vencimentos que eles poderão ter, estando ao 
serviço do Brasil, serão iguais aos que têm os corpos nacionais, ou 
quais; 4.8 , quais as condições com que julga o governo poderão .eles 
vir, ou sejam como indivíduos, ou como corpos organizados. 

ME tendo a honra de significar a V. Exa .. em resposta para que 
haja de fazer chegar ao conhecimento da câmara dos Srs. senadores, 
que. examinando-se os documentos mais recentes que existem na 
secretaria de estado dos Negócios Estrangeiros, relativos a opera
ções desta natureza, deles se colhe que o ajuste de cada praça de 
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pré. feito na Suíça e transportada ao Rio de Janeiro. incluindo-se 
todas despesas, importará em 97$097 ré is ao par de 67 1/2 dinhei
ros esterlinos por 15 réis, ou 2185470 réis a câmbio de 30 dinhei· 
ros esterlinos por 1S réis; e cada oficial em 2115401 réis ao par de 
67 1/2, ou 475$655 réis a câmbio de 30. 

M Quanto ao segundo quesito, se depreende dos mesmos do
cumentos que o ajuste e transporte de um batalhão de 654 praças, 
da Suíça para o Rio de Janeiro, compreendidas todas as despesas, 
poderá importar em 69:6745157 réis ao par de 67 1/2, ou 156:768$ 
réis a câmbio de 30. 

"Pelo que respeita, porém, aos 3.0 e 4.0 quesitos, dependendo o 
objeto da maneira por que se haja de verificar o alistamento, mal 
pode, portanto, o governo ministrar à câmara dos Srs. senadores 
informações verdadeiramente exatas. 

M Deus guarde a V. Exa. Paço, em 6 de agosto de 1838.- Antonio 
Peregrino Maciel Monteiro - Sr. conde de Valença." 

Remetido a quem fez a requisição; e tendo pedido o Sr. Paula 
e Souza que se mandasse imprimir, o Sr. Presidente declara que se
ria publicado na folha da casa. 

Um ofício do 1.0 -secretário da câmara dos Srs. deputados, parti· 
cipando que a mesma câmara adotou e dirige à sanção a resolução 
do Senado que concede ao secretário da academia militar a gradua
ção de capitão, com a gratificação de 360S réis, em quanto estiver no 
exercício do referido emprego. Fica o Senado inteirado. 

O SR. PAULA SOUZA faz o seguinte requerimento: 
M Requeiro que se reiterem os pedidos já feitos por mim, pela 

repartição da fazenda, e que, vindo essas informações, sejam im
pressas. Que se peçam também os balanços que ainda não vieram. 
Salva a redação. - Paula Souza." 

É aprovado. 

ORDEM DO DIA 

Entram em terceira discussão as propostas do governo, conjun
tamente com as emendas da câmara dos Srs. deputados sobre pro
moções. 

O SR. ALMEIDA ALBUQUERQUE faz o seguinte requerimento: 
M Requeiro que se separem as duas propostas do governo sobre 
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as promoções no exército, armada e artilharia da Marinha, na forma 
em que elas foram apresentadas. - A. Albuquerque." 

É apoiada, e decidindo-se que, em primel·ro lugar, se discutisse 
a emenda da câmara dos Srs. deputados, que manda refundir em 
uma as duas propostas do governo, entra esta em discussão conjun
tamente com o requerimento do Sr. Albuquerque, e é aprovada, fi
cando prejudicado o requerimento. 

Vem à mesa o seguinte requerimento que, depois de apoiado e 
discutido, não se aprova: 

"Requeiro que, em cumprimento do artigo 54 da constituição, se 
convidem os ministros para assistirem à discussão, sobreestando-se 
nela. - Vergueiro." 

Continua a discussão da matéria principal, e são oferecidas e 
apoiadas as seguintes emendas: 

" 1. a Depois do § 1.0 do artigo 1.0 diga-se - § 2: - Promovendo 
ao 1.0 posto subalterno somente os indivíduos que não forem da pri
meira linha. - Mello. Matos." 

"2. a Salva a reda(;ão Substitutivo ao artigo 1.° Fica revogada a 
lei de 15 de outubro de 1836. 

"Quando passe o § 2.0 novamente instaurado, acrescente-se 
- os juízes de direito serão promovidos a desembargadores, e estes 
a membros do tribunal supremo de justiça. - Teixeira de Gouvêa." 

"3.3 Instauro as emendas postas na segunda. discussão ao arti
go 1.0 § 2.0 

- Saturríino ... 
"4.3 Subsiitutlva ao projeto. O governo fica autorizado a promo

ver nos postos imediatos os indivíduos do exército, armada e ~rtilha
ria da Marinha, que fizerem ou tiverem feito serviços r~levantes pa
ra o restabelecimento da ordem pública e Integridade do império. 
- vergúeiro." ' 

Fica a discussão adiada pela hora. 
O SR. PRESIDENTE dá para ordem do dia as matérias dadas pa

ra hoje. 
Levanta-se a sessão às duas horas da tarde. 
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SESSÃO EM 9 DE AGOSTO DE 1838 

Presidência do Sr. Marquês de Baependi 

Aberta a sessão com número legal de Srs. senadores, lê-se e 
aprova-se a ata da anterior. 

O SR. 1.0·SECRET A RIO dá conta do seguinte expediente: 
Um ofício do ministro da Guerra, remetendo as informações que 

lhe foram pedidas em 11 de julho último, sobre a pretensão do oficial 
maior, oficiais e mais empregados da secretaria do conselho supre
mo militar, de serem igualados em vencimentos aos empregados da 
secretaria de estado. Remetido a quem fez a requisição. 

Dois ofícios do secretário da câmara dos Srs. deputados, acom· 
panhando as seguintes proposições da mesma câmara: 1 ,8 , autori
zando o governo a despender anualmente a quantia de vinte contos 
de réis com a estrada que se abriu entre as províncias de Mato Gros
so e S. Paulo; 2.8 • concedendo à irmandade de N. S. da Glória da 
vila de Valença, a continuação da posse dos bens de raiz, que cons
tituem o seu patrlmônio;· 3.8 , 4.8 , 5.8 e 6.8 • aprovando as mercês 
pecuniárias concedidas a Bento José Labre Marte(, Affonso de Albu
querque e Mello, Felisberto da Silva Vieira, e o grumete José Antonio. 

Foram a imprimir, remetendo-se a 1.8 às commissões de comér
cio e fazenda; a 2.8 às de legislação e fazenda; e as outras às de 
Marinha e Guerra, e de Fazenda. 

O SR. PAULA SOUZA faz o seguinte requerimento: 
"Requeiro que todas as gratificações concedidas aos empre

gados da secretaria e casa, sejam consideradas anuais, e pagas agora 
em diante pelo tesouro público nacional, a meses depois de vencidos, 
fazendo-se, todavia, os descontos por motivo de faltas, sempre que 
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o Sr. 1.0 -secretário. ou a mesa, as não julgar suficientemente justi
ficadas. Paço do Senado, 9 de agosto de 1838.- Ferreira de Mello." 

É apoiada e remetida à comissão da mesa. 
O SR. CONDE DE LAJES lê o seguinte parecer: 
~A comissão de Marinha e Guerra examinou a proposta do po

der executivo, e emenda da câmara dos deputados. sobre a fixação 
de forças navais .para o ano financeiro de julho de 1839 a junho de 
1840, e julga útil aguardar a discussão e informações do respectivo 
ministro, para apresentar à câmara as suas reflexões sobre a pro
posta e emenda oferecida. 

~Paço do Senado, 9 de agosto de 1838. - Marquês de Paranaguá 
- Conde de Lajes." 

Fica sobre a mesa. 
ORDEM DO DIA 

Continua a última discussão, adiada pela hora, na sessão ante
cedente, das propostas do governo. sobre promoções, com as emen
das da câmara dos Srs. deputados, e as dos Srs. Mello Mattos, Tei
xeira de. Gouvêa, Saturnino e v'ergueiro, apoiadas na referida sessão. 

São oferecidas estas emendas: 
~Aditivo.·· Esta lei e a de 15 de outubro de 1836, só durarão até 

a abertura da sessão de 1840, e se mais não for prorrogada. -
Vergueiro." 

·o governo apresentará .à assembléia geral legislativa, no prin
cípio de cada sessão, uma lista circunstancia~a dôs •• indi-yíduos que 
forem remunerados em virtude desta lei. -· · Co$t3 Ferreira." 

São apoiadas. e pela hora fica . adiada a disc~ssão. 
O SR. PRESIDENTE dá para ordem do dia as màtérias dadas pa

ra hoje. 
levanta-se a sessão às 2 horas e .1 O minutos da tarde. 
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SESSÃO EM 11 DE AGOSTO DE 1838 

Presidência do Sr. Marquês de Baependi 

Aberta a sessão com 30 Srs. senadores. lê-se e aprova-se a ata 
da anterior. 

O SR. 1.0-SECRETARIO dá conta do seguinte expediente: 
Um ofício do ministro interino do império, remetendo as infor

mações que lhe foram pedidas, acerca da pensão concedida ao tenen
te José Joaquim Tanajura. Remetido a quem fez a requisição. 

Outro do ministro da guerra, do teor seguinte: 
"limo e Exmo. Sr. - Havendo eu requisitado, da repartição dos 

negócios estrangeiros. informações sobre o objeto dos quesitos que 
V. Exa. de ordem do Senado, me dirigiu em ofício de 9 de julho p. p., 
por isso que, na repartição da guerra a meu cargo, nenhum dado 
havia para a eles responder com conhecimento de causa; e cons
tando-me que aquela repartição já dera solução aos mesmos quesi
tos, em ofício dirigido a V. Exa .. em 6 do corrente. ao qual nada se 
me oferece acrescentar. Assim o participo a V. Exa .. para o fazer pre
sente no Senado, em resposta ao sobredito ofício de 9 de julho. 

Deus guarde a V. Exa. 
Paço, em 8 de agosto de 1838 - Sebastião do Rego Barros -

Sr. Conde de Valença." 
Manda-se imprimir na folha da casa. 
Dois ofícios do 1.0·secretário da Câmara dos Srs. Deputados, 

acompanhando três proposições da mesma câmara; uma em que 
se ordena que o governo proceda a uma nova demarcação das terras 
que julgar conveniente incorporar à . fábrica de ferro de São João 
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de Ipanema; outra, que tem por objeto elevar a 7. o número dos de
sembargadores da relação metropolitana do império, e a outra, au
torizar o governo para fazer um suprimento extraordinário ao cofre 
provincial de Santa Catarina, e indenizar Jgnácio Rigaud e. Antônio 
Joaquim Rodrigues da Costa, das perdas que sofreram na ocupação 
da Bahia pelos rebeldes. 

São remetidas, a 1.8 , às comissões de comércio e de marinha 
e guerra; a 2.8 , às de fazenda e de negócios eclesiásticos; e a 3.8 • 

às de legislação e de fazenda, indo todas a imprimir. 
Outro, em que participa que, tendo a Câmara dos Srs. Deputa

dos julgado conveniente que, no artigo 4.0 do projeto de lei para a 
formação do quadro dos oficiais da 1.8 linha do exército, as palavras 
-o governo, no princípio da sessão de 1838- se substituam pelas 
seguintes: - o governo, no princípio do ano que se seguir ao da 
promulgação da presente lei -, assim o comunica ao Senado, a fim 
de que se lhe participe, se o mesmo Senado concorda na mencio
nada alteração. A comissão de constituição. 

Remete-se à comissão de fazenda o mapa n.o 132 da assinatura 
e substituição do papel-moeda na corte e província do Rio de Janeiro. 

São lidos os seguintes pareceres: 
Das comissões de marinha e guerra e de fazenda, para que se 

aprove a proposição sobre a tença concedida à viúva e filhos do 
falecido tenente Francisco Antônio da Silveira. 

Da comissão da mesa, a qual se conforma com a indicação do 
Sr. Senador Ferreira de Mello, a respeito das gratificações dos em
pregados da secretaria e casa. 

Da comissão de fazenda, para que se discuta e aprove a propo
sição relativa às pensões concedidas às filhas do falecido Senador 
Visconde de Cairu. 

Ficam sobre a mesa. 

ORDEM DO DIA 

Continua a última discussão adiada pela hora, na sessão ante
rior, do projeto de lei sobre promoções no exército, armada e arti
lharia da marinha, conjuntamente com as emendas da Câmara dos 
Srs. Deputados, e com as dos Srs. Mello Matos, Teixeira de Gouvêa, 
Saturnino, Vergueiro e Costa Ferreira, apoiadas em sessões ante
riores. 
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É oferecida a seguinte emenda: 
M Suprima-se o artigo 3.0 das emendas da Câmara dos Srs. Depu

tados - T. de Gouvêa." 
É apoiada. 
Julga-se discutida a matéria, e tendo o Sr. Almeida Albuquerque 

pedido que se votasse por artigos, é apoiado este requerimento. 
Posto a votos o artigo 1.0 das emendas da Câmara dos Srs. 

Deputados com os §§ 1.0 e 3.0
, são aprovados, bem como o artigo 

2.0
; sendo igualmente aprovado o § 2.0 do artigo 1.0

, que tinha sido 
instaurado na 3.a discussão; não sendo aprovadas as emendas dos 
Srs. Senadores Teixeira de Gouvêa. Saturnino, Vergueiro e Costa 
Ferreira. Proposto o projeto vindo da Câmara dos Srs. Deputados 
para ser remetido à sanção. É aprovado. 

Vem à mesa a seguinte declaração de votos: 
"Votamos contra a adoção deste projeto, e contra cada um de 

seus artigos - Paula Souza - Ferreira de Mello - Costa Ferreira 
- Vergueiro." 

São aprovadas em última discussão para subirem à sanção, 4 
resoluções aprovando as mercês pecuniárias concedidas ao tenente 
Antônio Benedito Araújo, ao soldado voluntário Francisco José da 
Silva. ao major Antônio Salerno Toscano de Almeida, e ao alferes 
Joaquim Thimóteo Romeiro e uma concedendo à matriz da cidade 
de Fortaleza o uso de uma alãmpada de prata que foi dos extintos 
jesuítas. 

Entram em primeira discussão os projetes - N e P -, ert:~ con
tinuação ao projeto - G -·, sobre a formação da culpa. São aprova
dos para passarem à segunda discussão, aprovando-se igualmente 
o seguinte requerimentp: 

N Requeiro que esta parte do projeto, coll) as outras já aprova
das em primeira discussão, vá à comissão de legislação para exa
minar e fazer as emendas que julgar conveniente - Vergueiro." 

O SR. PRESIDENTE declara ·que o projeto sobre a fixação de 
forças de mar, estava nos termos de entrar em discussão e o Sr. 
Vergueiro faz o seguinte requerimento: 

"Requeiro que o ministro seja convidado para assistir a primeira 
discussã·o - Vergueiro." 

Dada a hora, o Sr. Presidente dá para ordem do dia: segunda 
discussão da resolução - O -, sobre a tença do coronel Vicente 
Antônio Buys, e as matérias já dadas. 
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SESSAO EM 13 DE AGOSTO DE 1838 

Presidência do Sr. Marquês de Baependi 

Reunido número suficiente de Srs. Senadores para deliberar. o 
Sr. Presidente declara aberta a sessão. e, lida a ata da anterior. é 
aprovada. 

O SR. 1.0-SECRETARIO dá conta do seguinte expediente: 
Um ofício do ministro interino do império, remetendo as infor

mações que lhe foram pedidas em 3 do mês passado, acerca das 
companhias de mineração que depositaram dinheiro no . tesouro. suas 
quantias, e quais as que tem levantado, tais depósitos. Rêmetido a 
quem fez a reqUisição. 

Um requerimento do tenente-coronel João RebeiJo de Vascon
cellos e Souza Coelho Henriques. pedindo a apro\f~ção da tença 
que lhe foi concedida pelo governo. e que foi reJeitada no Senado 
na passada sessão. A comissão de marinha e guerra. 

o mesmo Sr. 1.0-secre'l:ário participa que os Srs. Paula Souza 
e Costa Barros não compareciam por doentes. Fica o Senado intei
rado. 

São eleitos, à sorte, para a deputação que tem de receber o 
ministro da marinha os Srs. Rodrigues de Andrade. visconde de 
Congonhas e visconde de São Leopoldo. 

ORDEM DO DIA 

É aprovado . em primeira discussão, para passar à segunda, o 
parecer da comissão da mesa, para que se renove o contrato com 
José Marcelino da Rocha Cabral para a publicação dos trabalhos do 
Senado na próxima futura sessão com as mesmas condições já 
estipuladas. 
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São aprovadas, em primeira discussão para passar à segunda, a 
resolução aprovando a tença de 220S réis concedida ao coronel Tho
maz Antônio da Silveira: e, em segunda discussão, para passar à 
terceira, a resolução aprovando outra de igual quantia concedida ao 
coronel Vicente Antônio Buys. 

São aprovadas em primeira e segunda discussão, para passa
rem à terceira, conjuntamente com os pareceres das comissões de 
fazenda, e de marinha e guerra, as resoluções da Câmara dos Srs. 
Deputados aprovando a pensão concedida às filhas do falecido vis· 
conde de Cairu; e outra de 4005 réis, concedida repartidamente à 
viúva e filhos menores do tenente Francisco Antônio da Silveira. 

Introduzido o ministro da marinha com as formalidades do esti
lo, ent!ra em primeira discussão a proposta do governo, fixando as 
forças navais para o ano financeiro de 1839 a 1840, conjuntamente 
com a emenda da Câmara dos Srs. Deputados; e assim é aprovada 
para passar à segunda. 

Entra esta logo em discussão, e julgam-se discutidos os arti· 
gos 1.0

, 2.0 e 3.0
• 

A este último são oferecidas e apoiadas estas emendas: 
• Art. 3.0 Depois de aluno - diga-se - que se destina a servir 

na marinha imperial - Conde de Lajes. • 
"Depois de - do número de - diga-se - aqueles - Conde 

de Lajes." 
"Em lugar das palavras- acima de 20 anos de idade- diga-se 

- de 15 anos de idade - Costa Ferreira." 
Passa-se a d'lscutir o art. 4.0 

~ oferecida a seguinte emenda: 
"Ao art. 4.0 adi~ione-se as pal.avras - preferindo os nacionais 

aos estrangeiros - as seguintes - não podendo o número destes 
exceder em caso algum ao da metade da tripulação dos navios. 
Salva a redação - Hollanda Cavalcanti." 

Depois de apoiada fica a ·discussão adiada pela hora. 
Tendo-se então retirado o ministro, o Sr. Presidente põe a votos 

o art. 1.0 da proposta, e é aprovado, assim como o 2.0 e 3.0
, não 

passando as emendas feitas a este último. 
O SR. PRESIDENTE dá para ordem do dia as matérias dadas, e, 

em chegando o ministro da marinha, a continuação da adiada. 
levanta-se a sessão às 2 horas e um quarto. 
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SESSÃO EM 14 DE AGOSTO DE 1838 

Presidência do Sr. Marquês de Baependi 

Aberta a sessão com 28 Srs. Senadores. lê-se e aprova-se a 
ata da anterior. 

O SR. 1.0 SECRETÁRIO participa que o Sr. Senador José Satur
nino da Costa Pereira não comparece por incomodado. Fica o Se
nado Inteirado. 

O mesmo Sr. lê um requerimento de João Guilherme de Bruce, 
ex-capitão de artilharia de marinha, pedindo ser reintegrado no dito 
posto. À comissão de marinha e guerra. 

São eleitos à sorte, para a deputação que tem de receber o 
ministro da marinha, os Srs. Alrneida Albuquerque, Monteiro de 
Barros· e visconde de São Leopoldo. 

ORDEM DO DIA 

É aprovado em phmeira discussão, para passar à última, o pa
recer da comissão da mesa sobre o requerimento do Sr. Ferreira de 
Mello, propondo que se paguem pelo tesouro público, a meses,. de
pois de vencidos, as gratificações concedidas aos empregados da 
secretaria e casa do Senado. 

Continua .a segunda. discussão, adiada em 7 do corrente, do 
artigo 3.0 do projeto de lei de 1836 - B U - sobre direitos heredi
tários dos filhos ·ilegítimos, conjuntamente com as emendas da co
missi.io de legislaçã:> - K - deste ano, e com as emendas dos Srs. 
Vergueiro e Carneiro de Campos, apoiadas no dito dia. 

Discutida a matéria, aprova-se o art. 3.0
, e não passam as 

emendas. 
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Segue-se a discussão do art. 4.0 do projeto com as emendas 
da comissão de legislação, e o Sr. Presidente adia a discussão por 
se achar na antecâmara o ministro da Marinha. 

Introduzido o ministro com as formalidades do estilo, e, to
mando assento, continua a segunda discussão, adiada, pela hora, na 
última sessão, do art. 4.0 da proposta do governo, fixando as forças 
navais para o ano financeiro de 1839 a 1840, conjuntamente com a 
emenda do Sr. Hollanda Cavalcanti, apoiada na referida sessão. 

Julgada discutida a matéria, passa-se a discutir o art. 5.0 da 
proposta com a emenda da Câmara dos Srs. Deputados, e julga-se 
discutido, bem como os arts. 6.0 e 7.0 

Retirando-se o ministro com as formalidades do estilo, o Sr. 
Presidente põe à votação o art. 4.0 da proposta, e é aprovado, não 
passando a emenda do Sr. Hollanda Cavalcanti. 

O art. 5.0 da proposta é aprovado com a emenda da Câmara dos 
Srs. Deputados. 

Os a·rts. 6.0 e 7.0 da referida proposta são aprovados, e igual
mente a proposta com a emenda da Câmara dos Srs. Deputados, para 
passar à terceira discussão. 

Continua a discussão, adiada pela chegada do ministro, do art. 
4.0 do projeto - B U - sobre filhos ilegítimos, com as emendas 
da comissão de legislação. 

São oferecidas as seguintes emendas: 
·No § 1.0 do art. 2.0 do projeto da comissão, depois das pala

vras - pelo declarante - acrescente-se - pároco, ou quem suas 
vezes fizer - . Oliveira." 

"Ofereço como emenda ao § 3.0 do art. 4.0 do projeto em dis
cussão, o conteúdo ·no § 3.0 do art. 2.0 das emendes da comissão -
Paraíso." 

São apoiadas, e verificando-se não haver casa, faz-se a cha
mada, e acham se presentes 25 Srs. Senadores. 

O SR. PRESIDENTE dá para ordem do dia a continuação da 2.8 

discussão do projeto - B U - sobre filhos ilegítimos e trabalhos 
de comissões. 

Levanta-se a sessão a uma hora e três quartos. 

194 

'~ 

~4 
'f 

l 

J 
j 

J 
·l 
' 1 

:J 
1 
1 
j 
.i' 

. ' 
g 



SESSÃO EM 16 DE AGOSTO DE 1838 

Presidência do Sr. Marquês de Baependi 

Às 10 horas e meia da manhã, feita a chamada, acham-se pre
sentes 24 Srs. Senadores. O Sr. Presidente declara não haver casa, 
e convidando os Srs. Senadores presentes -a ocuparem-se em tra
balhos de comissões, dá para ordem do dia o seguinte: 

última discussão do parecer da comissão da mesa. para a con
tinuação . da publicaç~o dos trabalhos do Senado no P.eriódico 
Despertador, e das resoluções aprovando as pensões conc:didas às 
filhàs do fàlecido visconde de Cairu e à viúva e filhós dó tenente 
Francisco Antônio da Silveira; assim como as teriças concedidas 
aos coronéis Vicente Antônio Buys e Thomaz Antônio d~ ~·ilveira. 
Continuação da 2.8 discussão do projeto de lei sobre direitos here
ditários ·dos filhos ife·gítimos, com as respectivas emendas, e sus
pende-a sessão. 

Comparecem os Srs. Borges, Almeida e Silva, Alves Branco e 
Hollanda Cavalcanti. 

O SR. PRESIDENTE declara que suspendera a sessão para se 
trabalhar nas comissões, por não haver casa, porém que, tendo che
gado alguns Srs. Senadores, consultava se deveria abrir a sessão, 
o que, sendo aprovado, é logo aberta e aprovada a ata da anterior, 
depois de lida. 

O SR. 1.0-SECRETARIO lê um ofício do ministro interino do Im
pério, em resposta ao do Senado de 2 de julho passado, remetendo 
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as informações pedidas sobre o privilégio da companhia que preten
de organizar João Gomes Neto. Remetido a quem fez a requisição. 

O mesmo Sr. .1.0 ·Secretário participa que o Sr. Senador Lima e 
Silva não comparecia por incomodado, e a mesma participação faz 
o Sr. Saturnino a respeito do Sr. Ferreira de Mello. Inteirado. 

Lê-se o seguinte parecer: 

MA comissão de constituição e diplomacia examinou o ofício 
incluso do primeiro secretário da Câmara dos Srs. Deputados, rela
tivamente a uma alteração que a sobredita cãmara julgava conve
niente substituir no artigo 4.0 do projeto de lei, para a formação 
do quadro de oficiais de primeira linha do exército. Depois de a 
considerar, entende a comissão que pode ser admitida pelo Senado 
a mencionada alteração, não só porque, não é contrária à matéria 
do projeto, mas até porque decidindo assim, se conforma com o que 
em idêntico caso já resolvera em sessão de 21 de. setembro de 1836, 
sobre uma pensão concedida ao Senador, o Sr. Manoel Ferreira da 
Câmara. 

MPaço do Senado, 14 de agosto de 1838 - Visconde de São 
Leopoldo - Lúcio Soares Teixeira de Gouvêa." 

Entrando logo em discussão e requerendo-se a observância do 
regimento a respeito da discussão dos pareceres de comissões, o 
Sr. Presidente declara que ficava sobre a mesa. 

~ oferecido, apoiado, e aprovado o seguinte requerimento: 

M Requeiro que .entre em tercei·ra discussão o requerimento que 
fiz em junho de 1834 com o parecer da mesa, adiado no fim da 
segunda discussão, pelo interesse da experiência - J~ I. Borges." 

Continua a segunda discussão adiada na última sessão do art. 
4.0 do projeto de lei sobre direitos hereditários dos filhos ilegítimos, 
conjuntamente com as emendas da comissão de legislação deste 
ano, e com as dos Srs. Oliveira e Paraíso, apoiadas na sobredita 
sessão. 

~ apoiada a seguinte emenda: 

MSuprima-se o § 5." do artigo 4.0 Rio, 14 de agosto de 1838 -
Carneiro de Campo." 
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E apoiado e aprovado o seguinte requerimento: 

u Requeiro que se sobresteja por hoje na discussão deste pro
jeto, visto não estar presente o seu autor, e não dever prosseguir 
a discussão sem ele, como já se tem praticado, salvo no casos de 
declarado impedimento - Mello Matos.· 

O SR. PRESIDENTE declara que, a outra parte da ordem do dia 
são trabalhos. de comissões, e que, na primeira sessão, entraria em 
discussão o parecer da mesa, de que trata o requerimento do Sr. 
Borges, aprovado hoje, a fim de ter a sua última discussão. 

Terminados os trabalhos de comissões, retiram se os Srs. Se
nadores. 
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SESSÃO EM 17 DE AGOSTO DE 1838 

Presidência do Sr. Marquês de Baependi 

Aberta a sessão com 30 Srs. Senadores, lê-se e aprova-se a 
ata da anterior. 

O SR. 1.0 -SECRET ARIO, dando conta do expediente, lê: 
Um ofício do ministro interino do império, remetendo um dos 

autógrafos da resolução da assembléia geral, autorizando ao governo 
para conceder carta de naturalização de cidadão brasileiro a Ale
xandre Antônio Vandelli, na qual o Regente em nome do Imperador 
consente. 

Fica o Senado inteirado. e manda-se participar à Câmara dos 
Srs. Deputados. 

Outro do ministro da fazenda, remetendo as informações que 
lhe foram pedidas no 1.0 do mês passado acerca de dois prédios 
que possui a Ordem Terceira de São Francisco de Assis da cidade 
Diamantina. Remetido a quem fez a requisição. 

Outro do 1.0 ·Secretário da Câmara dos Srs. Deputados acompa
nhando as proposições da mesma câmara, que tem por objeto apro
var a aposentadoria do padre João Rodrigues de Araújo, e autorizar 
o governo para pagar a Francisco José de Brito o que lhe dever a 
fazenda pública. 

Remete-se a 1 :8 à comissão de instrução pública e a 2.8 às co
mis.sões de legislação e de fazenda e ambas a imprimir. 

São lidos os seguintes pareceres: • 
1.0 Da comissão de fazenda, a qual é de vo.to que se discuta 

e aprove a proposição da Câmara dos Srs. Deputados, pela qual é 
aprovada a aposentadoria concedida, pelo governo, ao inspetor da 
tesouraria de Santa Catarina, Diogo Duarte Silva, com vencimento 
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por inteiro do seu ordenado, em cujo parecer assinou vencido o Sr. 
J. I. Borges. 

2.0 Da comissão de instrução pública oferecendo uma resolu
ção pela qual se autoriza o diretor da escola de medicina desta 
corte para admitir, aos exames preparatórios do curso de medicina, 
a Luiz Manoel Velho da Silva. 

3.° Foi. visto na comissão de constituição e diplomacia o ofício 
do 1 .0·Secretário da Câmara dos Srs. Deputados, do 1.0 do corrente 
mês, e que acompanhou os autógrafos da resolução de 8 de agosto 
de 1837, que aprovou a pensão anual de 900S réis concedida aos 
filhos do visconde de Alcântara, já falecido, declarando-se que estes 
autógrafos foram remetidos pelo atual ministro do império, com 
ofício de 1 O de maio do corrente. ano. expondo que tais papéis .Jhe 
haviam sido enviados, entre outros, pelo seu antecessor, sem que, 
todavia, esta resolução. _que não havia sido sancionada, fosse acom
panhada da exposição dos motivos por que o não fora, na forma 
ordenada pelo art. 14 da lei de 14 de junho de.1831, e que se remetia 
para esta câmara por ter tido nela origem a mencionada resolução. 
A comissão, tendo tomado em consideração o objeto, entende que 
não pode entrar em dúvida que fora negada a sanção em vista do 
já citado art. 14 da lei de 14 de junho de 1831, e que suposto haja 
a falta da exposição dos motivos, todavia não sendo já deferivel· se
melhante falta pela ausência da· administração que negou a· sanção, 
entende que deve a resolução entrar de novo em discussão, para 
seguir-se o que se acha determinado no art. 13 da citada lei, e na 
falta das razões que motivaram a negativa da sanção,. entende igual
mente a comissão q!Je a mesma resolução deve ser aprovada. 

Paço do Senado,· 17 de .agosto de 1~38 .-,Lúcio,,Soares·,~eil(eira 
de Gouvêa- Visconde .de.São:LeopÓfdo··-••. Marquês~.de.;P~ranaguá. 

4.0
, 5.0

, 6.0
,. 7.0

, .8.0 e 9.0 das comissões de'.f\Aarinha •e': Guerra, 
e de fazenda sobre proposições da câmara dos Srs. . Dep~taáos 
aprovando as mercês pecuniárias concedidas ao ex-grumete José Ma
noel, tenente José de Aquino Tanajura, padre Bento José Labre Mar
tel, à irmã e sobrinhas do falecido tenente Antônio Vieira do Lago 
Cavalcanti, ao alferes Afonso de Albuquerque e Mello com sobrevi
vênci~ à sua mulher, e ao alferes Felisberto da Silva Vieira, sendo 
o parecer das comissões, que se discutam e aprovem as mencio
nadas proposições. 

Ficam todas sobre a mesa, indo o 2.0 e 3.0 a imprimir. 
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ORDEM DO DIA 

t aprovado, em última discussão, o parecer da comissão da me
sa, para que se renove o contrato com José Marcelino da Rocha 
Cabral para a continuação da publicação dos trabalhos do Senado 
no periódico Despertador, com as condições já estipuladas. 

São aprovadas, em 3.• discussão, a fim de serem remetidas à 
sanção. duas resoluções. uma aprovando a pensão concedida às fi
lhas do falecido visconde de Cairu. e outra aprovando a pensão con
cedida à viúva e filhos menores do tenente Francisco Antônio da 
Silveira. 

São aprovadas, em 3.8 discussão para se enviar à Câmara dos 
Srs. Deputados a resolução aprovando a tença concedida ao coronel 
Vicente Antônio Buys; e em 28 discussão, para passar à 3.a, a re
solução aprovando a tença concedida ao coronel Thomaz Antônio 
da Silveira. 

Entra em 3.8 discussão a indicação do Sr. Borges de 2 de junho 
de 1834, para que, quando não houver casa às 1 O horas e meia se 
passe a trabalhar em comissões, até haver número suficiente de 
membros para formar casa. 

O SR. MELLO MATOS Tequer o adiamento da discussão até a 
sessão próxima futura, seguindo-se no entretanto o que atualmente 
está em prática. Não é apoiado o requerimento. 

Oferecem-se estas emendas: 
u Instaure-se o resto da indicação do Sr. Borges que não passou 

na 2.8 discussão - Carneiro de Campos." 
u Requeiro que as sessões principiem às 11 horas, e se, a esse 

tempo, não houver número de membros suficiente, se levante a ses
são - Marquês de Palma ... São apoiadas. 

Discutida a matéria, é aprovada a indicação até as palavras -
se passe a trabalhar em comissões -, e não se aprova a outra 
parte, nem as emendas. . 

Continua a 2.8 discussão adiada na última sessão do art. do 
projeto de lei - BU -. sobre direitos nereditários dos filhos ilegíti
mos. conjuntamente com as respectivas· emendas. 

Depois de discutido é apr.ovado o art. 4.0 do projeto suprimida 
a palavra - verbal -. conforme a emenda hoje oferecida pelo Sr. 
Teixeira de Gouvêa, não passando nenhuma das outras. 

O SR. PRESIDENTE dá para ordem do dia: 
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última discussão do parecer da mesa para serem pagas pelo 
tesouro as gratificações concedidas aos empregados da secretaria, 
e casa do Senado. 

última discussão do projeto, que fixa as forças de mar e con· 
tinuação da discussão adiada do projeto de lei - B U -. 

Levanta-se a sessão às 2 horas e 1 quarto. 
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SESSÃO EM 18 DE AGOSTO DE 1838 

Presidência do Sr. Marquês de Baependi 

Aberta a sessão com 30 Srs. Senadores, lê-se e aprova-se a 
ata da anterior. 

O SR. PARAfSO, como 1.f-secretário, dá conta do seguinte: 
Um ofício do ministro interino do império, remetendo parte das 

informações que lhe foram pedias em 5 do mês passado, acerca 
da população de cada província. Remetido a quem fez a requisição. 

Um ofício do 1.0-secretário da Câmara dos Srs. Deputados, par
ticipando que a mesma câmara adotou, e vai dirigir à sanção, a 
resolução que aprova a tença concedida ao coronel Antônio Joa
quim da Silva Freitas. Fica o Senado inteirado. 

Remete-se à comissão de fazenda o mapa n.o 133, da assinatura 
e substituição do papel moeda na corte e província do Rio de Ja
neiro. 

O SR. PARAfSO participa que o Sr. conde de Valença não com
parecia .Por incomodado. Fica o Senado inteirado. 

O SR. BORGES declara que estão prontas as plantas de pro
jeção e profil da obra do edifício do Senado, e igualmente o orça
mento da despesa para a conclusão da mesma obra, e propõe que 
as ditas plantas sejam expostas em uma das salas das comissões, 
para serem examinadas pelos Srs. Senadores; outrossim requer o 
mesmo Sr. Senador, que se remova da mão do pagador, para o cofre 
do Senado, a quantia por que havia sido ajustada a pintura da parte 
exterior do edifício, visto estar duvidoso se o contratador da pintura 
tem desempenhado o contrato. São aprovadas estas propostas. 

A requerimento do Sr. Vallasques, remetem-se à comissão a que 
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está afeto este negócio, as informações enviadas pelo mfnistro In
terino do império, acerca da companhia que pretende organizar João 
Gomes Neto. 

ORDEM DO DIA 

!: aprovado em última discussão o parecer da comissão da mesa, 
para que se aprove o requerimento do Sr. Ferreira de Mello, propon
do que sejam pagas pelo tesouro público, a meses, depois de venci
dos, as gratificações concedidas aos empregados da secretaria e 
casa do Senado. 

Entra em última discussão a proposta do governo fixando as 
forças navais para o ano financeiro de 1839 a 1840, conjuntamente 
com a emenda da Câmara dos Srs. Deputados: e vem à mesa as 
seguintes: 

"Art. 3.0 Suprima-se a última parte· deste artigo, relativamente 
a fixação do núme.ro de alunos que se devem matricular no 1.0 ano. 
- Marquês de l'llranaguá." 

"lnsta.u.re.:se a ert,enda que ofereci, na 2.8 discussão~ a este ar
tigo - Coride de Lâjes ... 

"Art .. a,.~·" .. §rn lugar de - alunos, etc. - diga-se - de aspiran
tes - Verglleirc,. • 

São .··apoiadas, e retirando-se o Sr. Presidente por incomodado, 
ocupa a cadeira o Sr~ Vice-Presidente. 

Finda a discussão aprova-se o projeto como passou na 2.8 , para 
remeter-se à sanção, não passando as emendas dos Srs. Senadores. 

Entra em discussão. e fica adiado pela hora, o art. 5.0 do pro
jeto - B U - sobre direitos hereditários dos filhos ilegítimos, com 
as emendas da comissão de legislàÇ~o. 

o 'sR .. PRESH)ENTE .dá para ordem .do dia 1.a discussão do pa
recer da comissão de constituição. sobre a alteração. proposta pela 
Câmara dos Srs. Deputados no art. 4.0 do projeto que organizou o 
quadro dos oficiais do exército: 1.8 e 2.8 das resoluções ~provando 
as pensões concedidas ao tenente José de Aquino Tanajura, padre 
Bento José Lebre Martel, e ex-grumete José Manoel; a aposentadoria 
do conselheiro Diogo Duarte e Silva e as pensões concedidas à irmã 
e obrinhas do tenente Antônio Vieira do lago Cavalcanti, e a Fe
lisberto da Silva Vieira; e a continuação da discussão, adiada hoje, 
do projeto - B U. 

Levanta-se a sessão às 2 horas. 
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SESSÃO EM 20 DE AGOSTO DE 1838 

Presídãncia do Sr. Marquês de Baependi 

Aberta a sessão com 28 Srs. Senadores, lê-se e aprova-se a 
ata da antecedente. 

O SR. PARAfSO, como 1.0 -secretário, dá conta do seguinte ex
pediente: 

Um ofício do ministro da guerra, remetendo um dos autógrafos 
sancionados da resolução que autoriza o governo para remunerar 
serviços relevantes. prestados em defesa. da ordem pública e da 
integridade do império. Inteirado. e participe-se à Câmara dos Srs. 
Deputados. 

Um ofício do 1.0-secretário da referida câmara, acompanhando 
a proposição que desonera a sociedade do teatro nacional fluminense 
da obrigação de prestar a caução determinada pelo decreto de 30 de 
novembro passado, para poder receber o produto das loterias que 
lhe foram concedidas, ficando contudo obrigado às condições de
claradas na mesma proposição. A imprimir, e à comissão de fa
zenda. 

Outro acompanhando as emendas aprovadas pela mesma câ
mara, à proposta do poder executivo. que fixa as forças de terra 
para o futuro ano financeiro. A imprimir, e à comissão de marinha 
e guerra. 

Remete-se à comissão de fazenda um requerimento de D. Maria 
lnez de Souza Barroso, em que peqe a aprovação da pensão que 
obteve, em remuneração dos serviços de seu falecido marido. 
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' .') 

;~ Aprova-se o parecer da comissão de marinha e guerra, para se 
''l pedirem informações ao governo sobre requerimento de João Gui-
~~ lherme de Bruce, para ser reintegrado no posto de capitão de ar-
;! tilharia. 

ORDEM ·oo DIA 

Aprova-se em primeira discussão, para passar à última, o pa
recer da comissão de constituição, a fim de se admitir a alteração 
proposta pela Câmara dos Srs. Deputados; no art. 4f do projeto de 
lei, para a formação do quadro do exército. 

São aprovadas, para passarem à última discussão, as resolu
ções vindas da Câmara dos Srs. Deputados, aprovando as pensões 
concedidas ao tenente José de Aquino Tanajura, padre Bento José 
de L&bre Marte(, alferes Afonso de Albuquerque e Mello. ex-grumete 
José Manoel; a aposentadoria concedida ao conselheiro Diogo Duar
te e Silva, e as mercês pecuniárias concedidas à irmã e sobrinha 
do tenente Antônio Vieira do Lago Cavalcanti, e a Felisberto da Silva 
Vieira. 

O SR. PARAfSO declara que, não vindo no autógrafo da proposta 
do governo, sobre· a fixação das forças navais, nem no da ~m~.~da 
da Câmara dos Srs. Deputados, a epígrafe - A assembléia geral 
legislativa decreta - consultava para saber se podia màndar es
crevê-la, apesar disso, nos autógrafos, que tinham de ser enviados 
~ sanção imperial; e decide-se, em conformidade do requerimento 
do Sr. Vergueiro. que este negócio seja remetido à comissão da 
mesa para dar o seu parecer. 

Continua a segunda discussão adiada, pela hora, na última. ses
são, do .art. 3.0 do projeto de lei - BU -· e novamente. fica adiada, 
pela mesma razão, com a seguinte emenda do Sr. Paraíso que foi 
apoiada. 

"Substitutiva aos §§ 1.0 , 2.0 e 3.0 do artigo 5.0 do projeto em dis· 
cussão. Os filhos naturais, ainda concorrendo com os filhos legíti· 
mos, herdam ao pai que legalmente os tiver reconhecido, posto que 
nobre seja; e nos mesmos termos herdam estes e os espúrios à 
mãe: porém, os filhos nascidos de coito danado, só herdarão na 
falta de herdeiros necessários. Salva a redação - Paraíso. • 

O SR. PRESIDENTE dá para ordem do dia terceira discussão da 

205 



resolução sobre a tença do coronel Thomaz Antônio da Silveira. pri
meira da resolução que manda admitir à matrícula do primeiro ano 
da escola de medicina da corte, a Luiz Manoel Velho da Silva; pri
meira do parecer da comissão de constituição, sobre a resolução 
que aprova a pensão dos filhos do falecido visconde de Alcântara; 
e a continuação da discussão adiada do projeto de lei - B U. 

Levanta-se a sessão às duas horas. 
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j I SESSÃO EM 21 DE AGOSTO DE 1838 

i! Presidência do Sr. Marquês de Baependl 
;~ 
ii 
~ 
·~ Aberta a sessão com 27 Srs. Senadores, lê-se e aprova-se a 
j ata da anterior. 
~ 
~ j O SR. PARAfSO, como 1.0·Secretário, dá conta do seg~inte ex-
i pediente: 

Um ofício do ministro da fazenda, remetendo um dos autógrafos 
sancionados, da resolução da assembléia géral, que conceâe o uso 
de uma alâmpada de prata à igreja matriz da cidade da Fortaleza. 
província do;Ceará. Fica o Senado inteirado, e manda-se participar 
à Câmara dos Srs. Deputados. 

Outro do 1.0·secretário da mesma câmara, acompanhando a pro
posição que aprova a pensão concedida a João da Silva Tavares. A 
imprimir, e às comissões de marinha, guerra e fazenda. 

São lidos os seguintes pareceres: 
' . 

1.0 A comissão da mesa refletindo, em conseqüência do re
querimento feito ontem·· pelo Sr. Senador Vergueiro, a· respeito do 
expediente que deva adotar-se sobre a falta da epígrafe, ôu das 
palavras -· A assembléia geral legislativa decreta - que se encon
tra na emenda feita na Câmara dos Srs. Deputados, à proposição do 
poder executivo, acerca da fixação das forças navais para o ano 
de 1839 a 1840: é de parecer• que se adote o meio de se consultar 
a mesma câmara. se convém no acrescentamento daquelas palavras, 
procedendo assim o Senado de Igual modo que no ano de .1837, a 
respeito das propostas do crédito suplementar, destacamentos da 

207 



guarda nacional, e anistia para as províncias do Pará e Rio Grande 
do Sul, nas quais se encontraram Igual falta. 

Paço do Senado, 21 de agosto de 1838 - Marquês de Baependi 
- Francisco de Souza Paraíso - l.uiz José de Oliveira - Manoel 
dos Santos Martins Vallasques - Cassiano Spiridião de Mello Ma
tos, vencido. 

2.0 Da comissão de fazenda, a qual é de parecer que entre em 
discussão, para ser aprovada, a proposição da Câmara dos Srs. 
Deputados, pela qual se autoriza ao governo para pagar a Antônio 
Pedro de Alencastro, a quantia de 3:300$ réls, que o mesmo des
pendeu na viagem que fez da capital de Mato Grosso a esta corte. 
em virtude do aviso de 19 de novembro de 1835; assinando-se ven
cido o Sr. Borges. 

3.0 Da comissão de legislação. para que entre em discussão, 
e seja aprovada, a resolução vinda da outra câmara, que aprova a 
pensão de 800$ réls anuais, conferida ao doutor Antônio Carlos RI
beiro de Andrada Machado e Silva, a título de lndenização dos pre
juízos que sofreu pela abolição do ofício de escrivão da ouvedoria 
da comarca de São Paulo. de que foi serventuário. 

4.0 Da comissão de instrução pública, para que se discuta e 
seja aprovada a resolução sobre a aposentadoria concedida ao padre 
José Rodrigues. Ficam sobre a mesa. 

5.0 As comissões de legislação e fazenda viram a resolução 
vinda da outra câmara, que autoriza ao governo a indenizar os ci
dadãos lgnácio Rigaud e Antônio Joaquim Rodrigues da Costa, das 
perdas que devidamente mostrarem haver sofrido, em virtude da 
ocupação de suas propriedades pelas tropas da legalidade, durante 
a rebelião que rebentou na província da Bahia, em . 7 de novembro 
do ano passado, e a fornecer, no ano financeiro de 1838 a 1839, ao 
cofre provincial de Santa Catarina, um suprimento extraordinário de 
sessenta contos de réls com as aplicações a que se 1'eferem os arts. 
2.0

, 3.0 e 4.0 da mesma resolução. 

As comissões, atendendo à justiça em que se funda a primeira 
autorização, e a necessidade que, além disso, reclama a segunda, 
são de parecer que a resolução seja aprovada, entrando para isso 
em discussão. 
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Paço do Senado, em 16 de agosto de 1838 - C. S. de Mello 
Matos- Marquês .de Maricá- F. Carneiro de Campos- P. J. de 
Almeida e Silva. 

Com quanto julgue atendível a disposição do artigo 1.0 da re
soluçao, nao posso convir na dos artigos 2.", 3." e 4.0

, pela forma em 
que dispõe do socorro à província de Santa Catarina - Holanda 
c.;avalcanti. 

O membro da comissão, abaixo-assinado, requer que se peçam 
à Câmara dos Srs. Deputados, os documentos que fundamentarão 
a presente resolução - J. I. Borges. 

Tendo o Sr. Hollanda Cavalcanti apresentado alguns documen
tos sobre este objeto, é de ·novo remetido às comissões. 

6.0 Da comissão de negócios eclesiásticos, para que se admita 
a discussão, e seja·· adotado o projeto de ·lei vindo da outra câmara, 
elevando a 7 o número dos desembargadores da relação metropoli
tana do império, e aumentando-lhes o ordenado. 

O SR. SENADOR FERREIRA DE MELLO emite o voto de que se 
peçam informações ao governo para dar então o seu parecer. 

!: remetido à comissão de fazEmâa para dar também o seu pa· 
recer, como foi determinado em 11 do corrente. 

ORDEMDO DIA 

!: aprovada em terceira discussão, para remeter-se à Câmara 
dos Srs. Deputados. a resolução do S.enado que aprova a tença con· 
cedida ao cor-onel Thomaz Antônio da Silveira; e, .em prirneh-a, para 
passar à segunda, a resolução que aútÔriza o diretor dá escola de 
medicina da corte, para admitir aos exames preparatórios a Luiz 
Manoel Velho da Silva, e, sendo aprovado, admiti-h) à matrícula do 
primeiro ano. 

Aprova-se, em primeira discussão, o parecer da comissão de 
constituição sobre o ofício do 1.0-secretário da Câmara dos Srs. 
Deputados, que acompanhou os autógrafos da resolução que aprovou 
a pensão concedida aos filhos do falecido Visconde de Alcântara. 

Continua a segunda discussão, adiada pela hora na última ses· 
são, do artigo 5.0 do· projeto de lei, sobre direitos hereditários dos 
filhos ilegítimos, com as emendas da comissão e do Sr. Pararso. 
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Discutida a matéria, aprova-se o artigo 5.0 unanimemente com 
o § 1.0

, na parte que manda que os filhos ilegítimos herdem a tota
lidade dos bens, na falta de descendentes, não passando a parte que 
trata dos ascendentes. Os §§ 2.0 e 3.0 não passam. nem a emenda 
do Sr. Paraíso. 

Dada a hora, fica adiada a discussão, e o Sr. Presidente dá a 
sua continuação para a ordem do dia, e trabalhos de comissões. 

Levanta-se a sessão às 2 horas e 5 minutos. 
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SESSAO EM 22 DE AGOSTO DE 1838 

Presidência do Sr. Marquês de Baependi 

Aberta a sessão com 30 Srs. senadores, lê-se e aprova-se a ata 
da anterior. 

O SR. PARAfSO, como 1.0-secretárlo, lê um offcio do 1.0-secre
tário da câmara dos Srs. Deputado~, acompanhando a proposição da 
mesma câmara, qlle aprova as disposições dos artiRos 4.0 e 7 .o das 
condições . propostas para o estabelecimento da companhia de mine
ração, conceéllda a Gustavo ·Adolfo Reye. 

A imprimir e às comissões de comércio e fazenda. 

ORDEM DO DIA 

Continua a segunda discussão adiada pela hora, na última dis
cussão, do projeto de lei -.. BU :......., S()bre.direitoshereditãri()s dos fi
lhos ilegítimos; e, começando-se pelo artigo 6.0 , é e~e ~p~ovado, bem 
como os 7.0

, 8.0
, 9.0 e 10, não tendo passado uma emeridádoSr.Teixei

ra de Gouvêa, para suprimir-se o § 2.0 do artigo 8.0 , ejulgalldo-~e pre
judicados os artigos 3.0 e 4.0 das emendas da comissãó. d projeto é 
finalmente aprovado para passar à terceira discussão, como· foi emen
dado na segunda. 

O SR. PRESIDENTE declara que a última parte da ordem do dia 
são trabalhos de comissões, e dá para ordem do dia: última discussão 
do parecer da comissão de constituição sobre a alteração proposta 
pela câmara dos Srs. deputados, no projeto do quadro do exército, e 
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resoluções aprovando as pensões concedidas ao tenente José 
Aquino Tanajura, padre Bento José Labre Martel, alferes Affonso 
Albuquerque e Mello, ex-grumete José Manoel, aposentadoria ao 
selheiro Diogo Duarte Silva, meio soldo à irmã e sobrinhas do 
ente Antonio Vieira do Lago Cavalcantl, e soldo a Felisberto da 
·a Vieira. 

Levanta-se a sessão às 2 horas 
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SESSÃO EM 23 DE AGOSTO DE 1838 

Presidência do Sr. Marquês de Baependi 

Aberta a sessão com 29 Srs. senadores, lê-se e aprova-se a ata 
da anterior. 

O SR. PARACSO, como 1.0-secretárlo, lê um ofício do ministro da 
Fazenda, remetendo o decreto original pelo qual foi apos~ntado no 
lugar de juiz da alfândega do Pará o Sr. José Thomaz Nàbúco de 
Araujo. A comissão ~dê' fazenda. 

Remete-se à mesma comissão o mapa n.o 134 da assinatura e 
substituição do papel-moeda da corte e província do Rio de Janeiro. 

São · lidos os seguintes pareéeres: 

1.0 As comis.~ões de legisl~ção e fazenda viram a resollJção 
vinda da outr~ câin:a~a~ q~~ ~au!iriza a~!r~~nd~d~ Aa ~ef'l~()ra ~acGló
ria, instituída na igr:eja matr~z de· Valença, províf'Jcia do Rio~. de Ja
neiro, a continuar na posse dos beJ1S~ dé. raiz ~ue cÕnstitÚêni seu pa
trimónio,·. di~pehsando' para .. ·.esse~fÍm• sorr)énté as leis 1da'amo}tlzaÇão. 
As .comissões:.enténdem .Que, sendo•justificável ;l:l'cohtlnUaçãó.da~pos
se pedida,. pela razão de serem esses i os únicos! ~~ns;qíiê podem 
servir de face· às despesas necessárias para contií-lúâÇão dos ·pios 
fins daquela irmandade, são de ·parecer que a resoluÇão deve me
recer a aprovação do •Senado. Paço do Senado, em 23 . de agosto de 
1838.- C. S. de Mello Matos-·P. I. de Almeida e Silva- F. C. de 
Campos - Marquês de Mar i cá - José lgnácio · Borges. 

2.0 Das comissões de comércio e fazenda, para que seja apro-
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vada e discutida a resolução pela qual é o governo autorizado a des
pender anualmente a quantia de 20 contos de réis com o melhora
mento da estrada que novamente s~ abriu entre as províncias de Ma
to Grosso e S. Paulo; assinando-se vencido o Sr. José lgnácio Borges. 

3.0 Das comissões de Marinha, Guerra e Fazenda, para que se 
aprove a proposição da câmara dos deputados, aprovando a pensão 
anual de 1 :200S réis concedida a João da Silva Tavares. 

4.0 A comissão de Marinha e Guerra, a quem foi presente a 
emenda feita pela câmara dos Srs. deputados à resolução aprovada 
neste Senado, dando ao secretário da academia dos guarda-marinhas 
os emolumentos do seu ofício, a cuja emenda tem por objeto redu
zir o ordenado que atualmente percebe aquele empregado. J: de pa
recer que seja desatendida a emenda, por trazer a injustiça de desi
gualar os ordenados dos dois secretários das academias militares, 
quando pede a justiça que a ambos lhes sejam conservados por 
identidade do exercício. Paço do Senado, 22 de agosto de 1838. -
José lgnacio Borges -. Conde de Lajes - Marquês de Paranaguá. 

s.o A comissão de fazenda, a quem foi presente a resolução da 
câmara dos Srs. Deputados. derrogando o artigo 2.0 do decreto de 30 
de novembro de 1837, que impunha aos empresários do teatro cons
titucional fluminense o ónus de dar uma caução para bem de man
terem em cena três companhias de espetáculo. o.brjgando, contudo, 
a que a referida empresa. em lugar de três companhias, tenha duas. 
1: de parecer que entre em discussão a referida resolução, e seja 
aprovada em face das razões alegadas pelos representantes. Paço 
do Senado, 22 de agosto de 1838.- José lgnacio·Borges -· Maniuês 
de Maricá.· 

6.0 Da comissão de instrução pública, a qual é de parecer que 
se admita à discussão nesta augusta câmara e se adote a resolução 
vinda da câmara dos ·Srs. deputados. que autoriza o diretor do curso 
jurídico de Olinda para admitir a fazerem ato do .terceiro ano os 
estudantes Candido José de Moura, Francisco Joaquim Pereira Cal
das e Antonio Duarte Silva Valença, e à matrícula do quarto ano; as
sinando-se vencido o Sr. Ferreira de Mello. 

Ficam . todos sobre a mesa, bem como o parecer da comissão de 
legislação e fazenda, que fora lido em 21 do corrente, sobre a reso-
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lução que manda indenizar a lgnacio Rigaud e outro: o qual parecer 
havia voltado no dito dia à comissão, com novos documentos, com 
os quais se satisfez a dúvida de um de seus membros. 

ORDEM DO DIA 

Aprova-se, em última discussão, o parecer da comissão de cons
tituição, para se admitir a alteração proposta pela câmara dos Srs. 
deputados, a respeito do artigo 4.0 do projeto sobre o quadro do 
exército. 

São aprovadas em última discussão, para subirem à sanção, as 
resoluções aprovando as mercês pecuniárias concedidas ao tenent~ 
José de Aquino Tanajura, Padre Bento José. Labr:e. Marte!, alferes 
Affonso de Albuquerque e . Mello, ex-grumete José Manoel, irmã e 
sobrinhas do. tenente Antonio Vieira do Lago Cavalcanti, e alferes 
Felisberto da Silva Vieira: assim como a aposentadoria do conselhei
ro Diogo Duarte e Silva. 

Extinta a matéria da ordem do dia, sobre proposta do Sr. Presi
dente, ~ecide o Senado que se discuta o parecer da comissão da 
mesa s~bre a falta que se ~ota no proj~to da'fixàÇã() das forÇas na
vais •. das palavras - A ,~ss"'mbiéia geral legl~latlva decreta·-. En
trando lo9o em discussão, "áprova-se com a segÍ.Jinte emenda: 

"Requeiro que, no ofício que se en,viar à câmara dos Srs. depu
tados, se faça a mesma pergunta sobre a lei das forças de terra. -
Satumino." 

O SR. PRESIDENTE convida os Srs. senadores a ocuparem-se 
em trab~lho~'dé•'cornissões, é'dá para ord~lll.do'~ia: 

Prifn~irá e segunéféi" di~êussão 1 dás resoluÇões n.o .. 9, inde~izan
do a AntonioPedrod~'Aiencf)stro:.·.n.o 15'sobr,e'a pensão co11cedida 
ao douto~ Antônio Cárl~{a~" ~n~radéi Ma~hado e Sihra: n.o 3.1 ·sobre 
a aposentàéfÕriâ a:e Jóaquin{RÕddgues'·éfi!'Arãujô:· ségunda d~i' resolu
ção - R - mandanCJo éidmitir• ã> matrícula dó 1.0 ano da esco.la de 
medicina da corte, a luiz. Manoel Velho da Silva: última do parecer 
da comissão de constituição sobre a resolução que aprova a pensão 
dos filhos do falecido Visconde de Alcântara; e, sobrando tempo, 
trabalho de comissões. 

Levanta-se a sessão às 2 horas. 
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SESSÃO EM 25 DE AGOSTO DE 1838 

Presidência do Sr. Marquês de Baependi 

Aberta a sessão com 30 Srs. senadores, lê-se e aprova-se a ata 
da anterior. 

O SR. PARAfSO. como 1.0 -secretárlo, dá conta do seguinte ex
pediente: 

Um ofício do ministro Interino do Império, remetendo quatro au
tógrafos sancionados da resolução aprovando as pensões conferidas 
ao tenente Antonio Benedicto de Araujo, e ao soldado voluntário 
Francisco José da Silva, e as tenças concedidas ao major Antonio 
Salerno Toscano de Almeida, e ao alferes Joaquim Themoteo Romei
ro. Fica o Senado inteirado, e manda-se participar à câmara dos Srs. 
deputados. 

Outro do mesmo rriimstro, remetendo a cópia do decreto de 17 
do corrente, que concede ao brigadeiro João Egydio Calmon a tença 
anual de 300S réis. As comissões de Marinha, Guerra e Fazenda. 

O SR. ·PARAfSO participa que o Sr. senador Cunha e Vasconcel
los não comparecia por incomodado. 

O SR. CONDE DE LAJES apresentou o seguinte parecer: 
·Foram presentes à comissão de Marinha e Guerra a proposta do 

poder executivo, e emendas da câmara dos deputados, fixando as 
forças de .terra para o. ano financeiro de 1839 a 1840, e julga a co
missão que a ocasião da discussão, com as informações do respecti
vo ministro, é a mais própria para apresentar .as suas reflexões. 

"Paço do Senado, 22 de agosto de 1838. -José lgnácio .Borges 
- Conde de Lajes - Marquês de Paranaguá, vencido em parte.· 

Fica sobre a mesa. 
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O SR. BORGES apresenta o parecer da comissão eclesiástica, 
sobre a resolução que faz alterações na relação metropolitana do Im
pério, que tinha sido lido em 21 do corrente, e remetido à comissão 
de fazenda no mesmo dia, para dar também o seu parecer como 
fora determinado em 11 do mesmo mês: sendo a comissão de fa
zenda concorde com o requerimento qúe faz o 3.0 membro da comis
são eclesiástica, para se ·pedirem informações ao governo. 

Fica sobre a mesa, e pondo-se à votação o requerimento é 
aprovado. 

ORDEM DO DIA 

É aprovada em 1.a e 2.8 discussão, a fim de passar .. à 3.8 , a reso
lução que autoriza o governo a pagar a Antonio Pedro de Alencastro 
a quantia de 3:360S réis que o mesmo despendeu na viagem que fez 
da capital de Mato Grosso para esta corte. 

Entra em 1! discussão a resolução que aprova a pensão de SOOS 
rs .. concedida ao Dr. Antonio Carlos Ribeiro de Andrada Machado e 
Silva. 

Depois de discutida, é aprovada para passar à 2.8 discussão, e, 
entrando nela, vem à mesa a seguinte emenda: 

"Depois .. do nome do agraciado, diga7se: -em remuneração dos 
serviços por ele prestados à independência do Império. - J. I. 
Borges." 

"Em lugar . de: - dos prejuízos - diga-se: - da cessação da 
remuneração de serviços. - Vergll~iro." 

São apoiadas, e tendo o Sr; :Borges, com permissão do Senado, 
retirado a. sua emenda, aprova-se a resolução para passar à 3.8 dis
cussão, não .passando a oÜtr~ emenda. 

São aprovadas em 2.8 discussão, para passar à 3.8 , a resolução 
que autoriza.o.diretor da escola de medicina da corte para admitir aos 
exames preparatórios a Luiz Manoel Velho da Silva: e em 1.8 e 2.8 , 

para passar à 3.8 , a resolução que aprova a aposentadoria do padre 
João Rodrigues de Araujo. 

Fica adiada, .pela hora, a última discussão do parecer da comis
são de constituição, a respeito da pensão concedida aos filhos do 
falecido visconde de Alcântara. 

O SR. PRESIDENTE declara que se ia oficiar ao ministro da Guer
ra, convidando-o para assistir, na 1.8 sessão, à discussão das forças 
de terra, pelas 11 horas, e dá para ordem do dia a continuação da ma-
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téria adiada; 1.8 e 2.8 discussão das resoluções autorizando a matriz 
de Valença para possuir os bens de raiz que constituem o seu patri
mônio; concedendo anualmente 20 contos de rs. para melhoramento 
da estrada nova entre Mato Grosso e S. Paulo: aprovando a pensão de 
João da Silva Tavares: mandando admitir à matrícula do 4.0 ano 3 es
tudantes; concedendo uma indenização a Jgnácio Rigaud e outro: e. 
logo que chegue o ministro da Guerra, a 1.8 e 2.8 discussão das for
ças de terra. 

Levanta-se a sessão às 2 horas e 1 O minutos. 
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SESSÃO EM 27 DE AGOSTO DE 1838 

Presidência do Sr. Marquês de Baependi 

Aberta a sessão com 30 senhores senadores, lê-se e aprova-se a 
ata da anterior. 

EXPEDIENTE 

Um ofício do ministro interino do Império, remete~do o mapa 
da população· da província de S. ·Paulo. Remetido a quem fez a re
quisição. 

Outro do mesmo, participando que em data de 23 do ~()rrente 
se expediram as convenientes ()rdens para: que· no ,,tesoúro::p'.:iblico 
se abra o cornpetfmte assentamento a cada urri dôs.empreg~dos''cles
ta augusta. cã~ara, constantes da; fela~ão ,qu~ ;acompánhou· ., ... :Óffcio 
de 18 do pre~ente mês~ Fica o)Senado\inte.m!dÕ~ . . .. . . 

Outro .do mesmo, r:emetendo os ates legisfativos da ass~rnbléia 
da prOVÍilCia .de Mato Grosso n.os 1 a21. À comissão de. assembléias 
provinciais. 

Uma representação do arcebispo Metropolitano, oferecendo in
formações' a respeito dos quesitos que fez um dos ilustres membros 
da comissão eclesiástica, sobre o projeto vindo dà cã111ara dos senho
res deputados, ac~rca da relação metropolitana do i!llpério. Às co
misssões eclesiásticas e de fazenda. 

São eleitos à sorte para comporem a deputação que tem de rece
ber o ministro da Guerra, os · Srs. Costa Ferreira, visconde de Congo· 
nhas e Teixeira de Gouvêa. 

219 



ORDEM DO DIA 

Continua a última discussão adiada na antecedente sessão do 
parecer da comissão de constituição, sobre o ofício da câmara dos 
deputados do 1 •0 do corrente mês, e que acompanhou os autógrafos 
da resolução de 8 de agosto de 1837, que aprovou a pensão conce
dida aos filhos do falecido visconde de Alcântara. 

Fica adiada pela chegada do ministro da Guerra, e, sendo este 
introduzido com as formalidades do estilo, toma assento, e entra em 
primeira discussão a proposta do governo, fixando as forças de terra 
para o ano financeiro de 1839 a 1840, com as emendas da câmara 
dos senhores deputados. 

Discutida a .matéria, sai o ministro para votar-se, e é aprovada 
a proposta com as emendas, para passar à segunda discussão. 

Entrando o ministro, tem lugar a segunda discussão, e come
çando-se pelo artigo 1.0 da proposta com as emendas da outra. câmara 
a este artigo, o Sr. Paula Souza requer que se discuta· separadamen
te a emenda a este artigo que trata do engajamento de estrangeiros . 

.: apoiado este requerimento e progride a discussão do dito arti-
go 1.0 unicamente aditivo ao n.o 3.0 do artigo 1: da proposta . 

.: oferecida a seguinte emenda: 
"Em lugar de- doze mil- diga-se- dez mil.- Paula Sousa." 
~ apoiada, e fica a discussão adiada pela hora. 
Retirando-se o ministro com as formalidades do estilo, o Sr. 

Presidente dá para ordem do dia as matérias dadas, e, em último, 
chegando o ministro, a continuação da segunda discussão das forças 
de terra. 

Levanta-se a sessão às duas horas da tarde. 
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SESSÃO EM 28 DE AGOSTO DE 1838 

Presidência do Sr. Marquês de Baep~ndi 

Aberta a sessão com 30 Srs. senadores, lê-se e aprova-se a ata 
da anterior. 

O SR. 1.0 ·SECRETARIO dá conta do seguinte. expediente: 
Um ofício do ministro interino do. império, remetendo as infor

mações pedidas, em 30 de julho passado, acerca da criação de rela
ções nas províncias deMillase S. Paulo. 

Outro do ministro da fy1arinha, remetendo. as informações pedi· 
das, em. 20 do corrente, relâtivas ao ex-capitão de artilharia da Ma· 
rinha, Jóão Guilherme de Bruce. São remetidas a quem fez as re
quisições. 

Outro do 1.0-secretário da câmara dos~Srs. deputados, participan-·. . . .,·., . .. . : ·-v--·-. < ·_, --, -. .-:'_~:· _,_ 
do que a mesma câmara, na conformidade do que se lhe c::omunicou 
em ofício de 23 do corrente. convém em;que se acrescentem as .pa-

. ' ; : ' ' ' t' ,__ ·. "''· ·; 

lavras - A assembléia geral legislativa decreta .- na redação das 
leis que fixam" as: forças de terra e mar. para· o ano ·financeiro. Fica 
o Senado inteirado. . .. . . 

Um requerimento do visconde da Praia . Grande, pedindo a con
firmação de uma pensão que lhe foi concedida pelo governo. Às co
missões de legislação. e fazenda. 

São. lidos, e: vão. a Imprimir, osseguintes parecer:es: 
"1.0 A comissão de fazenda examinou o .. decreto de 20 de agos

to de 1838,. e documentos, em que é ele baseado, e pelo qual é. conce
dida a aposentadoria do emprego de juiz. da alfândega da província do 
Pará, ao Sr. José Thomaz Nabuco de Araujo, com o vencimento de 
SOOS réis; e atendendo ao número de anos de serviço do agraciado e 
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à posição política que representa; é de parecer que seja aprovada a 
mesma aposentadoria, precedendo as discussões do estilo da se
guinte resolução: 

"A assembléia geral legislativa resolve: 

"Fica aprovada a aposentadoria concedida, pelo decreto de 20 
de agosto de 1838, a José Thomaz Nabuco de Araujo, em juiz da al
fândega da província do Pará, com o vencimento de 600$ réis • 

.. Paço do Senado, 27 de agosto de 1838. - Hollanda Cavalcanti 
- Marquês de Maricá- Vencido, José lgnácio Borges." 

2.0 Da comissão de Marinha e Guerra, e de Fazenda, oferecen
do uma resolução, em que se aprova a tença anual de 300$ réis, con
cedida ao brigadeiro João Egídio Calmon. 

Passando-se a nomear a deputação que tem de receber o mi
nistro da Guerra, saem eleitos, à sorte. os Srs. Rodrigues de Andra-
de, marquês de S. João da Palma e Nabuco. · 

O SR, 1.0-SECRET ARfO participa que ia oficiar ao governo pedin
do dia, lugar e hora em que o Regente, em nome do Imperador, de
verá receber a deputação que te,m de saber a hora e o lugar p~ra o 
encerramento da assembléia geral, e que a mesma deputação poderá, 
talvez, apresentar à sanção algumas leis que estiverem prontas. Ou
trossim, informa ao Senado que os impressos, de que tratára o Sr. 
Paula Souza na sessão anterior, ainda não tinham sido remetidos pa
ra a secretaria, e que hoje viera e fora distribuído o balanço da re
ceita e despesa do império no ano financeiro de 1835 a 1836. 

ORDEM DO DIA 

Aprova-se em últ!ma discussão o parecer da comissão de consti
tuição sobre o ofício da câmara dos Srs. deputados, que acompanhou 
os autógrafos da resolução que aprova a pensão concedida aos fi
lhos do falecido visconde de Alcântara. 

Entra em primeira discussão a resolução que manda indenizar os 
cidadãos Ignácio Rigaud. e Antonio Joaquim Rodrigues da Costa das 
perdas que sofreram na ocupação das suas propriedades pelas tro
pas da legalidade. durante a rebelião que rebentou na província da 
Bahla, em 7 de novembro do ano passado, e a fornecer ao cofre pro
vincial de Santa Catarina um suprimento extraordinário, no ano fi
nanceiro de 1838 a 1839, da quantia de 60 contos de l'éis: conjunta-
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mente com o parecer das comissões de legislação e fazenda a res
peito. 

I: apoiado o seguinte requerimento: 
M Requeiro que se peçam informações ao governo, respeito a to

dos os objetos da resolução, e em quanto ele calcula as indeniza
ções do art. 1.0

, adiada, entretanto, a discussão. - Paula Souza." 
Entrando em· discussão fica esta adiada por estar na antecâma

ra o ministro da Guerra. 
Sendo introduzido o ministro com as formalidades do estilo, 

toma assento, e continua a segunda discussão, adiada pela hora na 
passada sessão, do art. 1.0 da proposta do gover~o;~fi~ando as forças 
de terra para o ano financeiro de 1839 a 184p~ conjul"lt~mente com a 
emenda, apro'lada pela··cã.mara dos.Srs~.deputad~s.~ao .. n,0 3 do.mesmo 
artigo, e com a do Sr. Paula 5ouza, apei~da na•sob~e~ita·sessão. 

Dada a hora, o Sr. P~eside'rite propõe·à prorrôgãção da sessão 
para se votar: e não passando, fica a·· matéria adiada. 

Retirando-se o ministro com as formalidades'do costume, o Sr. 
Presidente dá para ordem do dia as matérias dadas para hoje. 

Levanta-se a sessão às 2 horas. 
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SESSÃO EM 29 DE AGOSTO DE 1838 

Presidência do Sr. Marquês de Baependi 

Aberta a sessão com 28 Srs. senadores, lê-se e aprova-se a ata 
da anterior. 

O SR. 1.0-SECRET A RIO dá conta do seguinte expediente: 
Um ofício do ministro da Fazenda, remetendo um dos autógrafos 

sancionados da resolução da assembléia geral, que aprova a aposen
tadoria concedida ao conselheiro Diogo Duarte e Silva. Fica o Sena
do inteirado. e manda-se participar à câmara dos Srs. deputados. 

Outro do mesmo ministro, remetendo parte das inforrnações que 
lhe foram requisitadas em ofícios do Senado de 19 de junho, 9 de ju
lho e 8 de agosto do corrente ano. Remetido a quem fez a requisição, 
indo os documentos a Imprimir. 

Dois ofícios do secretário da câmara dos Srs. deputados, partici
pando, em um, que o Regente sancionou a resolução que aprova a 
tença concedida- ao coronel Antonio Joaquim da Silva Freitas; e, em 
outro, que a mesma câmara adotou, e vai dirigir à sanção; a resolução 
que determina que o secretário da escola de medicina da corte, per
ceba, além do seu ordenado, a mesma gratificação que àtualmente 
compete aos lentes substitutos da mesma escola. Fica o Senado 
inteirado. 

O mesmo Sr. 1.0-secretário participa que os Srs. senadores Mar
quês de Maricá e Mello Mattos não compareciam por estarem in
comodados, e que o Sr. Costa Barros se achava anojado pelo faleci
mento de sua sogra, e que, por incómodos fortes de família, não po
dia comparecer por 3, ou 4 dias. Fica o Senado inteirado, e manda
se desanojar o Sr. Costa Barros. 
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São designados, por sorte, para a deputação que tem de. receber 
o ministro da Guerra, os Srs. Nabuco, Vergue.iro e Teixeira de Gouvêa. 

ORDEM DO DIA 

Continua a segunda discussão, · adiada na sessão anterior pela 
chegada do ministro da Gllerra, d() requerimento do Sr. Paula Souza, 
para se pedirem informaÇões ao governo,· feito e acpoiacfo nà ~rimeira 
discussão da. resolução que autoriza o goveriÍ() a~ incienizar aJgnácio 
Rigaud e outro, e a fazer um suprfmento,eXtraorcfillárlo ·ac, cofre pro
vincial de Santa Catarin~. NovamenteJica~aéliada por ter chegado o 
ministro da Guerra, o qual, sêl{aô introduz'ido ... éôôl~a~fo.rJ1laUd~des do 
estilo, .toma .asse~to,e continua,~ então, •. â .segllnda .. di~cus~ão;.·adia
da pela hora llã Última sessão; do. ar:tigo 1.0 da p~opostâ;Cio·:~)Õy~rno, 
fixando as forças de terra, éonjuntarítente colll a eJl1ên~a 'da Câ~ara 
dos Srs. deplit.!dos ao. n.~ 3 .do referido. artigo, e com a dô s~: Paula 
Souza, apoiada.ern 2i do, côrr.ente. · · · 

Discutida,a matéria •. sai o ~lnistro para votar·s.e; e, posto à vota
ção o ar-t~ .1~":}da;proposta,,é,aprovacfo com,a .er:nenda da,êãJTiara dos 
Srs. dep.utados ao n . .; 3 do dito ·artfgô,' não passando a emenda do Sr. 
Paula So'uza~ ·· . · · · · 

Téndó·inovo ·ingresso o ministro, entra em discussão .a emenda 
")''~ -•-:<~J:''' -<,-,.,.;':':1"• ·•!'_'T~•·,-:-:•:•'"• .. '' ·'· .. ,,,.,-_,.','!• .•.. <:·" '· . ,. '· '''" ·-:.:··-- - O•" , ·.:.· ',, 

adithl'a .d~.cãr:n~a·dc:>sXSrs •.. deputados ao art. 1.0 da proposta sobre 
engajamento .·ê:ieAestrân9eiros~ ·. .· . 

' -,,-_:,, ... ·.•-•''·-~'··;·r~}" ''H'. ~-~<-·'1-.• •. ,, __ :·~;-•;, __ ''<h"'"""". . ;i'•''" ·.\,.~·::':-":-'·. . 

!: ofer:eci~a a~eguinte er:ne~da: 
·sur.>rimá"se;;to~aia'.'t=laJ.:te;ê:fo ;artigo desde as palavras :- e. para 

_._.,·; .. · ·:;,.;,·•-... ~--~"-."·':·.:··,.,.,,"':,,, •.. ;",!-':· -~·-··, --·_·: .• ·,•·-t~ ~.:·:-·----r..·.~·;. -.--:"·-'::··•."·,·-,'.··.-."--·-: .. •'· ,-, -·-:· !"' --_ ... :.::r-· 

as preencher,. é~~ go,verno ,~utor;izado,; etc., até o .fim.·- Paula Souza.."' 
J: .. apoiaclá •.• e .. fic:a a:·.di~c:Ussãor.adi,ad~: ~ela-~hor-a. · 
oepõis.~e;~etirar-se.•;o;;mi~isíró;;o>si-: • .;:~~secrêiário ..•. Jê .. um .ofrcio 
'"~---'" , .. ·•.''•·,!, _··~, -·.-:·. ·o.,'l. _..,.··->i·:,._,..,·.·~---"· ,-.,c,:, .. 6f, .,1.,.,,•-~-·-·-~-:~-~--:"~·-~·:· .• _·.~-,,._ .... >'"'''"'""'o,<-.~~·- .. 1•'·· '.' .. "'···.'>·'·"'·'~.' :'·· ·.~·.: _.--1~···,1 •• 

do minlstro'Jnterin() d?··if11Pério,· remetendo•a~c:ópiado.decreto de ho-
je, péío ·;qü~fé;.p~or~~g~da··, até 3Ô.de' sêtêmbrô" pr~~imó .futuro~ a pre
sente .. sessão :a a ,â5s~rnbléia geral :regis'latiJa~ .Inteirado:.·. . . 

o SÁ. PRESIDENTE éfá para o~dem do dia a matéria dada para 
hoje. 

Levanta-se a sessão às 2 horas. 
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SESSÃO EM 30 DE AGOSTO DE 1838 

Presidência do Sr. Marquês de Baependi 

Às 1 o horas e meia, feita a chamada, acham-se presentes 25 
Srs. senadores, e tendo comparecido mais 4, .o Sr. Presidente abre 
a sessão, e, lida a ata da anterior, é aprovada. 

O SR. 1.0-SECRETÁRIO dá conta do seguinte expediente: 
Um ofício do ministro do império, remetendo os autógrafos san

cionados da resolução da assembléia geral, que aprovam as pensões 
concedidas às filhas do falecido visconde de Cayru: e à viúva e .fi
lhos do falecido tenente Francisco Antonio da Silveira. Fica o Senado 
inteirado e manda-se participar à câmara dos Srs. deputados. 

Outro do mesmo ministro, remetendo a cópia ck{cfecréto de 11 
do corrente, pelo qual foi concedida, ao coronel LopO' da' Cunha de 
Eça e Costa, a tença anual de 120S réis. Às comissões de Marinha e 
Guerra. 

J: remetido ·à comissão de fazenda o mapa "·o 135 da assinatura 
e substituição do papel moeda na corte e província do R.io -da :Janeiro. 

O SR. 1.0-SECRETÁRIO participa que, tendo o coniratáclordà pin
tura externa do edifício do Senado declarado que se obrigava á reno
var a dita pintura, e tendo o mesmo dado principio à é oora, ordenara 
que lhe fosse paga a quantia por que tinha sido ajustada, quântia que 
tinha sido recolhida ao cofre do Senado, a requerimento do Sr. Bor
ges, até que o mesmo contratador quisesse fazer a :renovação da 
pintura. Ficou o Senado inteirado. 

Passando-se a nomear a deputação que tem de receber o minis
tro da Guerra, são eleitos, à sorte, os Srs. Ferreira de Mello, Teixei
ra de Gouvêa e Monteiro de Barros. 
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Comparecem os Srs. Almeida Albuquerque e O. Nuno. 

São apoiados e aprovados os seguintes requerimentos: 

1.0 Do Sr. Paula Souza - Não se fazendo menção no ofício do 
Sr. ministro da fazenda, nem na representação que lhe fez o· con
tador geral, do ofício do Senado, de 30 de junho, em que se lhe pe
dia informasse quanto se tinha gasto dentro do. ano financeiro de 
1837 a 1838 do empréstimo dos 4.558 contos, e, para Isso, quanto de 
apólices se tinha emitido, ou sua soma; torno a requerer. que se repi
ta aquele ofício de 30 de junho. que parece não chegou a S. Exa. Sal
va a redação. 

2.0 Do Sr. Costa Ferrei·ra -Requeiro que se peça ao governo 
informações sobre o seguinte: 1.0 

- onde está Antônio Peres ·de 
Castro, que serviu de sargento no corpo de artilharia de m~rinha, 
redator da Sentinela, o qual veio do Maranhão no páquete Br.ÜiUa; 
2.0 

- qual o motivo da sua prisão; 3.0 
- se velo ou não com praça; 

4.0 
- se é desertor. 

PRIMEIRA PARTE DA ORDEM DO DIA 

Continua a discussão, adiada na sess~o anterior, do requeri
mento do Sr. Paula Souza, pediJ1dO lnfórniâÇões ao goye.no. fêlto 
e apoiado na prim'eira discussão' âa resoluÇãó n.0 3 que. autoriza o 

-' ·._· ' : '" ..... __ ' ' --· ':."'''"' \ ·: ~ ~-- '·:.'·.' \' ' '' ·.·.1 rj,;,:···· :· ".,'j- .. ,, "-_, '-" . ::{-,:.)• ,'" :' '~0-·-;t:._, r,- ·, .:::; ~, ... ,;_., .. :' ..... ·' 
governo a indenizar os cldadão~'lgriá~io··J:~fgaud e . Antônl,o .Joaquim 
Rodrigues da · Costa, das :perdas tque' fno'Sjrarem. haver. sofrido, . ~m 
virtude da ocupação .das slJas pl'C)priedades}.peh~s · ~ro~á~ da')eg~ali
dade, durante a rebelião que rebentou ná'Bahla em.7' de novembro 

:- 1·: : .r - -·--.---,•.·.:·· -".' <':.• .,·,. ,·_·,.-. ·_-~---!- .. :-!: .. ,,,",_~,-. - " ·.; •. 's-·' ~ 

do ano pass~do; e a fazer um.súprfmento eXtraordinário de 60':contos 
de ré is ao cofre provinCial :de Santa" Catarina. 

Achando-:se na af!tecâfl'lara o ministro da guerra, o Sr. Presidente 
declara adiada a discussãó. 

SEGUNDA PARTE DA ORDEM DO DIA 

Sendo introduzido o ministro com as formalidades do estilo, 
toma assento, e continua a segunda discussão, adiada pela hora 
na última sessão, da emenda da Câmara dos Srs. Deputados, .sobre 
engajamento de estrangeiros, ao art. 1.0 da proposta do governo. fi
xando as forças de terra para o ano financeiro de 1839 a 1840; con-

227 



juntamente com a emenda do Sr. Paula Souza, apoiada na sessão 
sobredita. 

Fica a discussão adiada pela hora. 
O SR. PRESIDENTE dá para ordem do dia a continuação da dis

cussão do requerimento do Sr. Paula Souza, hoje adiada; primeira 
discussão da resolução aprovando a aposentadoria do Sr. José Tho
maz Nabuco de Araújo, e a tença do brigadeiro João Egídio Calmon; 
seguindo-se as mais matérias dadas para hoje. 

Levanta-se a sessão às 2 horas. 
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SESSÃO EM 31 DE AGOSTO DE 1838 

Presidê~cia do Sr. Marquês de Baependi 

Às 1 O horas e ·meia, feita a chamada, acham-se presentes 25 
Srs. Senadores, e, comparecendo depois mais 6, o Sr. Presidente 
abre a sessão, e, lida a ata da anterior, é aprovada. 

O SR. 1.0-SECRETARJO dá conta do seguinte expediente: 
Um ofício do ministro. da justiça, remetendo as f'elações que 

existem naquela secretaria de estado, dos presos que os Presidentes 
do Pará e Rio Grande do Sul enviaram para esta corte, em virtude 
das leis de suspensão de garantias para as mesmas províncias. À 
comissão de constitUição. 

Dois ofícios do 1.0~secretário da Câmara dos Srs. Deputados, 
acompanhando as seguintés proposições: 

1.0 Autorizando a Santa Casa de Misericórdia para continuar 
a possuir os ·bens de raiz por ela adquiridos, depois do alvará de 
18 de dezembro de 1806, bem como, dos que no futuro, por qual
quer título vier a adquirir; confirmandO-lhe a mercê feita. por de
creto de 24 de setembro de 1829, da posse do terreno anexo ao 
hospital militar. As comissões de legislaÇão e fazenda, e a imprimir. 

Um requerimento de José Antônio de Miranda Rámalho, pedindo 
a aprovação de 600$ ré is que. lhe foi concedida pelo governo, e que 
foi rejeitada na Câmara dos Srs. Deputados, em sessão de 3 do 
presente mês. A comissão de fazenda. e a imprimir. 

ORDEM DO DIA 

Continua a discussão adiada na última sessão, do requerimento 
do Sr. Paula Souza, pedindo informações ao governo, feito e apoia-
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do na primeira discussão da resolução, que manda indenizar Jgnácio 
Rigaud e outro, e fazer um suprimento extraordinário de 60:000$ 
de réis ao cofre provincial de Santa Catarina. 

Achando-se na antecâmara o ministro da guerra, o Sr. Presidente 
declara adiada a discussão; e, são eleitos à sorte, para o Irem re
ceber, os Srs. visconde de São Leopoldo, Borges e Carneiro de 
Campos. 

Introduzido o ministro, com as formalidades do estilo, toma as
sento, e continua a 2.8 discussão adiada pela hora na última sessão, 
da emenda aditiva da Câmara dos Srs. Deputados, sobre engaja
mento de estrangeiros. feita ao artigo 1 r da proposta do governo, 
que fixa as forças de terra para o ano financeiro de 1839 a 1840, 
conjuntamente com a emenda do Sr. Paula Souza, apoiada em 29 do 
presente mês. 

Dada a hora. fica a discussão adiada, e retirando-se o Sr. mi
nistro com as formalidades do estilo, o Sr.. Presidente dá para or
dem do dia as matérias dadas para hoje. 

Levanta-se a sessão às 2 horas da tarde. 
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SETEMBRO 



 



SESSÃO EM 1.• DE SETEMBRO DE .1838 

Presidência do Sr. Marquês de Baependi 

Aberta a sessão com 30 Srs. Senadores, lê-se e aprova-se a 
ata cra anterior. 

EXPEDIENTE 

O SR. 1.0·SECRETARIO participa que Lour;enço Westin oferecia, 
para serem. distribllrdos pelos . Srs •. · Senl!dor~s, so .exemplares da 
parte marítima do proJeto de código cômerc.ial deste -,l'lí~~~-io, por 
ele organizado. .: recebida a oferta com agrado, e mandam-se dis
tribuir. 

Ficam sobre a 'mesa as folhas do subsídio dos Srs. Senadores, 
, .· , ·' , __ . ·: :_. - : .. -· :: ' ... _. -~ "_" .. , :· ,::_ ,;· . '- :· ,. ,_, . I;;:,!· .. , . ": • 

vencido no 4.0 mês .da pre~ente s~ssão, e .as ~dos c~encimentos, e 
despesas dos empre9a~os .da secrêt~~i.a -e casa Cio senãdo. 

Sao eleitos à sorte· para a deputáÇão qúê tem de receber o 
ministro da guerra, os Srs. Lima e· Silva;·· Paes dé ·.Andrade · e· Brito 
Guerra. 

ORDEM DO DIA 

Continua a discussão, adiada na última sessão, do requerimento 
do Sr. Paula Souza, pedindo Informações ao governo, feito, e apoia· 
do na 1.8 discussão da resolução n.0 30, que manda indenizar a 
lgnácio Aigaud e outro, e fazer um empréstimo extraordinário de 
60 contos de réis ao· cofre provincial de Santa Catarina. 

O SR. PRESIDENTE· declara adiada· a discussão por se achar .na 
antecâmara o ministro da guerra. 
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Introduzido o ministro com as formalidades do estilo, toma as
sentq e continua a 2.8 discussão, adiada pela hora na sessão ante
rior, da emenda aditiva da Câmara dos Srs. Deputados, sobre enga
jamento de estrangeiros, feita no art. 1.0 da proposta do governo, 
que fixa as forças de terra para o ano financeiro de 1839 a 1840, 
com a emenda do Sr. Paula e Souza, apoiada em 29 do mês próximo 
passado. 

Dada a hora, fica adiada a discussão, e retirando-se o ministro 
com as formalidades com que fora introduzido, o Sr. Presidente dá 
para ordem do dia, a matéria dada para hoje. 

Levanta-se a sessão às 2 horas. 
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SESSÃO EM 3 DE SETEMBRO DE 1838 

Presidência do Sr. Marquês de Baependi 

Aberta a sessão com 29 Srs. Senadores, lê-se e aprova-se a 
ata da anterior. 

O SR~ 1.0-SECRET AR IO dá conta do seguinte expediente: 
Três ofícios do ministro interino do império, re~etendo as có

pias dos decretos pelos quais se concederam as pen~ões anuais de 
um conto de réis, à marquesa de Queluz; à' viscondessa da Cachoei
ra e à marquesa de lnhambupe. São remetidos à comissão de fa
zenda. 

Um ofício do Sr. Senador Francisco de Paula Souza e. Mello, 
participando que, tendo-se-lhe agr~vado. o seu estado de saúde, e 
sendo-lhe preciso tratar dela . seriàmemte, . não lhe é possível com
parecer às sessões do Senado. Fica o mesmo inteirado. 

o SR. CONDE DE LAJES lê o seguinte PiJrecer: 
MA comissão de marinha e guerra te.ndo ;recebido as il'!forma

ções. pedidas ao governo sobre- a pretensão do ex-capitão de arti
lharia de marinha João Guilherme de ;Bruce, viu que o suplicante 
fora engajado na Suíça, no· ano de .1827,•para .ser:vir· ... no império, e 
que efetivamente serviu no corpo de artilhária de-marinha.-áté~a data 
de .22 de setembro de 1832, .. em que foLdemitido; em .conseqüência 
da lei de 25 de novembro de 1830; e .compa~ando a-comissãO' as 
datas do decreto de demissão, com a do parecer da comissão de 
const:tuição da Câmara dos Srs. Deputados, que. favoravelmente vo
tou par.a que se lhe concedesse carta de naturalização, reconhece, 
que se tal parecer tivesse o seu devido .e regular andamento, o su
plicante gozaria do foro de cidadão brasileiro, no tempo em que 
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exp1rou o prazo do contrato de seu engajamento, e direito lhe assis
tiria então para continuar a servir; como porém não tivera isso lugar. 
nem ao suplicante possa ser imputada a omissão, é a comissão de 
Marinha e Guerra de parecer que o requerimento seja enviado ao 
governo para o deferir como parece justo. 

"Paço do Senado, 3 de setembro de 1838- Conde de Lajes
Marquês de Paranaguá." 

Fica sobre a mesa. 
São aprovadas as folhas do subsídio dos Srs. Senadores, ven

cido no quarto mês da presente sessão, e as dos vencimentos e 
despesas dos empregados da secretaria, e casa do Senado. 

São eleitos à sorte para a deputação que tem de receber o mi
nistro da Guerra, os Srs. Nabuco de Araújo, O. Nuno e Monteiro de 
Barros. 

O SR: TEIXEIRA DE GOUVI':A propõe a nomeação de uma depu
tação para cumprimentar a S. M .I. no dia 7 de setembro corrente, 
o que sendo aprovado, saem eleitos, por sorte, os. Srs. Visconde 
de Congonhas de Campos, Almeida e Silva, Costa Barros, Nabuco. 
Monteiro de Barros e Lima e Silva. 

ORDEM DO DIA 

Continua a discussão adiada na última sessão, do requerimento 
do Sr. Paula Souza, ped!ndo informações ao governo, feito e apoiado 
na primeira discussão da resolução n.<> 30, que manda indenizar a 
lgnácio Rigaud e outro, e fazer um suprimento extraordinário ao cofre 
provincial de Santa Catarina. 

O SR. PRESIDENTE adia a discussão por .estar na antecâmara o 
ministro da guerra; e sendo este introduzido, e tomando assento, 
continua a segunda discussão, adiada pela hora na GltÚna sessão, 
da emenda aditiva da Câmara dos Srs. Deputados~ sobre el'lgáJ~imen
to de estrangeiros, feita ao artigo 1.0 da proposta do gove'm(), que 
fixa as forças de terra para o ano financeiro de 1839 a 1840; con
juntamente com a emenda do Sr. Paula Souza, apoiada em 29 do 
mês próximo passado. Discutida a matéria sai o ministro para vo
tar-se, e posta à votação a emenda supressiva do Sr. Paula Souza, 
não passa. e aprova-se a emenda da Câmara dos Srs. Deputados. 

Entrando de novo o ministro, discute-se o artigo 2.0 da proposta 
com a emenda da Câmara dos Srs. Deputados, a ele feita, e discuti-

236 



I 
I 

I 
I 
I 

l 

I 
I 

da a matéria, retirando-se o ministro, é aprovada a emenda subs
titutiva da Câmara dos Srs. Deputados, ao artigo 2.0 da . proposta. 

E: aprovado o artigo 3.0 da proposta, tendo saído o ministro para 
votar-se; e da mesma forma são aprovados os outros artigos da 
proposta com as emendas feitas pela Câmara dos Srs. Deputados, e 
retirando-se o ministro com as formalidades com que fora introdu
zido, é afinal aprovada a proposta com as emendas da outra câmara. 
para passar à terceira discussão. 

Continua a discussão, adiada hoje, do requerimento .do Sr. Paula 
Souza, pedindo informações ao governo sobre a resolução n.o 30, e, 
depois de discutido, posto à votação por. partes não se aprova. Se
gue-se portanto a primeira discussão da resolução, e é aprovada para 
passar à segunda, -na qual, entrando, fica adiadà pela hora. 

O SR. PRESIDENTE dá para . ordem do dia as matérias d_ adas, 
principiando-se por algumas primeiras discussões de aposÉmtadorias 
e tenças. 

Levanta-se a sessão às 2 horas. 
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SESSÃO EM 4 DE SETEMBRO DE 1838 

Presidência do Sr. Marquês de Baependi 

As 10 horas e meia, feita a chamada, acham-se presentes 25 
Srs. Senadores. e, havendo casa depois de comparecido mais um, o 
Sr. Presidente abre a sessão, e, lida a ata da anterior, é aprovada. 

O SR. 1.0·SECRETARIO lê um ofício do ministro interino do im
pério, remetendo os 6 autógrafos sancionados das resoluções da 
assembléia geral, aprovando as pensões concedidas ao tenente José 
de Aquino Tanajura, alferes Afonso de Albuquerque e Mello, padre 
Bento José Labre Martel, e ex-grumete José Manoel; e as mercês 
concedidas do soldo que vencia o tenente Antônio Vieira do ~ago 
Cavalcanti, repartidamente à sua irmã e 3 sobrinhas; e do soldo de 
alferes. de caçadores a Felisberto da Silva Vieira. 

Fica o Senado inteirado, e manda-se participar à Câmara dos 
Srs. Deputados .. 

O SR. CONDE DE LAJES lê o seguinte parecer: 
MA comissão de marinha e guerra tendo presente o requerimen

to do tenente-coronel de cavalaria da extinta segunda linha do exér
cito, João RebeiJo de Vasconcelos e Souza Coelho Henriques, que 
pede a aprcvação da mercê que lhe fora feita, pelo governo, de uma 
tença anuâl; em remuneração de seus serviços, tem de informar ao 
Senado que a proposta da Câmara dos Srs. Deputados, que aprovava 
aquela mercê. foi desatendida nesta Câmara em sessão· de 20 de 
setembro de 1837, julgando a comissão que· haveria em considera
ção a ter tido o suplicante no exército, somente, a patente de capitão 
de cavalaria com a graduação de major. Como, pol"ém, o mesmo 
suplicante junta agora um novo documento em que mostra que essa 
graduação lhe foi contada como efetividade, e como tal recebeu 
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soldo, em resolução de consulta do conselho supremo militar de 
29 de julho de 1829, em conseqüência de ter sofrido preterição em 
sua antigüidade, julga a comissão de justiça que seja aprovada aque
la mercê; mas, tão-somente, na parte correspondente à patente de 
major de cavalaria que o suplicante teve no exército; e, por isso, 
vota que a proposta da Câmara dos Srs. Deputados, a respeito, seja 
novamente discutida com a seguinte emenda - em lugar de 1405 
réis -diga-se- 1005 réis. 

Paço do Senado, 3 de setembro de 1838 - Conde de Lajes -
Marquês de Paranaguá - José lgnácio Borges." 

Fica o Senado inteirado. 
Aprova-se, em primeira discussão para passar à segunda, a re

solução aprovando a tença de 3005, concedida ao brigadeiro João 
Egídio Calmon. 

Entra em primeira discusão a seguinte resolução: 
~A assembléia geral legislativa resolve: 

Art. único Fica aprovada apensão anual de um conto e du
zentos mil réis, conferida por decreto de 20 de fevereiro de 1837, 
ao comandante superior da guarda nacional. da provrncia ê:le São Pe
dro do Rio Grande do Sul, João da Silva Tavares, em remuneração 
dos relevantes serviços por ele prestados à causa da legalidade na 
dita província. . 

Paço da Câmara dos Deputados. em 30 de ago~to.de.,1~8 -. 
Cândido José de Araújo Vialuiai Presidente -. D •. José de· ASsis. Mas-

'· '· __ :,, '. , .' , ".~_ ,J ·-··.'-. .. - ... :- ,_: .J: .. ':- ··~"·~·-: .. :. ·,-:.·--.- :•; -~·'· I :,:,'• '.'' ~·- ;-.:,-',,;··.'•' ·,-,, .. , 

carênhas, .. 1.0-Secretário -·Joaquim Núnes MactJa.do~ 2~0::$ecretári<?." 
. ··: _ ....... ,~_--;'·' .>: ,:,_·.-,.-.... ,..~,_-:. ·: ....,,. ., .. ·._- -~.,.-~·~ ..... __ , __ : ~-- . ,:: ,_·"··:·_·,.; , F·- -~ 

É .• apro~ada .para passar à' seg~nda. na qual entrando, vem à 
mesa a seguinte emenda, e com ela é aprovâéla a resoluÇão para 
passar à terceira: 

M Re.stauro a .cláusula de sobrevivência, que foi rejeitada na Câ
mara dos Srs. Dputados: suprima-se a palavra - único - no artigo, 
que passará· a ser primeiro; e em artigo 2.0 aditivo··-· - diga~se.
Esta pensão anual, pela morte do agraéiado, passará à sua mulher 
e filhos repartidamente- Visconde de~São.Lf!opol~o." 

São aprovadas, em pri~eira é segund~ · dÍsê~ssão, para passar 
à terceira, a resolução que autoriza a irmandade de Nossa Senhora 
da Glória da igreja matriz da vila de Valença, para continua.r a pos
suir os bens de raiz, que constituem o seu patrimônio; e em ter
ceira, para subir à sanção imperial. a pensão de soes réis, concedida 
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ao Dr. Antônio Carlos Ribeiro de Andrade Machado e Silva. a título 
de indenização. 

Continua a segunda discussão, adiada pela hora na última ses
$Í:IO, do art1go ·1."' da resolução n.o 30, que manda indenizar a lgnácío 
Rigaud e outro, assim como fazer um suprimento extraordinário de · 
60 contos de réis, ao cofre provincial de Santa Catarina. 

J: oferecida a seguinte: 
·Salva a redação. Acrescente-se no fim do artigo - na forma 

da lei de 9 de setembro de 1826- Teixeira de Gouvêa. • 
É apoiada e discutida a matéria, aprova-se o artigo 1.0 , e não passa 
a emenda. 

Segue-se a discussão do artigo 2.0
, e fica adiada pela hora. 

O SR. PRESIDENTE dá para ordem do dia a continuação da ma
téria adiada, e as mais dadas. 

Levanta a sessão às 2 horas da tarde. 
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SESSÃO EM 5 DE SETEMBRO DE 1838 

Presidência do Sr. Marquês de Baependi 

Aberta a sessão com 27 Srs. Senadores, lê-se e aprova-se a 
ata da anterior. 

O SR. 1!' SECRETARIO dá conta do seguinte expediente: 

Um ofício do 1.0-secretário da Câmara dos Srs. Deputados, acom· 
,.,anhando a proposição da m~sma câ_màra, que anula; e dêclara de 
nenhum efeito a lei da assembléia legislativa provincial de Sergipe, 
que demitia do. lugar de juiz de direito da comâica c'dâ ?EStã~cia da 
mesma província o baéharel Mano e I Joaquim de ~ouza :Brito: a im· 
primir e às éomissões de assembléias provinciais e legisláção. 

Um· ofício do 1.0 -secretário da assem~léia pro"inchitl da Bahla, 
acompanhando uma rep~esentação da . m~sma àss'e;n~léia;- p~Clindo 
providências que removam os grandes obstáculos, "quê 

1
;encorítra em 

satisfazer as despesas que a província reclama. À comissão de fa-
zenda. · 

O SR. 1.0-SECRET AR IO participa que o Sr. Senador Lobato não 
comparecia por incomodado. Fica o Senado inteirado. 

O SR. BORGES requer que se nomeiem dois membros para ser
virem interinamente na comissão de fazenda, visto estarem doentes 
os Srs. Hollanda Cavalcanti e Marquês de Maricá, e poder ele mesmo 
faltar. atento o seu mau estado de saúde. Aprova-se este requeri
mento, e são eleitos à sorte os Srs. Alves Branco e Vergueiro com 
14 votos cada um. 
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ORDEM DO DIA 

É aprovada em primeira discussão para passar à segunda, a re
solução que aprova a aposentadoria concedida ao Sr. José Thomaz 
Nabuco de Araújo, no lugar de juiz da alfândega da província do 
Pará. · 

Continua a segunda discussão, adiada pela hora na última ses
são, do artigo 2.0 da resolução n.o 30, que manda indenizar lgnácio 
Rigaud e outro, assim como fazer um suprimento extraordinário de 
60 contos de réis ao cofre provincial de Santa Catarina. 

Discutida a matéria, aprovam-se os artigos 2.0
, 3.0 , 4.0 e 5.0

, e igual
mente a resolução para passar à última discussão. 

São aprovadas em terceira discussão para serem remetidas à 
sanção as resoluções, uma autorizando o governo a pagar a Antônio 
Pedro de Alencastro a quantia de 3:360$000 réis, que o mesmo des
pendeu na viagem que fez da capital de Mato Grosso para. esta corte, 
e outra aprovando a aposentadoria concedida ao padre João Rodri
gues de Araújo. 

É aprovado em primeira discussão para passar à segunda o pa
recer da comissão de marinha e guerra, para que se remeta ao go
verno o requerimento do ex-capitão João Guilherme de Bruce, a fim 
de que lhe defina como for de justiça. 

Entra em última discussão, e é aprovada para remeter-se à 
Câmara dos Srs. Deputados, a resolução que autoriza o diretor da 
escola de medicina da corte para admitir aos exames preparatórios 
a Luiz Manoel Velho da Silva, e sendo aprovado, admiti-lo à matrí
cula do 1.0 ano da mesma escola. 

Aprova-se em primeira e segunda discussão para passar à ter
ceira a resolução que desonera a sociedade do teatro Constitucional 
Flumin~nse de prestar a caução determinada na lei de 30 de no
vembro de 1837. 

Segue-se a primeira discussão da resolução deste ano, n.o 21, 
autorizando o diretor do curso jurídico de Olinda para admitir a fa
zerem exame do· terceiro ano, e à matrícula do quarto, os estudantes 
Cândido José de Moura, Francisco Joaquim Pereira Caldas e Antônio 
Duarte da Silva Valente. O Senado não pode dar o seu consentimento. 

O SR. 1.0 -SECRET A RIO lê um ofício do ministro interino do im
pério, comunicando que o Regente receberá no dia 7 do corrente, 
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pela uma hora da tarde, no paço da cidade, a deputação do Senado. 
Inteirado. 

Fica adiada pela hora a resolução n.o 22, autorizando o governo 
a aespenaer anualmente a quantia de 20 contos de réias com o me
moramento da estrada que novamente se abriu entre as províncias de 
Mato Grosso e São Paulo. 

O SR. PRESIDENTE dá para ordem do dia a terceira discussão 
aas forças de terra, e as matérias dadas para hoje. 

Levanta-se a sessão às duas horas. 
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SESSÃO EM 6 DE SETEMBRO DE 1838 

Presidência do Sr. Marquês de 8aependi 

As dez horas e meia da manhã, feita a chamada, acham-se pre
sentes 25 Srs. Senadores. 

O SR. PRESIDENTE declara não haver casa, e que, tendo o Sr. 
Senador Nabuco dado parte de doente, se ia nomear um membro 
para o substituir na deputação do dia 7 do corrente, e procedendo-se 
a esta eleição, sal à sorte o Sr. visconde de São Leopoldo. 

Suspende-se a sessão para se trabalhar em comissões, e o Sr. 
Presidente marca para ordem do dia a terceira discussão da fixa
ção das forças de terra, e as mais matérias dadas, acrescendo ter
ceira discussão de diversas resoluções. 

Terminados os trabalhos das comissões, se retiram os Srs. Se
nadores. 
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SESSÃO EM 10 DE SETEMBRO DE 1838 

Presidência do Sr. Marquês de Baependi 

Aberta a sessão com 28 Srs. Senadores, lê-se e aprovam-se as 
atas das anteriores. 

O SR. 1.0 ·SECRETÁRIO dá conta do seguinte expediente: 
Um ofício do 1.0-secretário da Câmara d()S Srs. Deputados, acom

panhando duas proposições da mesma câ'!'ara~ que apro"am as 
pensões concedidas à viúva e filhos do co.ronel Gtli.lh.ertne Jo.sé Lis
boa, e às filhas do coronel Luiz Ma~ia Cabral de Teive; ·em r~ínune
ração dos serviços por estes prestados na provínciàs de São: Piadro 
do Rio· Grande do Sul. A imprimir, e às comissões de marinha e 
guerra, e de fazenda. 

Remete-se à comissão de fazenda o mapa R.0 136 das operações 
do preparo, assimatura e substituiÇão do papel-moeda na corte e 
provínéia do R·iatdeiJaneiro. 

O SR. VISCONDE DE CONGONHAS DO CAMPO participa que 
havendo-se dirlgfdo a deputação do ~en~do, no ' dia 7 dô corrente, 
ao paÇo da cidade; e s~ndo introduzida. com as solenidades~ do•estilo 
à presença de Sua Majestade o Imperador, recitara o seguinte dis
curso: 

~Senhor - O Senado nos envia em deputação à augusta pre
sença de V. M. I. para solenizar o venturoso dia sete de setembro, 
aniversário da nossa existência nacional. 

Seis lustros se tem volvido, desde que o ínclito avô de V. M. I. 
o Senhor O. João VI, franqueando os portos a todas as nações pací
ficas, havia dado impulsivo princípio ao sistema liberal; a sua vinda 
ao Brasil marcara uma grande época nos anais da civilização pela 
abolição do jugo colonial. 
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Estava porém reservado ao magnammo fundador do império o 
Senhor O. Pedro I, augusto pai de V. M. 1., dar a emancipação polí
tica ao povo brasileiro: no dia sete de setembro de 1822 proclamou 
nas margens do lpiranga a independência dos brasileiros; e o Brasil, 
grande e poderoso pelos seus mesmos recursos, foi emancipado, 
passou a ser nação livre e independente, e ocupou um lugar distinto 
entre as mais cultas nações do mundo. 

O dia sete de setembro, é, e será sempre um dia memorável. 
de felizes e gloriosas recordações; um dia solene de triunfo, e de 
pública prosperidade em todo o Brasil. 

Tais são, Senhor, os j_ustos motivos de regosijo, por que os 
brasileiros se reúnem hoje entre aclamações e esperanças em redor 
do trono de V. M. 1., e porque o Senado nos envia em deputação à 
presença augusta de V. M. I. para termos a honra de exprimir a 
V. M. I. os sentimentos que ele partilha com toda a nação no ani
versário da sua independência, e par~ segurar a V. M. 1., que ele 
dirige ao Ente Supremo incessantes e fervorosos voto~ pela conser· 
vação da sua preciosa vida, e pela prosperidade e estabilidade do 
império." 

Sua Majestade o Imperador respondeu: -Fico obrigado ao 
Senado." 

~ recebida a resposta de S. M. I. com muito especial agrado. 
São lidos os seguintes pareceres: 
1.0 Da comissão de marinha e guerra sobre requerimento do 

ex-capitão João Roumillac, pedindo ser reintegrado no seu posto; 
e é o parecer da comissão que o suplicante deve dirigir ao governo 
as suas reclamações. 

2.0 Das comissões de marinha e guerra e de fazenda, ofere
cendo um projeto de resolução, que aprova a tença concedida ao 
coron.el reformado Lopo da Cunha de Eça e Costa. 

3.0 Das comissões de fazenda e de comércio, propondo sobre 
diversos fundamentos a rejeição do projeto de resolução da Câmara 
dos Srs. Deputados, que autoriza o governo a fazer diversas conces
sões à companhia que forma João Gomes Neto. 

Ficam sobre a mesa, indo a imprimir o 2.0 e 3.0 

4.0 Da comissão de legislação sobre a resolução vinda da ou
tra câmara, que autoriza a Santa Casa da Misericórdia desta cidade 
para continuar a possuir os bens de raiz por ela adquiridos depois 
da publicação do alvará de 18 de dezembro de 1806; e a comissão, 
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para poder interpor com segurança o seu parecer, precisa que lhe 
seja presente algum documento por onde conste da importância dos 
bens sobreditos, e requer que neste sentido se oficie ao governo. 

5.0 Da mesma comissão sobre a resolução da outra câmara, 
que autoriza o governo para pagar a Francisco José de Brito a quan
tia da sentença, que obteve contra a fazenda pública, e de que não 
podendo a comissão interpor o seu parecer sem que se apresente 
o processo original, requer que neste sentido se oficie ao governo. 

São aprovados. 
O SR. 1.0-SECRETARJO faz este requerimento: 
M Requeiro que se torne a pedir ao governo as informações exi

gidas em 12 de maio do corrente ano sobre requerimento da co
missão de legislação, a fim de se saber por ordemde quem foi trans
ferido da antiga casa da moeda para o tesàur~ pdbtico o cofre dos 
órfãos desta cidade. Em 1 O de setembro - Conde" de Valença." 

~ aprovado, bem como este outro: 
M Requeiro se peça informação ao governo se existem divisas 

legais entre as províncias de São Paulo e Mato Grosso, e quais elas 
sejam; e quando não existam, que· se convide o goverr1o a tomar 
em consideração a necessidade de estabelecê-las - Vergueiro." 

ORDEM DO DIA 

Entra em 3.8 discussão a proposta do governo, fixando as for
ças de terra para o ano financeiro de 1839 a 1840, conjuntamente 
com as emendas da Câmara dos Srs. Deputados. 

Passando-se a discutir por artigos, tem lugar a disposição do 
art. 1.0 da proposta com a respectiva emenda da Câmara dos Srs. 
Deputados. 

~ oferecida esta emenda: 
"Suprima-se a parte do artigo do projeto em que se autoriza o 

governo para admitir ao serviço do exército corpos de estrangeiros 
- Marquês de Paranaguá." 

Não é apoiada. 
Discutida a matéria, aprova-se o art. 1.0 da proposta com a 

emenda da outra câmara. 
Entram, por sua ordem, em discussão, e são aprovados, os ou

tros artigos da proposta com as emendas da Câmara dos Srs. 
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Deputados, sendo afinal aprovado o projeto para ser remetido à san
ção imperial. 

É aprovada em 2.• discussão, para passar à 3.•, a resolução 
que aprova a aposentadoria concedida ao Sr. José Thomaz Nabuco 
de Araújo, no lugar de juiz da alfândega da província do Pará. 

Segue-se a 2.8 discussão da resolução que aprova a tença de 
300S réis concedida ao brigadeiro João Egídio Calmon. 

Vem à mesa a seguinte emenda: 
M Depois da palavra - serviços - acrescente-se: - para se 

verificar em sua sobrinha O. Maria Francisca de Aragão Calmon da 
Silva Cabral - Satumino." 

É apoiada e discutida a matéria; aprova-se a resolução para pas
sar à 3.• discussão, não passando a emenda. 

São aprovadas, para subirem à sanção, as resoluções: 1.8 -

mandando indenizar lgnácio RigaLid e outros, assim como fazer um 
suprimento extraordinário ao cofre provincial de Santa Catarina; 2.8 

- autorizando a irmandade de Nossa Senhora da Glória da matriz 
da vila de Valença, para possuir os bens de raiz que constituem o 
seu património. 

Aprova-se igualmente, para subir à sanção, rejeitada a emenda 
aprovada na 2.8 discussão, a resolução que aprova a pensão conce
dida a João da Silva Tavares, comandante superior da guarda na
cional do Rio Grande. 

Aprova-se em 1.• e 2.• discussão, para passar à 3.", a resolução 
que autoriza o governo a despender anualmente 20:000S réis com 
o melhoramento da nova estrada entre as províncias de· Mato Gros
so e São Paulo. 

Entra em 1.8 discussão a emenda feita pela Câmara dos Srs. 
Deputaqos, à resolução do Senado, que dá direito ao secretário da 
academia de marinha à percepção de emolumentos; conjuntamente 
com o parecer da comissão de Marinha e Guerra, para que se rejeite 
a emenda. · 

O parecer é· aprovado, e, por conseqüência, rejeita-se a emen
da da outra câmara. 

Aprova-se em última discussão o parecer da comissão de ma
rinha e guerra, para que se remeta ao governo o requerimento d() 
ex-capitão João Gomes de Bruce, a fim de que lhe defira como for 
de justiça. 

Aprova-se em 3.8 discussão, para se remeter à sanção, a re-
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solução que desonera a sociedade do teatro constitucional fluminen
se de prestar a caução determinada pelo decreto de 30 de novembro 
de 1837. 

Entra em 1.8 discussão o parecer da comissão de marinha e 
guerra, sobre o requerimento do tenente-coronel João Rebello de 
Vasconcellos e Souza Coelho Henriques, em que pede a aprovação 
de uma tença, aprovação que lhe foi denegada no Senado na ses
são do ano passado. 

!: aprovado o parecer com a emenda do Sr. Conde de Lajes, que 
oferece uma resolução aprovando aquela tença na quantia somente 
de 1 OOS ré is, correspondente à patente de major de cavalaria de 1.8 

linha que tem no exército o suplicante. 
Entra em 3~8 discussão, que fica adiada pela hora, o projeto de 

lei sobre os direitos hereditários dos filhos ilegítimos, conjuntamen
te comas emendas aprovàdas na 2.8 

O SR. PRESIDENTE dá para ordem do dia a discussão da resolu
ção sobre a pensão concedida aos filhos do falecido visconde de 
Alcântara, seguindo-se a discussão hoje adiada, e trabalhos de co
missões. 

Levanta-se a sessão às 2 horas. 
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SESSÃO EM 11 DE SETEMBRO DE 1838 

Presidência do Sr. Marquês de Baependi 

As 1 O horas e meia. feita a chamada, acham-se presentes 25 
Srs. Senadores, e, tendo comparecido mais dois, o Sr. Presidente 
abre a sessão; e, lida a ata da anterior, é aprovada. 

O SR. 1.0-5ECRET A RIO dá conta do seguinte expediente: 
Um ofício do ministro da justiça. em resposta ao do Senado, 

de 25 do mês antecedente, remetendo algumas informações sobre 
a resolução metropolitana. Remetido a quem fez a requisição. 

Um ofício do 1.0·Secretário da assembléia provincial de Goiás, 
acompanhando uma felicitação da mesma assembléia. pela presente 
reunião da assembléia geral. J:: recebido com especial agrado. 

Outro do mesmo, acompanhando uma representação da referida 
assembléia provincial, pedindo a conservação do disposto no art. 23 
da lei de 22 de outubro de 1836. A comissão de fazenda. 

Outro do Presidente do Rio de Janeiro, remetendo as cópias 
autênticas dos atos promulgados na última sessão da 1.8 legislatura 
da assembléia daquela província. A comissão de assembléias pro
vinciais. 

São eleitos para a deputação que deve apresentar à sanção os 
projetos de lei que fixam as forças de mar e de terra, os Srs. Almeida 
Albuquerque Satumino e O. Nuno. 

Fica sobre a mesa um parecer da comissão de fazenda. sobre 
a resolução que eleva a 1 :600$ reis os ordenados dos auditores de 
guerra e marinha, e é o voto da comissão que a resolução seja 
alterada, dizendo-se, em lugar de 1 :600S réis, 1 :200$ réis. 

O SR. SATURNINO requer que se autorize o Sr. Presidente para 
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que, nos dias que restam de sessão, dê para a ordem do dia as 
matérias que tiverem passado em 1.8 discussão, antes do interstício 
marcado no regimento. Não é apoiado. 

Entra em única discussão a resolução da assembléia geral, que 
aprova a pensão dos filhos do falecido visconde de Alcântara, por 
isso que o ministro competente participara não ter encontrado na 
secretaria a exposição dos motivos que fundamentaram a denega
ção da sanção. É aprovada por mais de dois terços · de votos, para 
se enviar à outra câmara; não sendo apoiado o requerimento do Sr. 
Vergueiro, para se pedirem informações ao governo, do que constar, 
sobre a denegação da sanção; e especialmente a correspondência 
do ministro que serviu na r~spectiva época. 

Vem à mesa este requerimento: 
·Requeiro que as sessões do S~nado durem mais uma hora até 

o seu próximo encerramento - Marquês> de São João da Palma.· 
É apoiado, e, aprovada a urgênêia, entra em discussão, e nela 

se oferecem os seguintes requerimentos: · · 
·Requeiro que, a passar o requérimento do Sr. Marquês de Pal

ma, comecem as sessões pelas 9 horas da manhã - Conde de 
Valença.· 

"Requeiro que .as sessões comecem às 5 horas da tarde, e du
rem 5 horas -.. - ,ye~uei~o.· 

São apoladas;"e.:riãô se aprova o requerimento nem as emendas . 
O SR. PRESIDENTE dá para ordem do dia a terceira discussão 

do projeto sobre o 'direito hereditário dos filhos ilegítimos. 
Levanta-se a sessão às 2 horas. 
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SESSÃO EM 12 DE SETEMBRO DE 1838 

Presidência do Sr. Marquês de Baependi 

Às dez horas e meia da manhã, feita a chamada, acham-se pre
sentes 22 Srs. Senadores. 

O SR. PRESIDENTE declara não haver casa, e convida os Srs. 
Senadores presentes a ocuparem-se em trabalhos de comissões até 
o melo-dia. por ser esta a primeira parte da ordem do dia. Compare
cem mais 4 Srs. Senadores. 

Ao meio-dia abre-se a sessão, lê-se e aprova-se a ata da anterior. 
O SR. 1.0-SECRETARIO dá conta do seguinte expediente: 
Um ofício do 1.0-secretário da Câmara dos Srs. Deputados, acom

panhando duas proposições, pelas quais se aprovam L. as pensões 
concedidas a O. Anna Roza da Luz, viúva do major Epifânio lgnácio 
da Luz; e O. Josefa Joaquina Pereira Bordini, viúva do capitão Fran
cisco Jacinto Pereira Jorge. A imprimir, e às comissões de marinha, 
guerra e fazenda. 

Outro do mesmo secretário, acompanhando as emendas adota
das pela Câmara dos Srs. Deputados à proposta do poder executivo, 
sobre o orçamento da receita e despesa do império para o ano fi
nanceiro de 1839 a 1840. À comissão de fazenda. 

São lidos os seguintes pareceres: 
1.0 e 2.0 Das comissões de marinha e guerra, e de fazenda, 

aprovando as pensões concedidas à viúva e filhos do coronel Gui
lherme José Lisboa, e às filhas do coronel Luiz Maria Cabral de 
Teive. 

3.0 Da comissão de fazenda, apresentando uma resolução que 
autoriza o governo a remunerar os serviços de Pedro Pereira Corrêa 
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de Sena, reconhecidos em sua patente de sargento-mor agregado 
ao extinto regimento de cavalaria de milícia da comarca do Rio 
das Mortes, com a gratificação que for proporcionada aos mesmos 
serviços. 

4.0
, 5.0 e 6.0 Da mesma comissão, oferecendo resoluções pelas 

quais são aprovadas as pensões concedidas à viscondessa de Ca
choeira, Marquesa de Queluz e Marquesa de lnhambupe. 

Ficam todos sobre a mesa. 
7.0 Da mesma comissão, propondo que se guardem na secre

taria os papéis existentes na sua pasta, constantes do mesmo pa
recer, os quais se acham, uns prejudicados e· outros já resolvidos. 

Entrando em única discussão, é aprovado o parecer. 

ORDEM DO DIA 

Entra em última discussão o projeto de lei sobre direitos he
reditários dos filhos ilegítimos, com as emendas aprovadas na 2.a 
discussão. 

O SR. TEIXEIRA DE GOUVEA faz um requerimento para que o 
projeto vá a cóínissão de legislação para o redigir com as emendas 
aprovadas, e fazer as observações que convier. 

E: apoiado o requerimento, e,' entrando em discussão, retirado 
a pedidó de seu autor. 

Progride a discussão . principal por artigos, e é aprovado o art. 
1.0 do projeto. 

Segue-se a discussão do art. 2.0
, e são apoiadas as seguintes 

emendas: 
"Salvo o caso de rapto, coincidindo com ele o tempo da con

cepção - carn-eiro:de Campôs;" 
"Depois'~da palavra -'- tapto - acrescente-se: - sendo a rap

tada menor de 17 anos, e nascEl.ndo o filho até o décimo mês depois 
do delito; Salvá redação - Oliveira." 

São apoiadas, e fica a discussão adiada pela hora. 
O SR. PRESIDENTE dá, para ordem do dia, trabalhos de comis

sões até o meio-dia, e, depois, a discussão dos objetos de que 
tratam os pareceres das comissões lidos hoje. 

Levanta-se a sessão às 2 horas. 
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SESSÃO EM 13 DE SETEMBRO DE 1838 

Presidência do Sr. Marquês de Baependi 

Aberta a sessão com 29 Srs. Senadores, lê-se e aprova-se a 
ata da anterior. 

EXPEDIENTE 

O SR. 1.0-SECRETARJO lê um ofício do 1.0 -secretário da Câmara 
dos Srs. Deputados. participando que o Regente sancionou a reso· 
lução da assembléia geral legislativa que concede ao secretário da 
escola de medicina da corte a gratificação que atualmente compete 
aos lentes substitutos da mesma escola. Fica o Senado inteirado. 

O SR. PRESIDENTE declara que a primeira parte da ordem do 
dia são trabalhos de comissões até o meio-dia, e que o Senado ia 
nisto ocupar-se. 

Ao meio-dia, continuando a sessão, são aprovadas em primeira 
e segunda discussão. para passarem à terceira, as· resoluções que 
aprovam as pensões concedidas à viúva e filhos do coronel Guilher
me José Lisboa, e às filhas do coronel Luiz Mària Cabral de Teive; 
conjuntamente com os pareceres das comissões de marinha e guer
ra e de fazenda. 

Aprova-se em primeira discussão a resolução· que eleva a 
1 :600S réis os ordenados dos auditores de marinha e guerra da corte; 
e entrando imediatamente em segunda discussão com o parecer e 
emenda da comissão de fazenda, vem à mesa este requerimento. 

"Requeiro se peçam informações ao governo sobre a necessi
dade do aumento do ordenado; e se não será conveniente unir estes 
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dois empregos em um só, ou anexá-los aos de juízes de direito -
Vergueiro. w 

f:. apoiado, e interrompe-se a discussão a fim de ser lido o se
guinte parecer: 

MA comissão de fazenda examinou a proposta do governo sobre 
a fixação da receita e despesa do império para o ano financeiro de 
1839 a 1840, com as emendas e aditamentos feitos pela Câmara dos 
Srs. Deputados; e, posto que achasse admissíveis muitos dos seus 
artigos. não pode contudo deixar de notar a largueza com que se 
agravou a despesa na quantia de 637:0005 réis, que vem expressa 
em algarismo, excluindo ainda as adições não calculadas, exaradas 
nos ortigos 27, 28 e 29, assim como a diferença provável do menor 
câmbio relativamente ao calculado para pagaménto da nossa dívida 
externa e corpo diplomático, que tudo ele.vará, sem· dúvida, o déficit 
que, para ser suprido por meio de empréstimo, como será indispen
sável f::~zê-lo. terá o governo precisão de emitir dois mil e quinhen
tos contos, cujos juros e amortização montarão a mais de seis mil 
contos, que ficarão carregando .sobre a nação; fato decerto estranho 
na história fínanceira dos goyernos. repres~ntatiyo~, _ql:'e ja~ais agra
varam a sua dívida púolica para fazer outrás despesas que. não :fos
sem as requeridas come o flm de manter .unía:g~Êu+a,' :ou de ~fazer 

--·~·'-' -:::.-·_,:: ,, ·:: .• :Ji·:···.- ' '•;·"";~--' : -' ·-:·_· ... -... _" <·'"'~---_-'\',:i."., ........... ·:·,•·,,,._, ... ":..- .. <' '----·-.-.> "-"···----
uma paz, quando cornp~()rn~tida a ~ua honra• ~ran~üilidade' e .Jnde.pen-
dência. Se a e~tas 'co~~~deraçõ~sôadi~ionatmos. o 'ê~édito. a. conceder 
para continuar â desp.eza '· êxtra'ordinár-ia com . os . esforços em via. 'a 
bem de concluirmos. à pacificaÇão dos flancos dc?hii-rlpério, justifi
cado ficará o reparo. da comissão, a qt!àl não p~d~nd~'.ell'l apel:f:ado 
limite. de. tempo minutar minuciosall'lehte as. ccir~éÇõe~!qúf;efiténde 
se deverão Jazer• até porque lhé .faltam as inferm~ç.Se!s ;,que poderão 
prestar os diferentes'ministros. se~Ho para: isso 'êonviCiados. 

É de parecer: que se proceda~ quanto. an'tes à diséussão da lei, 
para em tal ocasião propor ao juízo do Senado as. emendas que lhe 
parecerem . convenientes. 

Paço do Senado, 13 de setembro de 1838-. José lgnácio Borges 
- Marquês .de Maricá -. HoUanda. Cavalcanti, com votÓ separado." 

O SR. HOLLANDA CAVALCANTl ·lê o seguinte voto separado: 
"A proposição do poder executivo com as emendas da câmara 

dos deputados, para fixar as despesas públicas no ano financeiro de 
39-40, parecem-me de tal maneira prejudiciais ao seu fim; que tal
vez melhor o desempenhassem, autorizando o mesmo poder executivo 
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para continuar a receber, no referido ano financeiro, os impostos 
estabelecidos no ano aflterior, e aplicá-los às despesas estabele
Ciaas por lei, e as que a administração julgasse mais urgentes ao ser
viço público: dando de tudo conta ao poder legislativo. Também po
deria adotar-se essa emenda somente na parte relativa à fixação 
das despesas públicas; ou aprovar-se essa parte da proposta do po
der executivo, adicionada com as despesas ordenadas em leis pos
teriores; embora fosse submetida à discussão a parte relativa à re
ceita, quer da proposta. quer das emendas. 

·Não me parecendo, porém, compatíveis com a marcha dos 
trabalhos do Senado, emendas tais sobre o objeto da referida pro
posição, sou de parecer que seja ela rejeitada. Paço do Senado, 13 
de setembro de 1838. - Hollandá Cavalcanti." 

Vão a imprimir, e aprova-se que se convide o ministro do im
pério e da justiça para assistirem amanhã à discussão do orçamento. 

Continua a discussão interrompida do requerimento do Sr. Ver· 
gueiro, e não é aprovado, passando a resolução para a terceira dis
cussão, rejeitada a emenda oferecida pela comissão de fazenda. 

Aprova-se em terceira discussão, para remeter-se à outra câ
mara, a resolução que aprova a aposentadoria do Sr. José Thomaz 
Nabuco de Araujo, no lugar de juiz da alfândega do Pará. 

São aprovadas em primeira discussão as resoluções do Senado, 
aprovando a tença do coronel Lopo da Cunha de Eça e Costa; e as 
pensões da marquesa de lnhambupe, marquesa de Queluz, e viscon
dessa da Cachoeira; assim como a que autoriza o governo para re
munerar os serviços do sargente-mor Pedro Pereira Correia de Sena. 

O SR. PRESIDENTE dá para ordem do dia terceira discussão das 
resoluções sobre a estrada nova de Mato Grosso. e tença do Briga
deiro João Egidio Calmon; segunda discussão do parecer da 
comissão de Marinha e Guerra, sobre o requerimento do tenente
coronel João Rebello de Vasconcellos; primeira discussão do pare
cer da mesma comissão, sobre o requerimento de João .Roumillac, e 
em chegando o ministro do império a discussão do orçamento. 

Levanta-se a sessão às 2 horas. 
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SESSÃO EM 14 DE SETEMBRO DE 1838 

Presidência do Sr. Marquês de Baependi 

Aberta a sessão com 29 Srs. senadores, lê-se e aprova-se a ata 
.:ia anterior. 

EXPEDIENTE 

O SR. 1.0-SECRETÁRIO lê um oficio do 1.0·Secretário da câmara 
dos Srs. deputados a~Ômpanhando aprop~~ição qu~"d~cl~ra C()mpre
end!do nas disposições da carta'de lei' de 24' de riovembro 'de 183o 

~····· ·, ....... -,:,.._ ·~·"'• _;:,· •. <~,-.e,r--'1J_,-~ .• ";.·"-'', ,,,,.,,_,_ .... -': ·•-·.( ~, •. -':"O:··.·- -._ ·>' ·>"_,;._..,_., ':=·.':·:.- ·"''·;· ... -· '; ." 

e depr~to ~e :31 •. ,d.e ()l:'t~~ro,,d~,183t,a, J9ão .L~i.z~Ferreira 'Ourrríond. A 
imprimir e .às comissões'de legislação 'e faieriéfa. 

".·- · ·1 _ .· _.o ,,, ! .,. ::--" ·'" -,,·t:·•t<··i--~'' .'~>';"·-~:···"f··; .,_,,q,c .. .;!'·: -~:·•-<--- ·1.·1·.~> ,. . -~)\.':-<'r· r:(;' :·.-.'" ,, .. ,_.',. • ' 

São lidos .. os seguintes _par:eceres: 
_,. -·~·-' '?,.,-... :_!'·:= .. -~·,:--- -:··:·-~.:·:·_·-··,·.:·.,_-.-n;·, .. .r,--.~·-_,_-~,;:··--·'·.:·; ... _.-

Das comissões de Marinha e Guerra, e de. Fazenda: 1.0
, para que 

-:';·~ .··-~:· ''.-',/1
1 '·,:·i-~'i-'',;_.'1.;\ ~·:··;o~-, ::';"!,)l'··r:;;..'.<';·· 1 ': c-c:,:--c:·. - . · ' _ 

seja aprovadas resolução da .outra ~amara so~re: a pens~o concedi-
dida a O. Ânà Rosa dâ luz; víavà~:ao:m'ajor EpiphaniÓ Jgriació da Luz; 

: -_ : . --- . ; _.,.··_.,. . . . :-. :·. , . . . . : .. · .. :- --~·· .. ~.- ·--<.- --'> \ .-- .. J . -, !, , ; .. : ;: __ • -:.1. .... ..; '·-:--' .·• ~;-_r~- -·· .·.-· . ·::·~\· -J ·."'"'-:"-' .;: .. ,_ -·:::- -- - • 

2.0
, . sendo de igual . voto a r~~peit() d~ resolução que também aprova 

a pensão concecÚda a O. Josefà"Joãq~ina Pereirá Bo,rdeni, viúva do 
capitão Francisco Jacinto Pereira "..lôrg·e: · 

ORDEM DO DIA 

J: aprovada em terceira. discussão, a fim de subir à sanção. a 
resolução que autoriza o governo a despender anualmente 20 contos 
de réís com o melhoramento da estrada que novamente se abriu 
entre as províncias de Mato Grosso e· S. Paulo. 

Entra em terceira discussão a resolução do Senado que aprova 
a tença concedida ao brigadeiro João Egídio Calmon. 
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J: apoiada a seguinte emenda: 
"Depois da palavra - serviços - acrescente-se - para se ve

rificar, desde já, em sua sobrinha D. Maria Francisca de Aragão Cal
mon da Silva Cabral. - Satumino." 

Discutida a matéria, é aprovada a resolução com a emenda para 
ser remetida à comissão de redação. 

Achando-se na antecâmara o ministro da justiça e interino do 
império, são eleitos, à sorte, para o receberem, os Srs. Teixeira de 
Gouvêa, Saturnino e Vergueiro. 

Sendo introduzido com as formalidades do estilo, toma assento, 
e então entram em primeira discussão a proposta do governo sobre 
o orçamento da receita e despesa do império para o ano financeiro 
de 1839 a 1840 com as emendas' adotadas pela câmara dos Srs. depu
tados e pareceres da comissão de fazenda do Senado, e voto separa
do do Sr. Hollanda Cavalcanti: discutida a matéria, retira-se o mi
nistro para se votar, e é aprovada a proposta do governo com as 
emendas da outra câmara para passar à segunda discussão. 

Tendo novo Ingresso o ministro, entra-se logo na segunda dis
cussão, .. e: começando pelo. art. _1.0 da proposta, com a respectiva 
emenda da câmara dos Srs. deputados, fica está matéria adiada para 
se tratar no fim da discussão· da lei. 

Segue-se a discussão . do art~ 2"0 da proposta do ministro. do im
pério, com o art. 2.0 das emendas .. da outra.câmara, sendo· a discussão 
por parágrafos; julgam~se discutid~.s os §§. (fêscfEI o 1.0 da propoSta 
até o 18.0 com as emendas da cân1ara dos Srs~.deputados até o§ 19.0 

aditivo, e com o seguinte § aditivo que éapoiado: 
"Com a reedificação do torreão do paço da B()a Vista, e reparos 

dos paços imperiais 40 contos de" réis, desd~já devendo estas obras, 
na forma do art~ 115 .~a constitui?ão, ser feitas pela direção das obras 
públicas.- Marquês de s: j'oão da Palma." 

Retirand0:.se ·o. ministro com~ as'· formalidades do estilo, são apro
vados os sobreditos §§.do art. 2.0

, como tinham sido emendados pe- · 
la câmara dos Srs. deputados, sendo igualmente aprovado o § aditivo 
do Sr. Marquês de S. João da Palma. 

O SR. PRESIDENTE dá para ordem do dia as matérias dadas para 
hoje. 

Levanta-se a sessão às 2 horas. 
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SESSÃO EM 15 DE SETEMBRO DE 1838 

Presidência do Sr. Marquês de Baependi 

Aberta a sessão com 29 Srs. senadores, lê-se e aprova-se a ata 
da anterior. 

O SR. 1.0 -SECRETARIO lê um ofício do ministro Interino do im
pério, participando que. o· Regente houve por bem designar o dia 18 
do. corrente, para receber a deputação do Senado que tem de apre
sentar à sanção imperial alguns projetas de lei. Fica o Senado in
teirado. 

Lê-se um parecer da comissão de fazenda, que oferece uma re
solução, ma~'?a11do a for~a de? regular o venéfrnento que· deve perce
ber·José Antonio de.Mi.randa ·Rarrialho, aposentadÓ no. ofício de juiz 
da. balança dá alfâ~d~ga · desta· cor-te. 

Fica, SC)bre a mesa, indo no. entretanto a imprimir. 
São eléitos à sorte para a deputação, que tem de .receber o mi

nistro do império, os Srs. Carneiro de Campos, Almeida Albuquer
que e marquês de Maricá. 

ORDEM DO DIA 

Entra em segunda discussão o .parecer da comissão de Marinha 
e Guerra, sobre o reauerimento do tenente-coronel João RebeiJo de 
Vasconcellos e Souza Coelho Henriques, conjuntamente com a reso· 
lução oferecida, como emenda, pelo Sr. Conde de Lajes. e aprovada 
na prrmeira discussão. 

Julgada discutida a matéria, é aprovada a resolução para passar 
à 3.8 discussão. 
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J: aprovado em última discussão o parecer da sobredita comis
são sobre o requerimento do ex-capitão do exército João Roumillac. 

São aprovadas em 1.8 e 2.8 discussão, para passarem à 3.8 , as 
resoluções aprovando as. pensões concedidas às viúvas do major 
Epiphanio lgnacio da Luz, e do capitão Francisco Jacinto Pereira 
Jorge. 

!:: aprovada a redação da resolução que aprova a tença concedi
da ao brigadeiro João Egídio Calmon, a fim de ser remetida à câma
ra dos Srs. deputados. 

Continua a 3.8 discussão, adiada em 12 do corrente, do artigo 
2.0 do projeto_de lei sobre direitos hereditários dos filhos ílegftlmos, 
com as emendas do Sr. Carneiro de Campos, e Oliveira, apoiadas 
na dita sessão. 

O SR. PRESIDENTE adia a discussão por estar· na antecâmara o 
ministro do império, o qual, sendo introduzido com as formalidades 
do estilo, toma assento, e continua a 2.8 discussão, adiada pela ho
ra na última sessão, da proposta do governo sobre o orçamento da 
receita e despesa do império, para o ano;financeiro de 1839 a 1840, 
conjuntamente com as emendas adotadas pela câmara dos Srs. 
deputados. 

São discutidos os §§ 19 até 24 do.art. 2.0 da proposta, com as 
respectivas emendas da outra câmara. Entrando em discussão o § 
25, com as emendas da câmara dos Srs. deputados,· são oferecidas 
as seguintes: 

.. Ao art; .2.0
, § 25. Com as obras públicas 80:000$000. - J. I. 

Borges.'" 
.. Ao art. 2.0

, § 25. Suprima-se a despesa com o colégio Pedro 11. 
- Vergueiro." 

São apoiadas, e fica a discussão adiada pela hora, retirando-se o 
ministro com as formalidades com que fora introduzido. 

Postos à votação os§§ des.de o 19 ao 24 do art. 2.0 da proposta, 
são aprovados conforme foram emendados pela o~:~tra câmara. 

O SR. PRESIDENTE dá para ordem do dia as matérias dadas. 
Levanta-se a sessão às 3 horas. 
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SESSÃO EM 17 DE SETEMBRO DE 1838 

Presidência do Sr. Marquês de Baependi 

As 1 O horas e meia, feita a chamada, acham-se presentes 23 Srs. 
senadores. 

Comparecendo mais 3, o Sr. Presidente abre a sessão, e lida a 
ata da anterior, é aprovada.. . 

O SR. 1.0·SECRETARIO dá conta do seguinte expediente: 
Um ofício dó ministro da Justiça, remeter~do as in!ormaçÕes que 

lhe foram pedidas em 12 de maio último e .10 do cOrrente,. sobre a 
transferência do cofre dos :órfã~s da Casa da Móeda pará o Tesouro 
Nacional. A quem fez a reqúislção. 

Outro do ministro da Mà'rinha, remetendo as informações que 
lhe foram pedidas em 30 de'agÓsto passado, acercade Antonio Pi~ 
res de Castro, que, na qualidadec de recruta, vier~ da província do 
Maranhão. A quem fez a requÍslt;ão. 

Outro da comissão da .praça do comércio da corte, remetendo, 
para serem . diStriburC!os pelós srs. sen~dores, so. exemplares, con
tendo o projeto de emendas feitas à 3.a;r:>arte do projeto do código 
de comércio. Recebida a oferta com agrado. 

Remete-se à comissão de fazenda o mapa n.o 1~7 da assinatu
ra e substituição do papel-moeda na corte e província do Rio de 
Janeiro. 

É apoiado e fica sobre a .mesa o seguinte requerimento: 
MA comissão encarregada da obra do Senado, propõe que se de

cida a continuação ou suspensão da dita obra, em vista das plan
tas e orçamentos apresentados. - J. I. Borges - M. de Barbacena -
Vergueiro." 

261 



Passando-se a nomear a deputação que tem de receber o mi
nistro do império, são eleitos à sorte os Srs. Carneiro de Campos, 
Almeida e Silva e visconde de S. Leopoldo. 

Comparecem os Srs. Hollanda Cavalcanti e Almeida e Albu
querque. 

ORDEM DO DIA 

São aprovadas em 2.a discussão, a fim de passarem à 3.a, as re
soluções seguintes, aprovando as pensões de 1 :OOOSOOO ré is, conce
didas às marquesas de Queluz e de lnhambupe, e à viscondessa da 
Cachoeira. 

Achando-se na antecâmara o ministro do império, sai a recebê
lo a deputação, e sendo introduzido com as formalidades do estilo, 
toma assento. 

Continua a 2.a discussão, adiada pela hora na última sessão, do 
§ 25 do artigo 2.0 da proposta do governo sobre o orçamento da re
ceita e despesa do império para o ano. financeiro de 1839 a 1840, 
conjuntamente com a emenda respectiva, aprovada pela câmara dos 
Srs. deputados, e com as emendas dos Srs. Borges e Vergue iro, 
apoiadas na referida sessão. 

Dada a hora, fica adiada a discussão, e retirando-se o ministro 
com as formalidades do estilo, o Sr. Presidente dá para ordem do dia 
as matérias dadas para hoje. 

Levanta-se a sessão às 2 horas e 3 quartos. 
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SESSÃO EM 18 DE SETEMBRO DE 1838 

Presidência do Sr. Marquês· de Baependi 

Aberta a sessão com 29 Srs. senadores, lê-se e aprova-se a ata 
da anterior~ 

O SR. 1.0 ·SECRET AR IO dá conta do seguinte expediente: 

. Um oficio do 1."-secretário da câmara dos Srs. deputados, acom
panhando quatro proposições da mesma câmara, que tem por obje
to: 1.8 , autorizar o governo para con~eder Jot~rias em 'beneficio das 
fábricas de André Gãlhard e de Joaquim José .dà SH\(a: 2.•, ~onceder 
para edificação da matriz da fregÚe~ia de. Santa' Ana, as obras da 
casa da cadeia e o terreno que fÔr I"Jê~ess'á~io: ·e para a da freguesia 
da Glória um terreno público no largo do Machado; 3.8 e 4.8 apro
vando as aposentadorias de José Alves Pinto Campelo, e Antonio de 
Castro Vianna. 

A imprimir e à comissão de fazenda. 

ORDEM DO DIA 

São aprovadas em terceira discussão, para serem remetidas à 
sanção, as três seguintes resoluções: uma elevando a 1:600$ rs. os 
ordenados dos auditores de Marinha e Guerra da corte: e duas apro
vando as pensões concedidas a viúva e filhos do coronel Guilherme 
José Lisboa; e às filhas do falecido coronel Luiz Maria Cabral de 
Teive. 

É aprovada, em segunda discussão para passar à terceira, a re-
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solução do Senado, que aprova a tença concedida ao coronel Lopo 
da Cunha de Eça e Costa. 

São eleitos à sorte para a deputação que tem de receber o mi
nistro do império, os Srs. visconde de S. Leopoldo, Borges, e Costa 
Ferreira. 

Entra em segunda discussão a resolução que autoriza o governo 
a remunerar os serviços do sargento-mor Pedro Pereira Corrêa de 
Sena. 

Fica adiada por se achar na antecâmara o ministro do império, e 
o Sr. Presidente convida a deputação encarregada de apresentar à 
sanção as leis da fixação das forças de terra e mar, a desempenhar a 
sua missão. 

Introduzido o ministro com as formalidades do estilo, toma as
sento, e continua a segunda discussão, adiada pela hora na última 
sessão, do § 25 do artigo 2f da proposta do governo, sobre o orça
mento da receita e despesa do império para o ano financeiro de 1839 
a 1840, conjuntamente com a emenda respectiva aprovada pela câ
mara dos Srs; deputados, e com as emendas dos· Srs. Borges e Ver
gueiro, apoiadas em 15 do corrente. 

Julgada a matéria discutida, são igualmente discutidos os §§ 1 :, 
2.0 e 3.0 do artigo 3.0 da proposta, com a emenda da outra câmara ao 
dito § 3.0 

À. meia hora depois do meio-dia, voltando a deputação, o Sr. 
Almeid~ Albuquerque, como relator. participa que, chegando ao paço 
da cidade, fora introduzida na forma do costume, e que· apresentando 
as leis ao regente, este respondera que as examinaria na forma da 
lei. 

É recebida a resposta com agrado. 

No artigo 3.0
, § 4.0

, em lugar de 130 contos, diga-se o 80 contos. 
- Vallasques. 

É apoiada, e julga-se discutida com o § 4.0 da proposta, e emen
da da outra câmara. 

Discutem-se, igualmente, os §§ 5.0
, 6.0 e 7."' da proposta. O § s.o 

fica adiado pela hora. 
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Sobre proposta,.do Sr. Borges, decide-se que amanhã, apesar de 
ser dia santo dispensado, "haja sessão. 

Retirando-se o ministro, .o Sr. Presidente põe à votação o § 25 
do artigo 2: da proposta, e aprova-se conforme fora emendado pela 
câmara dos Srs. deputados, não passando as emendas dos Srs. Bor
ges e Vergueiro. São também aprovados os §§ do 1.0 ao 1: da pro
posta, conforme as emendas da outra câmara, não passando a do 
~r. Vallasques. 

O SR. PRESIDENTE dá para ordem do dia as matérias dadas, e 
a discussão da resolução sobre pensões e aposentadorias. 

Levanta-se a sessão às duas horas e meia. 
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SESSÃO EM 19 DE SETEMBRO DE 1838 

Presidência do Sr. Marquês de Baependi 

Aberta a sessão com 28 senhores sehadores, lê-se e aprova-se a 
ata da anterior. 

O SR. e-SECRETARIO dá conta do seguinte expediente: 
Um ofício do ministro da Justiça, remetendo o processo que lhe 

foi pedido em ofício de 1 o do corrente, no qual Francisco José de 
Brito obteve sentença contra a fazenda pública. Remetido a quem 
fez a requisição. 

Um do 1.0-secretário da câmara dos senhores deputados, acom· 
panhando 4 proposições autorizando o governo para eonce~er carta 
de naturalização de cidadão brasileiro, ao padre ,i:\ntonio <;ornes Coe
lho, padre Benigno José de Carvalho, Antonio José Pereira .Duarte e 
Simplicio Euzebio Nogueira. Remetidas à comissão de c~hstituição. 

Outro ofício do mesmo 1.0-secretário, cobrindo a seg'uinte emen
da feita· pela câmara dos senhores deputados, à proposta~do governo 
sobre a fixação das despesas gerais do império, para o fUturo ano fi
nanceiro, que não foi compreendida nas que se remeteram para o 
Senado. 

"Ao § 16 do artigo 6.0 depois das palavras - província do Pará 
- adite-se - e a de doze contos de réis para reparos da fortaleza 
do Cabedelo, na província da Paraíba. - A comissão de fazenda." 

O SR. BORGES lê um parecer da comissão de fazenda, concluin
do, que seja aprovada a resolução sobre a aposentadoria de Antonio 
de Castro Viana, visto que ela se refere à disposição da lei de 4 
de outubro de 1831. Fica sobre a mesa. 

São nomeados à sorte para a deputação que tem de receber o 
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j ministro da Justiça. os Srs. Paraíso. Rodrigues de Carvalho e 
Nabuco. 

ORDEM DO DIA 

Continua a segunda discussão adiada na sessão passada, da re
solução que autoriza o governo a remunerar os serviços do sárgento
mor. Pedro Pereira Corrêa de Sena. ~ oferecida esta emenda ao 
parecer. 

·A assembléia geral, etc., resolve: 
·A gratificação dada pelo governo em 1808, a P. P. C. de Sena, 

tem a natureza de pensão, e seu pagamento não é dependente do ' 
cumprimentado contrato para a extração da quina .. Salva a redação. 
- Alves ·snmco." 

.:: apoiada ·ê adiada a discussão •. por estar na. antecâmara o mi
nistro da Justiça. o qual, sendo introduzido. toma assento. 

Continua a seguf1da discussão. adiada pela .hora, na últlma.ses
são, do§ 8.~ do artigo 3.0 da.propostâdô governo S()bre o or?ámento 
da receita e despesa do irl'Jpêr:io, para o anp fir1ancelro de.1839 a 
1840, com a emén.cia respeCtiva da câmara dos Srs: deputados. 

·' :': >-J'-" ""' ,.,_.-';• ,,,. .• ,-_., .. ;·-,,,. ··(-~" .•• ,. ,.:·.- ·,·/ ;,. 

São ofer~cidas~.es~~s emendas: 
"Em.énd~ a() §•8:~ ~Ô ;adigo' 3:, suprimam-se as palavras - o go

verno é ~ÜtoriZador.~t~-· at~.as- da corte do Rio dé Janeiro. - Sal
va a redaÇão~· ~ Costál-!=err;,irà~" 

.. Ao § 8::dô',~a'ii9cl3.'' das emendas - em ~~~ar de 2oos réis, 
diga-se.--::J:p(lqsoo'o··- e corrija-se a soma acrescentand~lhe 800S 
ré is. __: s8túmino~" ' . 

SãÔ .. âí)ô'i~'clâs~ e fica a discussão adiada pela hora. 
Retirar;-d~sê o ministro, o Sr. Presidente dá ·para ordem do dia 

as matérias dacfas. 
Levanta-se a sessão às duas horas e meia. 
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SESSÃO EM 20 DE SETEMBRO DE. 1838 

Presidência do Sr. Marquês de Baependi 

Aberta a .sessão com 30 senhores senadores, lê-se e aprova-se 
a ata da anterior. 

ORDEM DO. DIA 

t aprovada · em primeira discussão, para passar à segunda, a 
resolução do Senado que regula o vencimento que deve perceber 
José Antonio de Miranda Ramalho, aposentado no ofício de juiz da 
balança da alfândega da corte. 

São aprovadas em terceira discussão, a fim de serem remeti
das à sanção, duas resoluções aprovando as pensões COf1C~didas, 
uma à viúva do major Epifanio lgnacio da Luz, e outra à viúva dÔ ca
pitão Francisco Jacinto Pereira Jorge; e para sêrêm rê'metic:fas à 
outra qâmara três resoluções aprovando as pen~Õés cón"êedidas . à 
marquesa de Queluz,· marquesa de lnhambupe e viscondessa da Ca
choeira. 

O SR. 1.0-SECRETARIO lê um ofício do ministro interino .do im
pério, remetendo. a cópia do decreto de 19 dO corrente; pelo qual o 
Regente houve por bem prorrogar novamente a presente sessão da 
assembléia legislativa, até o dia 13 do mês de outubro próximo .futu-
ro. Fica o Seriado inteirado. · 

São eleitos à sorte para receberem o ministro da Justiça, os 
Srs. D. Nuno, Saturnino e Costa Ferreira. 

Introduzido o ministério com as formalidades do estilo, toma 
assento,. e continua a segunda discussão adiada pela· hora, na última 
sessão, do § 8." do artigo 3.0 da proposta do governo, sobre o orça-
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mento da receita e despesa do império·para o ano financeiro de 1839 
a 1840, conjuntamente com a emenda respectiva da câmara dos se
nhores deputados, e com a dos Srs. Costa Ferreira e Satumino, 
apoiadas na mesma sessão. 

Vem à mesa as seguintes emendas: 
MAo cap. 2.0

, § 8.0~ depois do 1.0 aditamento feito a este § na câ
mara dos senhores deputados, ponha-se (lepois d~s palavras - ca
pela imperial - o seguinte - e aos confessores :e tésoureiros da 
sacristia mais 200$ réis. Salva a redação - Ol.iV'eira.~ 

MSubemenda ao § 8.0
, artigo 3~0 das ,emenélas:· Entenda-se a gra

tificação de n1aneira que s.e .. inclua· na ~quantia~de 1 ;ooos ré is, qual
quer gratifÍcéiÇão que Já p~rceba. - Sarurl.~no." 

São apoiadas, .e julga-sedisp~tida~a;rryatéria. · 
São igualmente discutidos 'os ·§§.:aescfe ·o-.:9." até o 17.0 do artigo 

::-.:-:·, •~':- ~ :;. --~ ' - _'':- C <:~"<,',\o "~: •: =:• •,-,'! 'I', +.•'_,,.,;< ' _.''/ I',' C' ';o - "-;''' :•I•?: '' , ; , ', '0 "' -''- "~'-~,"' ," " ' '-~_:;•;•, ,;''•- ' /' • " O ,.,.,. ' 'o' 

3.0 da propostá,'êom ~s.resp~cti"as).emendas.daoutra câmara, e com 
a seguint~, quê ~ol ~poiáda~n~.discussão.dô'§~.~4~ 

"Acr~sce~té.:s~ ao·§· 14' a~~i~posiÇão; dáda;ao.,ho~pital dos Láza. 
ros, para. converter e~;ápól.Jces:.da::ctrvidâipciblfca; oi,valor de seus 

-:- ·' -:- ,'·1 ,;.''~ ·.': '!. . -< '. · · _ : :·~-- 0-_•,"' :.. !:\ '- ··. ·• ... ·.·· · "'. ,,·,·-~- t···. '" · "" ~- 1 -'~·:· '' 1.'~" 1":'' ~- · ·:'.1. ·ô;• · j: ·"i,·.~>·: ,., .-\' . :,.', :. '. ·- ,",· ·-: :. " ··.",_.. ·.:·:.·;.• • ~- ,; . ·'::- ,._ : .. -;• . ~ 

prédi __ os _e foros: . .é.igualmente,aplicável:desder;Já.i•'a>todas!as··corpora-
. · -_· ·-'-<- ·:--_ ,. "·,: <··' .-;.-·.-.. :_._-._. ... ---:.·~-:- .\ _ _,,_:.-~.-: .. ··.-_-_ .. ::::.-~-'- '"·t~>-~ .. ~')r --.M_.-~~~ -;;,::r'Y.Jt.{~~:;;r:çr~;·.; 

ções ··• de, T~!='·ll'lo.r;a; ~alva:~ r~~~ça<:>: ...• , ;:,M~~·~~r·~~~~~~~;.". 
Retlrando~se.·o.::.ministro·com as;for;malldadesidotcostume •. o .·sr. 

_" .. ::, .'.' •:;- !" :'· ~ : -.-·-- _-: .. :-:· - ·' "c :'::- · 1-:1 .:· 'c· :·' __:(.'·.· ,.:.: · ,:;;;(: '·' : •. ~·.' ' ·_:,, .. _ ,: -. .:::o· .. :_,·-'·-•""':• :'' ,,_. -·--··r ""'"'"'i't"f"':'\ '1' ... ~.-. ~ · '". ::.,.:.·" \·-·:,·,, '". :~~-- -:·-·.: ,;..-: 

Presidente:põe\à votaÇão-:os ·§§:,desde o. a:,. até. :.o.17~~:·c1oZàrtigo;3.~ ,da 
l \:_")• , " ,, - ,_, :".--- ._• . _.: c;·,;, .'C .:."- ;' .•,'", ·.: .. '• 1: •I ·,.. I· ·';·,'< .·! ·, ... , '._;,~·,- :,.;,'-· ·:· '.' ,'.... : ""•'." ".'.·'"'," " ·;~": '::·: ,., ' '·;::'::.'·--~;;·_. ·.-... , ' ;, :, • .' ,.,'_- ,, , -'."; 1 .• - '\ _ :;· __ , -. "--' :.·_- :; 

proposta, .e ,são ai:irovados coin i as ' .. emendas :da :outra :câmara,:' menos 
, , ''·_ :• ,• '·1',,'· ", ', • .' '•' ·::·-,' :··- : .' • ··,:.'' ,,' t.: ....... _:~~ " , , , • ;, ,, :· ,' ' ~!:·', I ',' ',' ' , ·: ,- ', ' o:' j ;, '!"_ ,',' :. ":-.•:' ~.'• ! .' ,;'.', ,, '; .·~~ · .. ' ,',.~" •-· :, .:,',, ',1_.; 1 .,;:.~ ,','','.' , ·' ' ,',: '<:· ":.' \, "·':' '.~1 ",' :),'', ,•:-' :-:f' -'.' ' :!";_._ :..:.~ :~:: -;~, ·:· ,1,; ,._,·~~ :_ , ' ' -': ''-'"".',.','.I '"·" 

a qú~"rnanda promov~~ .os ·lugares:vagosi_de 'mons~nhores;>cc:;negos, 
capel~es\Cfâ. imperÚ:Il capela, não passando as' emendas dos 'senhores 
senádôres. . 

Sobre proposta~do Sr. Preside~te, decide-se 9ue s.e convide pa
ra a pr,iTeira sessã() os_·minlstro;de estadà:·â'saber:·o'de"~stran9ei
ros. para i à~ :1.1 ~:li Oras; e o da MaÍ'inha para o·· m·eio:dia, a finl' de;ás'sis
tirem à ~discti's.são•do orçarhento. 

O SR: PRESIDENTE dá para ordem do diaa matéria dada . 
levanta-se a sessão às 2 horas e 35 minutos. 
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SESSÃO EM 22 DE SETEMBRO DE 1838 

Presidência do Sr. Marquês de Baependi 

Aberta a sessão com 27 Srs. senadores. lê-se e aprova-se a ata 
da anterior. 

O SR. 1.0-SECRET ARJO dá conta do seguinte expediente: 
Um ofício do ministro interino do império, remetendo os autó

grafos sancionados das 6 seguintes resoluções da assembléia geral: 
1.• e 2.•, aprovando as pensões concedidas ao Dr. Antonio Carlos 
Ribeiro de Andrada Machado e Silva, e a João da Silva Tavares; 3.• 
e 4! , autorizando o governo a indenizar a Antonio Pedro de Alencas
tro da despesa que fez na sua viagem de Mato Grosso a esta corte. 
e a lgnacio Rigaud e Antonio JoâqÚim Rodrigues da Costa, dos pre
juízos que sofreram com a ocupação de suas propriedâdes pelas 
tropas da legalidade na Bahia, bem como a fazer um suprimento de 
60 contos de réis ao cofre provincial de Santa Catarina; 5.0

, aprovando 
a aposentadoria concedida ao padre João Rodrigues de Araujo; e 5.0

, 

desonerando a sociedade do teatro constitucional Fluminense, da 
obrigação de prestar a caução determinada no art. 2.0 do decreto de 
30 de novembro de 1837. 

Fica o Senado inteirado e manda-se participar à câmara dos Srs. 
deputados. 

Um offcio do 1.0 secretário da mesma câmara, acompanhando a 
proposição em que se autoriza o governo para pagar a Francisco 
Xavier Cavalcanti de Moraes Lins, a quantia que da competente sen· 
tença constar que lhe deve a fazenda pública por indenização de re· 
ses que lhe tomaram para o exército. As comissões de marinha e 
guerra, e fazenda. 
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Um ofício do ministro da guerra, remetendo um dos autógrafos 
do decreto da assembléia geralque fixa as forças de terra para o 
ano financeiro de 1839 a 1840. Fica o senado inteirado e participa~se 
à outra câmara.· · 

Um requerimento de João Guilherme de Bruce, pedindo que, por 
uma resolução, se autorize ao governo a reintegrá"-lo rio posto de ca
pitão de artiltla~ia da marinh~- A CC?.JTiissão de;mari~~ae guerra. 

Outro dovigãrio da freg~esia deSanta Anadâ'corte,péâindo que 
se elimine da resolução que conc,,ede à freguesia sobredita o terreno 
e obras da cadeia nova da ruà das Flores, a cláUsüla de ser a admi
nistração do novo templo confiada à irma'ridade 'c:lo Santíssimo Sa
cramento da mesma freguesia; Remetido à comissão a que se acha 
afeta a resolução. 

Remete:sê à comissão .de fazenda o mapa n.o 138 da assinatura 
e substi1:lJiÇão do papel moeda na corte e província do Rio de Ja
neiro. 

São nomeados, à sorte, para a dep~tação que tem de receber 
os ministr~s de negócios ~strangeiro~ e. da marinha os Srs. Rodri
gues de càr\talho; cósta Ferreira .é Guerra. 

ORDEI\Il· DO DIA 

lntroduzi~o o min,lst~o .de negócios estr.ang~i~os •. toma assento e 
entra em . seg~rda · di~~yss~() o ··~rt~ 4.0 e ,seus §§ ,da . prop()stli do 
governo sébfé,;~ ~?rÇ~m~nú);,d,~rre~é,ita e .·de~pesà,·•.g~ral do .'rnP~~:io, 
para o ~no fina'nceiro de .i83s':~ J 8-4~ com as' emendas 'da· cãrilara dos 
Srs. députaâo'~·ao § '3~0 ~()ô'cfitÓ ar1igo. 

Discutida EFÍ'natêria i•retfrou~s,e' () . ministro com as formalidades 
com que fora.~ntr~duzidÔ, eysêr~do.posto à votação o artigo 4.0

• e seus 
§§ coma;e~ehCia.da•outra cãmara,i.e~apl"ov~dci. . 

SãO' ~provaâas:;em··térceira ·discus~~~;para .. sereJTI .. remetidas à 
câmara dos'.Srs~ 'deputados;· .duas tre~.oluçj!;~s; :aprov:ando .. as tenças 
do cororiéi~Lopo.dâ:Ctinha·c:I'Eça e Cos~a.;'e dõ teriénte coronel' João 
RebeUo deWasconcellos e Souza Coelho Henrique. · 

· É aprovadà\em primeira e segunda di~cussão, para passar à ter
ceira, a resolução que aprova a aposentadoria concedida a Antonio 
de Castro Vianna. 

Entra em primeira discussão a resolução da outra câmara, de 
1836, que autoriza o governo a conceder à companhia, que organizar 
João Gomes Neto, privilégio exclusivo da navegação por vapor em 
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vários rios da província da Bahia, conjuntamente com o parecer das 
comissões de fazenda e comércio, que propõe a rejeição do projeto 

Vem à mesa este requerimento. 
"Proponho que fique adiado o presente parecer até a sessão se

guinte. - Vallasques " 
Introduzido o ministro com as formalidades do estilo, toma as

sento, e é julgado discutido o artigo 5 e § 1.0 da proposta do governo 
sobre o orçamento para o futuro ano financeiro. 

O SR. HOLLANDA CAVALCANTI propõe que a votação tenha lu
gar logo depois de encerrada a discussão de cada um dos artigos, e 
posta à votação esta proposta, fica empatada. 

O SR. PRESIDENTE deçlara que hoje se votaria logo no fim da 
discussão de cada artigo, e retirando-se o ministro para se votar, é 
aprovado o artigo s.o e § 1.0 da proposta. bem como os §§ desde o 
2.0 até o 7.0 do dito artigo, saindo o ministro todas as vezes que se 
votava. 

Segue-se a discussão do § 8.0 do mesmo artigo 5.0
, e fica adiada 

pela hora, retirando-se o ministro com as formalidades do estilo. 
O SR. PRESIDENTE dá para ordem do dia as matérias dadas. 
Levanta-se a sessão às duas horas e 30 minutos. 
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SESSÃO EM 24 DE SETEMBRO DE 1838 

Presidência do Sr. Marquês de Baependi 

As dez horas e trinta minutos. feita a chamada; acham-se pre
sentes 25 Srs. senador:~s. e •. COrJ1Par:ecepdo depois mais 4. abre-se 
a sessão: e. Uda•arata: élaanterlor;;,é.aprovada. 

o SR. 1.~;SEPRJ:TA~I()·d~•.conta'd() 's13gtdnte 13xpedlente: 
Um .• ()fíclo,.d~';'rrílnlstr~·:do!,lmperi~ .••. r~rn~ienclo<umrdos •• autóg~afos 

da res~luç~Ôiqu~ ai.Jtor:Jza;o;goverll~- a,idesp9nêfer,.tanuàlrnente''2~con
tos ..•. dê r~l.s<corn': o:.~elhor~rn~J:!tCf cfa';éstf:aCJa~.qu~<novanientesej abriu 
entre=as pr()VfJ'Iclasdejl\,1~to.(3ro.sso;e:s.:~Paulo. Fica .Ó Senaclo Intel· 
rado, .e: manda~p~~i§lpa~se;à:';out~á."~ãiji~r~ .• 

Urnid()· •.•• Tin~s~i-ô;.da;F:az~J1da·.~octeordseg~inte: "limo. e Éxrno:. Sr. _: Em; ~espÕs~a:'aos}ofícios que V. Exa. de 
ordem .. do,,$e~-a~Ô.:me dirigiu ~J1l30:d~ .• ··jtmh~;e3o:.deL~go~to último, 
passo-~s mãos' de: \l .•. exa ..• ·•JlBr;J s~r.:pres~nte:élÔ,mesll10:~er!ado. a 
inclusa·:lnformaÇão· .~a. cóntàdéiria';, geral (él~'.tesoúro'·Íde; 5 do, corrente. 
da·ciua.l:.sé.vê: 1~0>que.l'lão'é·'ll()~sryel.:,d,ar~se':a··sóma':do.:ê~éditoicon
ceaidopêla 1 resàlüÇão·dê~~s (de >outUbro':~eT1s.3t':9à~ta: noahõ' finan
cel ro, de -1.837~1838,' ~ncrUanto as i tesourarias,! provinciais' (riã() ~reme
terem •. as>.~esp·e.ctl\(as·· contas, .e 2, que.'a ernis~ão·d~' apólif~s no de
curso·C:J()':referiCJo:ariÓ foi .de 2.143~ cciritos nominais. que produziram 
1 :873:24SS'Jrêals: 

"Dêus::QÚ~rde a V. Exa. Paço, em 20 de setembro de 1838. 
- Migiiei~Calmondu Pin e Almeida. -Sr. Conde de Valença.· 

RemetiCIÔ a quem fez a . requisição. 
Outro do 1.0 secretário da câmara dos Srs. deputados. acom

panhando a. proposta do poder executivo para a criação de um con
selho naval. com o projetd de lei em que a referida câmara converteu 
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vários rios da província da Bahia, conjuntamente com o parecer das 
comissões de fazenda e comércio, que propõe a rejeição do projeto 

Vem à mesa este requerimento. 
"Proponho que fique adiado o presente parecer até a sessão se

guinte. - Vallasques " 
Introduzido o ministro com as formalidades do estilo, toma as

sento, e é julgado discutido o artigo 5 e § 1.0 da proposta do governo 
sobre o orçamento para o futuro ano financeiro. 

O SR. HOLLANDA CAVALCANTI propõe que a votação tenha lu
gar logo depois de encerrada a discussão de cada um dos artigos, e 
posta à votação esta proposta, fica empatada. 

O SR. PRESIDENTE deçlara que hoje se votaria logo no fim da 
discussão de cada artigo, e retirando-se o ministro para se votar, é 
aprovado o artigo 5.0 e § 1.0 da proposta. bem como os §§ desde o 
2.0 até o 7.0 do dito artigo. saindo o ministro todas as vezes que se 
votava. 

Segue-se a discussão do § 8.0 do mesmo artigo 5.0
, e fica adiada 

pela hora, retirando-se o ministro com as form'alidades do estilo. 
O SR. PRESIDENTE dá para ordem do dia as matérias dadas. 
Levanta-se a sessão às duas horas e 30 minutos. 
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SESS.AO EM 24 DE SETEMBRO DE 1838 

Presidência do Sr. Marquês . de Baependi 

As dez horas e trinta minutos. feita a chamada; acham·se .pre
sentes. 25 Srs. senadores, ·e, compare~endo depois· mais 4, abre-se 
a. sessão: e. lida a atai da anterior, .é.apro\fada. 

o SR. 1.o SEC~ETP.RIOd~ c~ll~rdo.isêguinte expediente: 
Um .. ofício ~ôifl1ini~f:~o :~o hnp~rloiJ:emetendo uin. deis. autógrafos 

da resoJuç~()q~~;~~OJ:i~~:ÔjgOVe~~o;a !despender ai'JuaJment~ ·20. COI1" 

tos.de réiSCOmjo•,rJleJhoramelltO i~a;estrada':que;nÓvanlente Se 'abriu 
entre astp~ovíncl~s,de:Maf:o.~Grosso;ê:Si1.Pa~lo. Fica ÔSenado intei
rado, e ·.lllan~a·:paf:ticlpai-:-s~'àf·oUtra cãma~a. 

um do.·ministro da. Faiend~"~o:Je#r,.s·eg~inte: 
"Jim'o. e,•eicmo. Sr. -· Em.-resp'ostEn~os .ofícios que V. Exa. de 

ordem .. do Se~ado, me dirigiu ení~3o.dejunho e.3o;d~ag()~to último. 
passo ~às mãos: de. v. Exá'.. para ser preserltÉr a6~ mesmo ;~~nado, a 
inclusa··informaÇão da .contadórial'geraJ;'dô·tesôúroi;d~·s.dôicÕrrente. 
da ciuàl·•.se yé:'·1 .. 0~ ,qu~ não ~:: ~()~sívêl,·,dar~se;aêsom~ ;êl()i.cr~dito con
ced iâo~p~la,resoluÇão ~d.e· 26' Cfe' olitü~ro; ~e ~.J 837:; gast~1 rl()' ~no' finan
ceiro de "1a3T..,:1a3s~ :enquanto· as· tesourariasf pr,ó"in~i~is, .J'ião reme
terem. as. res~e~htas·; contas, . e 2, que a •. emi~são'i de., ~p6Uces,, no de
curso dojeferido áno foi de 2.143 contos nominais. qúe'produziram 
1 :a73:24ss reais. 

"Deus ,'gUarde a v. Exa. Paço, em 20 de setembro de 1838. 
- MiguêVCafrrion,du.Pin e Almeida. -· Sr. Conde de Valença." 

Remetidb a quem fez a requisição. 
Outro do 1.0 secretário da câmara dos Srs. deputados, acom

panhando a proposta. do poder executivo para a criação de um con
selho naval, com o projetd de lei em que a referida câmara converteu 
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Discutida a matéria, retira·se o ministro, e é aprovada a emenda 
substitutiva da câmara dos Srs. deputados ao referido § 18, sendo 
igualmente aprovada a emenda do Sr. Conde de Lajes. 

O Sr. presidente declara que se ia convidar o ministro da guerra 
oara vir amanhã assistir à discussão do orçamento, pelas 11 horas, 
e dá para ordem do dia as matérias dadas. 

Levanta-se a sessão às 2 horas e 45 minutos. 
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SESSÃO EM 25 DE SETEMBRO DE 1838 

Presidência do Sr. Marquês de Baependi 

Às dez horas e 30 minutos da manhã, feita a chamada, acham-se 
presentes 23 Srs. senadores. Comparecendo depois. mais 3, o Sr. 
Presidente abre a sessão, e, Ilda, a ata da anterior, é aprovada. 

o SR. 1.0·S~CRerJ\RIO dá conta do seguinte. exJ)e~iente: 
Um _ofício do ministro da rnarlnha. remete~do.um d()s autógrafos 

sancionados do .d~cl'e1:o da assembléla~geral, fixando a'S for~as na· 
vais no ano financeiro de 1S39 a 1840. Inteirado, e pàrtlclp'He à 
câmara dós Srs. · (fep'uta'd.os. 

Um ·do_ 1.0-~eC~etáfló 'da __ mesma câ'!'~ra, acompanhando a pro
posição que autoriza o. governo para coóéeder carta\de privilégio por 
100 anos à companhia fo~mada nesta corte par.à const~ui~ um cami· 
nho de terra, que comunique à rt1a da União no Sa?odo ~lferes com 
a do lmperio no'sítiodes~ Cristóvão atravessando o mar: à comissão 
de cornél'cio' e a·Ímpl'irilir. 

Um. ofíciO 'do' 'presidente. do ~e nado do teor seguint~: 
limo .. e" EXnro~ ~.r. - _Não tendo .certeza de já naver recebido 

as atas de,tóclos os colégios' eleHórais Cio irni>érió~ sob're a eleição do 
Regente, feita em22;de . abril do corrente. áno, por não constar ofi· 
cialinente na. secretaria de estado dos nEjgócios .. do im,:)ério; a que 
recorri, quais os colégios eleitorais' que existem em.éada uma das 
províncias, por faltá ·de anteriores esé:larechnentos dos respectivos 
presidentes, que estão autorizados a fazer as alterações dos co
légios, como julgarem conveniente, passei a fazer a combinação do 
número das atas, que tenho recebido com as que serviram na elei· 
ção do Regente, concluída em nove de outubro de 18~5. resultando 
por esta combinação o reconhecer-se, que na dita eleição de 1835, 
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se apuraram os votos de 183 atas dos colégios de todo o império, e 
que, para a eleição a que agora se deve proceder, tenho recebido 
202 atas, havendo um acréscimo de 19 col'égios: e porque, não obs
tante este acréscimo, não se possa afirmar, que estão recebidas as 
atas de todos os colégios, antes se deva concluir o contrário, em 
conseqüência das perturbações ocorridas em as províncias do Rio 
Grande do Sul e na do Pará. passei a recorrer ao governo pela repar
tição do ministério do império para que procedesse a exame das 
atas dos colégios eleitorais. que por segunda via devem ser enviadas 
à secretaria do império, a fim de se saber qual o número de votos já 
obtido pelo cidadão mais votado, e qual o do imediato, que poderia 
disputar-llíe a eleição. Com a resposta do governo constando, que o 
cidadão mais votado obteve 4.189 votos, e o imediato 1.883, parece 
evidente que ainda reunindo-se no menos votado todos os votos dos 
colégios eleitorais, que possam faltar, não p~derá este disputar a 
eleição daquele. Portanto, cumpre-me participar a V. Exa •• para ser 
presente à augusta câmara dos senhores senadores, que tenho des
tinado o dia 4 do próximo mês de outubro, pelas 10 horas da manhã, 
para em assembléia-geral se proceder à abertura e apuração das 
atas dos colégios eleitorais sobre a eleição do Regente do Império, 
feita em 22 de abril do corrente ano, pedindo a V. Exa., que assim 
o faça constar à augusta câmara dos senhores senadores: e quando 
à mesma câmara ocorra algum inconveniente na designação do refe
rido dia e hora, espero que V. Exa. me fará a honra de o comunicar, 
para o participar à outra câmara. 

Deus guarde a V. Exa. Paço do senado, em 25 de setembro de 
1838. - Marquês de Baependi - Sr. Conde de Valença. 

Fica o senado inteirado. e decide-se que não há' inconveniente. 
Um requerimento do coronel-engenheiro José· Guasque, recla

mando o seu direito de propriedade das idéias do plano que vai 
ocupar a esta augusta câmara. sobre o aterro do mangue. À comissão 
de comércio. 

São eleitos à sorte para comporem a deputação, que tem de re
ceber .o ministro da guerra. os Srs. Lima e Silva, Visconde de S. 
Leopoldo e Nabuco. 

ORDEM DO DIA 

Introduzido o ministro da guerra. toma assento, e entra em se
gunda discussão o artigo 6.0 e § 1.0 da proposta do governo sobre o 
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orçamento da receita e despesa do império para o ano financeiro de 
1839 a 1840. 

Julgando-se discutida a matéria, é aprovado o dito artigo 6.0 e 
§ 1.0

, bem como os §§ 2.0
, 3.0 e 4.0 do mesmo artigo da proposta. 

Segue-se a discussão do § 5.0
, com a respectiva emenda da ou

tra câmara, e é aprovada a seguinte: 
·§ 5.0 artigo 6.0 Abate-se a quantia de 13:572SOOO réis dos sol· 

dos dos oficiais que estão na rebelião do Rio Grande do Sul. 
Conde de Lajes. " 

Discutida a matéria, é aprovada a emenda da outra câmara ao 
§ 5.0

, com a do Sr. Conde de Lajes. 
Os§§ desde o 6.0 até o 15.0 , são aprovados com as emendas da 

câmara dos deputados aos §§ 6.0
, 7.0 e 8.0

• 

Passa-se a discutir o § 16.0 do artigo 6.0 da proposta, conjunta· 
mente com a emenda aditiva da outra câmara a este §. 

É oferecida esta emenda: 
"Art •. 6. § 16. Adite-se a quantia de 12:000S rs. para reparo da 

fortaleza do Cabedelo, na província da Paraíba. - J. I. Borges." 
I! apoiada,. e, julgada discutida a matéria, é aprovado o § 16, 

com o emenda da câmara dos Srs. deputados, e com a do Sr. Borges. 
O§ 17.0 do artigo 6.0 da proposta é aprovado, e, ao 18.0 , são ofe

recidas as seguintes emendas: 
"Art. 6. §' 18. Diga-se - duzentos contos. -· Conde de Lajes." 
"Art. 6. § 18. Para pagamento em lugar de amortizaÇão. -

J . I. Borges. " 
São apoiadas, e aprovado o § 18, na conformidade da emenda do 

Sr. Conde de Lajes. e com as da câmara dos Srs. deputados e do Sr. 
Borges. 

O § 19.0 aditivo da outra câmara é aprovado com a seguinte: 
·emenda aditiva ·ao § 19.0 do artigo 6~0 Depois de - soldo -

acrescente-se- desde já. -·Conde .de Y~lêni;Íl." 
Retirando-se o ministro, o Sr~ presidente declara que ia convi

dar-se o ministro da fazenda para vir assistir, amanhã, à discussão 
do orçamento, e dá para ordem do dia as matérias dadas. 

Levanta-se a sessão às 2 horas e 45 minutos. 
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SESSÃO EM 26 DE SETEMBRO DE 1838 

Presidência do Sr. Marquês de Baependi 

As 10 horas e meia, feita a chamada. acham-se presentes 24 
Srs. senadores, e. comparecendo depois mais dois, o Sr. presidente 
abre a sessão; e, lida a ata da anterior. é aprovada. 

O SR. 1."-SECRETARIO dá conta do seguinte expediente: 
Um ofício do ministro interino do império, remetendo um dos 

autógrafos da resolução da assembléia-geral. que aprova a pensão 
concedida às filhas do coronel Luiz Maria Cabral de Telve. na qual o 
Regente, em nome do Imperador, consente. Fica o senado inteirado, 
e participe-se à outra câmara. 

Outro do ministro da fazenda, participando não poder assistir à 
discussão do orçamento, por se achar ocupado· na câmara dos Srs. 
deputados, com a discussão a proposta do governo para o crédito 
suplementar do ano corrente. e que esta falta poderá ser reparada 
se o senado o quiser convidar para a 3.• discussão do mesmo orça-
mento. Inteirado. . 

Outro do 1.0 -secretário da câmara dos deputados, participando 
que o Regente, em nome do Imperador, sancionou o decreto da as
sembléia·geral legislativa para a formação do quadro dos oficiais de 
1." linha do exército. Fica o senado inteirado. 

Outro do mesmo 1 .o-secretário, acompanhando as seguintes pro
posições: 

1.• Autorizando o governo a conceder ao padre Antonio José 
Pinto Carneiro, privilégio exclusivo por 1 O anos, a fim de importar 
abelhas da Europa, ou da Costa da África para o município da côrte 
e província do Rio de Janeiro. 
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2.• aprovando a tença concedida ao coronel graduado José Ollnto 
de Carvalho e S:!va. 

São remetidas, a primeira à comissão de comércio, e a segunda 
às de marinha e guerra e de fazenda, indo ambas a imprimir. 

Um requerimento de Zeferino Fines e Frederico Bel, expondo 
serem eles os primeiros introdutores de. fábrica de papel, e que ten
do passado na câmara dos Srs . deputados uma resoiiJção concedendo 
loterias à fábrica de Silva e Gailhard, .se deve conceder igual graça 
aos suplicantes. À comissão a que está afeta a resolução de que se 
trata. 

São lidos os seguintes pareceres de comissões: 
1.0 de fazenda, sobre a resolução da câmara dos Srs. deputados, 

que cede à irmandad~ da fregue~ia de. N. S. da Glória uma porção 
de terreno, no largo do Machàdo, para edificar a nova Matriz; é o 
parecer da comissão que se peçam à referida câmara . os requeri
mentos do vigário e. respectiva irmandade, que seníirão de base à 
resolução. J: aprovado. 

2.0 de marinha e guerra e de fazenda, para que se aprove a re
solução vinda da :câmara dos Srs. depu~ado~ qu~.~utoriza o governo 
para p~gar a F~anc.iSco xavier Cavalcantl de ~oraes·LI.ns, a quantia 
constante· de umàcsentença que obtéve contra a fazenda nacional. 
Ficou sobre a mesa~ 

3.0 Da c?rnls.são de fazenda e legi~lação, para que se pec;am ao 
governo infciriTlaÇõ~~ ,da pro~~siÇão .. d~ .cãrriara dos S~s. .d~pu~~()s. 
pela qual Julga comp~eenâido .~as di~p()SiÇ~és ;do' art!go 3.ó da carta 
de lei de 24 de novembro de 1830, e nas do decreto de 31 de outUbro 
e 1831 a João Lui2 Ferreira Ourmont. J: aprovado para se pedirem 
Informações. 

ORDEM DO DIA 

São aprovadas, em segunda discussão, para passar à. terceira. 
a resolução que declara o vencimento que deve pe~ceber .José An
tonio de ·Miranda Ramalho. aposentado no .. ofício,de.;juiz da :balança 
da alfândega desta corte; e em primeira discussão: para passar à se
gunda, a resolução que aprova a pensão concedida a O. Custódia 
Joaquina do Sacramento. 

Entra em primeira discussão a resolução da outra câmara, apro· 
vando a aposentadoria concedida a José Alves Pinto Campello. con· 
juntamente com o parecer e emenda da comissão de fazenda: e o 
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Sr. presidente declara adiada a discussão, a fim de se discutir o orça· 
mente. 

Tem lugar a segunda discussão do art. 7.0
, § 1.0 da proposta do 

governo, sobre o orçamento da receita e despesa do império. para 
o ano financeiro de 1839 a 1840. 

Julgada discutida a matéria, aprova-se o dito § 1.0
, e igualmente 

os §§ desde o 2." até o 17.0
, como haviam sido emendados pela câ

mara dos Srs. deputados; sendo também aprovado o § 17.0 aditivo 
das emendas referidas. sobre a indenização do cidadão José Joaquim 
da Rocha. 

A requerimento do Sr. Borges, fica adiada para o fim da lei a 
discussão do § 18.0 aditivo. 

Dada a hora, o Sr. presidente declara adiada a discussão, e dá 
para ordem do dia a matéria dada. 

Levanta-se a sessão às 2 horas e trinta minutos. 
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SESSÃO EM 27 DE SETEMBRO DE 1838 

Presidência do Sr. Marquês de Baependi 

Aberta a sessão com 27 Srs. senadores, lê-se e aprova-se a ata 
da anterior. 

O SR. 1.0-SECRETARIO dá conta do seguinte expediente: 
Um ofício do mini.stro da justiça, r~met_Emdo UJ1l ~os autógrafos 

da resolução da assembléia:-gt::ral l~gislati'la._ ~utorizando a igreja 
matriz da vila de ValenÇa para continuár: a possuir os: bens de raiz 
que constituem o seu patrimônio, na quàl o Regente, em :nome do Im
perador, consente. Fica o senado inteirado é rrianda participar à ou
tra câmara. 

Um ofício do Sr. senador marquês de Maricá, participando não 
~oder comparecer por doente. lnt~irado. 

São lidos. os seguintes pareceres: 
1.0 da cÔmissãô de marinhá e guerra, para que se aprove a 

>reposição da c.âmara dos Srs. deputados sobre a tença. concedida 
10 coronel. gradú~c:fo do exército~João+Oiinto de Canlàlho e Silva. 

2.0 A comissão de legislação, ten'do em vista a informação do 
)OVerno, datada de 14 do. COrr.ente mês, a qual faz O complen)ento 
fas que .lhe foram requisitadas pelo senado, a pedido de um dos seus 
nembros, para ·esclareCill)ênto do negócio do roubo do cofre dos 
>rfãos, para cuja indenização pende, perante esta câmara, uma reso
ução vinda da dos Srs. deputados, autorizando a extração de três 
aterias. verificou finalmente: 1.0

, que a primeira transferência. do 
:ofre dos órfãos do poder dos tesoureiros para a casa da· moeda. 
ora ordenada pelo antigo governador Luiz de Vasconcellos: e a se· 
1unda no ano de 1832, tivera apenas lugar de uma para outra sala do 
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mesmo edifício, conjuntamente com a rfP. outros cofres, por ordem do 
ministro da fazenda de então; 2.0

, que havendo-se procedido, pela 
polícia e justiças, à indagação dos perpetradores daquele roubo, não 
resultou pronúncia contra algum indivíduo: 3.0

, que os órfãos pre· 
judicados montam a 186, e a quantia roubada já liquidada a 38:389S929 
réis em notas e moedas metálicas, além do que mais possa resultar 
de averiguações mais minuciosas e exame de execuções e arrema
tações feitas, e concluiu de tudo que não havendo esperanças de se
rem os órfãos indenizados. quer pelos perpetradores, que não cons
tam quais sejam, quer mesmo pelos bens dos oficiais do juízo, ou 
quaisquer outros, cuja responsabilidade· se não mostra, e estando 
aquelas somas depositadas por autoridade pública em uma casa de 
arrecadação nacional, e sob a guarda e vigilância do governo, seria 
contra toda a eqüidade, e mesmo justiça, que os órfãos ficassem 
frustrados da garantia com que tão justamente deverão contar. e não 
achassem recurso algum contra tão inesperada e imérita calamidade, 
tanto mais que as loterias propostas para sua indenização, em nada 
são gravosas ao tesouro, e pendem só da simpatia que os mesmos 
órfãos devem inspirar a todos os cidadãos. Portanto é a comissão 
de parecer que a resolução se discuta, para ser aprovada. Paço do 
senado, 26 de setembro de 1838. -Carneiro de Campos. -C. S. 
de Mello Mattos. 

Ficam sobre a mesa, indo a imprimir o segundo parecer. 
Tem lugar a discussão da indicação da comissão encarregada 

das obras do senado. de 1 i do corrente, em que propõe se decida a 
continuação ou suspensão a dita obra. 

Decide-se que se sobresteja na continuação da dita obra, e que 
se restitua ao governo o oficial inspetor dela. 

ORDEM DO DIA 

é aprovada em 3.• discussão, para remeter-se à sanção, a reso· 
lução que aprova a aposentadoria concedida a Antonio de Castro 
Vianna, no lugar de inspetor da tesouraria da província das .Aiagoas. 

Entra em 1.• discussão a resolução da outra câmara, aprovando 
a aposentadoria concedida a José Alves Pinto Campello, conjunta
mente com o parecer e emenda da comissão de fazenda. 

Discutida a matéria, é aprovada a resolução com a emenda, para 
passar à 2.• discussão, na qual, entrando logo, é aprovada a resolução. 
para passar à 3.". não passando a emenda da comissão. 
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Continua a 2.• discussão, adiada pela hora na última sessão, da 
proposta do governo, sobre o orçamento da receita e despesa do 
império, para o ano financeiro de 1839 a 1840, conjuntamente com 
as emendas da câmara dos Srs. deputados; e começando-se pelo art. 
8.0 da proposta com a emenda da outra câmara,' decide-se que fi
quem adiados para serem discutidos no fim da lei. 

Segue-se a discussão do art. 9.0 da proposta e seus §§, com as 
emendas respectivas da câmara dos . Srs. deputados. 

São oferecidas as seguintes emendas: 
"Art. 9.0

, § 28. Na casa da moeda se admitirá todo o ouro que 
se apresentar, sem se exigirem os direitos sobre a mineração, nem 
guia de estarem pagos. - Verglleiro. " 

"Todo o ouro em pó que .for apresentado à casa da moeda, acom
panhado da competente guia de haver pago o direito de 5 por cento 
na respectiva província em.que;for estraíd~ •.. será reduzido a barras 
sem despesa alguma. -· ·~arqÜ~s ~e'8~rbaCêna." 

"Art.'9.0 , § 19. Acrescérit~e: 7:R'êdÜ.zida a do ouro a 2 por. 
cento, e da prata a 6 por cento. -· Vergu~iro'." 

São apoiados, e discutida a rriatéri·a ··são ap~ovados todos os 
§§ do art. 9.0 da proposta, com as eTenda~'da ou~ra cªrnar~, .ficando 
adiados, para se tratar no .lugar ciorl1petente~ o~ §§; 'aditivos 44, 45 
e 65 do art. 9.0 ·das emerida~da câmara. dos:. Srs. 'd!piJtádôs. 

A emenda do Sr. marq.:Íês de' B~~rbacena ao § 28 é aprovada, 
não passando a~o Sr. Vergl.leiro ao mesmo § e 'ao § 18. 

o Sr. presidente declara adiada a discussão, e dá· para ordem 
do dia as màtérias dadas. 

Levanta-se a sessão às 2 horas e trinta minutos. 
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SESSÃO EM 28 DE SETEMBRO DE 1838 

Presidência do Sr. Marquês de Baependi 

Aberta a sessão com 27 Srs. senadores, lê-se e ·aprova-se a ata 
da anterior. 

O SR. 1.0 ·SECRET AR IO lê um ofício do Sr. senador D. Nuno, 
participando não poder comparecer às sessões por estar incomo· 
dado. 

Fica o senado inteirado. 
Remete-se à comissão de fazenda o mapa n.o 139 da assinatura 

e substituição do papel moeda na corte e província do Rio de Ja
neiro. 

?asando-se a nomear a deputação que tem de receber o ministro 
da fazenda, são eleitos à sorte os Srs. Teixeira de Gouvêa, Brito 
Guerra. e Lobato. 

O SR. VERGUEIRO requer que se nomeem dois membros para 
suprirem, na comissão de comércio. à falta dos Srs. Paula Souza e 
Marquês de Maricá, que se acham impedidos, e são eleitos os Srs. 
Marquês de Barbacena com 12 votos, e o Sr. Alves Branco com 9. 

ORDEM DO DIA 

Continua a segunda discussão. adiada em 19 do corrente, da 
resolução que autoriza o governo a remunerar os serviços do sar· 
gento-mor Pedro Pereira Corrêa de Sena, conjuntamente com a emen
da do Sr. Alves Branco. apoiada na mesma sessão. 

Achando-se na antecâmara o ministro da fazenda, o Sr. Presi
dente declara adiada a discussão. 
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Sendo introduzido com as formalidades do estilo, toma assento, 
e continua a discussão, adiada pela hora na última sessão, da pro
posta do governo sobre o orçamento da receita e despesa do im
pério para o ano financeiro de 1839 a 1840, conjuntamente com as 
emendas aprovadas pela câmara dos Srs. deputados. 

Começando-se pelo artigo 10 da proposta, fica adiado para ser 
discutido no fim da lei, bem como o artigo 11 aditivo das emendas da 
outra câmara. 

Segue a discussão do art •. 12, aditivodas ditas emendas. 
O SR. HOLLANDA CAVALCANTI oferece os seguintes artigos 

para serem discutidos quando os forem os das despesas gerais da 
lei do orçamento: 

1.0 O governo é autorizado de contratar por arrematação, por 
espaço nunca maior de três anos. algum ou alguns ramos de renda 
pública; sempre que assim entenda conveniente à fiscalização das 
mesmas rendas: e que desse contrato não possa provir um ·acréscimo 
menor de 1 O por cento de renda, ou rendas dessa natureza, arreca· · 
dadas nos três anos anteriores. 

2.0 J: igualmente autorizado de contratar a demarcação de uma 
ou muitas províncias do império, por meio de concessões de sesma
rias: não podendo exceder . essas conces,:sões a quatro légu~s . qua· 
dradas por cada cem que forem demârcaéfas. Estás demàrcações 
compreenderão a colocação de marcos perdu-ráveis, nos pontós prin· 
cipais das triangulações: e as cartas topográficas da província, e 
municípios separádiirrtente. 

3.° Fica proibido o emprego de escravos em qualquer objeto da 
administração do ~erviço público na corte e capitais das. províncias, 
à exceção dos escravos da fazenda pública e dós condenados por 
sentença: salvos os contratos anteriores à presente lei. 

São apoiados e vão a imprim-ir com · urgênéia. 
Discutida a matéria, é aprovado o artigo 12.0 aditivo das emen

das. 
Os artigos aditivos das emendas da câmara dos Srs. deputados, 

13 a 16, são aprovados, saindo o ministro da sala todas as vezes que 
se ia votar. 

Passa-se a discutir o artigo 17 das sobreditas emendas, e vem 
à mesa o seguinte: 

Art. 17. Seja substituído pelo seguinte: 
O produto da receita do sobredito novo imposto será aplicado 

para amortização do meio circulante, deduzindo-se, desde já, a quan-
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tia necessária para preencher o semestre adiantado de juros e amor
tização da dívida externa, que, na conformidade dos contratos, tem 
de existir efetivamente em Londres. - Marquês de Barbacena. 

E: apoiada, e retirada a requerimento do seu autor. 
Aprova-se o artigo 17, bem como o 18 da emenda, ficando adiada 

a discussão do 19. 
Oepois de retirar-se o ministro, o Sr. presidente dá para ordem 

do dia as matérias dadas. 
Levanta-se a sessão às 3 horas e 5 minutos. 
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SESSÃO EM 1.0 DE OUTUBRO DE 1838 

Presidência do Sr. Marquês de Baependi 

Aberta a sessão com 30 senadores, lê-se e aprova-se a ata da 
anterior. 

O SR. 1.0·SECRETARIO dá conta do seguinte expediente: 
Um oficio do ministro da fazenda. remetendo a demonstração 

da despesa geral nas províncias, durante o ano financeiro de 1837 a 
1838. Remetido a qú~m fez a requisição. 

Outro- do 1.o.;secrétárlo da câmara dos Srs. deputados, em res· 
posta ao dQ sen~dó, c:le 26 do corrente. participan,do. que ne~hum re· 
querimento do vigário, nem da irman~ade .da fr~g~esia da Glória, deu 
origem ao art. 2.0 do projeto em que se concedem terrenos às ma· 
trizes de Santa Anna e Glória: pois esse auxílio .para a segunda das 
ditas matrizes ·foi proposto por um membro daquela câmara, e nela 
aprovado, qúando se discutia o artigo nilativo. à primeira das men
cionadas freguesias. A comissão que fez a requi~ição. 

Um ofício do mesmo 1.0·s'ecretário, acompanhando as emendas 
à proposta do governó, pedindo um crédito ,de 4;600:000S de rs., ado· 
tadas pela câmara dos Srs. deputados. À comissão de fazenda com 
urgência. 

Outro do mesmo, cobrindo a proposição que prorroga por mais 
um ano a suspensão de garantias na província de S. Pedro. À im
primir, e à comissão de constituição com urgência. 

Um oficio do Sr. senador Vergueiro, participando achar-se im· 
possibilitado para continuar a assistir às sessões do senado por este 
ano. Fica o senado inteirado. 

Um requerimento de João Morezzi, escriturário do extinto co· 
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missariado, pedindo ser contemplado na resolução que se vai dis· 
cutir a favor de João Luiz Ferreira Drumont. À comissão de fazenda. 

São nomeados à sorte, para a deputação que tem de receber o 
ministro da fazenda, os Srs. Paraizo. Lobato, e Brito Guerra. 

Entra em 1.• discussão a resolução que concede a André Galhard 
o lucro de 8 loterias de 100 contos de réis cada uma, em benefício 
da sua fábrica de papel. e a Joaquim José da Silva igual benefício a 
bem da sua fábrica de estamparia e papel em Andaraí: conjunta· 
mente com o parecer da comissão de fazenda. que propõe se rejeite 
a resolução. 

é aprovada D resolução para passar à 2." discussão, não passan
do o parecer da comissão. 

Entrando imediatamente em 2.• discussão. é apoiada esta emen· 
da substitutiva à resolução: 

"O governo fica autorizado para conceder loterias quando for 
conveniente, ficando revogada a disposição em contrário. -Almeida 
Albuquerque. " 

Fica a discussão adiada, e introduzido o ministro. da fazenda com 
as formalidades do estilo, depois de tomar assento, continua a 2.' 
discussão da pr~posta do governo sobre o orçamento da receita e 
despesa do império para o ano financeiro de 1839 a 1840, conjunta· 
mente com as emendas aprovadas pela câmara dos Srs. deputados. 

Começando-se pelo art. 19, aditivo das emendas da outra cã· 
mara, que ficara adiado na sessão anterior, e posto à votação não é 
aprovado. 

Passa-se a discutir o art. 20, aditivo das emendas da outra câ
mara, e é aprovado, retirando-se o ministro sempre que se ia votar. 

O art. 21 aditivo das emendas não passa: e o 22. é aprovado. 
O art. 11 da proposta é suprimido, na conformidade da emenda 

da outra câmara. 
Segue-se a discussão dos artigos aditivos das emendas da câ

mara dos Srs. deputados, debaixo do título de - Disposições Ge
rais -. e são aprovados os arts. 23, 24, 25 e 26. 

Os arts. 27. 28 e 29 não passam . 
O art. 30 é aprovado. 
Discute-se o art. 31, e é apoiada esta emenda, salva a redação. 
M Adite-se ao art. 31. - Igual disposição haverá para a escola 

de medicina na cidade da Bahia, suprindo-se até os meios pelo te
souro nacional, quando as rendas existentes no cofre daquela escola 
não sejam suficientes. - Hollanda Cavalcanti" 
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Discutida a matéria, retira-se o ministro com as formalidades do 
estilo; e, posto à votação o art. 31, é aprovado com a emenda do 
Sr. Hollanda Cavalcanti, até a palavra Bahia, somente. 

O Sr. 1.0·Secretário lê um ofício do minis~ro interino do império, 
remetendo a ata geral e as parciais da eleiçãó dé dois senadores pela 
província de Minas, para suprirem as vagas dos Srs. José Custódio 
Dias e Visconde de Caeté. A comissão de constituição com Urgência, 
bem como a carta imperial de senador do império, pela mesma pro
víncia, do Sr. Bernardo Pereira de Vasconcellos. 

O SR. Presidente dá para ordem do dia as matérias dadas. 
Levanta-se a sessão às 2 horas e 45 minutos. 
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SESSÃO EM 2 DE OUTUBRO DE 1838 

Presidência do Sr. Marquês de Baependi 

Aberta a sessão com 28 senhores senadores, lê-se e aprova-se a 
ata da anterior. 

O SR. 1.0 ·SECRETARIO dá conta do seguinte expediente: 
Um ofício do senhor senador Luiz José de Oliveira, participando 

não poder comparecer por se achar incomodado. Fica o senado in· 
teirado. 

Um oficio do 1 .0·Secretário da câmara dos senhores deputados, 
acompanhando duas proposições, que aprovam as pensões concedi· 
das a O. Marianna Emilia de Almeida Guatimozim, e O. Constança 
Rosa Gomes Ribeiro. pelos serviços feitos por seus falecidos ma· 
ridos. A primeira à comissão de fazenda, e a segunda à de marinha 
e guerra. 

Outro acompanhando uma proposição que aprova diferentes ar· 
tigos da resoloção da assembléia legislativa da província de São 
Paulo, em que se concede privilégio exclusivo à companhia de 
Aguiar viúva, filhos e outros. para a construção de uma estrada de 
ferro na mesma província. À comissão de comércio, e a imprimir na 
folha da casa. 

Um requerimento de L. Luiza Candida de Faria, viúva do ex
capitão Paulo Antonio de Faria, pedindo a aprovação de uma resolu· 
ção que veio o ano passado da outra câmara, declarando o dito Paulo 
Antonio de Faria, no gozo dos direitos de cidadão brasileiro. À co
missão respectiva. 

Vem à mesa e é aprovado, o seguinte requerimento: 
M Requeiro que se peça ao governo, informe se já expediu as 

ordens, para que na província de Sergipe se proceda à eleição de um 

294 

~ ; 
I 
I 
I 
I 



senador, que- há de suprir a falta do falecido Sr. Matta Bacelar, e 
quando o não tenha feito, se há motivo legal para a demora, e qual 
seja ele. Rio de Janeiro, 2 de outubro de 1838. -Alves Branco."' 

O SR. CONDE DE VALENÇA requer que se oficieaos senhores 
senadores que se acham nas províncias, e que não vieram na pre
sente sessão, para que hajam de comparecer na futura. 

Entrando este. requerimento em discussão não é aprovado. 
São eleitos à sorte para a deputação que tem de receber o mi

nistro da fazenda, os Srs. Monteiro de Barros, C. e Vasconcellos, e 
Almeida Albuquerque. 

ORDEM DO DIA 

Achando-se na antecâmara o ministro da fazenda, é introduzido 
com as formalidades do estilo, toma assento, e continua a segunda 
discussão adiada pela hora na última sessão da proposta do governo 
sobre o orçamento da receita e despesa para o ano financeiro de 1839 
a 1840, conjuntamente com as emendas aprovadas pela câmara dos 
senhores deputados. 

Começando-se pelo artigo 32.0 aditivo das emendas da outra 
câmara, é·oferecida esta. 

uNo caso de passar o artigo 32, acrescente-se no fim - subme· 
tendo tudo à aprovação do corpo legislativo. - Marquês de Para· 
naguá." 

É apoiada, e dando-se por discutida a matéria, aprova-se o ar
tigo 32 com a emenda do Sr. Marquês de Paranaguá. 

Os artigos aditivos da câmara dos senhores deputados, de 33 a 
36 são aprovados, saindo o ministro da sala, sempre que se ia a 
votar. 

São igualmente aprovados o artigo 37 das emendas. substitutivo 
do 12.0 da proposta, e o 38 das mesmas emendas, que é o 13.0 da 
proposta. 

Segue-se a discussão do artigo 11.0 aditivo das emendas, e é 
aprovado, bem como a tabela a que se refere. 

O § 14 aditivo das emendas ao artigo 9 da proposta, julga-se pre
judicado. 

São aprovados os §§ 55 e 65 das emendas ao artigo 9 da pro
posta; e, igualmente, os artigos 1.0 e s.o da mesma proposta, na con
formidade do vencido. 

Entra em discussão o artigo 1.0 aditivo das emendas do Sr. Ho-
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I anda Cavalcanti, apoiadas em 28 do mês passado, e é apoiada esta 
emenda: 

M Art. 1.0 aditivo. Acrescente-se no fim - com exceção das que 
forem arrecadadas nas capitais das províncias. - J. I. Borges ... 

Posto a votação o dito artigo 1." não passa. ficando prejudicada a 
emenda. 

Os artigos 2.0 e 3.0 do Sr. Hollanda Cavafcanti não passam. e 
aprova-se a proposta com as suas emendas, para passar à terceira 
discussão. 

O SR. BORGES participa não ter podido a comissão, no curto 
espaço de tempo que tem decorrido. dar parecer sobre o crédito pe
dido pelo governo, e que. na discussão. apresentaria a sua opinião. 

Decide-se que na primeira sessão entre em discussão, com as
sistência do ministro da fazenda. 

Tendo-se este retirado, o Sr. 1.0 secretário lê a carta imperial 
de senador do império pela província de Minas. do Sr. Antonio Au
gusto Monteiro de Barros. A comissão de constituição, com urgência. 

São lidos os seguintes pareceres da comissão de constituição: 
Dois, propondo que sejam convidados para tomar assent~ no 

senado os Srs. Bernardo Pereira de Vasconcellos, e Antonio Augusto 
Monteiro de Barros, nomeados senadores pela província de .. Minas. 
visto estarem legais os diplomas das suas nomeações. Aprovados. 

Um, para que entre. em discussão a proposiãço da câmara dos 
Srs. deputados, prorrogando, por mais um ano, a suspensão de ga
rantias na província de S. Pedro. Fica sobre a mesa. 

O SR. PRESIDENTE dá para ordem do dia as matérias dadas, e, 
em chegando o ministro, a discussão do crédito. 

Levanta-se a sessão às 2 horas e 40 minutos. 
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SESSÃO EM 3 DE OUTUBRO DE 1838 

Presidência do Sr. Marquês de Baependi 

Aberta a sessão com 27 Srs. senadores, lê-se e aprova-se a ata 
da anterior. 

EXPEDIENTE 

O SR. 1.0 ·SECAET AR IO lê a carta imperial do senador do império 
pela província de Pernambuco, o Sr. Francisco de Paula Almeida e 
Albuquerque. 

J::· remetida com urgência à comissão de constituição, conjunta· 
mente cem as atas geral e parciais da dita .eleição. 

Ofício do mirlistro da guerra, rerriéterido um dos autógrafos san
cionados da resolução, que eleva a 1:600S rs. anuais os ordenados 
dos auditores ,da Marinha e Guerra desta corte. Fica o senado intei
rado, e participe:se à outra câmara. 

Requerimento de Fructuoso Luiz da Motta, pedindo se lhe con· 
ceda seisdoterias a benefício da sua fábrica de sedas e galões. As 
comissões de fazenda e comércio. 

Achando-se na ante-sala os Srs. Bernardo Pereira de Vasconcel
los c Antonio Augusto Monteiro de Barros. são eleitos à sorte para 
os receberem. os Srs. Visconde de Congonhas do Campo e Monteiro 
de Barros. 

Introduzidos os ditos Srs. senadores. nomeados pela província 
de Minas, prestam juramento e tomam assento. 

Lê-se um parecer da comissão de comércio, para que se discuta 
e aprove a proposição da câmara dos .Srs. deputados. que aprova 
diferentes artigos da resolução da assembléia legislativa da província 
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de S. Paulo. em que se concede privilégio exclusivo a uma com
panhia, para abertura de uma estrada de ferro na mesma província. 
Fica sobre a mesa. 

São eleitos à sorte para a deputação que tem de receber o mi
nistro da fazenda os Srs. Lobato, Cunha e Vasconcellos, e Conde de 
Lajes. 

ORDEM DO DIA 

t: aprovada em terceira discussão, para remeter-se à câmara dos 
Srs. deputados, a resolução que declara o vencimento que deve per
ceber José Antonio de Miranda Ramalho, aposentado no ofício de 
juiz da balança da alfândega da corte: e em terceira discussão, para 
subir à sanção. a resolução da outra câmara, que aprova a aposenta
doria concedida a José Alves Pinto Campello. 

lê-se e é aprovado um parecer da comissão de constituição, a 
qual é de opinião que se convide. para tomar assento, o Sr. Fran
cisco de Paula Almeida e Albuquerque, nomeado senador pela pro
víncia de Pernambuco. t: aprovado, e o dito Sr. Senador nomeado 
presta juramento e toma assento. 

Introduzido o ministro da fazenda. discute-se a proposta do go
verno, pedindo um crédito suplementar de 4.600 contos de réis. e, 
retirando-se o ministro, é aprovada, em primeira e segunda dis
cussão, com as emendas da outra câmara. 

Continua a segunda discussão. adiada em 30 do passado, do ar
tigo 1.0 da resolução que concede a André Gailhard e a Joaquim José 
da Silva oito loterias a benefício das suas fábricas de papel; con
juntamente com a emenda do Sr. Almeida e Albuquerque, apoiada 
na dita sessão. 

Discutida a matéria, é aprovado o artigo 1.0
, não passando a 

emenda do Sr. Almeida e Albuquerque. 
Os artigos 2 a 7 são aprovados, e igualmente o seguinte artigo 

aditivo do Sr. Marquês de Barbacena: 
M t: extensiva à fábrica de galões estabelecida nesta corte, a 

graça concedida nos artigos antecedentes às fábricas de papel. " 
A resolução assim emendada, aprova-se para passar à terceira 

discussão. 
O SR. ALVES BRANCO requer urgência para se discutir uma 

resolução, a respeito da qual foi hoje lido um parecer da comissão 
de comércio. 
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A urgência é apoiada e aprovada. 
Lê-se um parecer da comissão de legislação. para que se aprove 

a resolução que autoriza o governo para p·agar a Francisco José de 
Brito a quantia constante da sentença que obteve contra a fazenda 
nacional. Fica sobre a mesa. 

Entra em primeira discussão e é aprovada para passar à segunda. 
a resolução da outra câmara que aprova diferentes artigos da reso
lução da assembléia provincial de S. Paulo, que concede à cómpa
nhia de Aguiar viúva, filhos e outros, privilégio exclusivo para cons
trução de uma estrada de ferro na mesma província. 

éntrando logo em segunda discussão, vem à mesa e é apoiado e 
aprovado o seguinte requerimento: 

NRequeiro o adiamento. -Teixeira. de Gouvêa." 
O SR. PRESIDENTE dá para ordem do dia a discussão da pro

posta do governo. sobre suspensão de garantias para a província de 
S. Pedro do Rio Grande, e as mais matérias. 

Levanta-se a sessão às duas horas da tarde. 
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ASSEMBLÉIA GERAL LEGISLATIVA 

1.• REUNIÃO EM 4 DE OUTUBRO DE 1838 

Presiàência do Sr. Marquês de Baependi 

As 10 horas e meia da manhã. feita a chamada, acharam-se pre
sentes 57 Senhores Dep~tados e 29 Senhores Senadores. 

O SR. PRESIDENTE declara que o objeto da presente. reunião da 
assembléia-geral era para dar-se execução ao artigo 28 do ato adi
cional, abrindo-se por províncias as atas dos colégios eleitorais, a 
fim de proceder-se à apuração final dos votos para o regente do im
pério, eleito em 22 de abril próximo passado. 

Por convite do Sr. Presidente,.tomam assento na mesa os qua
tro senhores secretários da Câmara dos Deputados, a fim de coad
juvarem os trabalhos da apuração. 

Abrindo-se as atas da província do Rio de Janeiro. são apuradas 
as dos colégios eleitorais de Cabo Frio, Rio de Janeiro, Niterói, An
gra dos Reis, Maricá, Magé, S .. João do Príncipe, Vassouras, Valença. 
lguassu, Campos. Macaé, qantagalo, ltaboraí. Parati e Rezende. São 
os dois cidadãos mais votados o Sr. Pedro de Araújo· Lima, com 434 
votos; e o Sr. Antônio Francisco de Paula Hollanda Cavalcanti de Al
buquerque, com 171 . 

Passa:se à apuração das atas da província de Minas Gerais, e 
são apuradas as dos colégios eleitorais çle Ajurnoca, ltajubal, Caldas, 
Pouso Alegre, Camandocaia. Conceição do Serro, Uberaba, Queluz, 
Minas Novas, Paracatu, Vila· Diamantina, Formigas, Sabará, São João 
d'EI-Rei, Barbacena, Baependi, Mariana, Lavras, Ouro Preto, Pitangui, 
Santa Quitéria, São José, Santa Bárbara. Tamanduá, São Domingos. 
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ltabira, Alfenas, Vila do Príncipe, Campanha, Minas Novas, Araxá, 
Pomba, Jacuí, Bambuí, Rio Prado e Risonha. São os dois cidadãos 
mais votados, o Sr. Araújo Lima, com 743 votos; e o Sr. Hollanda 
Cavalcanti, com 383. 

Por ocasião de encetar-se a leitura da ata do colégio eleitoral 
do Rio das Velhas, nota-se que ele procedera à eleição, no dia. 23 de 
abril; e não havendo casa para entrar este objeto em discussão, fica 
adiado para tratar-se quando houver casa. 

Apuradas as respectivas atas, reconhece-se que são os dois ci· 
dadãos mais votados: 

Em 22 colégios da província de S. Paulo, o Sr. Araujo Lima, 
com 346 votos, e o Sr. Hollanda Cavalcanti, com 255 votos. 

Em 9 colégios da província .de. Goiás, o Sr. Araújo lima, com 
151 votos, e o Sr. Luiz Gor12:ága. de Camargo Fleuri, com 131. 

Em 4 colégios da província de fv1at() ~rosso, o Sr. Araújo lima; 
com 47 votos, e o Sr. José- da Costá Carvalho, com 30. 

Em 6 colégios da província de Santa Catarina, o Sr. Hollanda 
Cavalcanti, com 78 :votos, e o Sr. A~aújoLima. com 67. 

Em· 3 colégios da província do Espírito s.ànto: o Sr. Araújo Lima, 
com 59 votos, e o Sr. H()llanda Cavalc::anti •. com 25. 

o Sr. Presidente declara que, na prirneira sessão, continuará a 
apuração de votos, e convida os ilustres membros a comparecerem 
pelas 1 o horas. 

Levanta-se a sessão às 3 horas da tarde. 
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ASSEMBLÉIA GERAL LEGISLATIVA 

2.• REUNIÃO EM 5 DE OUTUBRO DE 1838 

I 

Presidência do Sr. Marquês ·de Baependi 

As 11 horas da manhã, feita a chamada, acham-se presentes 52 
Srs. Deputados, e 29 Srs. Senadores. O Sr. Presidente declara que 
falta um Sr. Deputado para haver casa, e que se vai continuando na 
apuração dos votos, reservando-se a aprovação da ata da antece
dente sessão, e a decisão de qualquer dúvida que se possa oferecer, 
para quando estiver completa a assembléia-geral. 

Tendo-se apurado o colégio de Sergipe do Campo, da província 
da Bahia, comparece mais um Srs. Deputado, e o Sr. Presidente abre 
a sessão, e, lida a ata da anterior, é aprovada. 

Delibera-se que se apure a ata do colégio do Rio das Velhas. 
assim como as de· alguns colégios de diferentes províncias, que ha· 
viam sido remetidas pela secretaria do império, e que não existiam 
no senado. 

Apuradas as respectivas atas, reconhece-se quem são os dois ci
dadãos mais votados: 

Em 25 colégios da província da Bahia, o Sr. Pedro de Araújo 
Lima, com 651 votos, e o Sr. José da Costa Carvalho, com 295. 

Em 8 colégios da província de Sergipe, o Sr. Araújo Lima, com 
306, e o Sr. Antônio Carlos Ribeiro de Andrada Machado e Silva, 
com 162. 

Em 8 colégios da província das Alagoas, o Sr. Araújo Lima, com 
376, e o Sr. Antônio Francisco de Paula Hollanda Cavalcanti de AI· 
buquerque, com 213. 
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Em 13 colégios da província de Pernambuco, o Sr. Hollanda Ca
valcanti, com 285 votos, e o Sr. Araújo Lima, com 183. 

Em 9 colégios da província da Paraíba, o Sr. Araújo Lima, com 
150votos, e o Sr. Hollanda Cavalcanti, com 135. 

Em 6 colégios da província do Rio Grande do Norte, o Sr, Araújo 
Lima, com 72 votos, e oS r. Francisco de Lima e Silva. com 65. 

Em 16 colégios da província do Ceará, o Sr. Araújo Lima, com 
192 votos, e o Sr. Lima e Silva, com 186. 

Em 8 colégios da província do Maranhão, o Sr. Araújo Lima, 
com 109 votos, e o Sr. Antônio Pedro da Costa Ferreira, com 52. 

Em 9 colégios da província do Piauí, o Sr. Araújo Lima, com 123 
votos, e o Sr. Barão da Parnaíba, com 67. 

Em 9 colégios da província do Pará, o Sr. arcebispo da Bahia, 
com 144 votos, e o Sr. Araújo Lima, com 104. 

Em 9 colégios da província de São Pedro do Rio Grande do Sul; 
o Sr. Araújo Lima, com 116 votos, e o Sr. Antero José Ferreira de 
Brito, com 22. 

Apuram-se os colégios do Rio das Velhas e Januária, ambos 
da província de Minas, e neles são os dois cidadãos mais .votados 
os Srs. Araújo Lima, com 31 votos. e o Sr. Bernardo Pereira deVas
concelos, com 17. 

O SR. F'RESJDENTE declara achar-se finalizada a apuração dos 
colégios das províncias, e que na próxima sessão se procederá à 
reunião dos votos dos mesmos colégios. 

Levanta-se a sessão depois das três horas. 
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ASSEMBLÉIA GERAL LEGISLATIVA 

3.• REUNIÃO EM 6 DE OUTUBRO DE 1838 

Presidência do Sr. Marquês de Baependi 

As 11 horas da manhã, feita a chamada, acham-se presentes 57 
Srs. Deputados e 30 Srs. Senadores; o Sr. Presidente declara aberta 
a sessão, e, lida a ata da anterior, é aprovada. 

O SR. PRESIDENTE declara que se ia proceder à reunião dos 
votos das diferentes províncias para o Regente do Império, e con· 
cluida a votação, verifica-se ter obtido a maioria de 4.308 votos o 
Sr. Senador Pedro de Araújo Lima, seguindo-se os Srs. Antônio 
Francisco de Paula Hollanda Cavalcanti, que obteve 1. 981; Antônio 
Carlos Ribeiro de Andrada Machado e Silva, 597; José da Costa Car· 
valho, 581; Francisco de lima e Silva, 443; Arcepisbo da Bahia, 432; 
Diogo Antonio Feijó, 414; Bernardo Pereira de Vasconcellos, 298; 
Raphael Tobias de Aguiar, 180; José Bonifácio de Andrada e Silva, 
164; e outros Srs. menor número. 

O SR. PRESIDENTE consulta se a assembléia-geral julgava legal 
a eleição, e é geralmente aprovada, assim como que se convide ao 
Sr. Pedro de Araújo Lima para vir prestar o juramento, amanhã, pelas 
11 horas da manhã. 

Aprova-se a fõrm•Jla do juramento e da proclamação adotada em 
9 de outubro de 1835. 

Levanta-se a sessão às 2 horas. 
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ASSEMBLÉIA GERAL LEGISLATIVA 

4.• REUNIÃO EM 7 DE OUTUBRO DE 1838 

Presidência do Sr. Marquês de Baependi 

As 11 horas da manhã o Sr. Presidente declara aberta a sessão. 
e achando-se na sala imediata o Exmo. Sr. Pedro de Araújo lima. 
Regente eleito, a fim de prestar o juramento. são nomeados para 
formar a deputação que o deve introduzir~ os Srs. Senadores Mar
quês de São João da Palma.Visconde de S. Leopoldo. Francisco de 
Souza Paraíso: Cassiano Spiridião de. Mello Matos. Francisco de 
Paula Almeida Albuquerque. Visconde de Congonlias de Campo. e 
Marcos Antônio Mol)teiro -de Barros; e os ~rs. Deputados Bispo de 
Cuiabá, Joaquim MàrceÍino de. Brito, . Eustaque ,Adolfo de Mello e 
Matos, José Joaquim de Lima e Silva. AntÔnio Bernardo da Encarna
ção e Silva, José Cesário de Miranda Ribeiro. HonÓrio Hermeto Car
neiro Leão~ Joaquim J().Sé de Oliveira. Francisco q()mes ,~e .Campos. 
José dà Co_sta·carvalho, Manoel Jgnácio de Carvalho Mendonça, José 
Antônio de SeqUeira e Silva, João Antônio de Lemos. e Bernardo Be
lizário Soares ,de Souza. 

Sendo introduzido o Regente com as formalidades do estilo, 
presta o seguinte juramento: 

"Juro manter a religião católica, apostólica, romana, a integri
dade e indivisibilidade do Império, observar e fazer observar a Cons
tituição política da nação brasileira. e mais leis do Império, e prover 
ao bem geral do Brasil, quanto em mim couber. Juro fidelidade ao 
Imperador Sr. O. Pedro 11, e de entregar o governo a quem pela 
Constituição competir. " 
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Assinado o juramento, taz o Sr. Presidente a leitura da seguinte 
proclamação: 

·Brasileiros: tendo-se. em assembléia-geral legislativa, proce
dido com as devidas formalidades à abertura das atas dos colégios 
eleitorais das províncias do Império para a nomeação do Regente, 
verificou-se ter obtido a maioria de votos o Exmo. Regente interino, 
e Senador do Império, Pedro de Araújo Lima. e havendo este pres
tado juramento, a mesma assembléia geral legislativa o proclama 
Regente do Império, na forma da constituição e das leis. 

"Paço do Senado, em 7 de outubro de 1838. -Marquês de Bae
pendi, Presidente - Conde de Valença, 1.0·Secretário - Luiz José de 
Oliveira, 2.0·Secretário - Joaquim Nunes Machado - João José de 
Moura Magalhães. " 

Retirando-se o Regente com as mesmas solenidades çom que 
fora introduzido, e nada mais havendo a tratar, levanta-se a sessão. 

- -· ~ -
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SESSÃO EM 8 DE OUTUBRO DE 1838 

Presidência do Sr. Marquês dia Baependi 

Aberta a.sessão com 33 Srs. senadores, lê~se e aprova-se a ata 
da anterior. 

O SR. 1.0-SECRET AR IO dá conta do seguinte expediente: 
Um ofício. do ministro interino do império, em resposta ao do 

senado .. de.2 ·do •. corrente, d?ndoas:inf~.r~~~~.e,s{<:jUe lhe: foram pedi
das sob!e. a eleiÇ~ô de .urf,t sell.~~()~•.P~Ia'pr,o~fncia de Sergipe. que 
há de suprir acfalt~ dó ·falecido s·r~ (\Aarta· Bacelar. 

t rellletido a .quém' fez a requisição, indo de mais à comissão 
de constitüição, ... c()m urgêi'Jcia • 

. Dois ofícios do' mesmo ministro, remetendo os autógrafos san· 
clonadOs das cluas resoluções da assembléiargeral; que .aprovam as 
pensões concedidas a o. Josefa Joaquina Pereira Bordini, e a o. Anna 
Rosa da Luz. 

Outro .do ministro da. fazenda, remetendo um dos autográfos san· 
cionados•C:Ía xesoiU(;ão da assembléia gerai, aprovando a aposenta· 
daria con.cedidà à Antonio de .Castro Vianna. 

De todos fica ·O· Senado inteirado. e manda-se participe à cãmara 
dos Srs. deputados. 

Outro do Sr. senador Manoel Caetano de Almeida Albuquerque. 
participando não poder comparecer por incomodado. Fica o senado 
inteirado. 

O SR. CONDE DE LAJES lê um parecer da comissão de marinha, 
para que se aprove a proposição da câmara dos Srs. deputados, 
aprovando a pensão concedida a O. Constância Rosa de Souza Ai· 
beiro. 

307 



t: apoiado e aprovado o seguinte requerimento: 
"Requeiro a urgência sobre a pensão de 200$ ré is, concedida 

a D. Constança Roza Ribeiro. para entrar logo em segunda discussão. 
- Oliveira." • 

ORDEM DO DIA 

É aprovada em primeira e segunda discussão, a fim de passar 
à terceira, a resolução que prorroga por mais um ano os decretos 
de 9 de outubro de 1837 n.o 79, e de 12 do mesmo mês e ano n.o 129, 
com a declaração de que a suspensão de garantias só terá lugar 
na província do Rio Grande do Sul. 

O SR. 1.0·SECRET A RIO declara que se vai oficiar ao governo, 
pedindo dia, lugar e hora em que o Regente, em nome do l.f!1Perador, 
deverá receber a deputação do senado, que tem de ir saB"~r o· dia. 
hora e lugar para o encerramento da assembléia geral. 

t: lido e aprovado um parecer da comissão do comércio e artes. 
a fim de se pedirem ao governo circunstanciadas informações acerca 
de uma proposição da câmara dos Srs. deputados, autorizando o 
governo para con~eder carta de privilégio por cem anos, para cons
truir um caminho de terra que comunique a rua da União no Sacco 
do Alferes. com a do Imperador no sítio de s~ Cristóvão, atravessan
do o mar. 

Dada a hora o Sr. presidente dá para ordem do dia a continuação 
das matérias dadas, e. logo que chegue o ministro da fazenda. a ter
ceira discussão do Of'çament.o 

Levanta-se a sessão às 2 horas e meia. 
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SESSÃO EM 9 DE OUTUBRO DE 1838 

Presidência do Sr. Marquês. de Baependi 

As 1 O horas e meia da manhã. faz-se a chamada. e, depois de 
se acharem presentes 28 Srs. senadores. o Sr. presidente abre a 
sessão, e, lida a ata da anterior. é aprovada. 

EXPEDIENTE 

O SR. 1.0·SE~R~.AFUO lê uma . representação da câmara. muni
cipal. de Angra dos J;fefs. pedindo que se não con~eda o . privilégio 
exclusivo qué pede ,-Robert Coats p~ra o ·trarisp?rte ~os gêneros por 
barcos de "~por: e sim_' qúe se' gên~ralize:. i~en'tândó-se de direitos, 
por 1 o ànds/ todos os materiàis necessários para o armamento e 
aparelhÓ 'de tais· barcos. 

1: r7métida ã Comissão a 9ue está~feito este negócio. 
ulll ~~qü~rim~nto do têiient~ Antonl_o''Lüiz' de>Moura, pedindo 

que se man'de' pagar' os; seus·v~nclméritos de 3 mese~ e 18 dias que 
se lhe estão'devend?. como-J)a9~dor'da:sobra do senado. 

Re~olvS:se'que· se safi~'FaÇi{·âo' supliéante o que se lhe deve. 
são' lidos·. o~· ~~güintes:'parecer~s: · 
1.0 

.. Ó''mirli~tro dd"impérÜ) •. satisfazendo . ao que se lhe havia 
exigido pór esta" câmara em ofício de 2 de';outúbr() âo corrente ano, 
desta câmara, Informa que ? gov~rno não mándara ainda proceder 
à· eleição de Uin senàdor pela· província de :Sergipe, para suprir a 
falta do falecido Sr. Matta Bacellar. por eritênâer que, ocorrendo 
dúvidas mui graves sobre a validade das eleições daquela província 
para a quarta legislatura, devia esperar pela decisão da câmara dos 
deputados. sobre semelhante objeto: mas que, não havendo a dita 
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câmara tomado deliberação alguma definitiva sobre as primeiras 
eleições verificadas naquela província, tendo somente anulado as 
segundas a que se havia mandado proceder por ordem do governo, 
e entendendo igualmente não caber nas atribuições do governo o 
tomar qualquer deliberação a este respeito, espera que o Senado 
resolva sobre este assunto o que julgar conveniente. 

A comissão de constituição, à vista do dito ofício, d!3S informa
ções vocais dadas pelo mesmo ministro na comissão, e dos parece
res dos membros da comissão de poderes da câmara dos deputados 
de 1 e 6 de setembro deste ano, que se acham impressos e distri
buídos na casa, entende que aquelas eleições são evidentemente 
nulas, pois que os excessos cometidos na maior parte dos colégios 
são de uma natureza tal, que absurdo intolerável e de péssimas con
seqüências seria se acaso se reputasse válido qualquer dos colégios 
que, com tanto escândalo, aumentaram o número dos eletiores, pois 
que sendo para a terceira legislatura o número deste 414, vê-se, pelo 
mapa anexo àqueles pareceres, que este número foi elevado a 4.865, 
e que somente três colégios, quais os de Sergipe, PropJ"iá e Porto da 
Folha, é que deixaram de abusar: e como estes constituem uma pe
quena minoria na representação da província, não é possível que 
somente por eles se mande proceder à nom~ação. do senado~; nestes 
termos pois. a comissão é de parecer que. declara~do ó sê~·ado, 
pela parte que lhe toca, nula aqÚ.ela tumultuaria e"téiÇão. se mande 
proceder a outra para eleger O senador, e que, COrnJ)etin~O ao gÔver· 
no, pela constituição, o direito de dar regularnento's ·para a boa exe
cução das leis, que o mesmo governo dê a este re~pêito as instru
ções necessárias,. a fim de que se não repitam abusos de semelhante 
natureza, e que nesta conformidade se re~ponda aô ministro do 
império. 

Paço do ·senado, 9 de outubro de 1838 - Marquês de Paranaguá 
7 ': • , , . ., •_ , -•· _.: ', .: ~ ;: ~ ' :'j , "j r I ' ._' ' 1 ,~ 

-Lúcio Soares Teixeira de·.Gouvêa- Visconde de S. Leopo.l~o. 
O SR. ALVES BRANCO requer a urgência, a qual é apoiada e 

aprovada, e o Sr. presidente declara que o parecer entrará hoje 
mesmo em discussão. 

2.0 Da comissão de constituição, para que entre em discussão 
e seja aprovada a proposição da. cãmara dos Srs. deputados, autori
zando o governo a conceder carta de naturalização de cidadão brasi
leiro ao padre Antonio Gomes Ribeiro natural de Portugal. 

Fica sobre a mesa. 
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ORDEM DO DIA 

Aprova-se em segunda discussão, para passar à terceira, a reso
lução que aprova a pensão concedida a D. Constança Rosa de Souza 
Ribeiro. 

Continua atercelra discussão, adiada em-12 de maio do corrente 
ano, da resolução que concede 3. loterias para Indenizar o cofre dos 
órfãos do municfplo da corte, do roubo que sofreu em 13 de abril de 
1833; conjuntamente com a emenda doSr. Visconde de S. Leopoldo, 
apoiada em 17 de maio de 1837. 

O SR. VISCONDE DE S. LEOPOLDO pede retirar a sua emenda, 
e lhe é concedido. 

O SR. HÓLl . ."ÃNDA CAVALCANTI faz esta emenda: 
"Salva a redação. Os órfãos que, em virtude do roubo do cofre 

respectivo. ultimamente praticado na corte' do Alo de Jàneiro, forem 
prejudicados em suas heranças depositadas no mesmo cofre, serão 
Indenizados P,elo. cofre ~os ausentés, at~ que se proceda contra os 
perpetradores }de tàl, roü~o •.. ô~ . cont~a os responsáveis . do mesmo 
cofre. ··_;_· •. ·Hollandà ·càvalcantJ ... 

• _:.-, '·. :o·•~;. ~ ""~·~·~·•""()>~:::· ' 1'••':)'•:' \•::-· .'·~·.··;,, .. ·'I ·•·~:.(•i'' _:T:;··.•, .:: 

Nãó,'é apoiada; e o:sr:~presidente .declara· a discussão .adiada. 
'~·-.·~: .. ·· ••',i!''·-~·''''''·1••.· ... :"·• ~} :"·~, .•.. ~/.-,. ;, N•;,-.,,_'""··"''"'·'_'"''t''::·:·~·,'.' :.'>(.: ~-':, ~;:· .. -... ~- .· .. ···,\ ~-·"·j-li,-~·.•. :·:·,' ' 

O 'sR.' PRIMEIRO:.SECRETÃRIO :lê um. ofício do ministro .da fazen-
- ;•·• ·•:-·, ;:";.•_•·.:·::'L.':~:- '-''•:; w··,•-_(.;· ·.: · .. :\,_ .:-':- ·, ~- o.'J'\'_:1' '>' ·\,:·cJ ,•.·(' _:,._;·::> •·~,_ .. ,-, 0:::,. · ::=- .,' .':','."' -~-(.·,',' ::.~.'- ;_I' ;•-- •:'- '' .-._;_ :-: -.' .·:\-- '. ,· '•: . :;;:·,:·. " 

da, participando·~não poder: ~ssistir à di:;cussão 'do·· orçamento por 
estar incomodado .de ~aúcfe •• Fica~o senlido )inteirado. 

Entra em terceira. disê~ssãõ à' 'J)'róP'oS1:a' do governo, sobre o 
·,. ' -' V"'< ~: -. - :_•·· . .:-.. ,. . . • . ~--:- , ·' · .. ·-. -.-. " ,:···-- .' _" -.:· 

orçamento .. da receita e d~spesado~iJTipério para o. ano financeiro 
de 18as a 184o: côn1u'n'iaménte :coitl. as e!~endas apro"adas· pela cã
man~.·dos Srs~ ·deputados;· e 'ê::oín as do senado:~ aprovadas na segunda 
discussãô: · · · · 

Decidindo-se que a discussão seja por capítulos, discute-se o 
capítulo 1.0 , confôrJTie pa~soú na' 2.8 discussão. 

!: oferecidà a seguinte emenda: 
"Suprlma~se .•. a eiriendã do art. 2.0 ,:que consigna .40 contos de 

ré is para· o torreão da Boa Vista. - Vasconcellos.,. 
!: apoiada e entra em discusão com a mais matéria, a qual fica 

adiada pela hora. 
O Sr. presidente dã para ordem do dia a 3.8 discussão do crédi

to, e mais matérias dadas para hoje. 
Levanta-se a sessão às 2 horas e 3 quartos da tarde. 

311 



SESSÃO EM 10 DE OUTUBRO DE 1838 

Presidência do Sr. Marquês de Baependi 

Aberta a sessão com 29 Srs. senadores. lê-se e aprova-se a ata 
da anterior. 

São lidos dois pareceres da comisão de constituição. a qual en· 
tende que. entrando em discussão, sejam aprovadas as proposições 
da câmara dos Srs. deputad()s que autorizam o governo para conce· 
der carta de naturalização de cidadão brasileiro a AntoniC>.José Perel· 
ra Duarte e a Simplício Euzébio Nogueira. Ficam sobre a mesa. 

ORDEM DO DJA 

Entra em 1.2 discusão o parecer da comissão de constituição 
sobre o ofício do ministro do império. acerca da eleição de um sena
dor pela província de Sergipe, que tem de substituir o falecidC> Sr. 
José Teixeira d~ Mata Bacelar. 

O SR. PRESIDENTE declara adiada a discussão para se tratar da 
outra parte da ordem do dia. 

É aprovada em 3.8 discussão, para ser remetida à sanção, a 
proposta do governo pedindo um crédito de 4. 600 contos de réis, 
conforme foi emendada pela câmara dos Srs. deputados. 

Continua a 3.8 discussão, adiada pela hora na última sessão. 
do cap. 1.0 do ministério do império, da proposta do governo, sobre 
o orçamento da receita e despesa do Império para o ano financeiro 
de 1839 a 1840; conjuntamente com as emendas aprovadas pela 
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câmara dos Srs. deputados, e com a emenda aditiva do Sr. Marquês 
de S. João da Palma, aprovada na 2.a discussão: e igualmente com 
a do Sr~ Vasconcellos, apoiada na sessão anterior. 

Dada a hora, fica adiada a discussão, o Sr. presidente dá para 
ordem do dia a 3.8 discussão da resolução sobre a suspensão de 
garantias para o Rio Grande do Sul, e as mais matérias dadas. 

Levanta-se a sessão às 2 horas e 3 quartos. 
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SESSAO EM 11 DE OUTUBRO DE 1838 

Presidência do Sr. Marquês de Baependi 

Aberta a sessão com 27 Srs. senadores. lê-se e aprova-se a ata 
da anterior. 

O SR. PARAfSO. como 1.0-secretário, dá conta do seguinte expe
diente: 

Um ofício do ministro da fazenda. remetendo um dos autógra
fos da resolução sancionada, que aprova a aposentadoria concedida 
a José Alves Pinto Campello. Fica o senado inteirado. e manda-se 
participar à câmara dos Srs. deputados. 

Outro do secretário da referida câmara, remetendo a resolução 
que tomara sobre a proposição do senado, que dispensava os estu
dantes dos cursos jurídicos de S. Paulo e Olinda de fazerem os exa
mes de inglês, história e geografia, até se habilitarem a fazer o do 
5.0 ano, à qual não tem podido dàr o seu consentimento. 

ORDEM DO DIA 

Entra em terceira discussão a resolução que prorroga, por mais 
um ano, os decretos de 9 de outubrÓ de 1837, n.o 79, e de 12 do mes
mo mês e ano, n.o 129, com a declaração de que a suspensão de ga· 
rantias só terá lugar na província do Rio Grande de S. Pedro do Sul. 

Faz-se esta emenda, que não é apoiada: 

"S. R. Substitua-se o art. 2.0 pelo seguinte:.- O governo é auto· 
rizado a ordenar que se observem as leis militares em tempo de 

314 



guerra, somente no território da provincia do Rio Grande do Sul, até 
que ali seja restabelecida a tranqüilidade pública. Estas leis milita
res não foram derrogadas pelas que até o presente tem regulado os 
processos militares nos crimes puramente tais~ - Hollanda Caval
canti." 

Aprova-se a resolução para subir à sanção. 

Aprovam-se também em terceira discussão. para ser levada à 
sanção, a resolução aprovando a pensão concedida a O. Constança 
Rosa de Souza Ribeiro; e, em primeira e segunda, a fim de passar 
à terceira a resoluÇão que autoriza o governo para pagar a Francisco 
José de Brito a quantia constante da sentença que obteve contra 'a 
fazenda nacional. 

Continua a segunda discussão~ adiada pela hora .na última sessão, 
do cap. 1.0 do ministério ·do império, da propostà do gÓverno ~.s.obre 
o orçamento da receita e despesa do império para o ano financeiro 
de 1839 a 1840, conjuntamente com as .emendas aprovadas pela 
câmara dos ~rs •. depiJfad~s~ e .com a emenda aditiva .da ·sr •. Marquês 
de S; João da Palma/e fgiualmente com a do Sr. Vasconcellos, apoiada 
na sessão de 9 do corrente. 

Dada a hora, fica adiada a discussão, e o Sr. presidente dá para 
ordem do di à' as matérlc1s c:ládas. 

Levanta-se a sessão às 2 horas e 3 quartos. 

315 



SESSÃO EM 12 DE OUTUBRO DE 1838 

Presidência do Sr. Marquês de Baependi 

Aberta a sessão com 28 Srs. senadores, lê-se e aprova-se a ata 
da anterior. 

EXPEDIENTE 

O SR. 1.0·SECRETARIO lê úm ofício do ministro da fazenda, reme
tendo um dos autógrafos sancionados da resolução autorizando o 
governo para despender a quantia de 3. 780 contos, além da despesa 
fixada para o ano financeiro de 1838 a 1839. Fica o senado Inteirado, 
e manda-se participar à câmara dos Srs. deputados. 

ORDEM DO DIA 

Continua a 3.8 discussão, adiada pela hora na última sessão, 
do capítulo 1.0

, ministério do império, da proposta do governo, sobre 
o orçamento da receita e despesa do império, para o ano financeiro 
de 1839 a 1840, conjuntamente com as emendas da câmara dos Srs. 
deputados. com a do Sr. Marquês de S. João da Palma, aprovada na 
segunda discussão, e com a do Sr. Vasconcelos, apoiada em 9 do 
corrente. 

Discutida a matéria é aprovado o capítulo 1.0 da proposta, com 
as emendas da outra câmara, sendo suprimida a emenda do Sr. Mar· ~ 
quês de Palma na conformidade da do Sr. Vasconceflos. I 

Segue-se a discussão do capítulo segundo da proposta com as ~~.~ 
emendas da câmara dos Srs. deputados, e com a emenda supressiva 
do Sr. Costa Ferreira, aprovada na segunda discussão. 
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e apoiada esta emenda. 
Suprima-se a emenda ·do Sr. Costa Ferreira sobre o provimento 

dos lugares vagos da capela. - Vasconcellos." 
Julgada discutida a matéria é aprovado o capítulo segundo da 

proposta com as emendas da outra câmara, conforme a instauração 
proposta do Sr. Vascoricellos. 

O SR. 1.0-SECRETARIO lê um ofício do ministro do Império, reme
tendo a cópia do decreto datado de hoje, pelo qual o Regente há 
po·r bem prorrogar até o dia 20 do corrente a presente sessão da 
assembléia geral. Fica o senado inteirado. 

Não havendo casa pará contlnua'rem os trabalhos, faz-se a cha
mada, e acham-se presente 25 Srs. senadores. 

O SR. PRESIDENTE dá para ordem do dia as matérias dadas. 
Levanta-se a sessão às duas horas. 
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SESSÃO EM 13 DE OUTUBRO DE 1838 

Presidência do Sr. Marquês de Baependi 

Aberta a sessão com 28 Srs. senadores, lê·se e aprova-se a ata 
da anterior. 

O SR. 1.0 ·SECRETAR10 dá conta do seguinte expediente: 

Um ofício do ministro interino do império, remetendo um dos 
autógrafos sancionados. da resolução da assembléia geral, que. apro· 
va a pensão concedida à viúva e filhos do coronel Guilherme José 
Lisboa • 

. Fica o senado inteirado e manda-se participar à câmara dos 
Srs. deputados. 

Outro do Sr. sena_dor Teixeira de Gouvêa, participando não poder 
comparecer por incomodado. Inteirado. 

ORDEM DO DIA 

Continua a terceira discussão, adiada na sessão passada, da 
proposta do governo sobre o orçamento da receita e despesa do 
império, para o ano financeiro de 1839 a 1840, conjuntamente com 
as emendas aprovadas pela câmara dos Srs. deputados. começando
se pelo capítulo 3 (ministério dos negócios estrangeiros). com a 
emenda da outra cãmara; e, sendo julgado discutido, é aprovado 
com a referida emenda. 

Segue-se a discussão do Cap. 4 da proposta (ministério dos 
negócios da marinha), com as emendas da câmara dos Srs. depu-
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tados, e com a do Sr. Conde de Lajes, aprovada na segunda dis
cussão. 

1: apoiada esta emenda: 

Mlnstaure-se a emenda da câmara dos deputados ao§ 15 do arti-
go 5.0 • · 

MSuprima-se a emenda do Sr. conde de Lajes ao § 18 do mesmo 
artigo. - Vasconé:ellos."' 

Discutida a matéria, é aprovado o Cap. 4 da proposta, como foi 
emendado. pela outra câmara; sendo aprovada a instauração e supres
são propostas pelo Sr. Vasconcellos. 

Passa-se a discutir o Cap. 5 da proposta (ministério dos negó
cios da guerra)~ com as emendas da câmara dos Srs. deputados, e 
com as dós Srs. conde de Lajes, Borges e conde de Valença, aprova
das na segunda discussão. 

1: oferecida e apoiada a seguinte emenda: 

M Cap •. 5.0
: - SuprimaJ1l·Se as ei'Tl.endas do artigo 6, a saber: do 

Sr. conde de Lajes; ao §, 5.0 ; do Sr~ ·a<ir9ês. ·ao-§ 16: do Sr. éonde de 
lajes, ao §,)S;,_do,Sr.,Borges. ao § 1S; do Sr. conde de ValenÇa, ao 
§ 19.- v~concellos~" 

","··;·''.;·: .. ,;, 

Julgada dis~tJtida a matéria, é aprovado o Cap. 5 com as emen
das da outra câmara, sendo suprimidas as do senado, conforme a 
emenda do Sr. Vascoricellos. 

Sobre proposta do Sr. 1.0 ·Secretário, delibera o senado que se 
não tome conhecimento, por vir sem as formalidades exigidas, da 
emenda da outra câmara sobre a fortaleza do Cabedelo da província 
do Pará. 

Tem lugar a discussão do Cap. 6 (ministério dos negócios da 
fazenda), com as emendas da câmara dos Srs. deputados; e é aprova
do o referido capítulo, conforme é emendado pela sobredita câmara. 

Entra em discussão o título 2.0 da renda geral, conjuntamente 
com as emendas da câmara dos Srs. deputados, e com a do Sr. 
Marquês de Barbacena, aprovada na segunda discussão. 
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São apoiadas estas emendas: 

"Renda geral. - Suprima-se a emenda do Sr. Marquês de Bar
bacena ao artigo 9.0 § 28. - Vasconcellos." 

Discutida a matéria, é aprovado o título 2.0 da renda geral, com 
as emendas da outra câmara, sendo igualmente aprovadas as emen
das de instauração e :supressão do Sr. Vasconcellos. 

Os artigos aditivos das emendas da outra câmara, desde o 11.0 

até o 22.0
, são todos aprovados, tendo sido apoiada e aprovada a 

seguinte emenda: 

"Instaurem-se os artigos 19.0 e 21.0 da câmara dos Srs. depu
tados. - Vasconcellos." 

Passa-se a discutir o título 3.0
, disposições gerais; com as emen

das da câmara dos Srs. deputados e com as do senado, aprovadas 
na segunda discussão. 

São apoiadas as seguintes emendas: 

"Instaurem-se os artigos 27.0
, 28.0 e 29" das emendas da câmara 

dos deputados. - Vasconcelfos." 

"Suprima-se a emenda aditiva do Sr. Hollanda ao artigo 31 das 
emendas da outra câmara. - Vasconcellos." 

"Suprima-se a emenda aditiva do Sr. Marquês de Paranaguá ao 
artigo 32 das emendas da outra câmara. - Vasconeellos." 

Discutida a matéria, aprova-se o título 3.0
, conforme foi emen

dado pela càmara dos Srs. deputados, sendo também aprovadas as 
emendas do Sr. Vasconcel/os, . de instauração e supressão. 

J: ·igualmente aprovada a tabela a que se refere o artigo 11. 

Proposta a lei para ser remetida à sanção, é aprovada. 

Aprova-se em terceira discussão, para subir à sanção, a reso
lução que concede três loterias para indenizar o cofre dos órfãos 
do município da corte do roubo que sofreu em 13 de abril de 1833. 

Continua a segunda discussão, adiada em 3 do corrente, da 
resolução que aprova diferentes artigos da resolução da assembléia 
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de S. Paulo, que concede privilégio exclusivo a Aguiar viúva, filhos. e 
Comp., para construção de uma estrada de ferro. 

Aprova-se a resolução para passar à terceira discussão. 

Prossegue a primeira discussão, adiada em 10 do corrente. do 
parecer da comlsSãC) de constltui9ão, sob~e . o ofício do ministro do 
império, de 2 de outubro, acerca Cla- eleição de um seriadôr. o qual 
deve substituir o falecido Sr. José Teixeira da Matta Bacellar, pela 
província de Sergipe. 

t: aprovado o parecer para passar à segunda discussão. 

Entra_ em_ terceira d.iscussão a resolução que _autoriza o governo 
a pagar .a Francisco· José.cde :B.rito .a quàntia constante da sentença 
que obteve contra a fazendà nacional. 

t: apoiado o seguinte requerimento •. 

"Requeiro .o. adiamento da resolução em questão por seis dias. 
:-:-!,.:'-1.,'.'~~.-,''''·'" ,;f.',OI._,->- ~ •. \, .. ' ·.• ,. " .. 

- Costa ··.Ferreira~" 

Entrand~ em . discussão, vem à mesa este aditamento: 
~-:;., 

.. o adiamento seja ;r:~or 48_ horas. - C?f~v~lra." 
t: igual~~nte ~~~iad~. e fica a dlscuJ~ão adiada pela hora. 

O Sr. presidente dá para _ordem do dia as matérias dadas. 

Levanta-se a sessão às 2 horas e mela. 
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SESSÃO EM 15 DE OUTUBRO DE 1838 

Presidência do Sr. Marquês de Baependi 

Aberta a sessão com 26 Srs. senadores, lê-se e aprova-se a ata 
da anterior. 

EXPEDIENTE 

O SR. 1.0 -SECRETARIO participa que o Sr. conde de Lajes não 
comparece por estar Incomodado. Inteirado. 

Vem à mesa este requerimento: 
M Requeiro o adi~ITl~nt() dos trabalh().s do senado até que a câma

ra dos Srs. deputados ten~a'núm~ro leg~l para poder trabalhar. Salva 
a redação - Costá t:êr~~ira~" Nãó é" ~pÔ i ado. 

O SR. 1.0 -SECRETAFUO participa .que se ia oficiar ao governo 
pedindo dia, lug.ar e hora, em que O Regente deverá receber a depu
tação do senado, que tem de ir saber o dia, lugar e hora para o encer
ramento da assembléia geral, e que a mesma ·deputação poderá apre
sentar à sanção a lei do orçamento. 

Passando-se a nomear a deputação, saem eleitos, à sorte, os 
Srs. Visconde de S. Leopoldo •. Augusto Monteiro e Paula Albuquer
que. 

ORDEM DO DIA 

Aprova-se em última discussão o parecer da comissão de cons
tituição sobre o ofício do ministro do império, de 2 do corrente, acer
ca da eleição de um senador pela província de Sergipe, o qual deverá 
substituir o falecido Sr. José Teixeira da Matta Bacellar. 
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1:: aprovada, em terceira discussão para ir à sanção, a resolução 
que aprova diferentes artigos de outra da assembléia provincial de 
S. Paulo, que concede privilégio exclusivo p,F~ra construção de uma 
estrada de ferro a Aguiar Viúva Filhos e C. 

Continua a discussão do requerimento de adiamento do Sr. 
Costa Ferreira, e aditamento do Sr. Oliveira, feitos e apoiados na 
passada sessão, na terceira discussão da resolução que autoriza o 
governo a pagar a Francisco José de Brito a quantia constante da 
sentença que obteve contra a fazenda nacional. 

1:: oferecida esta subemenda: 
• Requeiro o adiamento por cinco dias. .:...... Costa Ferreira." Não 

é apoiada. 
Discutidos os requerimentos dos Srs. Costa Ferreira e Olivei

ra, oferecidos na sess~o passada, aprova-se o do Sr. Costa Ferreira, 
ficando ·pre}ucflcado o ~o,~r: ~OUV'ei.ra. · 

E ap~ovâé:fa ·em primeira• e. segunda discussão, para passar à 
.~' - '! ', ', : ', ~ '" ;~ , 0 ;'j- , _u, '-' - > !,- ·j ," _:,_ , :·:_ '" ', '_ ::' _:·: _ •- __ , , _ , '_, : _ :• 

terceira; a ;r~s~lu.~~o .•. ·que• m~11da ·paga~·a·.J;=ral'lcisco Xavier Cavalcanti 
de Mora~s ·Lin~" a qua~ti~•· q~e .lhe .dev~~a '!l:l:z~rída púbÍrca,. constan
te da sl:mteriÇa1que'conÚà,a mê~ma·.fazenda·o~t~ve. 

o SR. VISCONDE DE s. LEÓPOtôo': lê a rêciáÇão da lei do orça
mento. 

Tendo () .sr. Visconde .~e pongol'lhas do Campo ()edido a urgên· 
ela, e send() 8J)rC)vâCiaLé.· iguail'llente aprovada a redação, a fim de 
ser remetida'a·Jei'à 'sanção. 

OSR: PRESIDENTE'dá para ordem do dia as matérias dadas. 
Levanta-~e â sessão às 2 horas e meia. 
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SESSÃO EM 16 DE OUTUBRO DE 1838 

Presidência do Sr. Marquês de Baependi 

As 11 horas, feita a chamada, acham-se presentes 21 Srs. Se
nadores. 

O Sr. presidente declara não haver casa, e convida os Srs. se
nadores presentes a ocuparem-se em trabalhos de comissões, ter
minados os quais, retiram-se os Srs. senadores. 
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SESSAO EM 17 DE OUTUBRO DE 1838 

Presidência do Sr. Marquês de Bàependi 

As 10 horas e meia da manhã,,achando-se,presentes 15 senho
res senadores; ·a s~~êr: Mârq~ês~;âe'!l·Par~nãgííái"ê[ôl)ato, •. Rodrigues 
de Carvalho, Sat~~nlno, Brito' fGllêrr#.t~ fl~drigues. 'de •· ·~nclrade, 
visconde de S .. LeopÓido;marquêsde-1Maricá,'AuguStô~Moriteirô~rmar-

·. '-~_ .. .,: . .',• .·'"•", ····· ·_· -, .. ::.·· .. ·····;,.:'"''"".'::·,",·_:·_.···,,t·::"'"'· ... '~·~-·"·"''.',"'·':··_.•·.·; :.:·_~-----··--:--~"-•:···--.-··"'·:·'·.1, ........ ;:"-" _-_,._.; 
quês de S. João da Palma, Monteiro de:Barros·;·marquês 'de~ Baept:mdi, 

.'; " -· '• -._: · ... _· .. ~:- ·- _ .. _; ,' .• _._ •, " -•!'..')_. ·-_: . .-=:--->·::.·,_)·' "!.,-·.~-~~-~~·- ·-':-{,.:,_.-,·._.,:-/··-;·_ .. ,._,.,. .. ,>''>' --~-:',$'1{..;;,?11-~ --:· .. -, .. : •..• '.·,;'' ··:::· .... ''·, ', .. ·.:· . .--·-.-"·· 

conde de. yalença; Oliveira; e· paraJso: o' Sr~· P~esidente declara não 
haver casa. . .. . .· . . ... ~ . . ... 

OSR. 1.0-SECRE"f'ARIO lê ull'l offcio'do mh'li~tr()dO ,lmpérl(), par
ticipando que o Regente recebêrá:amânllã;l.ào.:meiO::dia, no"paço .da 

:--· :_ ··-"' -'', ,; ___ .- . ·'·, ·\- j' -~:" .:- ·> , .. :i;-·;_ _ CO: =. -: ·: ;· . "_:···. , ·-~-··I-. <·"· ."" :.":···,,_·:_.,,,_· ~.-··-:·' ' ·,'i','<•' '• >)'.'·,' ··,.!·'.,·'·. - '(': .-.... : ·. ':':. · .'.:_- .,··;_ . _- : -·." ,- - . 

cidade;'as''deputaÇões 'de que tratam:os··offcios" do Senado. de ;15 do 
corrente.· 

O Sr~ Presl?ente éonvida os rnernbros ~ãs deputaç~~s referidas 
a cumprirem:! no' dia apràzaclo, as suas missões': depois do que os 
Srs. seriádóres se retiram. 
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SESSÃO EM 18 DE OUTUBRO DE 1838 

Presidência oo Sr. Marquês de Baependi 

As 11 horas e meia, achando-se presentes os Srs., marquês de 
Barbacena, visconde de Congonhas. Rodrigues de Andrade, Montei
ro de Barros, marquês de Baependi, conde de Valença, Oliveira, 
Paraíso, Brito Guerra, Costa Ferreira, Augusto Monteiro, marquês de 
S. João da. Palma, visconde de S. Leopoldo, e Lobato, o Sr. Presi
dente declara não haver casa, e convida a deputação a desempe
nhar sua missão. Pouco depois do meio-dia, voltando a deputação, 
o Sr. Visconde de S. Leopoldo, como orador dela, participa que 
chegando ao paço da cidade, e- sendo introduzida, na forma do esti
lo, à presença do Regente, este declarara que a sessão do encerra
mento da assembléia geral teria lugar no dia 20 do corrente, ao meio· 
dia, no paço do Senado, e que, tornando de novo a ser introduzida 
a deputação, apresentara o decreto. do .orçamento para ser sancio
nado, e que o Regente respondera que o tomaria em consideração. 

É recebida a resposta com especial agrado. 
O SR. PRESIDENTE declara que ficava o Sr. Costa Barros en

carregado do expediente da secretaria do Senado no intervalo da 
sessão; e retiram-se os Srs. senadores presentes à meia hora de
pois do meio-dia. 
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ASSEMBLÉIA GERAL LEGISLATIVA 

SENADO 

SESSÃO IMPERIAL DE ENCERRAMENTO 
' . ' 

EM 20 DÊ.OUTÚBRO :DEé1838 

Presid~ncia .do. Sr. Mâ~uêS de; Bàependi 

Reunidos .os,s;rs. D~~u~d~s_e,,Senadol'es;_p~las 11 ho,ras·e,,meia, 
no Paço .do Sen~do, o ,Sr~(PresÍdefltei,ri'omeia i para a depÚtâção,que 

tem de_ ~~c~~-~~ t:>·.FI~~e.~.~.e: _.-~T'.n,<)'!l~i.~ox}~p~r~ª~r·.~~-s~~:· ·~e:puta
dos Jósé ;Joaquim de:Llma .. e'$ilvà~ Jérônimo' Francisco ·coelho~ Joa-

. ~• ', _•;::', ->: , · · ,_-.. · <·--)/. ·:-:\~· ·-,.' . ",: ·, .. ·:. ::'.-' . ·;.;: ,.,r:,.·t:'; '!' ·' -t\ ;.··:-';'_ -~;: "' ·,,_ ,J."'(.;:,.t~·~•;··;;f. .. ,,_:,~,.;., -~ -;;,·, .. .' ·:,.;,;._.. c;ç.; .. '. --~··,:c:··.(·~:', - · ·. ·. ,_.. -:·': .- :·:· "-- ·"- :-- -

quim Marcellino,-de•• Brito; Francisco Gomes ,deCampos~Vicente•Fer-
rei ra .· df:; 'êastro e·_siiv'ti. ;:sê'rnârcfô" s~íiz'áHõ :sõ~res 'dê<s~Üza.·•.·pâúl ino 

' .:·. _-r,· : ... , ,-:c, • , ... \_,,. · ·· _ • . .o:. · ··- ,. :·_,.,. __ •'.:· ~ ··• · _ · ~- • ., .... -'r··~, • , ·' ,_·'.'r"'"--,;,,. :'i· .. , "':- ._,..., .c, ··•J•· :.·<- ,,·.~ ·.;-~ -' '- • ·- ···~··-"•: "' .. --•'-·:·.' .' :., . • - ., ,:: ~:. •': ", _ ,.,·-~ ,;,. ,., · _,: , ·.~ :·.' :; · '!~." .... ·;.,~ ... ';: '"é _. 

José SóaresdeS~uza,·.Marcel.linotPinto,Ribéirof;Duai;te~.Jo~~·,lgn~cio 
· : ·• :· "_- ·: :'· - -- ".' 1· ·''"'1,_" · ;'.• ""' ·:, ... •;. -i>:· .. _-:·;.·:,, 1---c·r·.·:•",':'!";}r·.r·;)~~.'"" -:•1"<"'··,.-.-.~· ~<'~)':-'·•""·· .. c ..... · i,· -~···:}··.··:·_":,· .. , -·~,,·,:.;,. · :,.,_ 

Vaz Vi.eirai l:.eoCé}dio '~e.rreira~:-de'Goúv~átPil'llellt~li~elle;z~; A~tônio 
Bernardo _.da •Encarnaçãof! Si lv~~'AÚr~li.ariê> .de oS~tJZ~ .e,,ouv~i~a·:.qou
tinho, Rodrigd de Souza ida,,Sihr~.;·~Ponte~ ~·An~ônio:L.Jiz,,Dantasc;de 
Barros Leite; e os Srs. Seríadores'Marquês' ~e Barbacena, ,Marquês 
de Palma, Visconde de· CongÔnh~s}do parnp'o;'('v1~rcos .Antônio· Mon
teiro de Barros, Antônio Aügüsto Monteiro 1de Barros, João Evange
lista de Faria Lobato e José Saturnino da'costa Pereira. 

Ao meio-dia anunciando-se .a chegada do Regente, saiu a 
deputação a esperá-lo no topo da escada, sendo introduzido com as 
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solenidades do estilo, toma assento. e dirige à assembléia geral a 
seguinte fala: 

"Augustos e digníssimos senhores representantes da nação. 
"Congratulo-me convosco pela próspera saúde de Sua Majes

tade, o Imperador, e de suas augustas irmãs. 
"Continuam inalteradas nossas relações com as potências es

trangeiras. A paz está restabelecida na província do Pará; e igual 
benefício espero que, mediante os auxílios da divina providência, 
gozará brevemente o Rio Grande do Sul. 

"Em nome do Imperador, venho. com a mais viva satisfação, tes
temunhar-vos a imperial gratidão, pelos incessantes esforços e des
velada solicitude com que vos empenhastes em sufocar a anarquia, 
consolidar nossas instituições. e promover a felicidade do nosso 
país. 

"Depois de tão longos e penosos trabalhos, é. Indispensável re
pousar; mas, continuando no remanso dÕ lar doméstico a ser a pá
tria o constante objeto dos vossos pensamentos. ao tornardes ao 
exercício de vossas augustas Junções~·pross~guirei-~m.,bem sl:!rvi-Ja, 
e bem merecer dela. Neste vo~~o patriótico e glorioso ~emp~nho, 
o governo se esmerará ein co.rresl'~nd~r::.à· leaL e,.tranC:a· .. cooperaÇão 
que lhe haveis prestado. e que !allto assf39ura a . estabilidade de no
sas instituições •. e promete um. esperanÇÓso:~furiJro ~ ... 

"Está fechada a sessão. -. P~d~Citd~}·~6j~4ma." 
Terminado este ato, retira~s~ o Regente ~·com o mesmo cerimo

nial com que tinha sido recebido, e. imediatamente .• levanta-se a 
sessão. 

328 


	0001
	0002
	0003
	0004
	0005
	0006
	0007
	0008
	0009
	0010
	0011
	0012
	0013
	0014
	0015
	0016
	0017
	0018
	0019
	0020
	0021
	0022
	0023
	0024
	0025
	0026
	0027
	0028
	0029
	0030
	0031
	0032
	0033
	0034
	0035
	0036
	0037
	0038
	0039
	0040
	0041
	0042
	0043
	0044
	0045
	0046
	0047
	0048
	0049
	0050
	0051
	0052
	0053
	0054
	0055
	0056
	0057
	0058
	0059
	0060
	0061
	0062
	0063
	0064
	0065
	0066
	0067
	0068
	0069
	0070
	0071
	0072
	0073
	0074
	0075
	0076
	0077
	0078
	0079
	0080
	0081
	0082
	0083
	0084
	0085
	0086
	0087
	0088
	0089
	0090
	0091
	0092
	0093
	0094
	0095
	0096
	0097
	0098
	0099
	0100
	0101
	0102
	0103
	0104
	0105
	0106
	0107
	0108
	0109
	0110
	0111
	0112
	0113
	0114
	0115
	0116
	0117
	0118
	0119
	0120
	0121
	0122
	0123
	0124
	0125
	0126
	0127
	0128
	0129
	0130
	0131
	0132
	0133
	0134
	0135
	0136
	0137
	0138
	0139
	0140
	0141
	0142
	0143
	0144
	0145
	0146
	0147
	0148
	0149
	0150
	0151
	0152
	0153
	0154
	0155
	0156
	0157
	0158
	0159
	0160
	0161
	0162
	0163
	0164
	0165
	0166
	0167
	0168
	0169
	0170
	0171
	0172
	0173
	0174
	0175
	0176
	0177
	0178
	0179
	0180
	0181
	0182
	0183
	0184
	0185
	0186
	0187
	0188
	0189
	0190
	0191
	0192
	0193
	0194
	0195
	0196
	0197
	0198
	0199
	0200
	0201
	0202
	0203
	0204
	0205
	0206
	0207
	0208
	0209
	0210
	0211
	0212
	0213
	0214
	0215
	0216
	0217
	0218
	0219
	0220
	0221
	0222
	0223
	0224
	0225
	0226
	0227
	0228
	0229
	0230
	0231
	0232
	0233
	0234
	0235
	0236
	0237
	0238
	0239
	0240
	0241
	0242
	0243
	0244
	0245
	0246
	0247
	0248
	0249
	0250
	0251
	0252
	0253
	0254
	0255
	0256
	0257
	0258
	0259
	0260
	0261
	0262
	0263
	0264
	0265
	0266
	0267
	0268
	0269
	0270
	0271
	0272
	0273
	0274
	0275
	0276
	0277
	0278
	0279
	0280
	0281
	0282
	0283
	0284
	0285
	0286
	0287
	0288
	0289
	0290
	0291
	0292
	0293
	0294
	0295
	0296
	0297
	0298
	0299
	0300
	0301
	0302
	0303
	0304
	0305
	0306
	0307
	0308
	0309
	0310
	0311
	0312
	0313
	0314
	0315
	0316
	0317
	0318
	0319
	0320
	0321
	0322
	0323
	0324
	0325
	0326
	0327
	0328



